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 باشدآموزشی می فایل صوتی 4این 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  16جلسه 

 

 :پشتیبانی از طریق تلگرام 
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 سالم

 :در این جلسه می آموزیم

 تمرین )قطعه ای از روبرت شومان( . ۱

 (دو ماژور) C گام . ۲

 (Julida Polka قطعه) تمرین . ۳

 (Chiapanecas قطعه) تمرین . ۴

  

 تمرین یک
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 قطعه ای از روبرت شومان

آهنگساز آلمانی دوران رومانتیک است که آثار پیانویی ( ۱۸۱۰-۱۸۵۶روبرت شومان )

وی که در جوانی آرزوی پیانیست شدن در سر  و آوازهای او شهرت به سزایی دارند.

داشت پس از آسیب دیدگی شدید یکی از انگشتانش )به خاطر فشار بیش از حد( به 

 .آهنگسازی رو کرد که نتیجه آن خلق مجموعه آثاری جاودانه برای عالم موسیقی بود

 .قطعه زیر یکی از آثار اوست

  

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

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

 ارسال میگردد

  

 شومان روبرت از ای قطعه تمرین 

 .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 ) 

  



 

  

 پایان تمرین یک

 ۱۶آموزش نت خوانی گیتار جلسه 

 تمرین دو

 (دو ماژور) C گام

گام دو ماژور از نت دو شروع شده و به نت دو پایان میابد. )دو، ر، می، فا، سل، ال، سی، 

دو(. عالمت سرکلید این گام فاقد دیز یا بمل است، پس تمام نت های این گام به شکل 

 .طبیعی )بکار( نواخته می شوند

  

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

 ارسال میگردد

  

 C تمرین گام 

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

 اینجا کلیک کنید C برای دریافت آموزش های بیشتر درباره گام 

  

 

  

 پایان تمرین دو

  

 تمرین سه

 Julida Polka 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

  

 Julida Polka تمرین قطعه 

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

 .یزنداز باال به پایین به سیم ها ضربه م i در اجرای آکوردها دست راست با انگشت 
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 پایان تمرین سه

 ۳آموزش نت خوانی گیتار جلسه 

 چهار تمرین

 Chiapanecas 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

  

 Chiapanecas هقطع تمرین 

 .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 ) 
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 .به عالمت خط اتحاد توجه کنید 

 .صفحه ای است ۲قطعه  

 .)پایان( در تصویر توجه داشته باشید Fine به نوشته 
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 چهار پایان تمرین

  

 :صحبت پایانی

اگر دوست یا آشنایی دارید که با شما همکاری کند، سعی کنید توسط دو گیتار  

 .)ملودی و آکورد( قطعه ها را حفظ کرده و به اجرا درآورید

  

 بدرودتا جلسه آینده 

 

 

  

 آموزش نت خوانی گیتار 16پایان جلسه 

   

 نادر محمدی « مدرس

 www.taroos.com« منبع 
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