
 15آموزش 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  15جلسه 

 

 :پشتیبانی از طریق تلگرام 

https://t.me/www_taroos_com 

۰۹۳۸۷۵۰۲۵۲۵ 

 

 سالم

 :در این جلسه می آموزیم

 سیم ۶)دو ماژور( برای  C آکورد . ۱

 آکسان )تاکید( . ۲

 تمرین )قطعه گروه یک نفره( . ۳

 (Little Brown Jug قطعه) تمرین . ۴

 (I’m A Yankee Doodle Dandy قطعه) تمرین . ۵

 تمرین )ریتم خوانی( . ۶
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 (Fermat)  فِرمات یا نقطه توقف . ۷

 (Jimmy Crack Corn قطعه) تمرین . ۸

 (When The Saints Go Marching In قطعه) تمرین . ۹

  

  Cآکورد

 .شش سیم )دو ماژور( برای C آکورد

 

 C آکورد

 

 

 C برای تمرین و اجرای آکورد

را می  ۴ از سیم ۲ فرت ۲ را می گیریم / با انگشت ۲ از سیم ۱ فرت ۱ با انگشت 

 .را می گیریم ۵ از سیم ۳ فرت ۳ گیریم / با انگشت

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

 .صدای شفاف و کاملی بدست بیاید
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را با هم بر روی فرت های آکورد قرار دهید. بهتر  ۳ و ۲ و ۱ سعی کنید انگشت های 

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

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

 .سیم با هم به صدا درآیند

  

 

  

 آکسان یا تاکید

شود، آن نت با تاکید اجرا می شود. )معموال با  گذاشته  >هر گاه باال یا پایین نتی نشانه

 صدای بلندتر(

نت های ملودی همیشه باید با تاکید اجرا شوند ولی آکوردهایی که برای فضاسازی یا پر 

 .کردن فضای خالی به کار رفته اند باید مالیم و بدون تاکید زده شوند

صدایی دو گیتار را بر روی  با ترکیب کردن ملودی و آکورد هنگام نواختن، میتوان تاثیر

 .شنونده گذاشت

  

http://dl.taroos.com/guitar/NotkhaniGuitar15/TaroosGuitar - Akord C Guitar 6 sim.JPG


 :در تمرینات به موارد زیر دقت کنید

 میزان های ناقص . ۱

 عالماتِ عرضی )ال دیز( . ۲

 چنگ ها . ۳

 آکسان ها . ۴

  

 تمرین یک

 گروه یک نفره 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  

 ارسال میگردد

  

 تمرین قطعه گروه یک نفره 

بصورت آپویاندو و با آکسان )تاکید( نواخته می  m و i نت های تکی با انگشت های 

 .شوند

صورت مالیم )آرام(  از باال به پایین به i در اجرای آکوردها دست راست با انگشت 

 .به سیم ها ضربه میزند

  



 

  

 پایان تمرین یک

 ۱۵آموزش نت خوانی گیتار جلسه 

 تمرین دو

 Little Brown Jug قطعه

  

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

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

 ارسال میگردد

  

 Little Brown Jug قطعه تمرین 

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

  

 تمرین سه

 I’m A Yankee Doodle Dandy قطعه

( ۱۸۷۸-۱۹۴۲این قطعه اثری از جرج مایکل کوهن می باشد. جرج مایکل کوهن )

بازیگر، ترانه ساز مردمی و نمایشنامه نویس برادوی بود که شهرتش بیشتر به خاطر 

 .کمدی های موزیکالش است

  

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

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

 ارسال میگردد

  

 I’m A Yankee Doodle Dandy تمرین قطعه 

 .بصورت آپویاندو نواخته می شوند m و i نت های تکی با انگشت های 
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شش سیم پایینی  از باال به پایین به i در اجرای آکوردها دست راست با انگشت 

 .شش سیم با هم به صدا درآیند ضربه میزند به طوری که
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 پایان تمرین سه

 ۱۵آموزش نت خوانی گیتار جلسه 

 چهار تمرین

 ریتم خوانی

  

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

 .درآورید

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

 ارسال میگردد

  

 خوانی تمرین ریتم 

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

  

 

  

 چهار پایان تمرین

  

 (Fermat) فِرمات یا نقطه توقف
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نشانه ای است به شکل زیر که هرگاه روی نتی قرار گیرد، ارزش زمانی آن نت را دست 

 .کم به دو برابر )بسته به حس نوازنده( می افزاید

 

  

 پنج تمرین

 Jimmy Crack Corn 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  

 ارسال میگردد

  

 Jimmy Crack Corn تمرین قطعه 

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

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

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

 .( توجه کنید#به عالمت سرکلید ) 

 .به عالمت فرمات توجه کنید 
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 پنج پایان تمرین

 ۱۵آموزش نت خوانی گیتار جلسه 

 شش تمرین

 When The Saints Go Marching In 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  

 ارسال میگردد

  

 When The Saints Go Marching In قطعهتمرین  

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

 .از باال به پایین به سیم ها ضربه میزند i در اجرای آکوردها دست راست با انگشت 

 .( توجه کنید#به عالمت سرکلید ) 

 .توجه کنید عالمت خط اتحاد به 
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 شش تمرینپایان 

  

 :صحبت پایانی

همانطور که تا به اینجا شاهد بودید، هر جلسه با مطلب و یا تکنیک جدیدی آشنا  

تا آن ها را براحتی به یاد  شدیم. سعی کنید تکنیک ها را بخوبی بخاطر بسپارید

 .در هر قسمت نیاز شد بتوانید سریعا از آن ها استفاده کنید که آورید

  

 بدرودتا جلسه آینده 

 

 

  

 آموزش نت خوانی گیتار 15پایان جلسه 

   

 نادر محمدی « مدرس

 www.taroos.com« منبع 
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