يادگی با طعم بازی

ﺟﻌﺒﻪ ﻻﯾﺘرن ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﭘﻨﺞ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻻﯾﺘرن در
واﻗﻊ ﯾﮏ روش ﻋﻠﻤﯽ »ﺑﻪ ﯾﺎد ﺳﭙﺎری« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎ از ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ اﺗﺮﯾﺸﯽ
" ﺳﺒﺎﺳﺘﯿﻦ ﻻﯾﺘرن" ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﯾﻚ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﺎ ﻣﻔﻬﻮم را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻌﺪ از ﯾﻚ
روز ﺗﺎ ﯾﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ٪۴۵آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﻛﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﯾﻚ ﻣﺎه  ٪۸۰آن ﻓﺮاﻣﻮش
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﻘﻂ  ٪۲۰ﻣﻄﻠﺐ وارد ﺣﺎﻓﻈﻪ درازﻣﺪت ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﻻﯾﺘرن ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﺗﻜﺮار در
زﻣﺎن ﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺣﻔﻆ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎزی ذﻫﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آوردن
ﻣﻄﺎﻟﺐ و رﻓنت ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی در ﺟﻌﺒﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﻛامﻛﺎن ،ﺑﺎ ﺷﺪت
ﺑﯿﺸﱰی ﺑﻪ ﺑﺎزی اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺟﻌﺒﻪ ﻻﯾﺘرن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻜﺮارﻫﺎی ﻏﯿﺮﴐوری
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ  ۵ﺑﺎر ﺗﮑﺮار در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮده ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﻣﺠﺪد ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺟﻌﺒﻪ ﻻﯾﺘرن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﯿﻢ:
ﺟﻌﺒﻪ ﻻﯾﺘرن ﯾﻚ ﻗﻮﻃﯽ در ﺑﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ از ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
۱۵
۸
۴
۲
۱
ﻋﺮض ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۱۵,۸,۴,۲,۱واﺣﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻌﺒﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﻮا ،ﺟﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﻗﻮﻃﯽﻫﺎی ﭘﻮدر ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ  ،ﻛﻔﺶ و ...درﺳﺖ ﻛﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﻜﻪ
از ﺑﺎزار ﺗﻬﯿﻪ منﺎﯾﯿﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻟﻐﺎت زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و
ﻓﺎرﺳﯽ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻓﺮﻣﻮل ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ ﻓﺮاری ﻛﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻨﯽ را روی ﯾﻚ ﺑﺮگ ﻛﺎﻏﺬ )ﻓﯿﺶ( ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .دﻗﺖ
ﻛﻨﯿﺪ ﻛﻪ روی ﻫﺮ ﻓﯿﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻟﻐﺖ را در ﯾﻚ
روی ﻛﺎﻏﺬ و ﺟﻮاب آن را در روی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﮔﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎر:
 -۱روز اول :ﺗﻌﺪادی از ﺑﺮﮔﻪﻫﺎ را ﺗﻜﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﻛﻨﯿﺪ) ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮامنﻨﺪی ﺧﻮد ﺑﯿﻦ  ۵ﺗﺎ
 ۲۰ﺑﺮﮔﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ( .ﭘﺲ از اﯾﻨﻜﻪ ﻫﺮ دو روی ﺑﺮﮔﻪ را ﯾﻜﯽ
دو ﺑﺎر ﻣﺮور ﻛﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮﮔﻪﻫﺎ را در ﺧﺎﻧﻪ اول ﺟﻌﺒﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﻣﺮور ﺑﺎ زﻣﺰﻣﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣنت روی ﺑﺮﮔﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ.
 -۲روز دوم :اﺑﺘﺪا ﺑﺮﮔﻪﻫﺎﯾﯽ را ﻛﻪ دﯾﺮوز ﺗﻬﯿﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﯾﺪ از ﺧﺎﻧﻪ اول ﺑﺮدارﯾﺪ .روی
ﺑﺮﮔﻪ) ﮐﻠﻤﻪ  ،ﻓﺮﻣﻮل ،ﺳﻮال  (...را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺳﻌﯽ ﻛﻨﯿﺪ ﭘﺸﺖ آن )ﻣﻌﻨﯽ ،ﻣﺜﺎل،

