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 چکیده
 شبردیگام در پ نیاول این مشکل، شاید فائق آمدن بر آموزان در مواجهه با متن، واژگان تازه است. زبان یها یاز دشوار یکی

برای افزایش از جانب صاحب نظران و آموزگاران زبان  یمتعدد یراهکارهاتا کنون  و درک مطلب باشد. مهارت خواندن 
ی که عمودتاً بر پایه روابط معنایی و ، استفاده از شبکه واژگانآنها نیاز پرکاربردتر یککه ی شده است شنهادیپیادگیری واژگان 

به  یواژگان یها در آموزش زبان است. دوگانه «یواژگان یها دوگانه»است، کارکرد  جستارموضوع این  آنچه .است آیی باهم
پژوهش بر آن است  نیو فرض ا شوند یدر متن ظاهر م یکه به صورت زوج اند یواژگان یها از شبکه یا مجموعه ریز ینوع

و درک بهتر متن مؤثر  لیو تحل یدر پردازش واژگان تواند یزوج واژگان و آموزش انواع آن، م نیکه توجه دادن مخاطب به ا
ها  متن. دسته اول، شد یمخاطب بزرگسال طراح یانیسطح م یبرا ،کسانی یمنظور، دو دسته متن با محتوا نیا یبرا باشد.

 شیبه گروه آزما  .ندها نوشته شد واژه از زوج یکیها و با حذف  و دسته دوم، همان متن یواژگان یها دوگانه شامل انواع
در دو نوبت،  مطالعه کردند. یها را به صورت عاد ها آموزش داده شد و گروه کنترل، متن آن نیو روابط ب یواژگان یها دوگانه

نشان داد که   spss نرم افزار قیاز طر ها و تحلیل داده آزمون جینتاه و درک مطلب گرفته شد. از دو گروه آزمون سنجش واژ
تفاوت  و هم در آزمون زوجی، (نی)آزمون لو ها انسیوار سهی( و آزمون مقاTدو جامعه )آزمون نیانگیم سهیآزمون مقاهم در 
 کند. دارد که فرض پژوهش را تأیید میوجود عملکرد دو گروه در سنجش واژگان و درک مطلب  نیب یمعنادار

 های واژگانی های معنایی، دوگانه آموزش زبان فارسی، خواندن و درک مطلب، شبکه کلیدواژه: 

 مقدمه
( زبانی است که به ویژه در آموزش زبان برای passiveهای غیرفعال )خواندن و درک مطلب، یکی از مهارت

مخاطب بزرگسال و با اهداف تحصیلی دانشگاهی بسیار اهمیت دارد. راهکارهای گوناگونی در آموزش این مهارت 
که همواره در حال گسترش و آزمونند. و با توجه به هدف و نیاز مخاطب و همچنین سطح زبانی وی وجود دارد 

1( که اندرسونACTIVEبرای نمونه، اصول شش گانه خواندن فعال)
با رویکرد ارتباطی و تکلیف محور مطرح   

هبردها و مهارتهای خاص استفاده کند، سرعت طور از را کرد و هدف او از طرح آن این است که خواننده بیاموزد چه
: 1395خواندن خود را باال ببرد، گنجینه واژگانی خود را بگستراند و میزان پیشرفت خود را ارزیابی کند. )شهباز، 

51   ) 

آموزان در مواجهه با متن، واژگان تازه است. این واژگان گاه مانند موانعی بر سر راه های زبانیکی از دشواری
کنند. البته میزان دشواری مواجهه با واژگان آموز را مختل میواندن متن ظاهر شده و دریافت و درک مطلب زبانخ

 آموزان سطوح مختلف، متفاوت است اما آنچه که مشترک است، وجود این دشواری است. جدید برای زبان
ها ام در پیشبرد مهارت خواندن دانست، تکنیکدر رویارویی با این مشکل که شاید بتوان فائق آمدن بر آن را اولین گ

آموزان، خود نیز و راهکارهای متعددی از جانب صاحب نظران و آموزگاران زبان پیشنهاد شده است و گاه زبان

کنند. برای مثال تقدم آموزش هایی را به صورت تجربی برای یادگیری واژگان و درک مطلب بهتر ابداع میروش

