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 سالم

 :در این جلسه می آموزیم

 روی حامل A جایگاه نت . ۰

 (A و G نت ۹تمرین )با استفاده از  . ۹

 (Lightly Row تمرین )قطعه . ۵

 (B و G سیم ۹تمرین )والس برای  . ۴

 ( ‘Swingin’ An’ Pickinتمرین )قطعه . 5

 (Twinkle, Twinkle, Little Star تمرین )قطعه . 6

 (Elva Lee Waltz تمرین )قطعه . ۰
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 روی حامل A جایگاه نت

 (زیر تصویر مانند. )دارد قرار حامل سوم و دوم های خط بین( ۹ فرت ۵سیم ) A نت

  

 ۹ فرت ۵سیم  A نت

 

  

از موقعیت اولیه دست دورتر هستند، مراقب با توجه به اینکه سیم های باالتر گیتار 

 .باشید که برای جبران این فاصله فرم دستتان به هم نخورد

عموما فراگیرنده در این مرحله عمود بودن انگشتان را فراموش کرده و به جای نوک 

انگشتان از سطح آن ها استفاده می کند که این در مراحل بعدی مشکل ساز خواهد 

 .بود

ی راحت به سیم های باالیی گیتار تنها تغییری که در فرم دست الزم برای دستیاب

 .است خم کردن مچ )متناسب با جای سیم( می باشد

  

 تمرین یک

با توجه به تصویر و فایل صوتی، این قطعه را از روی نت تمرین کنید و به اجرا 

 .درآورید

ین تمرین پس از پرداخت برای شما با احترام لینک دانلود فایل صوتی آموزشی ا 

 ارسال میگردد
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 .بصورت آپویاندو نواخته میشوند m و i تمامی نت ها با انگشت های 

 (۵ سیم ۹فرت ) A نت و( باز دست ۵سیم ) G دو نت: نت 

  

 

  

 پایان تمرین یک

 5آموزش نت خوانی گیتار جلسه 

 تمرین دو

کنید و به اجرا با توجه به تصویر و فایل صوتی، این قطعه را از روی نت تمرین 

 .درآورید

با احترام لینک دانلود فایل صوتی آموزشی این تمرین پس از پرداخت برای شما  

 میگردد ارسال

  

 .بصورت آپویاندو نواخته میشوند m و i تمامی نت ها با انگشت های 

 G  و B ترکیب نت های روی سیم های (Lightly Row تمرین )قطعه 
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 پایان تمرین دو

  

 تمرین سه

با توجه به تصویر و فایل صوتی، این قطعه را از روی نت تمرین کنید و به اجرا 

 .درآورید

با احترام لینک دانلود فایل صوتی آموزشی این تمرین پس از پرداخت برای شما  

 ارسال میگردد

  

 .بصورت آپویاندو نواخته میشوند m و i تمامی نت ها با انگشت های 

 (B و G سیم ۹تمرین )والس برای  
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 پایان تمرین سه

 5آموزش نت خوانی گیتار جلسه 

 چهار تمرین

با توجه به تصویر و فایل صوتی، این قطعه را از روی نت تمرین کنید و به اجرا 

 .درآورید

با احترام لینک دانلود فایل صوتی آموزشی این تمرین پس از پرداخت برای شما  

 ارسال میگردد

  

 .بصورت آپویاندو نواخته میشوند m و i تمامی نت ها با انگشت های 

 (‘Swingin’ An’ Pickin تمرین ملودی و آکورد )قطعه 

  

 

  

 چهار پایان تمرین

  

 پنج تمرین
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با توجه به تصویر و فایل صوتی، این قطعه را از روی نت تمرین کنید و به اجرا 

 .درآورید

با احترام لینک دانلود فایل صوتی آموزشی این تمرین پس از پرداخت برای شما  

 ارسال میگردد

  

 .بصورت آپویاندو نواخته میشوند m و i تمامی نت ها با انگشت های 

 (Twinkle, Twinkle, Little Star تمرین )قطعه 

  

 

  

 پنج پایان تمرین

  

 شش تمرین

با توجه به تصویر و فایل صوتی، این قطعه را از روی نت تمرین کنید و به اجرا 

 .درآورید

با احترام لینک دانلود فایل صوتی آموزشی این تمرین پس از پرداخت برای شما  

 ارسال میگردد

  

 .بصورت آپویاندو نواخته میشوند m و i تمامی نت ها با انگشت های 

 (Elva Lee Waltz تمرین )قطعه 
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 شش پایان تمرین

  

 :صحبت پایانی

تمرینات ملودی و آکورد به دقت باالیی برای اجرا نیاز دارند. سعی کنید تمرینات  

ه نگارا به اندازه ای تکرار کنید که موقع تمرین و اجرا دیگر نیاز نباشد به گیتار 

 .کنید

  

  

 تا جلسه آینده بدرود

  

 

  

 آموزش نت خوانی گیتار 5پایان جلسه 

   

 نادر محمدی « مدرس
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