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دستور آموزشی زبان فارسی و نقش آن در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی 
زبانان

1غالمعباس سعیدي

چکیده

اسالمی از دیر باز توجه جهانیان را به خود ي دیگر فرهنگ است و فرهنگ ایرانیزبان رویه
ن با دیگر جلب کرده است. با توجه به داد و ستدهاي فرهنگی، علمی، اقتصادي و سیاسی کشورما

براي آموزش هر نماید. بدیهی است که کشورها، آموزش زبان فارسی به خارجیان ناگزیر و ناگریز می
اندرکاران آن زبان متون آموزشی و ریزان و استادان و دستاز جمله زبان فارسی، باید برنامهزبان

هاي متخصصان یافتهشناسی کاربردي وهاي زبانرفتهاي درس خود را بر پایۀ آخرین پیشکالس
هاي اصلی متخصصان آموزش زبان در سراسر دنیا این بوده و آموزش زبان بگذارند. یکی از بحث

آموزان آموزش دهند. هست که : چگونه دستور یک زبان را به عنوان زبان دوم یا زبان خارجی، به زبان
رآمده و جاي پاي ها باز دل این بحث(Pedagogical Grammar)دستور آموزشیاصطالح 

، دستور (Linguistic Grammar)خود را در کنار انواع دیگر دستور زبان مثل دستور زبانشناختی
و ... محکم کرده (Theoretical Grammar)، دستور نظري(Reference Grammar)ارجاعی

ور آموزشی زبان اي از دستانگارههاي زبانشناختی، سعی کردهاین مقاله با توجه به آخرین یافتهاست.
فارسی پیش چشم خواننده بگیرد. 

آموزان خارجی، زبانشناسی کاربردي، دستور آموزشی زبان آموزش زبان فارسی، فارسیها:کلیدواژه
فارسی.

1 - gholamabbassaeidi@yahoo.com
استادیار دانشگاه علوم اسالمی رضوي
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مقدمه

آموزان خارجی از فارسیهاي زبان نقش ارتباط است. بسیاريیکی از نخستین نقش
آموزند. در مراحل پیشرفتۀ بعدي ارتباط با ایرانیان میرا در مرحلۀ نخست براينیز زبان فارسی 

کنند. هاي دیگر زبان فارسی از جمله نقش ادبی و هنري آن توجه میاست که احتماالً به نقش
-کارشناسان، بهترین شیوة آموزش زبان را آموزش و یادگیري آن در شرایط کامالً طبیعی می

زبان به جامعۀ فارسیراآموز این است که خودارسیدانند؛ بنابراین بهترین حالت براي یک ف
آن را فرا بگیرد. بدیهی است که زبانبرساند و با ارتباط با گویشوران فارسی در جامعۀ فارسی

آموزان ممکن نیست. بسیاري مجبورند با شرکت در کالس درس و با این امر براي تمام فارسی
از دیرباز، هرگاه از آموزش کالسیِ کار برآیند.تکیه بر متون آموزشی مناسب، از عهدة این 

قد برافراشته که: آیا زبان و یا تهیه و تدوین متون آموزشیِ زبان سخنی به میان آمده، این پرسش 
آموزش دستور نقشی در آموزش زبان دارد؟

پیشینۀ بحث

و یادگیري زبان (Language Teaching)بین آموزش زبان (Krashen)کرَشن 
(Language Learning)تفاوت گذاشته است(Krashen, 1981) . این مرزبندي بر ساز

و کار و سان و سیرت آموزش زبان تأثیر شگرفی گذاشت و کارشناسان و استادان آموزش زبان 
-Audio)شنیداري و روش (Direct Method)را تشویق کرد که به جاي روش مستقیم 

lingual Method)بیشتر از روش ارتباطی(Communicative Method)بهره گیرند
(Savignon, 2002).گیري از شیوة ارتباطی به معنی غفلت از کنند که بهرهبرخی گمان می

هاي بسیار زیادي در بارة . از دیرباز، پژوهشآموزش دستور یا نادیده گرفتن کامل آن است
ها آموزش اتّفاق آنکه قریب بهنقش آموزش دستور بر آموزش و یادگیريِ زبان شده است
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ها را . این پژوهشداندزیرناپذیر میزبان گریزناپذیر و گو متون آموزشِها دستور را در کالس
توان به چند دسته تقسیم کرد:می

ر هاي زبانی تأثیآموز به ساختزبانهاي پژوهشی تأکید دارند که توجه آگاهانۀ برخی یافته). 1
ها و قوانین دستوريِ؛ بنابراین آموزش دستور و آموزش ساختشگرفی بر فرایند یادگیري دارد

ناپذیر استهدف و گنجاندن آن در برنامۀ کالسی و متون آموزشی امري اجتنابزبانِ
(Schmidt, 2001: 3-32) .

