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 مقدمه

این بار یک آهنگ دوست داشتی را با دو ریتم و یک آرپژ تمرین و اجرا می کنیم که حتما 

 .برای شنونده بسیار جذاب است
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 معرفی و دانلود تصاویر آکوردهای پرکاربرد گیتار 

هنرجویان گرامی لطفا دقت بفرمایید، این موضوع خیلی مهم است. ببینید شما اگر 

بخواهید تمامی آکوردهای گیتار را به صورت یکجا حفظ کنید و به ذهن بسپارید، قطعاً کارِ 

بسیار دشواری است و عاقالنه نیست. اگر توجه کرده باشید در طول جلسات آموزشی که 

تا اینجا با هم داشتیم، بنده هر جلسه تعداد خیلی کمی از آکوردها را به شما معرفی 

ر هم این بوده که در حال حاضر تمامی آکوردهایی که تا به حال کردم و نتیجۀ این کا

 داشته ایم در ذهن شما مانده اند. )البته بستگی به همکاری شما نیز داشته است!(

پیشنهاد می کنم که نیاز نیست همۀ آکوردهای گیتار را به صورت یکجا حفظ کنید،  اکنون

ن می کنید به مرور زمان در ذهن اجازه دهید آکوردها نسبت به آهنگ هایی که تمری

 .شما جای گیرند

که معموال در آهنگ های ایرانی کاربرد دارند  آکوردهای مهم گیتار از همۀ در اینجا بنده

بر حسب نیازتان )نسبت به آهنگ هایی که  تصویربرداری کرده ام و شما پس از دانلود،

 .تمرین می کنید( از آن ها استفاده کنید

 لینک دانلود تصاویر آکوردهای پرکاربرد گیتار ⇐

  

 بهتر است به کدام سیم باس ضربه بزند؟ p هنگام اجرای آرپژ، انگشت

 :بستگی به این دارد که هنگام اجرای آرپژ چه آکوردی را گرفته باشیم

است ضربه  A که نت سیم پنجم به p گرفته باشیم، بهتر است انگشت Am آکورد اگر •

 بزند

است  D که نت چهارم سیم به p گرفته باشیم، بهتر است انگشت Dm آکورد اگر •

 ضربه بزند

 C که نت فرت سوم از سیم پنجم به p گرفته باشیم، بهتر است انگشت C آکورد اگر •

 است ضربه بزند
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است  E که نت ششم سیم به p گرفته باشیم، بهتر است انگشت Em آکورد اگر •

 ضربه بزند

است ضربه  D که نت چهارم سیم به p گرفته باشیم، بهتر است انگشت D آکورد اگر •

 بزند

است ضربه  E که نت ششم سیم به p گرفته باشیم، بهتر است انگشت E آکورد اگر •

 بزند

است ضربه  A که نت چهارم سیم به p انگشتگرفته باشیم، بهتر است  A آکورد اگر •

 بزند

 ( همانطور که خودتان متوجه شدید، هر آکوردی را که بگیریم، ضرب باس آرپژ را

 (آن آکورد میزنیم به نت پایه

  



 

  

 

 دریافت تمرینات عملی آموزش گیتار جلسه چهاردهم 

  

 فایل 1 ویدیو آموزشی و 6 این قسمت دارای PDF مگابایت  163 حجم آموزشی با

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

 قسمت استفاده کردیم(
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  فایل 1ویدیو و  6با 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:چهاردهمجلسه 

 دیمراجعه کن www.Taroos.com. به آدرس 1

 دیک کنیتار کلیآموزش گ «14جلسه »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 جلسهتمرینات توجه: خواهش دارم 

 دهید
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دوستان همانطور که خودتان تا به حال تجربه کرده اید، هماهنگ کردن ریتم و تعویض  ∗

زمان بر است. اگر ریتم را  کار سختی نیست اماآکوردها و خوانندگی بصورت همزمان، 

به تعداد دفعات بسیار زیاد تکرار کرده باشید و تعویض آکوردها را به تعداد دفعات 

بسیار زیاد تکرار کرده باشید، آنوقت دست های شما براحتی می توانند کارِ خود را انجام 

شته دهند و شما می توانید بیشتر بر روی خوانندگی و احساس دادن به کار تمرکز دا

باشید. بنابراین با اشتیاقِ فراوان تمرین کنید بطوریکه تمامی مراحل اجرای یک آهنگ 

 ♥ تحت کنترل و تسلط شما باشد

  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 ⇐
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