ﺟﻮاب (...را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎورﯾﺪ .آﻧﻬﺎﯾﯽ را ﻛﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﺒﻮدﯾﺪ ،ﻣﺠﺪدا ً در ﺧﺎﻧﻪ اول ﻗﺮار دﻫﯿﺪ
و آﻧﻬﺎﯾﯽ را ﻛﻪ ﺑﻠﺪ ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ دوم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﯿﺪ .ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ دوم ﯾﻚ
ﻛﺎﻏﺬ رﻧﮕﯽ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺸﱰ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.در ﭘﺎﯾﺎن ،ﺑﺮﮔﻪﻫﺎﯾﯽ را ﻛﻪ در روز دوم ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ
ﺑﺎر ﺗﻬﯿﻪ ﻛﺮدهاﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪ اول ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
 -۳روز ﺳﻮم :ﺑﻪ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ دوم دﺳﺖ منﯽ زﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﺧﺎﻧﻪ دوم ﻫﻨﻮز ﺗﻜﻤﯿﻞ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ و ﻇﺮﻓﯿﺖ دو ﮔﺮوه ﺑﺮﮔﻪ را دارد .ﭘﺲ ﺑﺎز ﻫﻢ از ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ اول ﴍوع ﻣﯽ
ﻛﻨﯿﺪ و ﺑﺮﮔﻪﻫﺎﯾﯽ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ دوم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ منﺎﯾﯿﺪ و در ﭘﺸﺖ ﻛﺎﻏﺬ
رﻧﮕﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﺸﻮد .ﺑﺮﮔﻪﻫﺎﯾﯽ
ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺎن را ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻛﻪ اﻣﺮوز ﺗﻬﯿﻪ ﻛﺮدهاﯾﺪ در
ﺧﺎﻧﻪ اول ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
-۴روز ﭼﻬﺎرم :اﻟﻒ .اﺑﺘﺪا از ﺧﺎﻧﻪ دوم ﴍوع ﻛﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺎﻧﻪ دوم ﻇﺮﻓﯿﺖ دو ﮔﺮوه
ﺑﺮﮔﻪ را دارد و ﻇﺮﻓﯿﺖ آن روز ﻗﺒﻞ ﺗﻜﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی ردﯾﻒ
ﺟﻠﻮﺗﺮ را ﺑﺮ ﻣﯽ دارﯾﺪ ).ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺟﻠﻮ ﻛﺎﻏﺬ رﻧﮕﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ( روی اﯾﻦ
ﺑﺮﮔﻪﻫﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﻛﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﺸﺖ آن را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ آوردﯾﺪ ،ﺑﺮﮔﻪﻫﺎ را در
داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮم و در اﺑﺘﺪای آن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﺪ و ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎ ﯾﻚ ﻛﺎﻏﺬ رﻧﮕﯽ
ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺸﱰ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺬاری ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه در ﺧﺎﻧﻪ دوم را ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ و ﻛﺎﻏﺬ رﻧﮕﯽ را در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎ ﻣﯽ
ﮔﺬارﯾﺪ.ب .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اول ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی آن را ﺑﺮدارﯾﺪ و آﻧﻬﺎﯾﯽ را ﻛﻪ ﺑﻠﺪ
ﻫﺴﺘﯿﺪ در ﺧﺎﻧﻪ دوم و ﭘﺸﺖ ﻛﺎﻏﺬ رﻧﮕﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.ج .ﺑﺮﮔﻪﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ را
ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﻛﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻛﺮدهاﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪ اول ﻣﯽ
ﮔﺬارﯾﺪ.
 -۵ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮم ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺑﺮﮔﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻬﺎر روز ﺻﱪ ﻛﻨﯿﺪ ﺗﺎ
اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻜﻤﯿﻞ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ روز ﭘﺲ از ورود ﺑﺮﮔﻪﻫﺎ از ﺧﺎﻧﻪ دوم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮم
ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎ ﯾﻚ ﻛﺎﻏﺬ رﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﭘﺲ از
ﭼﻬﺎر روز ﺗﻜﻤﯿﻞ ﺷﻮد.
 -۶ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻬﺎرم ﺟﺎی ﻫﺸﺖ ﮔﺮوه ﺑﺮﮔﻪ را دارد و ﻫﺸﺖ روز ﭘﺲ از ورود اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﮔﻪ
ﻫﺎ ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺟﺎی ﭘﺎﻧﺰده ﮔﺮوه ﺑﺮﮔﻪ را دارد و ﺷﺎﻧﺰده روز ﭘﺲ از ورود
اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎ ،اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻜﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺷام در ﻛﺎرﺗﺎن وﻗﻔﻪ ای
ﻧﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ ﺳﯽ روز ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻌﺒﻪ ﻻﯾﺘرن ﺗﻜﻤﯿﻞ ﺷﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ دارﯾﺪ ﻛﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﺮﮔﻪ ﯾﻚ ﻛﺎﻏﺬ رﻧﮕﯽ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺸﱰ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ
ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﺸﻮﻧﺪ .از روز ﺳﯽ و ﯾﻜﻢ ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎ از داﺧﻞ ﺟﻌﺒﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷام ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎ را ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ
منﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ :در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺆال ﯾﻚ ﺑﺮﮔﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺟﻮاب دﻫﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ
آن را ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ.

ﭘﺲ از ﭘﻨﺞ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻫﺮ ﺑﺮﮔﻪ در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﻤﱧ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻛﻪ آن ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ و ﻫﯿﭽﮕﺎه آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ
ﻛﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷام ﺑﺎ روﺷﯽ ﻛﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺎزی اﻧﻔﺮادی اﺳﺖ ،در اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻛﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺗﻼف وﻗﺖ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اش ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮ اﺳﺖ
ﺑﯿﺸﱰ ﺗﻜﺮار ﻛﻨﯿﺪ و زودﺗﺮ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ زودﺗﺮ ﯾﺎد
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻧﮕﺎرش  :ﻣﮋده ﺟﺎﻧﻪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ

