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ماواِت َو االَرِض َو اخِتالُف َالِسَنِتُكم َو َالواِنُكم، ِانَّ فی ٰذِلَك َآلياٍت ِللعاِلميَن  َخلُق السَّ
ٰ
َو ِمن آياِته

 روم، ٢٢
و از نشانه های قدرت خداوند آفرينش آسمان ها و زمين و نيز تفاوت زبان ها و رنگ های شما انسان هاست؛ و به تحقيق در همه 

اينها نشانه هايی از حکمت الهی برای دانشمندان نهفته است.

And of Allah’s Sign of Power is the creation of the heavens and the earth and also the 
variation of the languages and the color of you people; verily, in all these are Signs for 
men of knowledge.                                                   ( برگرفته از ترجمٔه مرحومه دکتر طاهره صّفار زاده )



     پيشتر به زبان (خارجی) احتياج نبود. امروز احتياج است. بايد زبان های زندٔه دنيا 
ايران  از  ما  صدای  که  نيست  ديروز  مثل  باشد... .امروز  مدارس  تبليغات  برنامٔه  جزء 
بيرون نمی رفت . امروز ما می توانيم در ايران باشيم و در همه جای دنيا با زبان ديگری 

تبليغ کنيم.
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كتاب Prospect 2 كه برای دانش آموزان پائه دوم دورٔه متوسطٔه اّول تأليف گرديده، دومين بخش از مجموعٔه 

شش جلدی  English for Schools می باشد که به منظور آموزش زبان انگليسی به دانش آموزان دوره های متوسطٔه 

اّول و دوم، با رويكرد ارتباطی فعال و خودباورانه طراحی شده است.

بر  مبتنی  رويكردی  باشد،  خارجی  دوم/  زبان  آموزش  شيؤه  آنكه  از  بيش  زبان  آموزش  در  ارتباطی  رويكرد 

تقويت روحئه تعامل و ايجاد توانايی ارتباط براساس نيازهای ملموس زندگی فردی و اجتماعی است. اين رويكرد در 

دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ ميالدی و هم راستا با تغييرات انجام شده در شيؤه نگرش به چگونگی فراگيری زبان دوم شكل 

گرفت و گسترش يافت. مجموعه English for Schools و كتاب Prospect 2 براساس اصول كلی و پذيرفته شدٔه 

رويكرد ارتباطی، با در نظر گرفتن دو ويژگی نقش فّعال فراگيران در فرايند آموزش و تأكيد بر تقويت روحئه حل مسئله 

و خودباوری در دانش آموزان تدوين گرديده است. روح حاكم بر رويكرد ارتباطی فعال و خودباورانه، توجه به نيازهای 

واقعی فراگيران در موقعيت های ارتباطی با تکيه براصول كلی زير می باشد: 

ــ استفاده از فعاليت های آموزشی متنوع در فرايند يادگيری زبان 

ــ تأكيد بر يادگيری زبان از طريق تجربيات زبانی 

ــ استفاده از محتوای غنی، معنادار و قابل فهم در تدوين محتوای آموزشی 

ــ ارتقاء روحئه فراگيری زبان در محيط مشاركتی از طريق همكاری و همياری در كالس 
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ــ ارائه بازخوردهای اصالحی مناسب به خطاهای فراگيران  

ــ توجه به جنبه های عاطفی و نقش آنها در فرايند آموزش زبان 

هدف اين رويكرد، رشد مهارت های ارتباطی دانش آموزان به شيوه ای روان و تا حد امكان نزديک به كاربرد 

واقعی و روزمرٔه زبان در بافت های ملموس زندگی فردی و اجتماعی است. به منظور رسيدن به كاربرد روان و طبيعی 

زبان مجموعه ای از معيارها به شرح زير در نظرگرفته شده است: 

ناديده  معنای  به  موضوع  اين  هرچند  باشد،   (meaning) برمعنا عمدتاً  تمركز  می بايست  آموزش،  فرايند  در  ــ 

گرفتن اهميت صورت و ساختار زبان(form)  نيست. 

ــ به دانش آموزان بايد فرصت شرکت در تعامالت بين فردی داده شود تا از آن طريق بتوانند عقايد و نظرات 

خود را بيان کنند. 

