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 مقدمه

دوستانی ریتمی که در این جلسه داریم از جذاب ترین و کاربردی ترین ریتم های گیتار 

تمرین کنید و در جمع برای دوستاتون اجرا کنید، نشاط و است که اگر خیلی خوب 

 .شادابی خاصی به آن جمع می دهد
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 تکنیک آپاگادو )خَف(

تکنیک آپاگادو برای قطع کردن یا اصطالحاً خفه کردن صدای  بطور ساده، خالصه و مفید،

کامال آشنا سیم های گیتار به کار می رود. )در تمرینات با کاربرد این تکنیک در عمل 

 خواهید شد(
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 دریافت تمرینات عملی آموزش گیتار جلسه سیزدهم 

  

 فایل 1 ویدیو آموزشی و 5 این قسمت دارای PDF مگابایت  174 آموزشی با حجم

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

 قسمت استفاده کردیم(

  

  فایل 1ویدیو و  5با احترام، لینک دانلود PDF  این جلسه بعد از آموزشی

تومان، برای شما نمایش داده می شود و همچنین  8000پرداخت مبلغ 

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

 .در موبایل یا لپتاپ خود می توانید ذخیره و استفاده کنید

  

  تمرینات عملی آموزشی  ویدیوبرای پرداخت بصورت آنالین و دریافت اتوماتیک

 ، لطفا مراحل زیر را انجام دهید:سیزدهمجلسه 

 دیمراجعه کن www.Taroos.com. به آدرس 1

 دیک کنیتار کلیآموزش گ «13جلسه »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 ⇐ می شود. برای پرداخت بصورت کارت به کارت لطفا با

 .تماس بگیرید تاروس

 

  

 

را به اندازه کافی تکرار کنید، سپس ادامه  این جلسهتوجه: خواهش دارم تمرینات 

 دهید

 

  

در جاهای  را به حالت های مختلف ریتم های مختلف میدونم خیلی از شماها نواختن ∗

برای مثال ممکن است بعضی ها تمامی ) دیگر مشاهده کرده اید یا مشاهده خواهید کرد

میدونم اکنون سوال دارید که کدام و  (بزنند i راک را فقط با انگشت 2/4ضربات ریتم 

نمونه صحیح است و کدام نمونه اشتباه. پاسخ این است که بیشتر مهم تولید صدای 

استایل دست در اجرا است. بنابراین حالت های مختلف  زیبا بودنِ گیتار و شفاف از

 ♥ رقص دست ها برای ریتم های مختلف معموال هیچکدام اشتباه نیستند

  تا جلسه آینده بدرود

  

 

 مشاهده تمامی جلسات آموزشی ⇐

  

 اپ(دانلود یکجا مجموعه کامل آموزش گیتار )سبک پ ⇐
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 ♥ تاروس ∴موفقیت شما آرزوی قلبی ما است  ♥

 سایت تاروس از لینکی حمایت ⇐
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