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مقدمه
این جلسه آموزش ریتم و آرپژ دیگری را داریم که پیشرفته تر از جلسه قبل است و
یکی از محبوب ترین آهنگ های گیتاری را توسط آن تمرین می کنیم و به اجرا در می
آوریم.

والس ) (Waltzچیست؟
والس یا والتز یک نوع رقص محلی و ریتم موسیقی است که در آن رقصنده ها یکدیگر
را هنگام رقص نگه می دارند.



دریافت تمرینات عملی آموزش گیتار جلسه دوازدهم



این قسمت دارای  6ویدیو آموزشی و  1فایل  PDFآموزشی با حجم  112مگابایت
می باشد( .در ابتدای صفحه توضیح داده شده است که از چه تمریناتی برای این
قسمت استفاده کردیم)



با احترام ،لینک دانلود  6ویدیو و  1فایل  PDFآموزشی این جلسه بعد از
پرداخت مبلغ  8000تومان ،برای شما نمایش داده می شود و همچنین
بصورت اتوماتیک به ایمیل یا جیمیل (پست الکترونیکی) شما ارسال می گردد که
در موبایل یا لپتاپ خود می توانید ذخیره و استفاده کنید.

 برای پرداخت بصورت آنالین و دریافت اتوماتیک ویدیو آموزشی تمرینات عملی
جلسه دوازدهم ،لطفا مراحل زیر را انجام دهید:
 .1به آدرس  www.Taroos.comمراجعه کنید
 .2بر روی لینک «جلسه  »12آموزش گیتار کلیک کنید
 .3به انتهای صفحه مراجعه کرده و بر روی دکمه خرید که زرد رنگ است کلیک کنید
و مراحل پرداخت را انجام دهید



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

توجه :خواهش دارم تمرینات این جلسه را به اندازه کافی تکرار کنید ،سپس ادامه
دهید

∗ دوستان این جلسه خیلی سرنوشت سازه !!
∗ برای فردی که از قبل ریتم و آرپژ کار نکرده باشه کامال درک می کنم که هماهنگی
اجرای ریتم و آرپژ با خوانندگی چقدر می تونه براش دشوار باشه و ممکنه بعضی وقتا
اعصابشو بهم بریزه که چرا هر کار می کنم نمیشه .اما اگه با حوصله و دقتِ خیلی زیاد
بتونید آهنگ این جلسه رو به اجرا در بیارید ،مطمئن باشید به مرحله ی خوبی از
نوازندگی گیتار رسیده اید که کار هر کسی نیست و از این به بعد دریچه های تازه ای از
پیشرفت براتون باز میشه ♥
∗ دوستان داشتم به این فکر می کردم که این دنیایی که اینهمه رنگارنگ هست رو
همین ما آدما ساختیم .مثال اینهمه ساختمان ،اینهمه تیر برق توی خیابونو جاده ها ،اینهمه
ابزارهای کاربردی و اینهمه امکانات رفاهی و تفریحی و … وقتی که آدمیزاد اینهمه کار
ازش بر میاد ،پس یادگیری گیتار باید خیلی آسون تر از خیلی از کارا باشه .ما آدما
قدرتای خیلی نهفته و عظیمی داریم که باید با اراده و پشتکار قوی اون توانایی ها رو در
خودمون پیدا کنیم .مدتی پیش یه ویدیو دیدم که بنده خدا دست نداشت ،با پا گیتار
میزد! (اگر در یوتیوب یا آپارات جستوجو کنید میتونید این ویدیو رو پیدا کنید) خالصه
خیلی تعجب کردم و براش کامنتِ درود و گل فرستادم .پس بیایین واقعا تمرین کنیم و
نسبت به این زمان محدودی که در این دنیا داریم ،از زندگیمون لذت ببریم ♥
تا جلسه آینده بدرود

⇐ مشاهده تمامی جلسات آموزشی

⇐ دانلود یکجا مجموعه کامل آموزش گیتار (سبک پاپ)
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