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دبیرستانی سطوح در ریاضی آموزش ارتقای برای موثر و عملی راهکارهای از پاره ای نوشتار، این در چکیده.

میان ارتباط ایجاد ریاضی، فلسفه ی و تاریخ بیان به موثرمی توان راهکارهای از می شود. ارائه دانشگاهی و

ارائه ی ریاضی، های واژه و نمادها معرفی باالتر، مفاهیم پذیرش برای زمینه ایجاد علوم، مختلف های بخش

هر در شده ارائه راهکارهای تا است شده تالش مقاله، این در کرد. اشاره فراگیران توان حد در ساده اثبات های

شود. تبیین بیشتر بهترو مناسب مثال های آوردن با مورد

پیش گفتار .۱

برپایه امروزی ریاضیات نیست. هندسی اشکال و ارقام اعداد، دانش تنها ریاضی دانش عام، تصور برخالف

توپولوژیکی فضاهای و جبری های میدان مجرد، و انتزاعی فضاهای اساس این بر و است استوار مجموعه ها

یا و اثبات ایجاد، را ریاضی ساختارهای و گزاره ها تعریف ها، می توان، ریاضی دانش در می آیند. وجود به

بوده آن از برداری بهره و طبیعت شناسایی در بشر ابزار مهم ترین شک بدون ریاضی، دانش .[۲] کرد نقض

و (ریاضی دان هرش روبن توسط اخیرا که دیدگاهی دارند. انسان تاریخ درازای به قدمتی ریاضی مفاهیم است.
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از گرفته بر ریاضی، دانش که می کند بیان است، شده مطرح آمریکا متحده ی ایاالت در (۱۹۲۷ متولد فیلسوف،

بسیاری با است، موسوم ریاضی در انسان گرایی دیدگاه به که دیدگاه این است. بشر تاریخ و اجتماع فرهنگ،

علوم ریاضی، دانش پیشرفت کنار در می رسد. به نظر سازگار دیگر علوم و ریاضی علم در ملموس واقعیتهای از

برای ریاضی نفوذ حوزه ی گسترش رو، این از می یابند. ارتقا هم مهندسی علوم و فیزیک مانند آن به وابسته

در که هستند پیچیده فرایندهایی ریاضیات یادگیری و آموزش می شود. واقع سودمند بسیار علوم این همه ی

می باشد فراگیر شخصیت در پیچیدگی ها ریشه این دارند. مستقیمی ارتباط یکدیگر با فراگیران و معلمان آن

کسب گوناگونی سطوح در و متفاوت نگرش های و ها باشیوه را خود برداشت های و مهارت ها دانش، که

می توان بیشتر مطالعه (برای است متفاوت یکدیگر با افراد آمادگی سطوح و ذهنی فرایندهای زیرا می کند،

استدالل های و مهارت ها مفاهیم، دشواری انسان، در یادگیری و تفکر عمل پیچیدگی کرد). رجوع [۷،۵–۳،۱] به

دریادگیری فراگیران ناکامی موجب برنامه ای هدف های نبودن شفاف و معلمان از برخی ضعف نیز و ریاضی

یکی همچنین .[۲] می باشد یادگیری و تدریس برای دشوار عرصه ای ریاضیات واقع در می شود. ریاضی دانش

یادگیرنده می شود باعث که است ریاضی مفاهیم بین ارتباط ایجاد عدم ریاضی، یادگیری در مشکالت از دیگر

بنابراین می کند. مخدوش را خالقیت ایجاد برای سازی زمینه مورد این و بگیرد یاد را مجزا مفاهیم از مجموعه ای

هستند. ریاضی آموزش ارتقای برای راهکارهایی پیداکردن دنبال به پژوهشگران

و اثبات ساده روش های آموزش جمله از ریاضی آموزش ارتقای برای راهکارهایی بیان به مقاله این در ما

عمومی ریاضی و دبیرستانی ریاضیات تدریس در ویژه به که می پردازیم کردن استدالل در ریاضی تفکر توسعه

بود. خواهد مفید دانشگاهی

ریاضی فلسفه ی و تاریخ بیان اهمیت .۲

و تاریخ بیان آن ها، جذابیت و ریاضی مفاهیم تعمیق برای راهکارها جذاب ترین و اساسی ترین از یکی