                                                           
1
 - N.J. Anderson 
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های ای، معیار موجه آموزش واژگان بود. همچنین آموزش واژگان عینی، استفاده از واژهدوره واژگان پربسامد، در
پذیری و  متجانس میان زبان اول و دوم، آموزش واژگان در دسترس، آموزش بر اساس دامنه شمول، تعریف

 (67-61واژگانی)صرفی( از دیگر این راهبردهاست.)همان، های درونآگاهی

( در 1990و1989های یادگیری واژگان، استفاده از شبکه واژگانی است؛ لیکاف و جانسون )دترین راهیکی از پرکاربر
( از جمله پژوهشگرانی 1987( و النگاکر )1985اند و فیلمور )ها اشاره کردهشناسی شناختی به این شبکهحوزه روان

( بر کاربرد 1975( و آنتونی )1976چنین نیلسون)اند. همهای معنایی مطرح کردههایی در زمینه شبکههستند که نظریه
( نیز نموداری از روابط واژگانی ترسیم و ارائه 1981های معنایی واژگان در آموزش تأکید دارند و رمزی )شبکه

 ( 136: 1391کند.)رقیب دوست، می

که در این جستار موضوع  اند؛ اما آنچه ها به این موضوع پرداختهپژوهشگران متعددی در زبان فارسی و سایر زبان
ای از های واژگانی به نوعی زیر مجموعهدر آموزش زبان است. دوگانه« های واژگانیدوگانه»بررسی است، کارکرد 

های مترادف و  های ادبی( و عمدتاً به صورت عبارتاند که به صورت زوجی در متن)به ویژه متنهای واژگانیشبکه

شوند و فرض این پژوهش بر آن است که توجه دادن  اده و غیر آن ظاهر میخانومعطوف، متضاد و معطوف، هم
 تواند در پردازش واژگانی و تحلیل و درک بهتر متن مؤثر باشد.مخاطب به این زوج واژگان و آموزش انواع آن، می

ل و با بلندی ها برای سطح میانی مخاطب بزرگسابرای این منظور، دو دسته متن با محتوای یکسان تولید شد. متن

ها و با های واژگانی و دسته دوم، همان متنها شامل انواع دوگانهکلمه طراحی گردید. دسته اول، متن 300حدود 
 ها نوشته شد.واژهحذف یکی از زوج

ها را به صورت عادی ها آموزش داده شد و گروه کنترل، متنهای واژگانی و روابط بین آنبه گروه آزمایش دوگانه 
 لعه کردند. مطا

درک مطلب از دو گروه به عمل آمد که شامل سنجش واژگان و درک مطلب متن بود.  1در یک نوبت آزمون شماره 

مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. با استفاده از آزمون مقایسه میانگین دو   spssنتایج آزمون از طریق نرم افزار
ها )آزمون لوین( تفاوت معناداری بین عملکرد دو گروه هم در سنجش ( و آزمون مقایسه واریانسTجامعه )آزمون

 واژگان و هم در سنجش درک مطلب مشاهده شد. 

های واژگانی در اختیار گروه آزمایش قرار گرفت. پس از در نوبت دیگر، متن بدون آموزش و برجسته کردن دوگانه
افزار و از طریق آزمون مقایسه زوجی، تفاوت ابی نتایج عملکرد گروه آزمایش با نرمو ارزی 2برگزاری آزمون شماره 

توان علت آن را معناداری بین نتایج درک مطلب نوبت دوم این گروه با نوبت اولشان مشاهده شد که می

 های نوبت دوم دانست.ها در اولین نوبت آموزش و عدم آن در متن سازی و آموزش دوگانهبرجسته
دهد که در هر دو نوع آزمون )مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل و مقایسه عملکرد گروه ها نشان میتحلیل داده

 های واژگانی تأثیر مثبتی در یادگیری واژگان و درک متن داشته است.آزمایش در دو نوبت ارزیابی( آموزش دوگانه

 

 مبانی نظری و  پیشینه پژوهش:
های گوناگونی در زمینه آموزش زبان به طور عام و آموزش واژگان به طور خاص صورت گرفته تاکنون پژوهش

ای، فرایند یادگیری زبان را ها سعی دارند تا به گونههای علمی و راهکارهایی مطرح شده که اغلب آناست؛ نظریه