ــ در انجام فّعاليت های شنيداری و خوانداری زمينه بايد به گونه ای فراهم شود که دانش آموزان به درک معنی 

توجه کنند و بتوانند نسبت به آنچه خوانده يا شنيده اند به صورت شفاهی يا کتبی واکنش مناسب نشان دهند. 

زمينه  بايد  بنابراين  می باشد.  ارتباطی  خأل  وجود  و  بودن  پيش بينی  غيرقابل  ارتباط،  مشخصه های  از  يكی  ــ 

به گونه ای فراهم شود که دانش آموزان توانايی برخورد با موقعيت های غيرقابل پيش بينی و خألهای اطّالعاتی را كسب 

نمايند.  

در  موفّقيت  که  چرا  است  برخوردار  فوق العاده ای  اهّميت  از  راهبردی  توانش  کسب  ارتباطی،  رويکرد  در  ــ 

ارتباط زبانی به توانايی موقعيت سنجی، نظارت آگاهانه بر روند ارتباط و ارزيابی نتايج آن بستگی دارد و اين توانايی فقط 

از طريق شرکت در فّعاليت های ارتباطی هدفدار امکان پذير است. به اين منظور الزم است دانش آموزان كاربرد زبان را 

با استفاده از هر چهار مهارت زبانی از طريق شرکت در فّعاليت های هدفدار تجربه كنند. 

به  نكند،  ايجاد  اختالل  ارتباط  فرايند  در  که  باشد  به گونه ای  بايد  زبانی  خطاهای  اصالح  برای  معلم  مداخله  ــ 

عبارت ديگر مداخله معلم در اصالح اين گونه خطاها بايد به حداقل ممكن كاهش يابد.
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اجزاء بسته آموزشی

كتـاب   آموزشی  بستٔه  مختلف  اجزاء  محتوا،  تدوين  به  مربوط  مالک های  به  توجه  با  و  كلی  رويكرد  اين  با 

Prospect 2 عبارت اند از:

١ــ كتاب دانش آموز: كتاب دانش آموز مشتمل بر هفت درس اصلی و سه درس مروری است. هر درس از 

كتاب دانش آموز به سه بخش اصلی تقسيم گرديده است: 

ــ بخش مهارت های شفاهی (شنيداری و گفتاری) كه با يک مكالمه آغاز و با بخش تمرين (Practice)  ادامه 

پيدا می كند. 

ــ بخش دوم بخش مهارت های کتبی (خوانداری و نوشتاری) است که تحت عنوان مهارت های سوادآموزی 

مطرح شده است. در اين بخش فّعاليت هايی با هدف آموزش  digraphs & blends طراحی شده است. فّعاليت های 

اين  به  می کند  فراهم  نوشتاری  مهارت های  تقويت  برای  شفاهی  مهارت های  از  گرفتن  کمک  برای  را  زمينه  بخش  اين 

معنی که در طراحی فّعاليت ها، مهارت خواندن با مهارت شنيدن و مهارت نوشتن با مهارت سخن گفتن تلفيق شده اند.

نقش  ايفای  بخش  و  مـی شوند  تمرين  تلفيقی  بـه صورت  معموالً  کـه  زبـانـی  مهارت هــای  بـا  تمرين  بخش  ــ 

(Role Play/Your Conversation) كه هدف اصلی آن، مرور كنش های زبانی فراگرفته شده در درس و ارائٔه فرصت 

به دانش آموزان برای كاربرد مطالب آموخته شده در يک موقعيت مشخص و واقعی است. 

٢ــ كتاب كار: كتاب كار به منظور تعميق مفاهيم موجود در كتاب دانش آموز و ارائه فّعاليت های دسته بندی 

شده و مرتبط با محتوای كتاب دانش آموز و اهداف آموزشی دوره، تدوين شده است. البته انجام فّعاليت های كتاب کار 

در كالس درس بستگی به تصميم معلم و در نظر گرفتن شرايط زمانی كالس دارد. 