که دارد وجود عمیقی مفاهیم برسد، به نظر ساده که اندازه هر ریاضی مفهوم هر پس در است. ریاضی فلسفه ی

علم دانشمندان و بزرگ ریاضی دانان معرفی داشت. خواهند مفهوم آن از بهتری درک آن ها، دانستن با اشخاص

نیوتن، مانند بزرگی شخصیت های معرفی باشد. جذاب بسیار ریاضی مفاهیم آموزش کنار در می تواند ریاضی

یافته های و می روند شمار به ریاضی علم برجستگان از کدام هر که .... و اولر کوشی، گاوس، اوپیتال، الیب نیتز،

به سازد، فراهم افراد بیشتر مطالعه ی برای را انگیزه و زمینه تدریس، کردن جذاب تر بر عالوه می تواند آنان،

هر مطالعه ی که می رسد نظر به گیرند. قرار ردیف این در خود آینده در مستعد و نخبه افراد بسا چه که گونه ای

از انتگرال مثال، عنوان به نیست. افراد این بافته های و علم آن در مطرح دانشمندان مطالعه ی از جدا علمی،

آن آموزش زمان در نیست بد است. بر انگیز چالش دانشجویان و آموزان دانش برای همواره که است مفاهیمی

شد بیان انگلیسی نامدار فیزیک دان و ریاضی دان نیوتن اسحاق توسط بار نخستین انتگرال مفهوم که شود ذکر

بپردازیم. آن تعمیم در بسیار تالش های از کوتاهی تاریخچه بیان به که است خوب آن اهمیت آشنایی برای و

که کرد، مطرح را سطح روی انتگرال مفهوم آلمانی بزرگ ریاضی دان گاوس فردریش کارل که به این اشاره مثال
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گاوس شد. بیان مغناطیسی و الکتریکی میدان های از حاصل شارهای مانند فیزیکی مهم قوانین آن کمک با

است: آن داخل بار با متناسب بسته، سطح هر از عبوری الکتریکی شار که می کند ∮بیان
EdS =

Q

ϵ0
.

است: صفر برابر همیشه بسته، سطح هر از عبوری مغناطیسی شار که می کند ثابت گاوس مشابه، طور ∮به
BdS = 0.

است. انتگرال ها نوع این از عمیق درک مستلزم فیزیکی، مفاهیم این صحیح درک

آن، از پیش داد. ارائه را مختلط انتگرال های مفهوم فرانسوی، مشهور دان ریاضی کوشی، آگوستین لویی

لبگ، انتگرال اشتیلیس، ریمان انتگرال بود. شده ارائه گرین توسط الخط) (منحنی خم روی انتگرال مفهوم

هیچ به مطالب این گفتن از مقصود البته روند. می شمار به انتگرال ها از دیگری انواع .... و لوی انتگرال

است بهتر بلکه شود، تدریس دانشگاه اول سال یا دبیرستان دوره ی در انتگرال هایی چنین که نیست این عنوان

شود. فراهم آینده در آن ها آموزش برای زمینه و باشند آشنا آن ها نام با تا گیرد صورت آن به اشاره ای دست کم

می گیرد. انجام اصلی درس حاشیه ی در اشاره که این است بدیهی

علوم مختلف های بخش میان ارتباط ایجاد .۳

ریاضی، مختلف بخش های میان ارتباط بیان ریاضی، آموزش شدن جذاب تر برای ایده ها موثرترین از یکی

ایجاد برای را زمینه بلکه می کند، کمک ریاضی یادگیری بهبود به تنها نه کار این است. دیگر علوم و فیزیک

می ارائه مثالی مطلب، بهتر درک برای این جا، در می کند. فراهم جدید ایده های خلق و اشخاص در خالقیت

دهیم.

