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تاك

رد پای بازار در آموزش کودکان

آیا تا به حال در تنهایی خود به عنوان یک والد یا  �
فرد بزرگ سال به این موضوع فکر کرده اید که کودک 
کیســت؟ برای رشد شــخصیت او چه شرایطی الزم 
است؟ شاید با این نگاه، این پرسش ها برای ما تداعی 
شــود که کودکان چگونه تربیت می شوند؟ و وظیفه 
اصلی تربیت کودکان بر عهده چه کسی است؟ و ما 
از کــودکان خود در آینده نه چندان دور چه انتظاری 

داریم؟
اینها دغدغه ها و ســؤاالتی اســت که شاید فکر 
هزاران یا میلیون ها نفر را در کشــور به خود مشغول 
کرده اســت. در این نوشتار قصد داریم کمی دقیق تر 
درباره مراکز آموزشی که تربیت فرزندان ما را بر عهده 

دارند، تأمل کنیم.
یکی از مهم ترین مســائل آموزشــی امروز کشور 
بحــث تجاری شــدن آمــوزش و نــگاه کاال گونه به 
کودکان اســت. بــا نگاهــی مختصر بــه قوانین و 
اهداف کشــور های توســعه یافته متوجه می شویم 
کــه حســاس ترین امر بــرای این دولت ها مســئله 
آموزش و به ویژه آموزش کودکان اســت و بیشترین 
سخت گیری ها و حساسیت ها مربوط به همین حوزه 
اســت؛ به طوری که میزان هزینه سرمایه گذاری شده 
و حقــوق و مزایــای متولیان آموزش و پــرورش این 
کشــورها گواه این امر است. اما در سیستم آموزشی 
تعریف شده ما برای کودکان، این امر بسیار سطحی در 
نظر گرفته شده است که هر کسی توان اجرای آن را 
دارد و با وجود تأکید بسیاری از اندیشمندان و ادیبان 
این مرز و بوم بر حساسیت آموزش کودکان هنوز این 
موضــوع برای ما در اولویت قرار نگرفته اســت و ما 
با افزایش تعداد کودکان و حساســیت تهی از تفکر 
والدین، شاهد ورود دالالن و مؤسسات تجاری در این 

عرصه مهم و سرنوشت ساز هستیم.
مؤسســات و مراکز تجاری بــا درک این نکته که 
آموزش و پرورش کودکان در کشــور مهم شده است، 
بــا ترفند های مختلف در این عرصــه ورود کرده اند. 
بــا توجه بــه اینکه در کشــور هنوز متولــی قانونی 
آمــوزش کودکان مشــخص نیســت و ســازمان ها، 
مؤسســات و مراکز مختلف در ایــن عرصه فعالیت 
می کننــد و از طرف دیگر جامعه هنــوز آگاهی های 
الزم را در این زمینه کســب نکــرده و به بلوغ فکری 
نرســیده اســت، راه برای دالالن و مؤسسات تجاری 
باز شــده است؛ مؤسســاتی که حتی از حداقل های 
صالحیــت آموزش کــودکان بی بهره انــد و در قبال 
هزینــه ای که از والدیــن دریافت می کننــد کودکان 
عاری از مســئله و مشــکل را با کوله باری از مسائل

 تحویل می دهند.
بــا توجه به موارد ذکر شــده لزوم حساســیت و 
آگاهی والدین نســبت به کودکان احساس می شود 
و منطقی اســت که آنها قبل از سپردن کودکان خود 
به مراکز آموزشی از موارد زیر اطمینان حاصل کنند:

مراکــز دارای مجــوز از ســازمان های مربوط به 
آموزش و پرورش، کسب اطالع از صالحیت و نیروی 
انســانی (مدیران، مربیــان و...) مراکــزی که فرزند 
خود را به آن می ســپارند، تحلیل محتوای آموزشی 
مورد استفاده در مراکز آموزشی، حضور در برخی از 
کالس ها و فضای آموزشی، مطالبه گری و حمایت از 
والدین مطالبه گر، مشاهده رفتار کودک و تغییرات او 
در طول دوره، اعتماد به کودکان و احساسات شــان 

