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 (با الگوهای ریتمیک مختلف G تمرین )گام . ۲

  

 نشانه های موسیقی

به اندازه نیم “کردن نت ها  دارد که نقششان زیر و بمدر موسیقی نشانه هایی وجود 

 .است. بدون آنکه نام نت ها و جایگاهشان روی حامل تغییر کند” پرده

 .در این جلسه با چند عالمت از این دست آشنا می شویم

  

 دیِز

هر گاه عالمت دیز سمت چپ نتی قرار گیرد، آن نت را نیم پرده باال می برد. )روی 

 (ت جلوترگیتار یک فر

  « عالمت دیز

  

 بِمُل

هرگاه عالمت بمل سمت چپ نتی قرار گیرد، آن نت را نیم پرده پایین تر می آورد. 

 ()روی گیتار یک فرت عقب تر



  « عالمت بمل

  

 بِکار

نتی که قبال دیز یا بمل شده گذاشته شود، اثر نشانه  هر گاه عالمت بکار سمت چپ

 .پیشین را خنثی می کند

  « بکارعالمت 

  

 در تمرینات عملی عملکرد این عالئم را بهتر متوجه خواهید شد

  

 کسر میزان

 .با کسر میزان آشنا شدیم جلسه اول آموزش نت خوانی در

 Time Signature یک غلط مصطلح است که ترجمه ای ازاین اصطالح )کسر میزان( 

 .بوده و عمدتا مشخصات کسر ریاضی را ندارد
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 عالمت سر کلید

در  در ابتدای قطعه نشان دهنده آن است که قطعه (F عالمت دیز روی خط پنجم )نت

 (دیز هستند. )یک فرت جلوتر” فا ها“سل ماژور( می باشد. در این گام تمامی ) G گام

 

  

همیشه پیش از شروع به نواختن یک قطعه به عالمت سر کلید )نشان دهنده گام( و 

 کسر میزان )نشان دهنده ریتم( دقت کنید
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 تمرین یک

 (سل ماژور) G گام

ختم می شود. در این گام همه نت ها بکار  G شروع شده و به نت G از نت G گام

 .دیز می باشد F هستند و فقط نت

  

 .را از روی نت تمرین کنید و به اجرا درآورید G با توجه به تصویر و فایل صوتی، گام

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 

 .تمرین و اجرا شود از حفظ 

  

 

  

 پایان تمرین یک

  

 تمرین دو

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

http://dl.taroos.com/guitar/NotkhaniGuitar07/07-Tamrin1 Jalse7 - Taroos Guitar.JPG


  

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

 با الگوهای ریتمیک مختلف G گام 

  

 

  

 پایان تمرین دو

  

 :صحبت پایانی

همیشه زمانی که تمرینی برای شما جدید است سعی کنید ابتدا با سرعت پایین  

آن تمرین را تکرار کنید، و سپس روزانه که ساعاتی را به تمرین گیتار اختصاص می 

زمان بر سرعت تمریناتتان بیافزایید تا انگشت های شما به سرعت  دهید به مرور

 .استاندارد )نسبت به آن تمرین( و کنترل و هماهنگی برسند

  

 تا جلسه آینده بدرود

  

 

  

 آموزش نت خوانی گیتار 7پایان جلسه 
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