
 ۲۷آموزش گیتار جلسه 

  

 نادر محمدی :نویسنده و مدرس

 تاروس :منبع

 مشاهده اطالعات تماس ⇐ پشتیبانی

  

 فهرست 

 مقدمه .1

 فرنگی نوع دوم 6/8تمرین ریتم  .2

 فرنگی نوع دوم 6/8تمرین تعویض آکورد با همراهی ریتم  .3

 فرنگی نوع دوم و اول 6/8تمرین نوازندگی و خوانندگی با ترکیب ریتم های  .4

   

 مقدمه

را با هم کار می کنیم که بجز آهنگ های شاد، برای  فرنگی 6/8 ریتم این جلسه نوع دوم

 .غمگین نیز کاربرد دارداجرای آهنگ های عاشقانه و 

توجه داشته باشید ریتم هایی که )مانند ریتم همین جلسه( سکوت در آن ها استفاده 

 .شده به تمرین نسبتا بیشتری نیاز دارند تا دقیقا مقدار سکوت بدستمان بیاید
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  ۲۷دریافت تمرینات عملی آموزش گیتار جلسه 

  

 فایل ۱ ویدیو آموزشی و ۳ این قسمت دارای PDF مگابایت  ۵۷ آموزشی با حجم

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

 ت استفاده کردیم(قسم

  

 فایل ۱ ویدیو آموزشی و ۳ با احترام، لینک دانلود PDF  ،آموزشی این قسمت

تومان، برای شما ظاهر می شود و همچنین  ۶۰۰۰ پس از پرداخت مبلغ

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

  

  این جلسه فایل های آموزشیبرای پرداخت بصورت آنالین و دریافت اتوماتیک 

 ، لطفا مراحل زیر را انجام دهید:اف(دی)ویدیوها+پی

 دیمراجعه کن www.taroos.com. به آدرس 1

 دیک کنیتار سبک پاپ کلیآموزش گ 27نک جلسه یل ی. بر رو2

ک کنید یکه زرد رنگ است کل دیخردکمه  یبر روبه اواسط صفحه مراجعه کرده و . 3

 دیو مراحل پرداخت را انجام ده

  

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

های آموزشی به تلگرام یا ایمیل )جیمیل( شما ارسال می شود. برای پرداخت بصورت 

 .تماس بگیرید “ پشتیبانی سایت تاروس “ کارت به کارت لطفا با
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را به اندازه کافی تکرار کنید،  ۲۷توجه: خواهش دارم تمرینات آموزش گیتار جلسه 

 سپس ادامه دهید

 

  

 6/8دوستان همانطور که در ویدیو مشاهده کردید، بصورت سلیقه ای میتونیم ریتم  ∗

فرنگی نوع دوم رو در اجراها ترکیب کنیم تا اجرا از حالت  6/8فرنگی نوع اول و ریتم 

 ♥ یکنواختی دربیاد

  تا جلسه آینده بدرود

 صفحه اصلی و جلسات آموزش گیتار ⇐

  

 ♥ تاروس ∴موفقیت شما آرزوی قلبی ما است  ♥

  

 

 سایت تاروس از لینکی حمایت ⇐
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