نسبت به مرکز آموزشی.
* پژوهشگر مؤسسه مطالعات کودکی مدرس

نگاه

سایه قوانین عبور و مرور بر زندگی 
دانش آموزان

قوانیــن  � بازتــاب  آینــه  «مهم تریــن 
راهنمایی و رانندگــی یا مقررات کلــی رفت و آمد» 
کتابی است که به شکل تئوریک در آموزشگاه های 
راهنمایی و رانندگی از محتوای آن آزمون می گیرند. 
امــا این یک طرف قضیه و ســیمای رســمی این 
مقررات است. در حقیقت، سیمای دیگرش کمتر 

نمایان می شود و معموال پنهان می ماند .
بدیهی اســت که به چند دلیــل حتی می توان 
دانش آمــوزان را گروه ویــژه ای از عابران پیاده به 
حســاب آورد: اوال دانش آموزان هنوز با روح کلی 
و اهــداف مقــررات رفت و آمد و خطرات ناشــی 
از رعایت نکــردن مقــررات چندان آشــنایی کافی 
ندارند و از همین نقطه ممکن اســت دچار آسیب 
جبران ناپذیر یا گاه نادانســته سبب اختالل در نظم 
عبور و مرور شــوند. دوما، دانش آموزان به عنوان 
نســلی که قرار اســت در آینده از ماشین استفاده 
کننــد بایــد از همان زمــان کودکــی و نوجوانی 

مقررات و نظم و احترام درون شان نهادینه شود.
در ایــن میــان، کتاب هــای درســی گام هــای 
موفقیت آمیزی در این زمینه برداشــته شــده اما 
درســت از همین چشــم انداز اســت و از البه الی 
کتاب هــای درســی، انــدرز و تذکرهــای والدین، 
برنامه های تلویزیونی و نیــاز به آموزش و تربیت 
بیشــتر و دقیق تــری در این گونه موارد احســاس 
می شــود. البتــه نگارنده بــر این باور نیســت که 
متــن کتــاب راهنمایی و رانندگی بــا همان حالت 
رســمی و به طور کامل خوراک ذهن دانش آموزان 
شــود، بلکه هدف از این رویکرد، آشنایی و ایجاد 
عالقه نســبت بــه روح و محتوای کلــی قوانین 
دانش آمــوزان مســئولیت های  مــرور،  و  عبــور 

 در این گونه مواقع است.
روح و هــدف کلی این قوانیــن را هم می توان 
در مــواردی خالصه کــرد از جملــه حفظ جان 
آدم ها و جلوگیری از تصــادف، رعایت حق تقدم 
برای دیگــران و کاهش ترافیک. بــرای نمونه دو 
نماد بسیار آشنای «چراغ راهنمایی و رانندگی عابر 
پیاده» و همچنین «گــذرگاه عابر پیاده» را در نظر 
خود بیاورند که تا چه اندازه هماهنگی در رعایت 
حق تقدم و آســایش میان رانندگان و شهروندان 
عابر برقــرار کرده اند. در واقع، میزان آشــنا کردن 
بیشــتر دانش آموزان به حقیقــِت پیام های خفته 
البه الی دو نماد یاد شده و سایر قوانین عبور و مرور 
در مقاطع مدارس متفاوت اســت. در ســن نسبتا 
پایین کودکان مــدارس ابتدایی دید دانش آموزان 
نســبت به گذرگاه عابــر پیاده یا ســاخت پل های 
هوایی بیشتر حول حفظ جان، یا رعایت حق تقدم 
و حتی نوبت در کارهای روزمره تداعی می شــود 
اما در دوره های بعــد خواهند فهمید که این گونه 
خطوط و پل ها به مســئله پیچیده کنترل ترافیک 
هم پیونــد خواهند خــورد و بخشــی از کنترل و 
کاهــش ترافیک هــم از این راه تحقــق می یابد. 
عاملی اساسی در پیشــبرد اهداف نام برده، میزان 
گســترش قانون مداری بزرگســاالن یــک جامعه 
اعــم از راننده و عابرین پیاده اســت که می توانند 
همچنــان در نقش الگوهای زنــده و هماهنگ با 
آموزش های خانواده، مدارس و حتی صدا و سیما 

تأثیرگذار باشند.

