
 14آموزش نت خوانی گیتار جلسه 

 

 باشدآموزشی می فایل صوتی 6این جلسه دارای  _

 دباشنتومان می 2000مل هزینه مبلغ آموزشی این جلسه شا فایل های صوتی _

 آموزشی این جلسه، پس از پرداخت فایل های صوتیدانلود  های با احترام، لینک_ 

 دنشما ارسال میگرد الکترونیکی(اتوماتیک به ایمیل )پست  آنالین، بصورت

مراجعه کرده و پس از رفتن به  www.taroos.comپرداخت لطفا به آدرس برای  _

 کلیک کنید "خرید"آموزش نت خوانی، بر روی دکمه  14جلسه 

 

 :پشتیبانی از طریق تلگرام 

https://t.me/www_taroos_com 

۰۹۳۸۷۵۰۲۵۲۵ 

 

 سالم

 :در این جلسه می آموزیم

 روی حامل )سیم پنجم( A جایگاه نت . ۱

 روی حامل )سیم پنجم( B جایگاه نت . ۲

 روی حامل )سیم پنجم( C جایگاه نت . ۳

 تمرین )روی سیم پنجم( . ۴

 (Coming ‘Round The Mountain قطعه) تمرین . ۵

 (Patriotic Song قطعه) تمرین . ۶
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 تمرین )ریتم خوانی( . ۷

 (Camptown Races قطعه) تمرین . ۸

 (سل ماژور) G آکورد . ۹

 (می مینور) Em آکورد . ۱۰

 (Sweet Besty From Pike قطعه) تمرین . ۱۱

  

 روی حامل )سیم پنجم(  Aجایگاه نت

 تصویر مانند. )دارد قرار دست باز( روی دومین خط اضافه پایین حامل ۵ )سیم A نت

 (زیر

  

 دست باز ۵ سیم  Aنت

 

  

 روی حامل )سیم پنجم(  Bجایگاه نت

 زیر اولین خط اضافه پایین حامل قرار دارد. )مانند تصویر زیر( (۵سیم  ۲)فرت  B نت
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 ۵سیم  ۲فرت   Bنت

 

  

 روی حامل )سیم پنجم(  Cجایگاه نت

 روی اولین خط اضافه پایین حامل قرار دارد. )مانند تصویر زیر( (۵سیم  ۳)فرت  C نت

  

 ۵ سیم ۳فرت   Cنت

 

  

 .دست چپ را از مچ خم کنید برای دسترسی آسان به سیم پنجم، « ۱نکته 

از نوک انگشتان برای فشار آوردن به سیم ها استفاده کرده و مراقب باشید  « ۲نکته 

 .سیم های پایین تر لمس نشوند
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 تمرین یک

 .و فرت های دوم و سوم از این سیم A نت های سیم آزاد

  

ن سیم را از روی دست باز و فرت های اولیه ای ۵ با توجه به تصویر و فایل صوتی، سیم

 .نت تمرین کنید و به اجرا درآورید

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

 دارسال میگرد

  

 .و فرت های دوم و سوم از این سیم A تمرین نت های سیم آزاد 

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

 .به توضیحاتی که در تصویر نوشته شده است دقت کنید 

  

 

  

 پایان تمرین یک

 ۱۴آموزش نت خوانی گیتار جلسه 
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 تمرین دو

 Coming ‘Round The Mountain قطعه

  

 .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  

 دارسال میگرد

  

 Coming ‘Round The Mountain تمرین قطعه 

 .بصورت آپویاندو نواخته می شوند m و i نت های تکی با انگشت های 

از باال به پایین به چهار سیم پایینی  i در اجرای آکوردها دست راست با انگشت 

 .ضربه میزند به طوری که چهار سیم با هم به صدا درآیند

 .( توجه کنید#سرکلید ) به عالمت 

 به خط اتحاد توجه کنید 

  

 

  

 پایان تمرین دو
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 تمرین سه

 Patriotic Song قطعه

  

 .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  

 دارسال میگرد

  

 Patriotic Song قطعه تمرین 

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

  