٣ــ لوح فشرده: برای اّولين بار در نظام آموزش رسمی زبان های خارجی كشور استفاده از فايل صوتی در 

كالس درس زبان انگليسی الزامی است و جزء الينفكی از فرايند آموزش محسوب می شود. اين لوح شامل فايل های 

صوتی بخش های زير می باشد:

ـ   خوانداری  اجزاء مختلف هر درس همچون مکالمه، تمرين، حروف و اصوات و بخش شنيداری ـ

 واژگان فرهنگ مصّور پايان کتاب

از  لوح  اين  تهئه  در  می آورد.  فراهم  دانش آموزان  برای  را  متنوعی  و  مناسب  شنيداری  محتوای  لوح  اين 

گويشوران مسلّط به زبان انگليسی بهره گرفته شده است.  
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٤ــ فلش كارت معلم: فلش كارت به عنوان بخشی از بستٔه آموزشی محسوب می گردد كه نحؤه استفاده از 

آن در بخش مربوط به هر يک از دروس در ادامٔه كتاب راهنمای معلم ذكر شده است. استفاده از اين فلش كارت ها در 

فرايند آموزش ضروری است. همكاران گرانقدر می توانند دانش آموزان خود را به ساخت فلش كارت دانش آموز نيز 

ترغيب نمايند. 

٥ ــ پايگاه اطالع رسانی: با توجه به اهميت ارتباط دبيران گرامی با مؤلفان كتاب و كارشناسان دفتر تأليف 

كتاب های درسی سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی، پايگاه اطالع رسانی eng-dept.talif.sch.ir  به عنوان پل 

ارتباطی در نظر گرفته شده است که همكاران می توانند عالوه بر ارسال نظرات خود، از جديدترين اخبار، دستورالعمل ها، 

كاربرگ ها، نمونه های آزمون و مواردی از اين دست در اين پايگاه مطلع گردند. 

طراحی مجموعه

همان طور كه در ابتدای اين بخش اشاره شد، راهنمای برنامٔه درسی ملی قلمرو، اهداف و جهت گيری های 

كلی حوزٔه آموزش زبان های خارجی در سطح كالن را مشخص نموده است و آن را از منظر توانايی برقراری ارتباط 

راهنمای  ديگر،  عبارت  به  می داند.  ضروری  جهانی  و  منطقه ای  سطح  در  بشری  دستاوردهای  و  جوامع  ساير  با 

که  پذيرد  صورت  به گونه ای  زبان  آموزش  که  دارد  تأکيد  و  می کند  معرفی  ارتباط  ايجاد  وسيلٔه  را  زبان  درسی،  برنامه 

و  دريافت  برای  ارتباط  ايجاد  به  قادر  زبانی،  چهارگانه  مهارت های  تمامی  از  استفاده  با  آموزش،  از  پس  دانش آموز 

انتقال معنا باشد.

سعی  خودباورانه،  و  فّعال  ارتباطی  رويکرد  گرفتن  درنظر  و  فوق  کلی  هدف  به  عنايت  با  مجموعه  اين  مؤلفان 

نموده اند آموزش زبان را به گونه ای طراحی نمايند که دانش آموزان در پايان دورٔه متوسطه بتوانند نيازهای پائه ارتباطی 

خود را با حفظ ارزش ها و فرهنگ خودی برآورده کنند. برای رسيدن به اين هدف، محتوايی طراحی شده است که 

مواد  و  دانش آموز  معلم،  زبان،  آموزش  برای  الزم  شرايط  ايجاد  در  می کند.  ايجاب  را  خاصی  شرايط  آن  از  استفاده 

آموزشی نقش هايی بر عهده دارند که در ادامه به آنها پرداخته شده است: 

نقش معلم

می شود؛  تلقی  دانش آمـوزان  بـه  دانش  انتقال دهنده  و  تصميم گيری  مرجع  تنهـا  معلم  سنتی،  رويكـردهـای  در 
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هدايت  با  می بايست  كه  است  فراگير  اين  و  است  يادگيری  فرايند  كننده  تسهيل  معلم  ارتباطی،  رويكرد  در  حالی که  در 

معلم در تمامی مراحل آموزش، نقش محوری فعال و مشاركت كننده داشته باشد. به عبارت ديگر، در رويكرد ارتباطی 

فعال خودباورانه الزم است معلم از نقش سنتی خود فاصله گرفته و در نقش ياری دهندٔه دانش آموز در فرايند آموزش 

و يادگيری ظاهر شود.