می شود. ظاهر ریاضی مختلف بخش های در است، جبر در ابزارها ترین مفید از که نیوتن جمله ای دو بسط

اگر دارد. نیوتن جمله ای دو بسط با نزدیکی ارتباط است، احتمال و آمار در مهم مفاهیم از که جمله ای دو توزیع

بار چند را سکه که یک هنگامی آید. می دست به جمله ای دو توزیع کنیم، تکرار بار چند را حالته دو فرایند یک

می کنیم. سازی شبیه را جمله ای دو بسط یک حقیقت در می کنیم)، پرتاب هم با را سکه چند (یا می کنیم پرتاب

کنیم توجه سکه دو پرتاب برای ممکن حاالت به

,(پشت,پشت) ,پشت) ,(رو ,(پشت,رو) ,رو) (رو

کنیم می توجه مربع اتحاد به مربوط جمالت به حال،

(a+ b)2 = (a+ b)(a+ b) = aa+ ab+ ba+ bb
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را نظر مورد احتمال های می توانیم مطلب، به این توجه با می شود. دیده جا این در الگو همان دقیقا که بینیم می

بیابیم. آسانی به

ماتریس  ها دهد. می نشان بیشتر را مفاهیم میان ارتباط که کنیم می مطرح حسابان از دیگری مثال این جا، در

تابع دارند. کاربرد دیگر علوم و ریاضی مختلف بخش های در که می روند شمار به ریاضی ابزارهای زیباترین از

می گیریم نظر در را زیر

f(x) =
ax+ b

cx+ d
.

گرفت نظر در زیر صورت به می توان را آن ماتریسی معادل

f ∼

a b

c d

 .

نظر در با مثال است. ماتریس ها ضرب عمل با معادل توابع، ترکیب عمل که می شود ثابت صورت، این در

توابع گرفتن

f(x) =
x+ 1

x− 1
, g(x) =

x+ 2

x− 2
,

می نویسیم: زیر شکل به را آن ها ماتریسی معادل

f ∼

1 1

1 −1

 , g ∼

1 2

1 −2

 .

صورت این در

f ◦ g ∼

1 1

1 −1

1 2

1 −2

 =

2 0

0 4

 ,

نتیجه در و

f ◦ g =
2x+ 0

0x+ 4
=

x

2

کاشف خود بودن، مستعد صورت در تا می دهد آموز دانش  به را فرصت این آن ها تحلیل و روابطی چنین بیان

خواهد بشری دانش افزون روز گسترش ساز زمینه خود نوبه ی به مطلب این شود. دست این از بیشتری روابط

بود.
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باال مفاهیم پذیرش برای زمینه ایجاد .۴

کمک با را پیچیده توابع می توانیم تیلور، سری کمک با است. آنالیز در ابزارها مهم ترین از یکی تیلور، سری

تیلور، سری پذیرش برای الزم ذهنی زمینه ی ایجاد برای بزنیم. تقریب هستند، ساده ای توابع که جمله ای ها چند

جمله ای، چند یک درجه ی افزایش با که می دانیم کنیم. عمل صورت به این مثال یک با امر ابتدای در می توانیم

را سینوس تابع حال می یابد. افزایش آن موج های تعداد بهتر، عبارت به می یابد. افزایش آن ریشه های تعداد

از (بعد که می رسد به نظر طبیعی بنابراین دارد. موج بی نهایت سینوس تابع که است روشن می گیریم. نظر در

تابع بهتر، به عبارت است، بی نهایت درجه ی از جمله ای چند یک سینوس تابع بگوییم تیلور) سری آوردن به دست

است. جمله ای بی نهایت یک سینوس

sin x = x− x3

3!
+

x5

5!
− x7

7!
+ . . .

تیلور سری یک مقدماتی درک برای توجیه یک تنها تعبیر این که است ضروری نیز نکته این به دادن توجه البته

تاکید فراگیران به باید و نیست موضوع تمام این ولی می کند، بیان جمله ای ها چند با را آن مشابهت و است

می باشند. تیلور سری دارای هم باز نمایی)، تابع (مانند هستند موج فاقد ما تعبیر به که توابعی حتی که نمود

همه ی سینوس تابع تیلور سری در که می بینیم است. بیان قابل هم فرد و زوج تابع مفهوم همین جا، در

همین جا از فرد و زوج کلمه ی است. فرد تابع یک سینوس می گوییم دلیل، به این دارند. فرد توان های جمالت

این از نتیجه ای حقیقت در می شود، ارائه آن نموداری تعریف عنوان به درسی کتب در آن چه و می شود، ناشی

داریم کسینوس تابع برای مشابه صورت به است. ویژگی

cos x = 1− x2

2!
+

x4

4!
− x6

6!
+ . . .