ایــن روز هــا که بیشــتر افــراد کارهای خــود را 
به صــورت آنالیــن انجــام می دهند و دیگــر برای 
کار هایشــان کمتر به بیــرون از خانه می روند و حتی 
دانش آموزان و دانشــجویان هم مطالب درســی را 
از اینترنت جســت وجو می کنند، بــا فردی مصاحبه 
می کنم که یــک نوع از آموزش هــای آنالین را پدید 

آورده است.
آذر فیروزی راد، در روز ۲۱ آذر سال ۱۳۴۲ در شهر 
تهــران به دنیا آمد و تحصیالت ابتدایی و متوســطه 
را در منطقــه ۲ تهران به پایان رســاند. او در ســال 
۱۳۷۰ وارد آموزش و پرورش شد. در آن زمان در کرج 
ســکونت داشــت و در ابتدای کار در مناطق محروم 

ملزم به انجام وظیفه بود.
فیروز ی راد می گوید: در سال ۷۶ لیسانس ادبیات 
خــود را گرفتم، معاون دبیرســتانی شــدم و پس از 
یک ســال به دبیــری ادبیات آن دبیرســتان منصوب 
شــدم. با ۱۲ سال ســابقه کاری به منطقه ۱۸ تهران 
انتقالــی گرفتــم و در آنجــا هم ادبیــات را تدریس 
می کردم. در دبیرستان عالوه بر تدریس، رسیدگی به 

کارهای تحقیقاتی و بخشنامه ها با من بود.
او می افزاید: در ســال ۸۷ بخشــنامه ای از طرف 
آموزش و پرورش برای دبیران ادبیات ارســال شد که 
در چند زمینه می توانند مقاله بنویسند و در کنفرانس 
زبان و ادبیات فارسی کشــوری که در زیبا کنار برگزار 
می شد، شرکت کنند. این همایش هر سه سال یک بار 
بین دبیران ادبیات به شــکل کشوری برگزار می شد و 
صاحب نظران این حوزه دور هم جمع می شدند و به 

تبادل نظر می پرداختند.
فیــروزی   راد می گوید: من هــم تصمیم گرفتم در 
این کنفرانس شــرکت کــرده و مقالــه ارائه بدهم. 
بنابراین از موضوعات مطرح در بخشــنامه موضوع 
«راه های پــرورش خالقیت ادبــی و ذوق هنری» را 
انتخاب کــردم. در این بــاره کتاب هــای متعددی را 

مطالعــه کردم و از ســایت های خارجی نیز بازدید و 
مواردی را الگوبرداری کردم و مورد تجزیه و تحلیل 
قــرار دادم . رویکرد کشــور های پیشــرفته زمانی که 
ایران در آموزش اینترنتی هنوز پیشــرفتی نداشــت، 
به شــکل آموزش از راه دور و آمــوزش آنالین بود. 
مقاله این موضوع را پیشــنهاد مــی داد که در ایران 
هــم آموزش های آنالیــن و از راه دور در موضوعات 
مختلف، به ویژه داستان نویســی ایجاد شود و از نظر 
داوران همایش مقاله قابل ارائه در ســطح کشوری 
اعالم شــد. در این همایــش مقاله مورد اســتقبال 
شرکت کنندگان قرار گرفت و پیشنهاد داده شد که هر 
کس می تواند این ایده را به اجرا درآورد و در پیشبرد 

فرهنگ و ادبیات فارسی سهیم شود.
از جملــه کارهای دیگر او داوری پرســش مهر و 
جشــنواره خوارزمــی در زمینــه پژوهش های ادبی 

و داســتان کوتاه و نثر ادبی اســت. او می افزاید: در 
ادامه راه، معاونت دبیرســتان تیزهوشان در منطقه 
۱۸ تهران را عهده دار شــدم. در زمینه پژوهش های 
علوم انســانی و مدیریت مسابقات این گونه مدارس 
که بعضا در ســطح جهانی برگزار می شود و شرکت 
دانش آمــوزان در المپیادهای مختلف و مســابقات 
روباتیکIRAN OPEN  و مســابقات جهانی فیزیک 
IYPT از جمله کارهای من در عرض پنج سالی بود 
که معاونت دبیرستان تیزهوشان را بر عهده داشتم. 
ســپس به منطقه ۲ تهــران انتقالــی گرفتم. در 
ســایت های مختلف جســت وجو کــردم و به  دنبال 
آموزش داستان نویســی به صورت آنالیــن بودم که 
متوجه شدم در این زمینه هنوز سایتی مؤثر به وجود 
نیامده اســت و تصمیــم گرفتم که مقدمــات کار را 

فراهم کنم.