نقش دانش آموز

در ديدگاه های سنتی، دانش آموز نقشی انفعالی دارد؛ به اين معنی که از وی انتظار می رود آنچه را معلم انتقال 

می دهد به بهترين وجه دريافت کند. حال آنكه در رويكرد ارتباطی فعال و خودباورانه، انتظار می رود دانش آموز وظيفٔه 

يادگيری را خود بر عهده گيرد و در اين جهت نقشی مشاركت جويانه و فعال در فرايند آموزش ايفا كند.

نقش مواد آموزشی

که  می رود  انتظار  و  می گردد  محسوب  دانش آموزان  آموزشی  منبع  تنها  درسی،  كتاب  سنتی،  ديدگاه های  در 

دانش آموزان با استفاده از کتاب درسی به اهداف آموزشی دست يابند. در حالی که در رويكردهای نوين ارتباطی، كتاب 

درسی نقطٔه آغاز فرايند آموزش و يادگيری است و انتظار می رود معلم با ابتكار و خالقيت خود زمينه را برای تعميق 

فرايند يادگيری از طريق تعامل بين خود و دانش آموزان و همچنين تعامل دانش آموزان با يکديگر فراهم کند. به عالوه، 

انتظار می رود فرايند يادگيری در خارج از کالس نيز با فّعاليت های هدايت شدٔه معلم ادامه يابد.  

نحوۀ انتخاب و سازماندهی محتوا 

همان طور كه پيشتر اشاره شد، با توجه به هدف کلی آموزش زبان در برنامٔه درسی ملی، محتوا بايد به گونه ای 

انتخاب و سازماندهی شود که هدف ذکر شده محقق گردد. به اين منظور، همانطور که در نمودار ۱ آورده شده انتخاب 

محتوا با محوريت حيطه های ارتباطی و مضامين مورد استفاده در آنها صورت گرفته است.
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Prospect 2 نمودار ١ــ شيوۀ طراحی محتوای کتاب

حيطه های ارتباطی انتخاب شده عبارت اند از حيطٔه شخصی، حيطٔه اجتماعی، حيطٔه آموزش و تحصيل و حيطٔه 

کار و شغل. توالی آموزش در حيطه های فوق از اصل آموزشی حرکت از محيط پيرامونی نزديک به محيط های دورتر 

پيروی می کند. در كتاب Prospect 2 مضامين از حيطه های شخصی و اجتماعی انتخاب شده است که در گزينش آنها 

نيازهای ارتباطی ملموس دانش آموزان در اولويت قرار گرفته است.

 تالش مؤلفان بر اين بوده است که حيطه های مورد نياز دانش آموز نسبت به حيطه های ديگر تقدم داشته باشد 

تا در توالی تنظيم دشواری موضوعات هم دقت الزم صورت گرفته باشد. مضمون های اين کتاب به قرار زير است:

 ملّيت و کشور من

 فّعاليت های هفتگی من 

 توانايی های من 

 بهداشت و سالمتی من 

 شهر من 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حيطه های کاربرد زبان

(Domains)

مضامين

(Themes)

مفاهيم

(Notions)

کنش های ارتباطی 

(Functions)

دانش زبانی

 (Language Knowledge)

مهارت های چهارگانه  

 (Four Skills)
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 روستای من

 عاليق و سرگرمی های من 

از  وسيعی  طيف  كه  است  جلدی  شش  مجموعه ای  از  حلقه  دومين   Prospect 2 كتاب  می گردد  تأكيد 

درس  هر  در  می کند.  ارائه  را  زبانی  مفاهيم  و  ارتباطی  کنش های  نيز  و  آنها  با  مرتبط  مضامين  و  ارتباطی  حيطه های 

اين کتاب به طور متوسط دو کنش ارتباطی و مفاهيم مربوط به آنها مطرح می شود و مهارت های زبانی نيز به صورت 

تلفيقی و کاربردی تمرين می شود. لذا قضاوت دربارٔه آن بايد با در نظرگرفتن اين ويژگی و نگاه به بخش های بعدی 

انجام شود. 

نکات  که  است  شده  استفاده  خاصی  مفاهيم  و  ارتباطی  کنش های  از  مضمون،  هر  بيان  و  ارتباط  برقراری  در 

آمـوزشی هـر درس را تشکيل مـی دهد. بـرای مثال، نمودار شمارٔه ۲ شيؤه طراحـی محتوای درس هفت بــا عنوان 

"My Hobbies" در کتاب  Prospect 2 را نشان می دهد.

