
 18آموزش نت خوانی گیتار جلسه 

 

 باشدآموزشی می فایل صوتی 5این 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  18جلسه 

 

 :پشتیبانی از طریق تلگرام 

https://t.me/www_taroos_com 
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 سالم

 :در این جلسه می آموزیم

 باس متغیر آکوردها . ۱

 (با استفاده از باس متغیر A7 و G و D آکوردهای) تمرین . ۲

 (رِ ماژور) D گام . ۳

 (Cowboy Jack قطعه) تمرین . ۴

 (Cuckoo Waltz قطعه) تمرین . ۵

 (Careless Love قطعه) تمرین . ۶
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 در هنگام گرفتن آکوردها، از کدام سیم ها برای ایجاد باس متغیر استفاده کنیم؟

 .از سیم چهارم یا پنجم به عنوان باس استفاده شود « D آکورد

 .شود استفاده باس عنوان به ششم یا پنجم از سیم « C آکورد

 .شود استفاده باس عنوان به چهارم یا ششم از سیم « G7 آکورد

 .شود استفاده باس عنوان به چهارم یا ششم سیماز  « G آکورد

 .شود استفاده باس عنوان به ششم یا پنجم از سیم « A7 آکورد

  

 تمرین یک

 با استفاده از باس متغیر A7 و G و D آکوردهای

  

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

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

 ارسال میگردد

  

 .با استفاده از باس متغیر A7 و G و D تمرین آکوردهای 

 .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 سر کلید ) 

  



 

  

 پایان تمرین یک

 ۱۸آموزش نت خوانی گیتار جلسه 

 تمرین دو

 (رِ ماژور) D گام

 (#F# & C) .نت دیز هستند. نت فا دیز و نت دو دیز ۲تعداد  D در گام

 (D ،C# ،B ،A ،G ،F# ،E ،D) .پایان میابد “D ”شروع شده و به نت “D ”از نت  Dگام

  

 .د و به اجرا درآوریدرا از روی نت تمرین کنی D گام با توجه به تصویر و فایل صوتی،

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

 ارسال میگردد

  

 D تمرین گام 

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

  

 تمرین سه

 Cowboy Jack 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

  

 Cowboy Jack قطعه تمرین 

 (، دیز هستندC  و F یعنی نت های) .می باشد D این قطعه در گام 

 .اندو نواخته می شوندبصورت آپوی 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 

 .به نت باس آکوردها توجه کنید 

 .( توجه کنید#به عالمت سر کلید ) 

 .به عالمت خط اتحاد توجه کنید 

  

http://dl.taroos.com/guitar/NotkhaniGuitar18/18-Tamrin2 Jalse18 - Taroos Guitar.JPG


 

  

 پایان تمرین سه

 ۱۸آموزش نت خوانی گیتار جلسه 

 چهار تمرین

 Cuckoo Waltz 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
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 Cuckoo Waltz تمرین قطعه 

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

 .( توجه کنید#به عالمت سرکلید ) 

 .به نت های چنگ توجه کنید 

  

 

  

 چهار پایان تمرین

  

 پنج تمرین

 Careless Love قطعه

  

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

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

 ارسال میگردد

  

 Careless Love تمرین قطعه 

 .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 
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 .به نت باس آکوردها توجه کنید 

 .( توجه کنید#به عالمت سر کلید ) 

 .به عالمت خط اتحاد توجه کنید 

  

 

  

 پنج پایان تمرین
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 :صحبت پایانی

 .به پایان ترم اول آموزش نت خوانی گیتار نزدیکیم 

  

 تا جلسه آینده بدرود

 

 

  

 آموزش نت خوانی گیتار 18پایان جلسه 

   

 نادر محمدی « مدرس

 www.taroos.com« منبع 
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