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 ♥ سالم دوستِ من

تمرینات عملی که در این جلسه داریم، نسبت به تمریناتی که تا االن داشتیم، بسیار 

جذاب تر هستند، بطوری که انگیزه ی شما برای ادامه، چندین برابر خواهد شد و 

مطمئنم عاشقِ این نوع تمرینات می شوید. همچنین از این جلسه به بعد همه ی جلسات 

 ♥ از این نوع تمرینات خواهیم داشت

  

 آکورد چیست؟



همانطور که در جلسه قبل گفتیم، هر گاه دو یا چند نت با هم نواخته شود، یک آکورد 

 تشکیل می شود. )دو یا چند نت، مساوی است با، دو یا چند فرت(

در گیتار چندین نوع آکورد وجود دارد و در هر نوع نیز تعدادی آکورد داریم. آنقدرها 

ده نیست. در طول جلسات با همه ی آن ها آشنا خواهید که فکر می کنید، سخت و پیچی

 .شد

شدید. در این جلسه، بود آشنا  «مینور» با یکی از انواع آکوردها که جلسه قبلی ⇐ در

هستند  «ماژور» هم با یکی دیگر از آکوردهای مینور، و هم با نوعی دیگر از آکوردها که

 .آشنا می شوید

  

حواستان باشد که عالمت ) .نشان داده می شوند  m  آکوردهای مینور با عالمت

 (حرف کوچک انگلیسی است m آکوردهای مینور

مت دارند اما هیچ وقت هیچ کجا نوشته نمی شود، آکوردهای ماژور عالمت ندارند. )عال

بزرگ انگلیسی است اما   M  نه در کتابی می بینید و نه در اینترنت. عالمتشان حرف

 (شما در ذهنتان اینطور پرورش دهید که آکوردهای ماژور عالمت ندارند

  

 شما چه عددی رو تلفظ می کنید؟ ۸مثال وقتی می نویسیم 

مثبت هشت( است که هیچ وقت + + )۸ا در واقع این عدد حتما میگید هشت! ام

 .)مثبت( رو نمی نویسیم

 .آکوردهای ماژور هم چنین حالتی دارند و عالمتشان هیچوقت گذاشته نمی شود

  

 :یک مثال بزنم راجع به آکوردهای مینور و ماژور که بهتر متوجه شوید

 Cm «رو به این شکل می نویسیم  دو مینور  ببینید آکورد مثالا 

 C «رو به این شکل  دو ماژور  و آکورد مثالا
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 :پس آموختیم که

 عالمت آکوردهای مینور m است 

 آکوردهای ماژور عالمت ندارند 

  

حاال بریم سراغ تمرینات عملی. قطعا در تمریناتِ عملی، این موضوع کامال برای شما روشن 

 ♥ می شود

  

•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—• 

 دریافت تمرینات عملی آموزش گیتار جلسه پنجم 

  

  مگابایت می  ۳۴دقیقه و حجم  ۱۴ویدیو آموزشی با تایم  ۱این قسمت دارای

 .باشد

  

 این جلسه از اون جلساتیه که عاشقش میشید! 

 تمرینِ یه آکورد مینور جدید 

 تمرینی دوست داشتنی به اسمِ تعویض آکورد 

  ِآکورد ۳ نوازندگی همراه با خوانندگی روی تعویض تمرین 

 تمرینِ یه آکورد جدید از خانواده آکوردهای ماژور 

  

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

، پنجمتمرینات 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 «5جلسه »نک یل ی. بر رو2

ک کنید 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 

 .استفاده کنید

  

 نماد اعتماد پرداخت سایت تاروس مشاهده ⇐

  

  ،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

•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—• 

  

 

خسته نباشی دوستِ من، خواهش دارم تمریناتِ این جلسه رو به اندازه کافی تکرار 

 کنید، سپس ادامه دهید
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 جلسه پنجمپایان 

دوستان در واقع در گیتار هیچ تمرینی وجود نداره که بیش از حد سخت و نشدنی  ✓

یشتر یا کمتری نیاز دارند تا انگشت ها باشه، بلکه تمرینات فقط به مدت زمان و تمرینِ ب

توانایی اجرای اونا رو بدست بیارند. تمنا دارم در یادگیری گیتار و انجام تمرینات محکم 

باشید و سعی کنید با تالش و پشتکارِ خودتان، با امید و اشتیاق فراوان رو به جلو حرکت 

حس کنید. یکی از مهم کنید و طوری تمرین کنید که واقعا پیشرفت رو در انگشت ها 

 ♥ ترین نکته ها اینه که حتما تمرینات رو حفظ کنید و از حفظ تکرارشون کنید

 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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