
 آموزش گیتار جلسه چهارم

  

 

 تاروس ⇐ :منبع ✓

 نادر محمدی :نویسنده و مدرس ✓

 مشاهده اطالعات تماس ⇐ :پشتیبانی ✓

 

  

 آموزش گیتار جلسه چهارم

 مقدمه .1

 اُکتاو چیست؟ .2

 آکورد چیست؟ .3

 دریافت ویدیو آموزشی تمرینات عملی .4

  

•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—• 

 (ویدیو) دانلود یکجا آموزش گیتار جلسه چهارم ⇐

  اگر مشکلی در دانلود یا اجرای فایل های آموزشی داشتید، لطفا

 تماس بگیرید. سپاس پشتیبانی با

•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—• 

  

 ♥ سالم دوستِ من
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رسیدیم به تمرینات اصلیمون که نوازندگی گیتار همراه با خوانندگی هست. از این به 

 ♥ بیشتری کار کنید و ادامه دهیدبعد با انگیزه و اشتیاق 

  

 (Octave) اُکتاو

اُکتاو جلو  ۱ نت اه از یک نت شروع کنیم و دوباره به همان نت برسیم، می گوییم آنهرگ

 .اکتاو تکرار شده است ۱ نت آن یا و یا پیش یا باال رفته

  

به اندازه  C در واقع صدای نت) .اکتاو باال رفته ۱از بین نت های زیر،   C نت « مثال

 (یک اکتاو باال رفته

C  D  E  F  G  A  B  C 

 .رسیده C شروع شده و دوباره به نت C چون از نت « توضیح

  

 .اکتاو باال رفته ۲از بین نت های زیر،   C نت « مثال

C  D  E  F  G  A  B  C  D  E  F  G  A  B  C  D  E 

سومی  C دومی تا نت C اکتاو. از نت ۱ دومی می شود  C اولی تا نت C از نت « توضیح

 .اکتاو ۲ مجموع می شود اکتاو که در ۱ هم می شود

  

 .اکتاو باال رفته ۳در بین نت های زیر،  F نت « مثال

C  D  E  F  G  A  B  C  D  E  F  G  A  B  C  D  E  F  G  A  B  C  D  E  F  G 

 در بین نت های باال چند اکتاو باال رفته؟ A اکنون شما حساب کنید که نت « امتحان

  

 آکورد



بردترین و مهم ترین تکنیک در گیتار هستند. هر گاه دو یا چند بی شک آکوردها پرکار

نت با هم نواخته شود، یک آکورد تشکیل می شود. یا به عبارتی دیگر، با انگشت های 

دست چپ دو یا چند فرت را می گیریم، با انگشت های دست راست سیم ها را به صدا 

 .در می آوریم

های گیتار آشنا می شویم و بهتر درک می کنیم در تمرینات این جلسه با یکی از آکورد)

 (که آکورد چی هست

 ∗ در جلسه بعدی در رابطه با آکورد بیشتر توضیح می دهم ∗

  

 
  

•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—• 

 ت عملی آموزش گیتار جلسه چهارمدریافت تمرینا 

  



  مگابایت می  ۲۷دقیقه و حجم  ۱۵ویدیو آموزشی با تایم  ۱این قسمت دارای

 .باشد

  

 تمرین اولین آکوردمون 

 تمرین انگشت گذاری معکوس 

 تمرین نوازندگی همراه با خوانندگی 

 از جلسه ی آینده تمریناتِ تعویض آکوردها رو داریم که بسیار جذاب هستند 

 

  .برای دوستان برای تمرینات عملی این جلسه، هزینه ی مناسبی در نظر گرفتیم

، چهارمتمرینات عملی جلسه آموزشی  ویدیوپرداخت آنالین و دریافت اتوماتیک 

 لطفا مراحل زیر را انجام دهید:

 دیمراجعه کن www.Taroos.com. به آدرس 1

 دیک کنیتار کلیآموزش گ «4جلسه »نک یل ی. بر رو2

کنید ک یکه زرد رنگ است کل دیخردکمه  یبر روصفحه مراجعه کرده و  انتهایبه . 3

 دیو مراحل پرداخت را انجام ده

  

 ،آموزشی این جلسه  ویدیولینک دانلود  بالفاصله بعد از اتمام مراحل پرداخت

اتوماتیک به ایمیل یا جیمیل )پست  می شود و همچنین بصورت ظاهربرای شما 

الکترونیکی( شما ارسال می گردد که در موبایل یا لپتاپ خود می توانید ذخیره و 

 .کنیداستفاده 

  

 مشاهده نماد اعتماد پرداخت سایت تاروس ⇐
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  ،همچنین امکان پرداخت بصورت کارت به کارت نیز وجود دارد و پس از پرداخت

آموزشی از طریق واتس اپ یا تلگرام یا ایمیل )جیمیل( برای شما ارسال  ویدیو

سایت  پشتیبانی ⇐ می شود. برای پرداخت بصورت کارت به کارت لطفا با

 .تماس بگیرید تاروس

•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—• 

  

 

دوستِ من، خواهش دارم تمریناتِ این جلسه را به اندازه کافی تکرار کنید، سپس 

 ادامه دهید

 

  

 جلسه چهارمپایان 

ن، از فواید تمرینات انگشت گذاری هرچی بگم کم گفتم. حتی نوازندگان دوستِ م ✓

حرفه ای هم از تمرینات انگشت گذاری برای افزایش انعطاف و سرعتِ انگشت ها 

 ♥ استفاده می کنند

  

آکورد هم که با هم کار کردیم و گفتیم که اهمیتِ فوق العاده زیادی داره و برای  ✓

ز جلسه ی بعدی آکوردهای بیشتری داریم که تعویضشون نوازندگی، یک اجبار هست. ا

 ♥ می کنیم و روشون آهنگ های مختلف رو میخونیم

  

همونجور که میدونید، این جلسه قدمِ اولِ زدنو خوندن رو با هم برداشتیم. طبیعتا  ✓

در جلساتی که در پیش رو داریم، تمرینات بسیار جذاب تر خواهند شد، به حدی که 

 ♥ نایانِ شما از اجراهای شما لذت میبرنددوستان و آش
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دوستِ من، حتما تا اینجا این تجربه رو بدست اوردید که مثال االن که ساعت ها می  ✓

شینیم پای تمرین، بعد که تموم میشه و روز بعد دوباره تمرین رو شروع می کنیم، می 

داشتیم. در واقع  بینیم که انگشتامون بهتر باهامون همکاری میکنن و پیشرفت بیشتری

گیتار همش همینه، هر دفعه که خوب تمرین می کنیم، دفعه ی بعدی که می خواهیم 

تمرین کنیم میبینیم که انگشت هامون بهتر از دفعه قبلی روی گیتار حرکت می کنند و 

 ♥ همین پیشرفت های کوچیک، به مرور زمان تبدیل میشه به نوازندگیِ حرفه ای

  

 ♥ رتان دوست شوید و خیلی زیاد تمرین کنیدسعی کنید با گیتا ✓

 تا جلسه ی آینده بدرود

  

 

 مشاهده جلسات آموزش گیتار ⇐

  

 اپ(دانلود یکجا مجموعه کامل آموزش گیتار )سبک پ ⇐

 

  

 ♥ تاروس ∴موفقیت شما آرزوی قلبی ما است  ♥

 

Nader Mohammadi 

Site: www.taroos.com 

Instagram: www.instagram.com/taroospage 

WhatsApp: 09387502525 
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