شیوة ارتباطیِ معنابنیاد آموزش زبان، بدون توجه به ساخت کنند کهي دیگر تأیید میها). یافته2
توجه به سب و ناکافی است. به سخن دیگر، این روش معنابنیاد بیانامنبه تنهایی، ي آن، دستور

,Skehan)شودکاربرد درست و شیواي زبان رهنمون نمیآموز را بهساخت دستوري، زبان

1998) .

آموزان از مرحلۀ آغازینکنند که پس از گذرِ زبانهاي پژوهشی هم تأکید میبرخی از یافته).3
توان به فرایند شوند، با آموزش دستور زبان میو آنگاه که آمادة ورود به مراحل باالترمی

شیوة ارتباطی نیز چنین امري ممکن به نظر يها سرعت بیشتري بخشید. حتّی برایادگیري آن
.(Lightown, 2000: 431-462)رسدمی

عمدانۀ دستور را بویژه در به دست ها، آموزش آگاهانه و مت). دستۀ آخر از این نوع پژوهش4
(Norris and Ortega, 2000, 2001)داند آوردن توانش زبانیِ ماندگار تأثیرگذار می

ها و متون هاي زیادي در بارة طبیعت و ماهیت آموزش دستور، ویژة کالسبنابراین، بحث
ایدها و نبایدهاي بها و هاي بسیار زیادي هم در بارة ویژگیپژوهشآموزش زبان وجود دارد. 

دستور آموزشی هاي دیگر بویژه در زبان انگلیسی انجام پذیرفته است.زباندستور آموزشی، در
آموزان در موضوعات دستوري تواند منبع اصلی اطّالعات استادان و فارسیزبان فارسی، می
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Linguistic)هاي زبانی باشد. چنین دستوري کاربرد مناسب و درست ساخت

Structures)دهد.هاي ارتباطیِ گفتاري و نوشتاري را در اختیار مخاطبان قرار می، در بافت
.2پس دستور آموزشی با انواع دیگر دستور تفاوت بنیادین دارد

انواع دستور

Linguistic)توان به دستور زبانشناختی انواع گوناگونی از دستور وجود دارد که می

Grammar) دستور ارجاعی ،(Reference Grammar) و دستور آموزشی
(Pedagogical Grammar) .دستور زبانشناختی در اصل براي آزمودن، اشاره کرد

. به سخن دیگر این نوع دستور شناساندن و احیاناً به چالش کشیدن یک تئوري زبانشناختی است
- ر دههدر زبان فارسی، دکند. خواهد نشان دهد که یک تئوري زبانشناختی چگونه کار میمی
دستور زبان فارسی بر پایۀ مثل اخیر دستورهاي زبانشناختیِ نسبتاً خوبی نوشته شده است؛يها

زایشی -) که با توجه به دستور گشتاري1370(مشکوه الدینی، نظریۀ گشتاري
(Transformational-Generative Grammar)توصیف ساختمان ، چامسکی

بر اساس تئوري زبانشناختی مقوله و میزانِ) که1377(باطنی، دستوري زبان فارسی 
گزینینحو فارسی بر پایۀ نظریۀ حاکمیت و مرجعو (Scale and Category)هلیدي

براي اطّالعات بیشتر بنگرید به:-2

Y Kachru. (2006). ‘Pedagogical Grammars: Second Language’. In

Encyclopedia of Language & Linguistics ( Second Edition). Editor-in-chief:

Keith Brown. Elsevier Ltd.
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& Government)گزینی ) که بر اساس تئوري حامیت و مرجع1376(میرعمادي، 

Binding Theory)اند.نوشته شده

هاي علمی خود مایهنیستند و در اصل بندستور ارجاعی معموالً به یک تئوري پایبند 
هاي دستور مایههاي زبانشناختی و بنمایهد و با تلفیق بنگیررا از چند تئوريِ زبانشناختی می

