
 20آموزش نت خوانی گیتار جلسه 

 

 باشدآموزشی می  کلیپ 6این جلسه دارای  _

 دباشنتومان می  3000مل هزینه مبلغ آموزشی این جلسه شا کلیپ های _

آنالین،  آموزشی این جلسه، پس از پرداخت کلیپ های دانلود با احترام، لینک_ 

 دگرد شما ارسال می الکترونیکی(اتوماتیک به ایمیل )پست  بصورت

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

 کلیک کنید "خرید"آموزش نت خوانی، بر روی دکمه  20جلسه 

 

 :پشتیبانی از طریق تلگرام 

https://t.me/www_taroos_com 

۰۹۳۸۷۵۰۲۵۲۵ 

 

 سالم

 :در این جلسه می آموزیم

 تمرین )ملودی آهنگ نوایی( . ۱

 (Choral قطعه) تمرین . ۲

 تمرین )ملودی آهنگ یه گلی سایه کمر( . ۳

 (ها قلب سلطان تمرین )ملودی آهنگ . ۴

 تمرین )ملودی آهنگ غوغای ستارگان( . ۵

 (Meadow Land ملودی آهنگ) تمرین . ۶

https://t.me/www_taroos_com


 چالش نت خوانی . ۷

  

 تمرین یک

 ملودی آهنگ نوایی

  

دی را از روی نت تمرین کنید و به اجرا ملو این آموزشی، کلیپ و عکس با توجه به

 .درآورید

 ارسال شما برای پرداخت از پس تمرین این آموزشی کلیپ با احترام لینک دانلود 

 میگردد

  

 تمرین ملودی آهنگ نوایی 
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 پایان تمرین یک

  

 دو تمرین

 Choral قطعه

  

 اجرا به و کنید تمرین نت روی از را قطعه این آموزشی، کلیپ و عکس با توجه به

 .درآورید

 ارسال شما برای پرداخت از پس تمرین این آموزشی کلیپ با احترام لینک دانلود 

 میگردد

  

 Choral تمرین قطعه 
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 دو یان تمرینپا

 ۲۰آموزش نت خوانی گیتار جلسه 

 سه تمرین

 ملودی آهنگ یه گلی سایه کمر

  

 اجرا به و کنید تمرین نت روی از را ملودی این آموزشی، کلیپ و عکس با توجه به

 .درآورید

 ارسال شما برای پرداخت از پس تمرین این آموزشی کلیپ با احترام لینک دانلود 

 میگردد

  

 تمرین ملودی آهنگ یه گلی سایه کمر 

  



 

  

 سه پایان تمرین

  

 چهار تمرین

 ها قلب سلطان ملودی آهنگ

  

 اجرا به و کنید تمرین نت روی از را ملودی این آموزشی، کلیپ و عکس با توجه به

 .درآورید

 ارسال شما برای پرداخت از پس تمرین این آموزشی کلیپ با احترام لینک دانلود 

 میگردد
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 ها قلب سلطان تمرین ملودی آهنگ 

  

 

  

 چهار پایان تمرین

  

 پنج تمرین

 ملودی آهنگ غوغای ستارگان
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 اجرا به و کنید تمرین نت روی از را ملودی این آموزشی، کلیپ و عکس با توجه به

 .درآورید

 ارسال شما برای پرداخت از پس تمرین این آموزشی کلیپ با احترام لینک دانلود 

 میگردد

  

 تمرین ملودی آهنگ غوغای ستارگان 

  



 

  

 پنج پایان تمرین
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 شش تمرین

 Meadow Land ملودی آهنگ

  

 اجرا به و کنید تمرین نت روی از را ملودی این آموزشی، کلیپ و عکس با توجه به

 .درآورید

 ارسال شما برای پرداخت از پس تمرین این آموزشی کلیپ با احترام لینک دانلود 

 میگردد

  

 Meadow Land تمرین ملودی آهنگ 

  

 

  

 شش یان تمرینپا
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 تمرین هفت

 چالش نت خوانی

 دهم قرار شما برای را در اینجا تصمیم دارم نت یکی از محبوب ترین ملودی های جهان

 را ها ملودی این اسم اگر. دهم نمی قرار را آن صوتی فایل یا و آموزشی کلیپ فایل اما

ن را پیدا کنید اما آ تصویری یا و صوتی فایل توانید می براحتی کنید جستوجو گوگل در

از شما می خواهم که بدون وجود فایل صوتی یا تصویری، با توجه به آنچه که تا به اینجا 

 .آموخته اید این نت را خط به خط تمرین کنید و در نهایت حفظ کنید و به اجرا درآورید

  

رین کنید تم نت روی از را ملودی این اید، آموخته اینجا به تا که آنچه و عکس با توجه به

 .و به اجرا درآورید

  

 Speak Softly Love  تمرین ملودی 

  



 

  

 پایان تمرین هفت

  

 :صحبت پایانی

ضمن تقدیر و تشکر از همراهی شما هنرجویان و هنردوستانِ بزرگوار با جلسات  

آموزش گیتار سایت تاروس، ترم اول آموزش نت خوانی گیتار در همینجا به پایان 

 .رسید. رسیدن به این مرحله از یادگیری نت خوانی گیتار را به شما تبریک می گویم
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ه های بعدی و یادگیری قطعه های معروف و محبوب گیتار )از روی نت( با ما همراه با دور

 .باشید

  

 آینده بدرود ترمتا 

 

 

  

 آموزش نت خوانی گیتار 20پایان جلسه 

   

 نادر محمدی « مدرس

 www.taroos.com« منبع 

http://www.taroos.com/
https://t.me/www_taroos_com
http://taroos.com/