نمودار ٢ ــ طراحی محتوای درس هفت

حيطه کاربرد زبان:

شخصی

مضمون:
سرگرمی و فعاليت های 

اوقات فراغت

مفاهيم:
سرگرمی در منزل، فّعاليت اوقات 

فراغت،تفاوت اين دو، انواع 
سرگرمی های متداول ونحوه بيان آنها

کنش های ارتباطی:
بيان سرگرمی ها وفّعاليت های فراغت

درخواست از ديگران برای بيان 
سرگرمی ها وفّعاليت های اوقات فراغت

دانش زبانی:

واژگان و ساختارهايی که در فهرست 

مطالب درس ٧ آمده است.

مهارتهای چهارگانه:

شنيدن، صحبت کردن،خواندن و

نوشتن



15

روش تدريس

آموزشی  راهکار  می کند.اين  پيروی  خودباورانه  فّعال  ارتباطی  رويکرد  اصول  از   Prospect 2 تدريس روش 

آغاز  معنی  ايجاد  در  زبانی  الگوهای  نقش  به  توجه  و  حساسيت  ايجاد  با  زبان  يادگيری  که  است  مبتنی  فرض  براين 

می شود و اگر اين الگوها تحت تمرين های کنترل شده قرار گيرند به طوری که زمينٔه استفاده شخصی از الگوها در بافتی 

معنی دار ايجاد شود، يادگيری تقويت و تثبيت خواهد شد. براين اساس، هر درس با مکالمه ای واقعی آغاز می شود که 

دانش آموزان از طريق آن به نقش کنش های زبانی در ايجاد ارتباط ميان فردی و همچنين َاشکال زبانی آنها توجه می کنند. 

سپس تمرين کنش ها به شکلی کنترل شده ادامه می يابد. تمرين های بخش مهارت های نوشتاری نيز توجه دانش آموزان را 

به اين الگوها بيشتر جلب می کنند تا آنها بتوانند با ايفای نقش، کنش های ارتباطی را در بافتی معنی دار به کار ببرند. در 

زير به نحؤه تدريس هر يک از اين مراحل، متناسب با اهداف آن اشاره شده است:

Steps in Teaching Conversation and Practice

1. Warm-up

2. Audio-Visual Presentation (two or three times)

3. Checking and Explanation 

4. Introducing Functions

5. Audio-visual Practice

6. Pair/Group Work

Steps in Teaching spelling &pronunciation

1. Warm-up

2. Audio-Visual Presentation (two or three times)

3. Checking and Explanation

4. Initial Teaching of digraphs and/or blends

 Visual Recognition

 Audio Recognition

 Extension

 Oral Production
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5. Teaching digraphs/ blends for Reading and Writing (using f  lash cards)

 Sounds of the digraphs/ blends

 Shape of the digraphs/ blends

6. Follow-up Task

7. Assignment

Steps in Teaching Listening and Reading

1. Warm-up

2. Audio-Visual Presentation (two or three times)

3. Checking and Explanation (feedback)

Steps in Teaching Speaking and Writing

1. Warm-up

2. Pair/Group Work

3. Checking and Explanation (feedback) 

Steps in Teaching Your Conversation/Role Play

1. Warm-up

2. Pair/Group Work

3. Student Presentation

4. Checking and Explanation (feedback)

ارزشيابی از پيشرفت تحصيلی

در رويکرد ارتباطی آموزش زبان روش های سنجش پيشرفت تحصيلی بر اين اصل کلی استوارند که سنجش 

در خدمت يادگيری است و قرار است فرايند آموزشی را تقويت کند. در اين راستا سنجش به دو نوع تقسيم  عمدتاً 

می شود که عبارت اند از ارزشيابی تکوينی (مستمر) و ارزشيابی تراکمی نيمسال اول و پايان سال. 
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ارزشيابی تکوينی (مستمر)

روند  در  وقفه  ايجاد  بدون  پذيرد  صورت  دو  هر  دانش آموزان  و  معلم  توسط  است  قرار  که  سنجش  نوع  اين 

فّعاليت های ياددهی ــ يادگيری انجام می گيرد. هدف اين نوع سنجش مقايسٔه عملکرد هر يک از دانش آموزان با اهداف 