اي که براي مخاطبان به گونه،دساده و روان زبان را توصیف کند که کنسنّتی سعی می
نوشتۀ وحیدیان کامیار و عمرانی دستور زبان فارسیواقع شود؛ مانند غیرکارشناس هم مفید

). 1379(وحیدیان کامیار و عمرانی، 

این است کند، آموزشی که از دستورهاي دیگر متمایزش میدستورترین ویژگیمهم
کند که بتواند بین ساخت دستوري زبان و نیت و قصد آموز این توانش را ایجاد میکه در زبان

قرار کند. به سخن دیگر دستور آموزشی نسبت به انواع گوینده یا نویسنده ارتباطی درست بر
دارد. این در حالی است که هدف اصلی (Pragmatic)دیگر دستور، نگاهی منظورشناختی 

دستورهاي زبانشناختی توصیف دقیق و علمیِ یک تئوري و هدف اصلی دستور ارجاعی بیان 
بر دستورمندي ساختارهاي روشمند و سازواره و دقیق موضوعات دستوري به منظور تمرکز 

اجتماعی زبان کاري - هاي فرهنگیزبان است؛ بنابراین این دو نوع دستور به درست و نادرست
هاي دستوري و ساختاري بدون توجه به بافت اجتماعی و د و تنها به درست و نارستنندار

آموز به بانی رساندن ززبانهر ترین هدف آموزش و یادگیري بزرگد. نپردازفرهنگی زبان می
توانش ارتباطی است که جان سخن در آن تشخیص و رعایت وجوه فرهنگی و اجتماعی زبان 

باشد. می

هاي دستور آموزشیویژگی

گفتار، به معانی دیگر آن نیز توجه دارد.عالوه بر معنی دستوريِدستور آموزشی، ). 1
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، چهار نوع معنی دارد: معنی ، چه گفتاري باشد چه نوشتاري(Utterance)هر پاره از گفتار 
، (Referential Meaning)، معنی ارجاعی (Grammatical Meaning)دستوري 

. براي (Speaker Meaning)و معنی گوینده (Utterance Meaning)معنی گفتاري 
کنیم:بررسی می"شهم داره دیر میکالس"گفتار نمونه این معانی چهارگانه را براي پاره

توري: جمله خبري است و براي اخبار به کار رفته است.الف). معنی دس

به مصداق "م- "، ضمیر متّصل خودب). معنی ارجاعی: واژة کالس به مصداق خارجی
ه ارجاع دارد.خارجی متکلّم و باقی جمله به موقعیت یا بافت معنایی ویژ

ع است.  ج). معنی گفتاري: گوینده خواهان تغییر در آن چیزي است که در حال وقو

متعدد و متغیر خواهد بود. براي نمونه ، معنیِ گوینده،د). معنی گوینده: با توجه به بافت سخن
تواند با توجه به بافت و موقعیت یکی از معانی زیر را اراده کند:گفتار باال گوینده میبراي پاره

باید همین اآلن صحبت را تمام کنیم.●

سونی؟میتونی منو با ماشینت بر●

باید کمی مطالعه کنم.●

ریم غذا بخوریم.کی می●

تونم این کتابو با خودم ببرم؟می●

تونیم این کار را بعداً انجام بدیم؟نمی●

تونم با شما بیام.من نمی●
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تو کالس نداري؟●

ستور توجه هستند؛ اما ددستور زبانشناختی و دستور ارجاعی به معنی گفتاري و معنیِ گوینده بی
هاي زبانی و ها و موقعیتدستور آموزشی با ابداع بافتتوجه باشد. تواند بیباید و نمیآموزشی ن

آموز آموزش دهد.   اجتماعی مناسب باید بتواند معنی گفتاري و معنیِ گوینده را به زبان

کند.اي زبان بیشتر توجه میهاي قالبی و کلیشه). دستور آموزشی به ساخت2

هاي منحصر به فرد زبان بشري ویژگیست است که زایایی و خلّاقیت یکی از در
هاي بیشماري را تولید کنند؛ اما باید توانند جمالت و ساختاي که گویشوران میاست، به گونه

اي و قالبی هاي کلیشهتوجه داشت که ارتباط زبانی در واقعِ امر، مبتنی بر تعداد زیادي ساخت
هاي مشخّص، همیشه از تعداد محدودي قالب ها و بافتن هر زبان براي موقعیتاست. گویشورا

