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 مقدمه

راک را داریم با  2/4ریتم از خانواده ریتم  ۱۳خب دوستان در اینجا آموزش تعداد 

می گیرید، تنوع  2/4هدف اینکه وقتی که شما تصمیم به تمرین و اجرای آهنگ های 

ان داشته باشید. زمانی که شما تعداد زیادی از ریتمی زیادی برای اجرای آهنگ هایت

حالت های مختلفِ رقص دست های یک ریتم را آموخته باشید، با توجه به سلیقه خودتان 

در طول آهنگ می توانید از چندین ریتم که از یک خانواده هستند استفاده کنید و این 

آیند و صدای جذاب تری کار باعث می شود اجراهای شما از حالت یکنواختیه ریتم بیرون 

 .برای گوش شنونده ایجاد کنند
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 روش تمرین

ابتدا مانند آنچه که در ویدیوها مشاهده می فرمایید، انگشت های دست چپ را به 

آرامی بر روی سیم ها قرار دهید تا صدای سیم ها خف یا گرفته شود. در همین حالت 

به تمرینِ ریتم ها بپردازید. سپس زمانی که حس کردید انگشت های شما به نرمی و با 

 را (سردسته Am مثال آکورد) رآورند، یکی از آکوردهاتسلط میتوانند ریتم را به اجرا د

به دلخواه بگیرید و ریتم را بر روی آن تکرار کنید. سپس زمانی که احساس کردید 

کیفیت صدای مناسبی از ریتم دارید، از آن در تعویض آکوردها و اجرای آهنگ های 

 .هستند استفاده کنید 2/4مورد عالقه خود که با ریتم 
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 ۳۴جلسه  تمرینات عملی آموزش گیتار

ابتدا ویدیوهای آموزشی را از لینک زیر دانلود و مشاهده کنید، سپس توضیحاتِ ریتم 

 .ها را در ادامه بخوانید

 « دانلود یکجا تمرینات عملی این جلسه »

  مگابایت ۷۴حجم فایل 

  یدیوو۱۳تعداد 

  

یزنند. مبا هم به سیم ها ضربه  a و انگشت m اِم آ( یعنی انگشت) m-a انگشت :نکته

 )در ویدیوها مشخص است(

  

 ۱شماره  راک 2/4 ریتم

 رو به پایین به سیم های زیر )این ضربه با تاکید زده می شود. یعنی کمی i انگشت . ۱

 محکم(

 رو به باال به سیم های زیر i انگشت . ۲

 (نی کمی محکماین ضربه با تاکید زده می شود. یع) m-a خف )آپاگادو( با انگشت . ۳

 رو به باال به سیم های زیر i انگشت . ۴

  

 

 

 

http://dl.taroos.com/guitar/000PV/0034TaroosGuitar.zip
http://dl.taroos.com/guitar/000PV/0034TaroosGuitar.zip


 ۲شماره  راک 2/4 ریتم

 رو به پایین به سیم های بم i انگشت . ۱

 رو به پایین به سیم های زیر i انگشت . ۲

 m-a خف )آپاگادو( با انگشت . ۳

 رو به باال به سیم های زیر i انگشت . ۴

  

 ۳شماره  راک 2/4 ریتم

 رو به پایین به سیم های بم i انگشت . ۱

 رو به پایین به سیم های زیر i انگشت . ۲

 رو به پایین به سیم های زیر i انگشت . ۳

 رو به پایین به سیم های زیر i انگشت . ۴

  

 ۴شماره  راک 2/4 ریتم

 m-a خف )آپاگادو( با انگشت . ۱

 رو به باال به سیم های زیر i انگشت . ۲

 رو به پایین به سیم های بم i انگشت . ۳

 رو به پایین به سیم های زیر i انگشت . ۴

  

 

 

 



 ۵شماره  راک 2/4 ریتم

 رو به پایین به سیم های زیر i انگشت . ۱

 رو به باال به سیم های زیر p انگشت . ۲

 خف )آپاگادو( با کف دست . ۳

 رو به باال به سیم های زیر i انگشت . ۴

  

 ۶شماره  راک 2/4 ریتم

 رو به پایین به سیم های بم i انگشت . ۱

 m-a خف )آپاگادو( با انگشت . ۲

 رو به پایین به سیم های زیر i انگشت . ۳

 m-a خف )آپاگادو( با انگشت . ۴

  