فیروز ی راد راجــع به چگونگی آمــوزش آنالین 
داستان نویســی بــه دانش آ موزانــش می گویــد: در 
ابتدای کار، در پیام رســان تلگرام کانالی را درســت 
کــردم بــه نام «شــازده کوچولــو» کــه اعضای آن 
دانش آموزان دبیرســتان دخترانه حســنیه بودند و 
در آن کانال موضوعات درســی، نگارش و نکته های 
داستان نویســی را با آنها کار می کردم و در این میان 
نوشته های دانش آموزان از جمله داستان های کوتاه، 
دل نوشته و ... را قرار می دادم. بعد از مدتی سایتی را 
  (dastannevis.com) نام داستان نویسی نوجوان به 
افتتاح کردم و دو مسابقه داستان کوتاه در آن برگزار 
و با اســتقبال بســیاری رو به رو شــد و دانش آموزان 
زیادی در آن شرکت کردند. در این سایت داستان های 
نوجوانان توسط هیئت تحریریه مجرب ویرایش شده 
و در صورت موافقت نویسنده در معرض دید عموم 
قــرار می گیرد؛ از جملــه قابلیت های دیگر ســایت 
آشــنایی دانش آموزان با بهترین داســتان های کوتاه 
جهان و زندگی نامه نویســندگان بزرگ و همین طور 
ارائه کتاب های داســتان و رمان مناســب نوجوانان 

است.
او می افزایــد: در ادامــه راه ضــرورت تعمیــم 
آموزش داستان نویســی بــرای نوجوانان مــرا وادار 
کرد که کانال جدیدی به نام داستان نویســی نوجوان
دانش آمــوزان  بــرای    dastannevisenojavan@
و  کــرده  ایجــاد  دوم  متوســطه  و  اول  متوســطه 
بیــن دوســت داران  را در  راه دور  از  آموزش هــای 
نویســندگی گســترش دهم. این آموزش ها در حال 
پیشــرفت و گســترش هســتند و امیــدوارم کــه با 
پیشــنهادهای مؤثر صاحب نظــران و نوجوانان عزیز 
سایت و کانال داستان نویسی نوجوان به اهداف خود 
هر روز بیشــتر و بیشتر نزدیک شود که هدف اعتالی 
زبان و ادبیات فارســی در میان فارســی زبانان ایران

 و کشورهای دیگر است.

در ســند تحــول بنیادیــن نظــام آموزش و پرورش بــا وجود اینکــه دوره 
پیش دبستاني در نظام آموزش و پرورش به عنوان یك دوره رسمي اجباري دیده 
نشــده؛ اما در این سند براي اســتان هاي داراي دانش آموزان دوزبانه برگزاري 
دوره آموزشي ویژه این دانش آموزان، در قانون الزامي است و ضرورت ایجاب 
می کند به آموزش پیش دبستانی به صورت خاص و ویژه ای بنگریم؛ زیرا دوره 
پیش دبستانی انتقال دهنده ارزش ها، باورها و احترام به هنجارهای اجتماعی 
و عامل بازآفرینی فرهنگی است که مؤلفه های محسوس و ملموس آرمان ها، 
عواطف و اخالق را در کودکان پرورش داده و تحقق اهداف عالیه نظام تربیتی 

کشور را میسر می کند.
از ســوی دیگر دسترســی کودکان خانواده های فقیر (به ویــژه در مناطق 
دوزبانه) به پیش دبستانی باکیفیت، می تواند نقشی کلیدی در کاهش شکاف 
آموزشی ایفا کرده و به برابری بیشتر فرصت ها کمک کند. برای کیفیت بخشی 
به آموزش پیش دبستانی تعیین شایستگی ها و صالحیت های حرفه ای مربیان 
پیش دبستانی و همچنین مداخله بهنگام و ایجاد آمادگی در نوآموزان دارای 

نیاز ویژه برای ورود به دبستان ضروری است.
در طراحــی و تدویــن محتوای آموزشــی هر اســتان توجه بــه محتوای 
آموزشــی ســیال -تلفیقی و منعطف با تأکید بر ویژگی های ســنی کودکان و 
قابلیت های بومی در چارچوب مصوب نظام رسمی آموزش و پرورش این دوره 

ضروری است.
از مهم ترین مشکالت ناشــی از پوشش اندک پیش دبستانی در استان های 
دوزبانــه می توان به واگــذاری مدیریت کالس های پیش دبســتانی به بخش 
خصوصی و مراکز آموزشــی فرهنگی غیردولتی اشــاره کرد که تبعات زیادی 
در پی داشته است؛ از جمله: کاهش میزان جذب کودکان قشر کم برخوردار با 

توجه به افزایش شهریه کالس های پیش دبستانی در مناطق دوزبانه و کاهش 
آمار کودکان پیش دبستانی و افت تحصیلی در پایه های بعدی.

همچنیــن باید توجه داشــت که امــروزه ســازمان های مردم نهاد رابطه 
معناداری که به هم افزایی با نهاد دولتی منجر شود، ندارند و ایجاد گشایش در 
رابطه سازمان های مردم نهاد با نهادهای حاکمیتی به نحوی  که اثر مستقیمی 
بر رشــد و توسعه همه جانبه بگذارند، باید مورد توجه قرار گیرد. زمانی برخی 
از خیرین احســاس کردند که فضای آموزشی در کشور کم است؛ بر اساس این 
کم کم مجمع خیرین مدرسه ساز در کشــور شکل گرفت؛ به طوری که بیش از 
۳۰ درصد مکان های آموزشی به دست خیرین مدرسه ساز ساخته شده است؛ 
اما متأسفانه تاکنون برای تربیت و آموزش مربیان هیچ حرکت مردمی صورت 
نگرفته است؛ بنابراین مشــارکت سمن ها در بخش آموزش پیش دبستانی در 
اســتان های دوزبانه باعث کاهش فقر آموزشی و فراگیری توسعه و گسترش 

عدالت آموزشی می شود.
از اقدامات تأثیرگذار در روند رشــد و کیفیت بخشی آموزش پیش دبستانی 
در استان های دوزبانه می توان به استفاده از ظرفیت رسانه های جمعی استان 
مانند رادیو و تلویزیون و شبکه های مجازی برای تغییر نگرش درباره آموزش 
پیش دبستانی، تهیه و تدوین بسته های آموزشی ویژه مربیان و کودکان زیر پنج 
سال و همچنین اجرای طرح های فرهنگی-هنری از جمله برگزاری جشنواره 
بازی های بومی-محلــی و ارتقای آگاهی و اطالعات اولیــای کودکان درباره 
اهمیت دوره پیش دبستانی و تأثیر آن در روند تحصیلی و تربیتی دانش آموزان 

در سال های بعد اشاره کرد.
تجربه کشــور ترکیه نشــان می دهد آنها از ۱۳ برنامه آموزش تلویزیوني با 
عنــوان (Tomurcuklar) از طریق همکاري مدیر کل آموزش پیش دبســتاني 

و مدیــر کل رادیــو و تلویزیون ترکیــه برای کمك به پیشــرفت زباني کودکان 
در گروه ســني پیش دبســتاني اســتفاده کردند تا اســتفاده بهتر از زبان ترکي 
را ترغیــب و آگاهــي ملي را فراهم کنــد. این برنامه از اکتبــر ۱۹۹۸ از طریق 
کانال هــاي عمومي تلویزیون ترکیه پخش مي  شــود. این پــروژه در حقیقت 
خدمات آمــوزش پیش دبســتاني از راه دور را براي کــودکان و خانواد ه هایي 
کــه بــه مراکز آمــوزش پیش دبســتاني در منطقه خــود دسترســي ندارند، 

فراهم مي  کند.
عالوه بر ایــن باید توجه داشــت که آموختن ســواد بصــری الزمه زندگی 
کودکان در دنیای تصویر قرن بیســت و یکم است. زبان وسیله ای برای برقراری 
ارتباط اســت و ارتباط بصری نیز سیستمی اســت که به موازات زبان گفتاری 
رشــد یافته است. ممارست و تشریک مســاعی نوآموز و مربی پیش دبستانی 
در فراینــد یاددهی–یادگیری ســواد بصری اگر بیش از آمــوزش حروف الفبا 
نباشــد، کم از آن ندارد. با توجه به نفوذ شــبکه های اجتماعی و نرم افزار های 
پیام رسان فوری ارتباطات مکتوب به ارتباطات دیجیتال تصویری مبدل شده اند 
و بســیاری از کودکان حتی در روستاها چشم به صفحه نورانی تبلت یا رایانه 
دوخته اند و ارتباط معنایی و حتی حســی خود را در آن جست وجو می کنند؛ 
بنابراین ارتباط غالب به زودی ارتباط تصویری می شود که مجموعه ای از متن، 
گرافیــک، عکس، نمادها، تزئینات و مکالمات ویدئویی را شــامل می شــود و 
اســتفاده از این ابزار راهکاری برای افزایش میزان پوشــش آموزشی کودکان

 پیش دبستانی است.
در پایان باید توجه داشــت که دانستن راه های علمی و مُتد های به روز در 
پــرورش کودک دوزبانه، یکــی از ملزومات اصلی در آموزش پیش دبســتانی

به  شمار می آید.

ابتکار یک معلم ادبیات برای آموزش داستان نویسی

هرات- ودیعه ۱۰- پابند- دریاچه ای در مرز قزاقســتان- 
بســیار حریص ۱۱- نفی عــرب- پاك و منــزه- نیرنگ- 
رنگ موی فــوری ۱۲- خوراکی بــرای چارپایان اهلی- 
ســرایت کردن- چوپــان ۱۳- فضاپیمای بالــدار- حلقه 

فلزی چرخ  دوچرخه- مانــدگاری ۱۴- از پیامبران الهی 
که در ســن کودکی به مقام نبوت رسید- منطقه آباد در 
نواحی بیابانی- بیمار ۱۵- کتاب اخالقی از ابن مقفع- از 

هم زبانی خوشتر است.
افقي :

 ۱- جنوبی ترین استان ایران- ماده ای که از گداختن 
برخــی فلزات به دســت می آیــد ۲- شــادی کردن- 
بهشــت- مجازات شــرعی ۳- پایتخت لتونی- شك 
و گمــان- ســرازیری ۴- صدای زنبور- خانــواده ای از 
پرندگان- خصلت هــای نیکو ۵- از اجــزای درخت- 
ضــروری- عظمت ۶- شــکرگزار- هــم رزم گاندی- 
شــتر بارکش ۷- اوباش- غمگین- برخــی از آن کره 
می گیرند! ۸- مجلس نمایندگان روســیه - شهری در 
خوزستان- بدون دقت الزم ۹- بله انگلیسی- بیماری- 
صورت غیر مادی هر یک از مخلوقات در آیین زرتشتی
۱۰-  کیف ورزشــی- فوق- مســیر ۱۱- جان ســپردن- 
مشــهور- پیش آمدگــی باریــك در روکار ســاختمان 
۱۲- عروســك فرنگــی- بســتن راه عبور و مــرور در 
پیاده رو هــا- رطوبــت ۱۳- خواهش های نفســانی- 
مرطوب- مجموعه هشــت گانه کلمات حروف جمل 
۱۴-  ریشــه- بی اعتنــا به قیدوبندهــا- برخالف عقل 
۱۵- نابغه قرن بیستم و واضع تئوری نسبیت- نخستین 

بخش از دوران زمین شناسی سنوزوئیك.
عمودي :

اتیوپــی پایتخــت  خیــال-  و  وهــم  عالــم   -۱  
 ۲- مشاور- چند رئیس- از جنس آهن ۳- هواپیمای 
جنگــی- دهمیــن خلیفــه امــوی- خجالتــی ۴- از 
امراض فصل  ســرما- گلبانگ نماز- جاذبه ۵- امر به 
گفتن دارد- کشــف رازی- جاویدان- لنگه در و پنجره
۶- نوآوری- دود- از جنس الیاف پنبه ۷- گوشه ای در 
دســتگاه همایون- فرودآمدن- چاق و فربه ۸- کنایه 
از دوری و کناره گیری کردن اســت ۹- امانت دار- اهل 
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

سخت  2464 سودوکو

سودوکو ساده 2464

۱۱۴

اشکان حاسبى . دانش آ موز پایه نهم

چالش هاى آموزش پیش دبستانى در استان هاى دو زبانه
مهناز حمیدى  . کارشناس ارشد مدیریت آموزشى

 کامل حسینى
 معلم

 کاوه رستمى*


