
 آموزش گیتار جلسه هفتم

  

 

 نادر محمدی :نویسنده و مدرس

 تاروس :منبع

 مشاهده اطالعات تماس ⇐ :پشتیبانی

  

 

 فهرست 

 مقدمه .1

 معنی و مفهوم آکورد به گونه ای دیگر .2

 (دو ماژور) C تمرین آکورد .3

 (ال ماژور) A تمرین آکورد .4

 (ماژورر ) D تمرین آکورد .5

 Dm و C و E و D و A تمرین تعویض آکوردهای .6

 C و D و Em تمرین نوازندگی و خوانندگی با آکوردهای .7

 تمرین انگشت گذاری جدید بسیار تاثیرگذار برای تقویت و هماهنگی انگشت ها .8

 نکاتی بسیار مهم .9

   

 مقدمه

عالقه و آکوردهای این جلسه دارای صداهای بسیار شنیدنی و جذابی می باشند. با 

 .حوصله فراوان تمرین کنید
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 معنی و مفهوم آکورد به گونه ای دیگر

 .را به گونه ای دیگر بازگو می کنیم در اینجا یک بارِ دیگر معنی و مفهوم آکورد

به نواختن  (Accord :به فرانسوی) .کلمه آکورد به معنی در تعادل بودن می باشد

شود. آکوردها به منظور ایجاد هارمونی همزمان چند نت با هم آکورد گفته می 

)هماهنگی( در آهنگ ها استفاده می شوند. به بیان دیگر به چند صدا که در یک زمان با 

می گویند. آکورد را متناسب با گام های موسیقی می سازند و  آکورد هم شنیده می شود

 .معموالً در سازهای زهی و کالویه دار دیده می شود

  

 

 دریافت تمرینات عملی آموزش گیتار جلسه هفتم 
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 فایل ۱ویدیو آموزشی و  ۶ این قسمت دارای PDF مگابایت  ۵۲ آموزشی با حجم

می باشد. )در ابتدای صفحه توضیح داده شده است که از چه تمریناتی برای این 

 قسمت استفاده کردیم(

  

  فایل ۱و ویدیو  ۶با احترام، لینک دانلود PDF  این جلسه بعد از آموزشی

تومان، برای شما نمایش داده می شود و همچنین  ۸۰۰۰پرداخت مبلغ 

اتوماتیک به ایمیل یا جیمیل )پست الکترونیکی( شما ارسال می گردد که  بصورت

 .توانید ذخیره و استفاده کنیددر موبایل یا لپتاپ خود می 

  

  تمرینات عملی آموزشی  ویدیوبرای پرداخت بصورت آنالین و دریافت اتوماتیک

 ، لطفا مراحل زیر را انجام دهید:هفتمجلسه 

 دیمراجعه کن www.Taroos.com. به آدرس 1

 دیک کنیتار کلیآموزش گ «7جلسه »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

 

  ،همچنین امکان پرداخت بصورت کارت به کارت نیز وجود دارد و پس از پرداخت

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

سایت  پشتیبانی ⇐ بصورت کارت به کارت لطفا بامی شود. برای پرداخت 

 .تماس بگیرید تاروس
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خواهش دارم تمرینات این جلسه را به اندازه کافی تکرار کنید، سپس ادامه توجه: 

 دهید

 

  

 نکاتی بسیار مهم ∗

را از یاد نبرید و هر روز تمرینشان کنید.  هنرجویان گرامی. خواهش دارم جلسات قبلی

این جلسه نیز به بیشتر از یک هفته تمرین نیاز دارد، پس لطفا زودتر از یک هفته 

 !نروید. این یک هفته را واقعا تمرین کنید ها جلسه بعدی سراغ

ها رو به افزایش است. بنابراین آکورد دوستان همانطور که مشاهده می فرمایید، تعداد

شوند به سعی کنید حتما اسم و شکل آن ها را به خاطر بسپارید که بعدا زیادتر می 

 ♥ مشکل نخورید

  تا جلسه آینده بدرود

  

 

 مشاهده تمامی جلسات آموزشی ⇐

  

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

 

  

 ♥ تاروس ∴موفقیت شما آرزوی قلبی ما است  ♥

 سایت تاروس از لینکی حمایت ⇐

 

Nader Mohammadi 
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