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 مقدمه

دوستان تا اینجا با ریتم ها و آکوردهای زیادی آشنا شدید و تقریبا همه ی آهنگ ها رو 

میتونید با اون ها اجرا کنید. البته هنوز آموزش ریتم، آکورد، آرپژ و تکنیک های دیگر 

 .اد تنوع در اجراها هستند ادامه داردکه برای تزئین و ایج

در اینجا می خوام برای پیشرفت بیشتر در گیتار و موسیقی راهی رو به شما معرفی کنم 

 .که در صورتی که عالقه دارید پیشنهاد می کنم حتما ازش استفاده کنید
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حتما می دونید که معموال بین قسمت های خوانندگی آهنگ ها، یک سری نت ها به 

نوازندگی میشه که بهشون میگیم ملودی. راهی که برای پیشرفتتون در موسیقی ترتیب 

 ♥ می خوام بهتون معرفی کنم، یادگیری ملودی هست

 :نوازی دو راه اصلی داریدبرای یادگیری ملودی

 تبلچر . ۱

 نت خوانی . ۲

د تبلچر زیاد گسترده نیست و در ادامه ی همین جلسه بهتون آموزش میدم و بعد میتونی

تبلچر آهنگ های مورد عالقه خودتون رو با جستوجو در اینترنت دریافت و تمرین کنید. 

 .اما نت خوانی بسیار گسترده و طوالنی هست و نیاز دوره ی آموزشی دارد

آموزش نت خوانی رو از سطح  (TaroosPage) بنده )نادر محمدی( در اینستاگرام تاروس

ا سطح حرفه ای در حال ساخت فایل آموزشی پایین شروع کردم و مرحله به مرحله ت

و با من همراه  )ویدیو + عکس( هستم. شما عزیزان به رایگان می تونید استفاده کنید

 .باشید و تمرینات نت خوانی رو هم به برنامه تمرین روزانتون اضافه کنید

 ♥ �� میبینمتون

  

/https://www.instagram.com/taroospage 

  

https://www.instagram.com/taroospage/


 

  

 تبلچر چیست؟ + آموزش

در واقع تبلچر، ترتیب شماره سیم ها و شماره فرت های ملودی آهنگ ها را به ما نشان 

 .می دهد

ه ام، با دقت مطالعه این ابزار مفید و کاربردی را آموزش داد « تبلچر چیست » در لینک

و عمل کنید و هر قسمت اگر متوجه نشدید، برای دریافت راهنمایی لطفا به اطالع 

 .برسانید
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  ۳۶دریافت تمرینات عملی آموزش گیتار جلسه 

  

 فایل ۱ ویدیو آموزشی و ۵ این قسمت دارای PDF  آموزشی با

ی باشد. )در ابتدای صفحه توضیح داده شده است که از چه مگابایت م ۱۳۲ حجم

 تمریناتی برای این قسمت استفاده کردیم(

  

 فایل ۱ ویدیو آموزشی و ۵ با احترام، لینک دانلود PDF  ،آموزشی این قسمت

تومان، برای شما ظاهر می شود و همچنین  ۷۰۰۰ پس از پرداخت مبلغ

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

  

  برای پرداخت بصورت آنالین و دریافت اتوماتیک فایل های آموزشی این جلسه

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

 مراجعه کنید www.taroos.com. به آدرس 1

 آموزش گیتار سبک پاپ کلیک کنید 36 . بر روی لینک جلسه2

که زرد رنگ است کلیک کنید  خریدبر روی دکمه به اواسط صفحه مراجعه کرده و . 3

 و مراحل پرداخت را انجام دهید

 

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

لگرام یا ایمیل )جیمیل( شما ارسال می شود. برای های آموزشی به واتس اپ یا ت

 .تماس بگیرید « پشتیبانی سایت تاروس » پرداخت بصورت کارت به کارت لطفا با
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را به اندازه کافی تکرار کنید، سپس ادامه  این جلسهتوجه: خواهش دارم تمرینات 

 دهید

 

  

 صحبت پایانی

دوستان اگر دقت کرده باشید، وقتی که به کنسرت می رویم یا وقتی که یک نوازنده  ∗

بصورت زنده برای ما اجرا می کند، آن لحظه فقط از آن فضا لذت می بریم و معموال به 

دیگر مسائل فکر نمی کنیم. معموال به این فکر نمی کنیم که این نوازنده ساعت های 

دقیقه فالن آهنگ را اجرا کند و باعث ایجاد  ۵بسیار زیادی تالش کرده تا بتواند حدود 

حالی خوب برای ما شود. اکنون شما نیز ساعت های زیادی با عشق فراوان تمرین کنید تا 

 ♥ یجاد حال خوب برای اطرافیانتان شویدبتوانید دقایقی باعث ا

  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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