براي نمونه در زیر، ابتدا نام موقعیت یا بافت و سپس در برابر آن نام کنند؛ و کلیشه استفاده می
هاي تکرار شونده آمده است:ها و کلیشهقالب

خبر؟، : چطوري؟، خوبی؟، صبح بخیر و ...، چهسالم و احوالپرسی

بینمت، یا علی!، امري نیس؟ : خداحافظ، خدانگهدار، به سالمت، به امید دیدار، میخداحافظی
ام، متأسفم، عذر تقصیر و .... : ببخشید، عذر میخوام، شرمندهعذرخواهیو ....

: بفرما، قابلی نداره، اول شما، امکان نداره و ...تعارفات

م، خیلی بد شد، منظوري نداشتم و ...ااظهار تأسف: متأسفم، شرمنده

کنم، اگه ممکنه، ممکنه؟ میشه ....؟کنم، تقاضا می: خواهش میخواهش
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. دستور آموزشی باید رایج استهاي زبانی مشخّصی ها و کلیشهقالب،موقعیتهر پس در 
سب آموزش هایی را به طور کاربردي و با توجه به موقعیت و بافت مناها و کلیشهچنین قالب

دهد. 

کند. هاي دستوري هم توجه میهاي کاربردي ساختدستور آموزشی به جنبه). 3

بعد از آموزش یک ساخت دستوري، کار دستور زبانشناختی و دستور ارجاعی تمام 
مثالً:شود.یابد یا بهتر است بگوییم تازه شروع میشود؛ اما کار دستور آموزشی ادامه میمی

نگفتم: از نظر دستور زبانشناختی و ارجاعی فعلِ ماضی ساده منفی اول شخص مفرد و جزیی ●
باشد:از صیغگان زیر می

نگفتم نگفتی، نگفت، نگفتیم، نگفتید، نگفتند

تري به شود؛ اما دستور آموزشی نگاه دقیقکار دستور زبانشناختی و ارجاعی همین جا تمام می
- هاي کاربردي و موقعیتی هر یک از افعال باال را آموزش میویژگیاندازد وصیغگان باال می

دهد:اندازد و کاریرد آن را در موقعیت زیر آموزش میمی"نگفتم"اي بهویژهدهد. مثالً نگاه 

هایش را باور نمیکرد. ما حرفخیابان بغلی صحبت میدوستم داشت در بارة سرقت از بانک -
یزیون خبر این سرقت را گفت. دوستم فریاد زد: نگفتم؟کردیم. در همین موقع تلو

نیست. این فعل ویژگی در بافت باال نگفتم فقط فعلِ ماضی سادة منفی اول شخص مفرد
کاربردي پیدا کرده و عالوه بر معناي دستوري خود یک معناي گفتمانی و کاربردي نیز یافته 

دي کار دستور آموزشی است نه دستور است. آموزش و یاد دادن این معنیِ گفتمانی و کاربر
،توانستنگو، بیا و ببین، میهاي دستوريِ زبانشناختی و ارجاعی. همین سخن در بارة سخت

هاي زیر صادق است:در بافتخورد، بگیر، میبفرما
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این فیلم اونقدر زیباس که نگو.●

اي راه انداخت که بیا و ببین.شنگهالم●

تونس غذا خورد.تا می●

کردي.بفرما! این هم دوستت که ازش دفاع می●

خورد زدنش.تا می●

بعد از کالس بگیر بخواب.●

هاي منظورشناختی هم توجه دارد.). دستور آموزشی به جنبه4

آموز به توانش ارتباطی باشد. براي آنکه زبانزبان براي ارتباط بین گویشوران می
هاي در کمتر ارتباطی است که جنبهرا بیاموزد. ناختی زبانهاي منظورشبرسد باید جنبه

دستور آموزشی باید ؛ بنابراین،هاي دستوري تحمیل نکنندخود را بر ساخت،منظورشناختی
ها را نیز تا جایی که شدنی عالوه بر اطّالعات دستوري و علمی، اطّالعات منظورشناختیِ ساخت