 

  

 پایان تمرین سه

 ۱۴آموزش نت خوانی گیتار جلسه 

 چهار تمرین

http://dl.taroos.com/guitar/NotkhaniGuitar14/14-Tamrin3 Jalse14 - Taroos Guitar.JPG


 ریتم خوانی

  

 اجرا به و کنید تمرین نت روی از را یربا توجه به تصویر و فایل صوتی، ریتم خوانی ز

 .درآورید

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

 دارسال میگرد

  

 تمرین ریتم خوانی 

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

  

 

  

 چهار پایان تمرین

  

 پنج تمرین

 Camptown Races قطعه

  

 .نید و به اجرا درآوریدبا توجه به تصویر و فایل صوتی، این قطعه را از روی نت تمرین ک
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با احترام لینک دانلود فایل صوتی آموزشی این تمرین پس از پرداخت برای شما  

 دارسال میگرد

  

 Camptown Races قطعه تمرین 

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

  

 

  

 پنج پایان تمرین

 ۱۴آموزش نت خوانی گیتار جلسه 

 G آکورد

 .سیم شش )سل ماژور( برای G آکورد

  

 G آکورد
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 G برای تمرین و اجرای آکورد

را می  ۶ از سیم ۳ فرت ۲ را می گیریم / با انگشت ۵از سیم  ۲ فرت ۱با انگشت  

 .را می گیریم ۱ از سیم ۳فرت  ۳ گیریم / با انگشت

ا در هنگام نواختن آکورد، همیشه سیم ها را با نوک انگشتان و کامال عمود بفشارید ت 

 .صدای شفاف و کاملی بدست بیاید

را با هم بر روی فرت های آکورد قرار دهید. بهتر  ۳و  ۲و  ۱سعی کنید انگشت های  

 .است تک به تک فرت های آکورد را انگشت گذاری نکنیم

 شش هر که طوری به میزنیم ضربه گیتار سیم شش از باال به پایین به i با انگشت 

 .درآیند صدا به هم با سیم
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 Em آکورد

 .)می مینور( برای شش سیم Em آکورد

  

 Em آکورد
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 Em برای تمرین و اجرای آکورد

را می  ۴ از سیم ۲ فرت ۳ را می گیریم / با انگشت ۵ از سیم ۲ فرت ۲ با انگشت 

 .گیریم

در هنگام نواختن آکورد، همیشه سیم ها را با نوک انگشتان و کامال عمود بفشارید تا  

 .صدای شفاف و کاملی بدست بیاید

را با هم بر روی فرت های آکورد قرار دهید. بهتر  ۳و  ۲سعی کنید انگشت های  

 .است تک به تک فرت های آکورد را انگشت گذاری نکنیم

 هر که طوری به میزنیم ضربه گیتار سیم شش از باال به پایین به i با انگشت 

 .درآیند صدا به هم با سیم شش

  

 

  

 شش تمرین

 Sweet Besty From Pike قطعه

  

 .با توجه به تصویر و فایل صوتی، این قطعه را از روی نت تمرین کنید و به اجرا درآورید
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با احترام لینک دانلود فایل صوتی آموزشی این تمرین پس از پرداخت برای شما  

 دمیگرد ارسال

  

 Sweet Besty From Pike قطعه تمرین 

 .بصورت آپویاندو نواخته می شوند m و i نت های تکی با انگشت های 

 ضربه سیم شش از باال به پایین به i در اجرای آکوردها دست راست با انگشت 

 .درآیند صدا به هم با سیم شش هر که طوری به میزند

  



 

  

 شش پایان تمرین

  

 :صحبت پایانی

هنرجویان گرانقدر، اگر به این جلسه رسیده اید و هیچ مشکلی در اجرای تمرینات  

 .قبلی ندارید، حیف است که کار را ادامه ندهید. با پشتکار فراوان ادامه دهید
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 آینده بدرودتا جلسه  

 

 

  

 آموزش نت خوانی گیتار 14پایان جلسه 

   

 نادر محمدی « مدرس

 www.taroos.com« منبع 
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