ی واژگانی است. بیشتر کسانی که بر آموزش واژه هاتسهیل کنند. یکی از این راهکارها در آموزش زبان، طرح شبکه
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ها ها را عامل مهمی در به خاطرسپاری و فراگیری آنکردن و درنظر داشتن ارتباط معنایی کلمهاند، شبکهمتمرکز شده
 دانند. می

نامد و معتقد است یک می« دسترسی واژگانی»ها در ذهن را دن معنی کلمه( فرایند فعال کر 2008) 1کارل- 

ها، حاصل درک واژه است و این درک از شود و یکی از این روشواژه در ذهن ما به چند روش فعال می
 افتد.با سایر واژگان در ذهن اتفاق می« ارتباط معنایی»طریق 

را  یزبان دهیپد نیاکند و میمطرح را « آییباهم»اصطالح  3فرث ییمعنا هینظر بیان در( نیز 1971) 2پالمر- 
بر اساس رابطه  بات،یو مشخص کردن ترک دنینام یو آن را برا ،یو نه دستور هفرض کرد ادیبن یاساساً معن

 انیب یهاوهیاز ش یکی «ینینشهم» یبرد. به نظر ومی و بسامد وقوع آنها در زبان، به کار یاصطالح -ییمعنا

 .اعتقاد داشت نینشهم یهاواژه یمعن قیواژه از طر صیبه تشخ همچنین است. فرث یمعن

مکمل در  یموزشآبه عنوان ابزار  دیبا یتخصص «ییآباهم» یهامعتقد است کاربرد فرهنگ( 1989) 4بنسون- 
 .و زبان دوم منظور گردد یزبان خارج یریادگی

ها، مقاله اند؛ از جمله این پژوهشای داشتههای ارزندهپژوهشگران زبان فارسی نیز در این زمینه کوشش- 
های واژگانی بر درک تأثیر آموزش شبکه»( است که با عنوان 1391رقیب دوست و جدیری جمشیدی)

سه متن آموزشی  منتشر شده است. نویسندگان این مقاله، پس از طراحی« آموزان غیرایرانیمطلب فارسی

معنی تنها برای گروه آزمایش و برگزاری برای دو گروه آزمایش و کنترل و برجسته کردن شبکه افعال هم
سازی و آموزش شبکه واژگانی )که در پژوهش ایشان اند که برجستهآزمون از دو گروه به این نتیجه رسیده

 رک مطلب مرثر است. تمرکز بر ارتباط معنایی افعال بوده است( در یادگیری و د

های معنایی با کمک تصویر، پژوهش دیگری در این ( در زمینه آموزش حوزه1389نامه مرصوص )پایان- 
موضوع است. او با بررسی پیشینه آموزش واژگان در زبان فارسی و با مطالعه الگوهای طراحی دروس، 

معنایی با استفاده از تصویر، بدون  هایچهار درس طراحی نموده و میزان اثرگذاری تدریس بر پایه حوزه
ها را بر دیگری  یک از این روشتصویر و تدریس به شکل پراکنده را باهم سنجیده است اما برتری هیچ

 نشان نداده است.

آیی در زبان ( نیز پس از بررسی پیشینه آموزش واژه با تمرکز بر موضوع باهم1390نامه معصومی )پایان- 
آیی را در آموزش مستقیم و های باهمموده و میزان تأثیر آموزش خوشهفارسی، سه درس طراحی ن

غیرمستقیم به دو گروه آزمایش و کنترل با هم سنجیده است. نتایج پژوهش وی نشان داده است که آموزش 

 آموزان دارد.آیی تأثیر معناداری بر یادگیری فارسیمستقیم باهم

 یهااز رابطه هر واژه با واژه یرا آگاه یدانش واژگان یهااز مؤلفه یکی( 1378) یابانیخ ینوروزهمچنین - 

و وقوع آن در  یریپذ بیاز  امکان ترک یواژه را شامل آگاه کیاو شناخت  یبه عبارت .داندیم گرید

                                                           
1 - Carroll 

2- Palmer 

 

3 - J.R. Firth 

4- Benson 
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واژگان در مقطع متوسطه و در  یریادگیاز  یکه بخش بزرگ کندیم انیرو ب نی. از اداندیم یاحتمال باتیترک
 .ابدیاختصاص  هاییآو آموزش باهم یریادگیبه  دیو آموزش زبان، با یریادگی شرفتهیمراحل پ

به طرح و « آیند در زبان فارسیآیی و ترکیبات باهمفرایند باهم»ای با عنوان  ( نیز در مقاله1381ثریا پناهی)- 

پردازد و پس از طرح مبانی نظری و انواع و چگونگی  میآیی و مسائل کاربردی آن توصیف مفهوم باهم
آیند های زبانشناسی کاربردی، الگویی در تألیف فرهنگ ترکیبات باهمآیندها، بر اساس نظریهبندی همطبقه

 کند.در زبان فارسی ارائه می

    

 روش پژوهش:
های مختلف )سوری، لبنانی، عراقی، اندونزیایی آموزان بزرگسال از ملیتنفری از زبان 15در این پژوهش، دو گروه 

ابتدای دوره  ( و به صورت تصادفی انتخاب شدند. درB2طور همزمان و با سطح زبانی میانی )و فرانسوی( به
آموزان برگزار و نتایج ثبتو دو گروه آزمایش و آموزش مهارت خواندن، آزمون سنجش و ارزیابی سطح پایه زبان

 سازی شدند. کنترل همسان
هایی از متون ادبی فارسی )در این با محتوای یکسان و به صورت بازنویسی بخش در گام نخست، دو دسته متن

آموزان و با کمترین تغییر ها متناسب با سطح زباناختیار دو گروه قرار گرفت. این متن مورد شاهنامه فردوسی( در

های واژگانی شاهنامه و های دسته اول عیناً شامل دوگانهواژگان متن اصلی، نوشته شدند. با این تفاوت که متن
 ان گذاشته شد.آموزها نوشته و در اختیار فارسیواژههای دسته دوم، با حذف یکی از زوجمتن

ها واضح های واژگانی متن، برجسته و مشخص شد و ارتباط معنایی بین آندر گام دوم، برای گروه آزمایش، دوگانه

های واژگانی و ها نیز به کشف دوگانهآموزان گروه آزمایش خواسته شد تا در سایر متنگردید. همچنین از زبان
ها بهره گیرند. این در حالی بود که به گروه کنترل، درک مطلب از آن ها بپردازند و در یادگیری وروابط بین آن

 ها به صورت عادی مطالعه گردید.های واژگانی داده نشد و متنآموزش خاصی درباره دوگانه
با تمرکز بر سنجش واژگان و درک مطلب )شامل سطوح مختلف درک و یادگیری(  1در گام بعدی، آزمون شماره 

و با استفاده از آزمون spss  افزار آموز به عمل آمد. نمرات آزمون از طریق نرمز دو گروه زبانبه صورت یکسان ا

 ( مقایسه و ارزیابی شد.Tمقایسه میانگین دو جامعه )آزمون 
سازی در اختیار گروه های واژگانی و بدون برجستههای دسته سوم با درصدی از دوگانهدر سنجشی دیگر، متن

و با استفاده از آزمون مقایسه spss  افزار از این گروه نیز از طریق نرم 2آزمایش قرار گرفت. نتایج آزمون شماره 

همان گروه، برای بررسی فرایند آموزشی مقایسه  1زوجی  و آزمون لوین بررسی و ارزیابی و با آزمون شماره 
 گردید.   

  

 ها: تجزیه و تحلیل داده
های معطوف و غیر آن خانواده)شامل واژگان مترادف، متضاد و هم های واژگانی متن فرضیه پژوهش: آموزش دوگانه

 آموزان دارد.( تأثیر قابل توجهی در یادگیری  واژگان و درک مطلب زبان
شود که وجود تفاوت معنادار بین نتایج برای بررسی این فرض، از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه استفاده می

های واژگانی متن را بر یادگیری واژگان و روه کنترل، کارآمدی آموزش دوگانهگروه آزمایش و گ 1آزمون شماره 
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درک مطلب گروه آزمایش نشان خواهد داد. پیش از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه، ابتدا الزم است تساوی 
 کنیم.استفاده می 2و آماره فیشر 1های دو جامعه را بررسی کنیم. برای این منظور از آزمون لوینواریانس

 دو فرض مکمل در آزمون لوین عبارتند از: 

σ1
 2    =σ2 2

   H0:  

 σ1
 2 #  σ2 2

 H1:  

Sigاگرسطح معناداری)
ایم، کمتر  ها در نظرگرفته( در آمار استنباطی از سطح خطایی که در این پژوهش برای داده3

              Sig < 0.1     .شود ( رد میH0صفر )باشد، فرض 
4
 RH0                                                      

                    RH0شود.                       ( تأیید میH1فرض مخالف آن) ،(RH0و در این صورت )          
5
 AH1 

                                

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 (کنترلو گروه  آزمایش)نمرات واژگان( دو جامعه )گروه  نیانگیم سهیآزمون مقا  -1جدول
 

، میزان انحراف از معیار یا پراکندگی)واریانس( دو گروه آزمایش و کنترل با هم مقایسه شده 1در سطر اول جدول 

( رد H1شده و فرض مخالف آن ) رفتهی( پذH0) صفرفرض  جهیدر نت در نتیجه Sig > 0.1است. در این سطر 
و مفهوم آن این است که پراکندگی و توزیع نمرات دو  دو گروه است یهاانسیوار یبرابر یبه معنا نی. اشودیم

 یهانیانگیم سهیمقارفته و به   Tسراغ آزمون  به میتوانیم گروه با میزان خطای بسیار کمی، یکسان است؛ بنابراین

 .میدو جامعه بپرداز
 گیریم.در این آزمون نیز دو فرض مکمل درنظر می

                                                           
1
 - Levene 

2
 - fisher 

3
 - Significant Level  

4
 - Reject  

5
 - Accept 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

90% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

V

o

c

1 

Equal 

variances 

assumed 

2.268 .160 2.0

01 

11 .071 1.7375

0 

.86831 .17811 3.2968

9 

Equal 

variances not 

assumed 

  1.7

70 

5.7

91 

.129 1.7375

0 

.98161 -

.18235 

3.6573

5 
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Ẋ1 = Ẋ2    H0:  

  H1: Ẋ1 # Ẋ2 
از میزان خطای تعریف شده توسط  Sigها، این بار و مقایسه میانگین  T، آزمون 1در ادامه سطر اول جدول

 کمتر است.   0.1پژوهشگر یعنی 
Sig < 0.1  RH0 

RH0     AH1                                 
مال نتایج آزمون واژگان دو گروه، میانگین نمرات دهد که با وجود پراکندگی نسبتاً نر( نشان میH1)1تأیید فرض 

% ، 10گروه آزمایش اختالف معناداری با میانگین نمرات گروه کنترل دارد. این معناداری با ضریب خطای کمتر از 

های واژگانی در یادگیری واژه و درک مطلب فارسی آموزان تأیید فرض پژوهش را مبنی بر کارآمدی آموزش دوگانه
 کند.می

 یهاداده ،یزوج سهی. در آزمون مقامیرویم شیگروه آزما یبرا یزوج سهیبه سراغ آزمون مقا جه،ینت نیپس از ا
 سهیگروه خاص با هم مقا کی یآموزش یمحتوا یاثر بخش زانیم یبررس یرا برا یو پس از دوره آموزش شیپ
فرآیند یادگیری و درک مطلب یک گروه مورد  های واژگانی را درمیزان کارآمدی آموزش دوگانه ،ی. به عبارتمیکنیم

 دهیم.بررسی قرار می

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Comp1 - 

Comp2 

7.750

00 
8.96820 3.17074 .25240 15.24760 2.444 7 .044 

 شیگروه آزما (درک مطلبنمرات ) زوجی سهیآزمون مقا  -2جدول
 

 2و آزمون  1( بر این است که تفاوت معنی داری بین نمرات درک مطلب آزمون H0در این آزمون فرض صفر )

( بدست آمده از میزان خطای تعریف Sigداری )گروه آزمایش وجود ندارد. بنابراین در صورتی که ضریب معنی
 شود. ( تأیید میH1فرض صفر رد شده و فرض مخالف آن ) شده کمتر باشد،

و  1آزمون  ، در نتیجه تفاوت معناداری بین میانگین نمرات Sig < 0.05دهد که ، نشان می2نتایج مندرج در جدول

های آزمون های واژگانی در دسته متنسازی دوگانهگروه آزمایش وجود دارد. به عبارتی، آموزش و برجسته 2آزمون 
 آموزان به دنبال داشته است.، عملکرد بهتری در یادگیری و درک مطلب فارسی1
فرض پژوهش  % 5کمتر از  ی% و خطا95از  شتریب نانیبا اطم این دو دسته آزمون )ارزیابی پایانی و فرایندی(، جینتا 

 کند.  را تأیید می
)سنجش واژگان و درک مطلب  به صورت  1، نتایج عملکردی دو گروه آزمایش و کنترل را در آزمون 1نمودار 

دهد. معناداری تفاوت عملکرد دو گروه در این نمودار به خوبی قابل مشاهده است. این تفاوت در مجزا( نشان می

 ت که در هر دو مورد، قابل توجه است. % اس25% و در ازمون درک مطلب، نزدیک به 30آزمون واژه، نزدیک به 
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 مقایسه درصد میانگین دو جامعه)گروه آزمایش و گروه کنترل(  -1نمودار

 
 گروه آزمایش( 2و 1مقایسه درصد میانگین زوجی )آزمون   -2نمودار

شود که دهد؛ مالحظه میرا نشان می 2و  1ای گروه آزمایش در دو آزمون ، عملکرد مقایسه2همچنین نمودار 

سازی آنها صورت های واژگانی و برجسته)درک مطلب(، که پس از آموزش دوگانه 1ونعملکرد این گروه در آزم
های واژگانی سازی و دوگانهاست که در آن، متن بدون برجسته 2گرفته است، به صورت معناداری بهتر از آزمون 

 مطالعه شده است. 

 

 بندی و نتیجه گیری:جمع

آموزان بزرگسال و با هدف بررسی میزان کارآمدی از فارسی برای دو گروه به صورت محدود و، این پژوهش

آموزان طراحی و انجام شد. در ابتدای کار، چنین به متن، در یادگیری واژه و درک مطلب زبان« های واژگانیدوگانه»

ها و غیر آن که خانوادهها، متضادها، همهای واژگانی شامل مترادفسازی دوگانهرسید که آموزش و برجستهنظر می
آموزان غیرفارسی زبان، کار دشواری است و توجه دادن شوند، برای گروه زبان ها به صورت زوجی ظاهر میدر متن

آموزان نخواهد داشت؛  شان به وجوه متفاوت معنایی و ارتباط بین آنها، تأثیری بر میزان یادگیری و درک مطلب زبانای
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نظر های متناسب با سطح آموزشی و آموزش محتوا و مفاهیم متن همزمان با جلب اما پس از تهیه و تدوین متن
ی و یادآوری واژگان و نیز افزایش درک مطلب، نتایج خاطرسپارها و کاربست آنها در بهآموزان به دوگانهفارسی
ها، نشان داد که توجه به این ویژگی متنی و این نحوه یادگیری، تأثیر معناداری های برگزار شده و مقایسه گروهآزمون

 دارد. آموزاندر افزایش میزان درک مطلب زبان

 

 پیشنهاد: 
بود. آموزان قابل بررسی و تحقیق خواهد های متعدد از زبانهای مکرر و با گروهبدیهی است که این فرض در آزمون

های گزیده و کوتاهی از شاهنامه فردوسی بوده همچنین، محتوای تولید شده در این پژوهش، صرفاً بر مبنای متن
توان از دیگر متون اصیل فارسی از جمله گلستان و بوستان سعدی و نیز های بعد از این، میاست و برای پژوهش

 اند، بهره گرفت.انیهای واژگمثنوی مولوی و غیر از آن که سرشار از دوگانه

ریشگی در متن، برجسته های از نوع ترادف، تضاد و همهایی با رابطهعالوه بر این، در این پژوهش، صرفاً دوگانه
های واژگانی، تر، انواع دیگر دوگانهتوان به صورت گستردهآموزان آموخته شدند. در حالی که میشده و به زبان

 آیندها و انواع دیگر را نیز مورد آموزش و آزمون قرار داد.ها، همداعیها، متها، متناسبشامل متقابل
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