ت زیر توجه کنید:آموز بدهد. براي نمونه به دو عباراست، به زبان

ساعت چنده؟●

اینجا کجاس؟●

دو جمله باال را داشته باشد، این اطّالعات اطّالعات واژگانی و دستوريِتنها آموز فارسیچنانچه 
- هاي خود با دیگران به شیوهتواند در ارتباطدرتوانش ارتباطیِ او تأثیر بسزایی ندارد؛ یعنی نمی

اده کند. مثالً چنانچه دو جملۀ باال در بافت و موقعیت مناسب، ها استفاي مناسب و درست از آن
ها ناتوان خواهد بود:   آموز از درك آنمعانی منظورشناختی زیر را برسانند، فارسی
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اي؟ساعت چنده؟ یعنی چرا دیر به کالس آمده●

دانی اینجا کالس است؟زنی؟ مگر نمیاینجا کجاس؟ یعنی چرا با دوستت حرف می●

توجه نیست.آموز بی). دستور آموزشی به زبان اصلی زبان5

آموز هم دستور آموزشی گاه به ساخت دستوري زبان مادري و زبان اصلی فارسی
دهد، توضیحاتی جهت اي که بین ساخت دستوري دو زبان انجام میکند و با مقایسهمیتوجه 

بویژه در آموزش دستور آن، همیشه در آموزش یک زبان، کند. آموز ارائه مییادگیري فارسی
باشد؛ یعنی تأکید بر می(Target Language)تأکید اصلی کارشناسان روي زبان هدف 

هاي پژوهشی نشان داده که آموز در حال آموختن آن است. تجربه و یافتزبانی است که زبان
آموزان . مثالً فارسیتوجه باشدآموز بیتواند به زبان اصلی فارسییدستور آموزشی نباید و نم

کنند:هاي اسمیه دو اشتباه بزرگ را تکرار میزبان در ساختن جملهعرب

من دانشجو "که بگویند: کنند؛ مثالً به جاي این). فعل اسنادي یا فعل ربط جمله را فراموش می1
*"من دانشجو"گویند:  ، می"هستم

کنند؛ یعنی چنانچه مسندالیه یا قت ایجاد می).  بین مسندالیه و مسند از نظر افراد و جمع مطاب2
بگویند:که آورند؛ یعنی به جاي این نهاد جملۀ اسمیه جمع باشد، مسند را هم جمع می

"ما دانشجو هستیم"

*"ما دانشجویان"گویند:می

*"ما دانشجویان هستیم"گویند: یا در بهترین حالت می
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زان، اوالً آموعربی؛ یعنی زبان مادري فارسیاشتباه آن است که در زبانعلّت اصلی این دو 
هاي اسمیه فعل ربط ندارند و ثانیاً خبر جملۀ اسمیه با مبتداي آن از ملههاي اسنادي یا ججمله

نظر افراد و جمع مطابقت دارد؛ بنابراین در عربی دو جملۀ زیر درست است:

). أنا طالب.1

). نحن طلّاب. 2

آورد و براي زبان، در زبان فارسی هم فعل ربط نمیآموز عربسیبراي همین است که یک فار
سازد:هاي نادرست زیر را میبندد و جملهمسند را جمع می،جمعیهلمسندا

*"من دانشجو"

*"ما دانشجویان"

*"ما دانشجویان هستیم"

دستور آموزشی در چنین مواردي با مقایسۀ ساخت جمالت در زبان اصلی و زبان هدف و 
تواند بر روند یادگیري و آموزش زبان تأثیر بگذارد.دهد، میتوضیح مختصري که می

ها توجه دارد.). دستور آموزشی به مسائل فرهنگی و آموزش آن5

اي در ارتباط با گفتن، آداب و رسوم و قوانین ویژهدر هر فرهنگ در وقت سخن
که چه کسی جود دارد؛ یعنی اینگوینده، شنونده، موضوع سخن، زمان و مکان سخن و ... و

حق دارد سخن بگوید؟ کی و چگونه باید بگوید؟ چی بگوید و ... در هر فرهنگ سان و سیرت 
هاي خصوصیِ ها گفتگو در بارة سن، زیبایی و ویژگیدر بسیاري از فرهنگویژة خود را دارد.

بیعی و پذیرفته است. این در و نامزد و ... امري طافراد خانواده از جمله همسر و خواهر و مادر 
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ایرانی که زبان فارسی ابزار ارتباطی آن است، این امور -حالی است که در فرهنگ اسالمی
زنید، نام کوچک پسندیده نیست. در زبان فارسی شما کمتر کسی را با اسم کوچک صدا می

را به "گرمدمت "پرسید، براي یک خانم برخی از اصطالحات مثالً یک خانم را معموالً نمی
دستور آموزشی نگرید و ... برید، مستقیم در چشم مخاطب بویژه اگر خانم باشد، نمیکار نمی

باید این شگردهاي ارتباطی را که ریشه در فرهنگ دارد آموزش دهد.

). دستور آموزشی توصیفی است نه تجویزي.6

صیف کند نه هاي زبان ارتباطی را آموزش دهد و تودستور آموزشی باید واقعیت
اي نیست؛ یعنی مثالً در دستور سنّتی براي اسم معرفه نشانهبیند.آنچه را در کتب دستور سنّتی می

همین که یک اسم نشانۀ نکره نداشته باشد، معرفه است و براي معرفه بودن نیازي به نشانۀ 
:معرفه نشانه دارد؛ مثالً از دو جملۀ زیردر زبان گفتار اسمِمشخّصی ندارد.

). مردي اومد.1

). مرده اومد.2

اولی نکره و دومی معرفه است.

هایی چون حسن رفتش، کوشی (کجایی)، کوشن (کجایند)، و حتّی کوشین ها و عبارتجمله
توجه نباشد.ها بی(کجایید) در زبان ارتباطی کاربرد دارد و دستور آموزشی باید به آن

این کند و آنجا کهبرقرار میدوسویهعنی آن ارتباطدستور آموزشی بین ساختار زبان و م). 7
دهد.آموز تذکّر میافتد، به زبانشود یا از کار میدوسویه مختل میارتباط

سازند:هاي تقابلیِ زیر را میترکیبگیرند ودر تقابل با هم قرار می"بی"و "با"مثالً پیشوندهاي 
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-بی≠بااعتبار ؛ ارزشبی≠باارزش  ؛ آبروبی≠باآبرو ؛ عاطّالبی≠بااطّالع ؛ ایمانبی≠ایمانبا
تجربهبی≠تجربه  با؛ اعتبار

هاي متضاد باال ایجاد شده ممکن است بین آموز از تقابل معنایی که بین دو پسوند و واژهفارسی
هاي زیر هم چنین تقابل معنایی را ببیند:واژه

حال و ...و بیمزه، باحال هوش، بامزه و بیباهوش و بی

آموزان را به این ویژگی زبان جلب کند. نمونۀ دستور آموزشی زبان فارسی باید توجه فارسی
؛ یعنی عالمت جمع در غیر جمع است:"ها"دیگر کاربرد پسوند تصریفی 

هاي تهران) ماشینم خراب شد.). نزدیکاي تهرون (نزدیک1

). کناراي جاده درخت کاشته بودن.2

دریا شنا نکن! خطرناکه.). وسطاي3

شود و بینی میجا که یک ساخت زبانی به هر دلیل غیرقابل پیشدستور آموزشی، آن
ي "ها"و همچنین "بی"و "ب"هاي گریزد، مثالً در دو مورد باال پسونداز قانون فراگیر می

گردد.  آید و مانع یادگیري نادرست میجمع، به میدان می
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گیرينتیجه

آموزي هر فارسیبین گویشوران جامعه است.ی هر زبانی، ایجاد ارتباط هدف اصل
باید بتواند توانش ارتباطی الزم براي این کار را به دست آورد. دستور آموزشی قواعد دستوري 

؛ بنابراین، دستور دهدهاي زبانی را با توجه به بافت و موقعیت ارتباط آموزش میو ساخت
به طور کلّی اختی و همچنین با دستور ارجاعی تفاوت بنیادین دارد. آموزشی با دستور زبانشن

هاي قالبی و دستور آموزشی تأکید بیشتري بر معنی گفتاري و معنی گوینده دارد، ساخت
هاي کاربردي دهد، قواعد دستوري را با توجه به جنبهاي زبان را بیشتر آموزش میکلیشه

ختی گفتار بیشتر توجه دارد، از تطبیق زبان اصلی و زبان هاي منظورشنادهد، به جنبهآموزش می
-برد، از مسائل فرهنگی زبان و ارتباط زبانی غافل نمیهدف در جهت تسهیل آموزش بهره می

ماند و ... 
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