کسینوس گوییم می دلیل، همین به دارند. زوج توان های جمالت همه ی کسینوس تابع تیلور سری در که می بینیم

است. زوج تابع یک

ارز هم پیچیده تابع یک می گوییم که هنگامی هستند. تابعی سری های کاربرد از دیگری نمونه ی هم ارزی ها،

مثال برای کرده ایم. انتخاب را آن تیلور سری ابتدایی جمالت حقیقت در است، ساده عبارت یک

sin x = x− x3

3!
+

x5

5!
− x7

7!
+ . . .

می شود. زده تقریب بیشتری دقت با سینوس تابع کنیم، انتخاب را سری این از بیشتری جمالت اندازه هر حال

sin x ∼ x,

sin x ∼ x− x3

3!
,
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sin x ∼ x− x3

3!
+

x5

5!
,

sin x ∼ x− x3

3!
+

x5

5!
− x7

7!
.

داریم کسینوس تابع برای مشابه صورت به

cos x ∼ 1,

cos x ∼ 1− x2

2!
,

cos x ∼ 1− x2

2!
+

x4

4!
,

cos x ∼ 1− x2

2!
+

x4

4!
− x6

6!
.

مفاهیم ترین ساده از مطلق، قدر مفهوم می آوریم. دانشگاهی و دبیرستانی مفاهیم میان ارتباط از دیگری مثال

می شود گفته ساده زبان به آموزان دانش به می شود. داده آموزش دبیرستان اول سال های در که است، دبیرستانی

مطلق، قدر در گرفتن قرار از پس منفی و مثبت اعداد بنابراین، می کند. حذف را عدد عالمت مطلق، قدر که

برای سوال این می شود، داده آموزش مختلط اعداد مطلق قدر که دانشگاهی دوره ی در حال می شوند. مثبت

که است این واقعیت چیست. دانشگاهی مطلق قدر با دبیرستانی مطلق قدر ارتباط که می آید پیش اشخاص

است. صفر تا عدد آن فاصله ی عدد، یک مطلق قدر ساده، زبان به دارند. یکسانی تعریف مطلق ها قدر همه ی

به را مطلق قدر اگر است. برقرار تعریف همین هم بعدی سه فضای در حتی و مختلط اعداد صفحه ی در حال

می شود، بر طرف کامل صورت به آن ابهام کنیم، معرفی صفر تا فاصله عنوان

|x+ iy| =
√
x2 + y2.

می شود. مطرح نرم دار فضاهای در نرم و متر ارتباط عنوان به تابعی آنالیز در که است چیزی همان دقیقاً این

داریم کلی حالت در

d(x, y) = ∥x− y∥,

داریم خاص حالت در و

∥x∥ = d(x, 0).

آن ها ارتباط و متر و نرم مفاهیم ارائه ی برای توان مندی ابزار می تواند مطلق، قدر مفهوم صحیح ارائه ی بنابراین،

است. مطلق قدر مفهوم از تعمیمی نرم مفهوم درحقیقت، باشد. باالتر آموزشی رده های در
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ریاضی واژه های و نمادها معرفی .۵

در مفهوم این پذیرش به می تواند دارد پیشینه ای چه و است مفهومی چه نشان ریاضی در نماد هر که این بیان

که است، انگلیسی زبان در S حرف یادآور انتگرال نماد مثال، عنوان به کند. کمک دانشجو یا دانش آموز ذهن

می رود، به کار جمع عمل دادن نشان برای که هم (سیگما) Σ نماد است. جمع معنای به suⅿ کلمه ی از برگرفته

که می داند باشد، آشنا انتگرال مفهوم با مختصری که کسی هر است. انگلیسی زبان در S حرف یونانی معادل

بسیار افرازهای برای را تابع یک ریمان مجموع که هنگامی است. سیگما پیوسته ی حالت حقیقت در انتگرال

زبان در انتگرال واژه ی زده ایم. تخمین را تابع آن انتگرال حقیقت در کنیم، می حساب مجموعه یک از ظریف

در نیوتن است. صحیح عدد معنای به integer واژه  ی خانواده ی هم واژه، این است. همه کل معنای به فرانسه،

هنگامی نیوتون، دیدگاه از است. کرده مطرح را مفهوم این طبیعی، فلسفه ی ریاضی اصول خود، ارزشمند کتاب

قسمت های او، دید از کرده ایم. حساب را آن انتگرال کنیم، می محاسبه را منحنی یک زیر مساحت کل که

همه ی بتوانیم اگر و هستند، عدد یک اعشاری بخش مانند شوند، می ظاهر ریمان مجموع در که اضافی کوچک

دست به را تابع انتگرال باشد، نداشته وجود اضافی قسمت که گونه ای به کنیم، حساب هم با را قسمت ها

نمودار ۲ شکل در می کند. روشن صحیح عدد با را (۱ (شکل انتگرال مفهوم مشابهت مطلب این آورده ایم.

انتگرال مفهوم :۱ شکل

بینیم. می ،a > 0 ،[0, a] بازه ی در را f(x) = x2 تابع معین انتگرال به مربوط

شکل این می بینیم. ،a > 1 ،[1, a] بازه ی در را f(x) = 1
x

تابع انتگرال به مربوط نمودار ۳ شکل در

نیستند. مساوی افرازها لزوما معین، انتگرال بررسی در که می دهد نشان

معنای به ⅾifferenⅽe کلمه ی در ریشه که است دیفرانسیل واژه ی دبیرستانی، ریاضیات در دیگر مهم واژه ی

برای آن متغیر تغییرات به تابع تغییرات نسبت تابع، یک مشتق که می دانند همه دارد. اختالف و تفاوت

و تغییرات معنای به دیفرانسیل که مطلب این از آگاهی با دانش آموز رو این از است. کوچک بسیار تغییرات

به دست را فرمول لزوم صورت در خود و باشد داشته آن فرمول از بهتری درک می تواند است، متغیر یک نمو
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.a > 0 ،[0, a] بازه ی در f(x) = x2معین انتگرال :۲ شکل

a > 1 ،[1, a] بازه ی در f(x) = 1
x

انتگرال :۳ شکل

نمادهای می کند. تداعی آن، متغیر تغییرات به تابع تغییرات نسبت عنوان به را مشتق مفهوم ،۴ شکل آورد.

مشتق مفهوم :۴ شکل

که هستند، تابع یک دوم و اول مشتق دادن نشان برای ′′ و ′ نمادهای می روند کار به حسابان در که دیگری
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ترتیب به زگوند و پریم که شود گفته دانش آموزان به اگر نیست بد می کنیم. تلفظ زگوند و پریم به ترتیب را آن ها

است. دوم معنای به seⅽonⅾ و اول معنای به priⅿe واژه فرانسه تلفظ

آموزان دانش توان حد در ساده اثبات های ارائه ی .۶

حفظ با مجبورند صرفا آموزان دانش که است این دیگر پایه علوم و ریاضی آموزش در جدی آفات از یکی

مفاهیم از آگاهی کوچک ترین این که بدون برند، به کار مختلف مسائل در را آن ها خاص، فرمول های و اسامی

کوتاه و سریع حل های آن ها در که گزینه ای چند آزمون های در به ویژه مساله این باشند. داشته آن اثبات های و

میان بر و سریع حل های راه که نیست این منظور البته می خورد. چشم به بیشتر می شود، گفته آموزان دانش به

مفاهیم امکان حد در تا شود تالش آموز، دانش به آن ها ارائه ی از قبل باید بلکه شوند، گذاشته کنار کلی به طور

توان به عدد هر که می شود گفته آموزان دانش به مثال، عنوان به شوند. داده آموزش هم اصلی روش های و

آگاهی با آن که حال می کنند. حفظ اصل یک عنوان به را این آموزان دانش اغلب می شود. یک مساوی صفر

توجه زیر عبارت به مثال، برای باشند. داشته آن چرایی از بهتری درک می توانند توان، های ویژگی از مختصری

کنیم می

23

23

که است روشن سو یک از کرد، محاسبه می توان طریق دو از را عبارت این

23

23
=

8

8
= 1.

پس می شوند، کم هم از توان ها تقسیم در باشند، برابر پایه ها اگر که می دانیم دیگر، سوی از

23

23
= 23−3 = 20 = 1,

بنابراین

20 = 23−3 =
23

23
=

8

8
= 1.

از زیرا نمی شود، تعریف صفر توان به صفر چرا که می شود متوجه باهوش و سنج نکته آموز دانش همین جا، در

که بر می آید باال بحث

00 =
0

0
.
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که 0 = 0 · a صورت، این در .0
0
= a کنیم فرض داد. توضیح به سادگی می توان نیز را 0

0
بودن مبهم همچنین

مبهم را آن دلیل همین به و نیست 0
0

کسر برابر مشخصی عدد بنابراین باشد. عددی هر می تواند a این جا در

دهیم. ارائه منفی توان های درک برای می توانیم را فوق مانند مشابهی اثبات همچنین، گوییم.