آموزشی است که بر معيارهای عملکردی استوار است. در اين نوع سنجش دانش آموزان با هم مقايسه نمی شوند بلکه 

طبق معيارهايی نقاط قوت و ضعف شان مشخص می شوند تا معلم و دانش آموزان بتوانند در روند آموزش و يادگيری، 

متناسب با نيازهای آموزشی، تغييرات الزم را ايجاد نمايند. در اين فرايند معلم به دانش آموزان کمک می کند که خود 

کتاب  مروری  بخش های  در  خودارزيابی  بپردازند.  خودارزيابی  به  آنها  از  استفاده  با  و  بشناسند  را  معيارها  به تدريج 

برجسته شده که با کمک آنها دانش آموزان می توانند به ميزان موفّقيت خود در يادگيری اهداف آموزشی پی ببرند.

ارزشيابی پايانی يا تراکمی نيمسال اّول و پايان سال

اين نوع ارزشيابی در شکل امتحانات رسمی براساس اهداف عملکردی در قالب مهارت های شفاهی و کتبی 

انجام می شود. بنابراين، اين نوع سنجش، امتحان شفاهی و امتحان کتبی را به صورت جداگانه در بر خواهد داشت. 

در امتحان کتبی مهارت های خواندن و نوشتن و در امتحان شفاهی مهارت های شنيداری و گفتاری مورد سنجش قرار 

می گيرند.

در هر دو نوع آزمون، مشخصه های طبيعی بودن موقعيت و تعامل، از اهميت ويژه ای برخوردارند. هدف 

اين سنجش آن است که از طريق پرسش های مناسب، دانش آموزان عملکردی را از خود بروز دهند که نمونٔه معتبری 

از توانايی های زبانی مورد هدف باشد و بتوان آن را با عملکرد افراد در موقعيت های طبيعی کاربرد زبان قابل مقايسه 

دانست. چنين سنجشی می تواند اثر بسيار مثبتی بر روند آموزش داشته باشد.

در ارزشيابی تراکمی الزم است قبل از اقدام به طراحی سؤال، اهداف آموزشی در قالب جدول مشخصات آزمون 

(Test Specif  ications) تهيه و در آن به تکنيک های طرح سؤال متناسب با هر يک از اهداف آموزشی اشاره شود. جدول 

مشخصات و بارم بندی آزمون کتبی و شفاهی کتاب Prospect 2 در ادامه ارائه شده است.

ساختار هر درس در راهنمای معلم

هر درس در کتاب راهنمای معلم  Prospect 2 با جدولی شامل اهداف اصلی درس آغاز می شود. کنش های 

زبانی و مهارت های يادگيری حروف و اصوات به انضمام فهرست واژگان کليدی و عبارات، و جمالت متداول محاوره ای 



18

هر درس در اين جدول آمده اند. در ادامٔه توضيحات گام به گام برای آموزش هر بخش آمده که با تعدادی فّعاليت و يک 

بازی پيشنهادی و نيز ارجاع به برخی تمرينات مرتبط در کاربرگ ها و کتاب کار همراه می باشد. برای آموزش هر بخش 

مدت زمانی پيشنهاد شده است که بسته به موقعيت و شرايط موجود در هر کالس متغير می باشد. در پايان، بخشی با 

عنوان تأملی در آموزش (Ref  lecting on Your Teaching) آمده که الزم است همکاران محترم افکار و نظرات خود 

را در ارتباط با موارد زير در آن مرقوم نمايند.

 راهنمايی های ارائه شده برای آموزش هر درس

 مدت زمان پيشنهاد شده برای آموزش هر بخش

 واکنش دانش آموزان به انجام فّعاليت های ياددهی ــ يادگيری و نحؤه ادارٔه کالس

 مسائل و مشکالت ناشی از آموزش بخش های مختلف

 پيشنهادات ارائه شده برای بهبود شرايط آموزش هر درس

شايان ذکر است که برای بخش های خوشامد و مرور دروس، راهنمايی ها به شکلی متفاوت ارائه شده است. از 

همکاران گرامی موکدًا درخواست می شود به منظور آگاهی از نحؤه ارائٔه مطلوب قسمت خوشامد، نکات ذکر شده در 

آموزش اين بخش را به دقت مطالعه فرمايند.


