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 سالم

 :در این جلسه می آموزیم

 نت ِگرد . ۱

 روی حامل )سیم چهارم( D جایگاه نت . ۲

 روی حامل )فرت دوم سیم چهارم( E جایگاه نت . ۳

 سیم چهارم( روی حامل )فرت سوم F جایگاه نت . ۴

 سیم چهارم( روی حامل )فرت چهارم #F جایگاه نت . ۵

 تمرین )روی سیم چهارم( . ۶

 (Long Long Ago قطعه) تمرین . ۷

https://t.me/www_taroos_com


 سکوت ها . ۸

 خط اتحاد . ۹

 (Billy Boy قطعه) تمرین . ۱۰

  

 نت ِگرد

در جلساتی که تا به حال داشتیم با ارزش های زمانی نت 

های سیاه، سفید، سفید نقطه دار و چنگ آشنا شدیم. در 

 .اینجا با ارزش زمانی نت ِگرد آشنا می شویم

  

 نت گرد

 

  

ت. یعنی هنگام اس ارزش زمانی نت گرد، دو برابر نت سفید

ضرب رفت و برگشت پا  اجرا، انگشت باید به اندازه چهار

 .سر جای خود باقی مانده و صدا ادامه پیدا کند

  

 روی حامل )سیم چهارم(  Dجایگاه نت

حامل قرار دارد.  دست باز( زیر خط اول ۴)سیم  D نت

 )مانند تصویر زیر(

  

 دست باز ۴سیم   D نت
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 روی حامل )سیم چهارم(  E جایگاه نت

حامل قرار دارد. )مانند  روی خط اول (۴سیم  ۲)فرت  E نت

 تصویر زیر(

  

 ۴سیم  ۲فرت   Eنت

 

  

 روی حامل )سیم چهارم(  Fجایگاه نت

حامل قرار  بین خط های اول و دوم( ۴سیم  ۳)فرت  F نت

 دارد. )مانند تصویر زیر(

  

 ۴سیم  ۳فرت   Fنت
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 روی حامل )سیم چهارم( #F جایگاه نت

با عالمت # بین خط های اول و دوم ( ۴سیم  ۴)فرت  #F نت

 قرار دارد. )مانند تصویر زیر( حامل

  

 ۴سیم  ۴فرت  #F نت

 

 ۱۱آموزش نت خوانی گیتار جلسه 

 تمرین یک

 .از این سیم ۴تا  ۱دست باز و فرت های  ۴سیم 

  

دست باز و فرت  ۴با توجه به تصویر و فایل صوتی، سیم 

را از روی نت تمرین کنید و به اجرا  های اولیه این سیم

 .درآورید
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با احترام لینک دانلود فایل صوتی آموزشی این تمرین  

 پس از پرداخت برای شما ارسال میگردد

  

 .از این سیم ۴تا  ۱دست باز و فرت های  ۴سیم  تمرین 

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

 .می شوند

 .به عالمت سرکلید )#( توجه کنید 

  

 

  

 پایان تمرین یک

  

 تمرین دو

 Long Long Ago  قطعه

  

ی، این قطعه را از روی نت با توجه به تصویر و فایل صوت

 .تمرین کنید و به اجرا درآورید
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ین تمرین با احترام لینک دانلود فایل صوتی آموزشی ا 

 پس از پرداخت برای شما ارسال میگردد

  

 Long Long Ago  قطعه تمرین 

بصورت آپویاندو نواخته  m و i نت های تکی با انگشت های 

 .می شوند

از باال به  i در اجرای آکوردها دست راست با انگشت 

پایین به چهار سیم پایینی ضربه میزند به طوری که چهار 

 .هم به صدا درآیند  سیم با

 .به عالمت سرکلید )#( توجه کنید 

  

 

  

 پایان تمرین دو

 ۱۱آموزش نت خوانی گیتار جلسه 

 سکوت ها
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در طول یک قطعه گاه الزم می شود که در موسیقی لحظه ای 

به اندازه یک نت سیاه( سکوت برقرار شود. برای )مثال 

سکوت استفاده می شود که با شکل  این عمل از عالمت های

 .هستند های مختلف دارای ارزش های زمانی متفاوت

  

 سکوت ِگرد

 ضرب سکوت می کل میزان( به اندازه چهار سکوت گرد )سکوت

 باشد

 

 

  

 سکوت سفید

 سکوت سفید به اندازه دو ضرب سکوت می باشد

 

  

 سکوت سیاه

 ضرب سکوت می باشد به اندازه یک سکوت سیاه
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 سکوت چنگ

 ضرب سکوت می باشد به اندازه نیم سکوت چنگ

 

  

 خط اتحاد

 

ن قرار می یک خط منحنی است که بین دو یا چند نت یکسا

گیرد و در این صورت ارزش زمانی نت ها با هم جمع می 

 .شود

در گیتار نت اول همچنان تا پایان کشش نت دوم نگه )

 (داشته می شود و برای نت دوم ضربه ای زده نمی شود

  

 تمرین سه

 Billy Boy  قطعه

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

 .را درآوریدتمرین کنید و به اج

ین تمرین با احترام لینک دانلود فایل صوتی آموزشی ا 

 پس از پرداخت برای شما ارسال میگردد

  

 Billy Boy  قطعه تمرین 

بصورت آپویاندو نواخته  m و i نت های تکی با انگشت های 

 .می شوند
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از باال به  i در اجرای آکوردها دست راست با انگشت 

پایین به چهار سیم پایینی ضربه میزند به طوری که چهار 

 .سیم با هم به صدا درآیند

 .به عالمت سرکلید )#( توجه کنید 

 .به میزان ناقص توجه کنید 

 .به خط اتحاد توجه کنید 

  

 

  

 پایان تمرین سه

  

 :صحبت پایانی

و سکوت ها  داشته باشید بسیار زیادی به عالمت ها توجه 

 .را رعایت کنید
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سعی کنید زمانی که ضرب پا می زنید، تمامی ضربات  

 یکسان باشند. )یک ضرب تند نشود یک ضرب کند(

  

  

 تا جلسه آینده بدرود 

 

 

  

 آموزش نت خوانی گیتار 11پایان جلسه 

   

 نادر محمدی « مدرس

 www.taroos.com« منبع 
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