حتی که می دهد نشان هم ساز، سری واگرایی است. ریاضی آنالیز سری های ترین آموزنده از یکی هم ساز سری

مقایسه ای اثبات نیست. سری آن همگرایی برای کافی شرط صفر، به آن ها کردن میل و جمالت بودن کوچک

می بینیم زیر در را جالبی

1 +
1

2
+

1

3
+

1

4
+

1

5
+

1

6
+

1

7
+

1

8
+ . . . > 1 +

1

2

+
1

4
+

1

4
+

1

8
+

1

8
+

1

8
+

1

8
+ . . .

> 1 +
1

2
+

1

2
+ . . . .

مفهوم می تواند همین جا در آموز دانش داریم. 1
2

جمله ی نامتناهی تعداد راست، طرف در که می کنیم مشاهده

بیشتر و بیشتر حاصل کنیم، جمع خودش با بی پایان صورت به را مشخص مقدار یک اگر کند. درک را بی نهایت

می شود. تر بزرگ عددی هر از و می شود

جالب اما است، فیثاغورس قضیه کلی حالت حقیقت در کسینوس ها قضیه ی می آوریم. هندسه از مثالی

برای را فیثاغوس قضیه ی اگر ،۵ شکل در می شود. ثابت خود خاص حالت از استفاده با کلی حالت که است

آید. می دست به کسینوس ها قضیه ی بنویسیم، است آن وتر c که کوچک تر مثلث

کسینوس ها قضیه ی با فیثاغورس قضیه بودن معادل :۵ شکل

به فیثاغورس قضیه ی بگیریم، نظر در درجه نود برابر را زاویه کسینوس ها، قضیه ی در اگر دیگر، سوی از

قضیه ی از خاصی حالت فیثاغورس قضیه ی عمومی، تصور خالف بر که دهد می نشان مطلب این آید. می دست

مقدار قضیه ی می آوریم. ریاضی آنالیز از دیگری مشابه مثال . است معادل آن با بلکه نیست، کسینوس ها

خود خاص حالت از استفاده با کلی حالت که است جالب اما است، رول قضیه ی کلی حالت حقیقت در میانگین

با بلکه نیست، میانگین مقدار قضیه ی از خاصی حالت رول قضیه ی عمومی، تصور خالف بر می شود. ثابت
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می کنیم، مشاهده ۷ شکل در که همان گونه دهد. می نمایش را رول قضیه ی از نمایی ،۶ شکل است. معادل آن

میانگین مقدار قضیه ی از نمایی :۶ شکل

هم با دو این پس می شود. نتیجه رول قضیه ی از شکل چرخاندن با هندسی لحاظ از میانگین مقدار قضیه ی

هستند. معادل

مقدارمیانگین قضیه ی با رول قضیه ی بودن معادل :۷ شکل

گیری نتیجه .۷

علوم دیگر و ریاضی آموزش در مشکالت از می باشد. یادگیری و تدریس برای دشوار عرصه ای ریاضیات

مفاهیم از آگاهی بدون خاص، فرمول های و اسامی حفظ با مجبورند صرفا آموزان دانش که است این پایه

به آن ها ارائه ی از قبل که می شود پیشنهاد دراین جا برند. به کار مختلف مسائل در را آن ها آن، اثبات های و

بیان به مقاله، دراین ما شوند. داده آموزش هم اصلی روش های و مفاهیم امکان حد در تا شود تالش فراگیر،

ریاضی، مفاهیم بر مترتب تاریخچه بیان از بودند عبارت که پرداختیم ریاضی آموزش ارتقای برای راهکار چند

واژه های و نمادها معرفی باالتر، مفاهیم پذیرش برای زمینه ایجاد علوم، مختلف بخش های میان ارتباط ایجاد

فراگیران. توان حد در ساده اثبات های ارائه ی و ریاضی
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سپاس گزاری

برای که خوبی پیشنهادات دلیل به محترم داوران و مجله سردبیر زحمات تمامی از که داریم قصد پایان در

نماییم. قدردانی و تشکر داشتند، مقاله این بهبود
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