 ۷شماره  راک 2/4 ریتم

 رو به پایین به سیم های بم i انگشت . ۱

 رو به پایین به سیم های زیر i انگشت . ۲

 رو به باال به سیم های زیر i انگشت . ۳

 رو به پایین به سیم های زیر i انگشت . ۴

  

 

 

 



 ۸شماره  راک 2/4 ریتم

 رو به پایین به سیم های بم i انگشت . ۱

 رو به پایین به سیم های زیر i انگشت . ۲

 رو به پایین به سیم های بم i انگشت . ۳

 m-a خف )آپاگادو( با انگشت . ۴

  

 ۹شماره  راک 2/4 ریتم

 رو به پایین به سیم های زیر i انگشت . ۱

 رو به باال به سیم های زیر i انگشت . ۲

 رو به پایین به سیم های بم i انگشت . ۳

 رو به پایین به سیم های زیر i انگشت . ۴

  

 ۱۰شماره  راک 2/4 ریتم

 رو به پایین به سیم های بم i انگشت . ۱

 رو به پایین به سیم های بم i انگشت . ۲

 رو به پایین به سیم های بم i انگشت . ۳

 رو به پایین به سیم های زیر i انگشت . ۴

  

 

 

 



 ۱۱شماره  راک 2/4 ریتم

 رو به پایین به سیم های زیر i انگشت . ۱

 m-a خف )آپاگادو( با انگشت . ۲

 رو به پایین به سیم های بم i انگشت . ۳

 م های زیررو به پایین به سی i انگشت . ۴

  

 ۱۲شماره  راک 2/4 ریتم

 رو به پایین به همه سیم ها i انگشت . ۱

 رو به پایین به سیم های زیر i انگشت . ۲

 رو به پایین به سیم های زیر i انگشت . ۳

 رو به باال به سیم های زیر i انگشت . ۴

  

 ۱۳شماره  راک 2/4 ریتم

 راسگوادو . ۱

 رو به باال به سیم های زیر i انگشت . ۲

 رو به باال به سیم های زیر i انگشت . ۳

 رو به پایین به سیم های زیر i انگشت . ۴

  

 

 

 



 

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

 دهید

 

  

 صحبت پایانی

در ویدیوهای آموزشی فقط اجرای ریتم ها با سرعت پایین نمایش داده شده است.  ∗

جام رعت باال نروند اناین کار با هدف اینکه هنرجویان از همان ابتدا به سراغ اجرا با س

شده است. چون اگر هنرجویان از همان ابتدا بخواهند همه ریتم ها را با سرعت باال 

ا تمرین کنند، طبیعتا حالتِ ناهماهنگی در انگشت ها پدید می آید و بقول معروف ریتم ه

بهم میریزند و سبب اعصاب خوردی و عدم پیشرفت هنرجو می شود. بنابراین در 

دتان یه تمرینِ هر ریتم، آن ریتم را با سرعتِ پایین تکرار کنید و هر زمان خوروزهای اول

از صدای ریتم رضایت داشتید، سپس به مرور زمان سرعت را باالتر ببرید و سعی کنید 

 ♥ خودتان صدای اجرای ریتم ها با سرعت باال را کشف کنید

 !هر ریتم یک هفته تمرین شود

ریتم را معرفی کردیم، اما الزم به  ۱۳دوستان درست است که ما در یک جلسه،  ∗

یادآوری است که هر ریتم به حداقل یک هفته روزی چند ساعت تمرین نیاز دارد تا 

 انگشت ها بتوانند با تسلط آن ها را به اجرا درآورند و کیفیت صدای مناسبی از آن ها

 ♥ در اجرای آهنگ ها داشته باشیم

نده بیشتر از هر هنرجویی درک می کنم که هنرجویان دلشان می خواهد یک روزه ب ∗

همه ی این ریتم ها را تمرین کنند و خیلی زود از آن ها در آهنگ ها استفاده کنند. 

درک می کنم چون که خودم روزی هنرجوی گیتار بودم. از همین روی از هنرجویان 

حوصله و عشق فراوان واقعا خیلی خوب گرانقدر خواهش دارم که صبوری کرده و با 

 ♥ تمرین کنند



 

  تا جلسه آینده بدرود

 صفحه اصلی و جلسات آموزش گیتار ⇐

  

 

 ♥ تاروس ∴موفقیت شما آرزوی قلبی ما است  ♥

  

 

 تاروسسایت  از لینکی حمایت ⇐
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