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در كالس شيمي 
سودوكو

 حل كنيم!
حسن حذرخاني

استادیار گروه شیمی دفتر برنامه ریزي و تألیف کتاب هاي درسي

کلیدواژه ها: بازي هاي آموزشي، جدول تناوبي، جدول سودوکو، عنصرهاي شیمیایي، ترکیب یوني

مقدمه
بازي هاي آموزش��ي به منظور تحقق هدف هاي یک برنامة درس��ي طراحي مي ش��وند. از مهم ترین 
هدف هاي یک بازي، آس��ان کردن مفاهیم یادگیري اس��ت. آمیختگي بازي با آموزش، به دانش آموزان 
ش��ادي و انگیزه مي بخش��د و سبب مي شود با آرامش بیش��تري به کمک پیام هاي موجود در بازي، با 
مفاهی��م ارتب��اط برقرار کنند و به تجزیه و تحلیل آن ها بپردازند. از س��وي دیگ��ر، بازي ها به گونه اي 
طراح��ي مي ش��وند که دانش آموزان را به طور غیرمس��تقیم با مفاهیم و هدف ه��اي پنهان درگیر کنند. 

بنابراین، یک بازي آموزشي توانایي غني تر کردن محیط یادگیري را دارد.
جدول هاي س��ودوکو سرگرمي گروه هاي س��ني گوناگون هس��تند. به نظر مي رسد این جدول ها 
به عنوان ابزار آموزش��ي، در آموزش جدول تناوبي و آشنایي با عنصرهاي شیمیایي سودمند باشند. در 

ادامه، به  نمونه هایي از کاربرد جدول هاي سودوکو در آموزش این مبحث اشاره مي شود.

چكیده
بازي هاي آموزش��ي محیط یادگیري را غني تر مي کنند. براي آماده کردن شرایط یادگیري و 
کش��ف مفاهیم توس��ط دانش آموزان مي توان انواع بازي هاي کارتي و رایانه اي را به کار گرفت. 
جدول هاي س��ودوکو نیز به عنوان سرگرمي مي توانند در این زمینه سودمند باشند. در این مقاله 
نمونه هایي از کاربرد جدول هاي سودوکو براي آموزش جدول تناوبي عنصرها و فرمول نویسي 

ترکیب هاي یوني ارائه مي شود.
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جدول سودوکوي عنصرها
دانش آم��وزان با مراجعه به ج��دول تناوبي مي توانند، جدول 1 را کامل کنن��د. براي این کار باید 

راهنمایي هاي جدول سودوکو را در اختیار آنان گذاشت که شامل مواردي به این شرح اند: 
آ � در هر ردیف و هر ستون این جدول، 8 عنصر مربوط به گروه هاي اول تا هشتم جدول تناوبي 

و یک عنصر واسطه قرار مي گیرند.
ب � در هر خانه از جدول هاي 3×3، باید عنصرهایي از یک دورة جدول � به جز فلزهاي واسطه 

� قرارداده شوند.
پ � در یک ردیف یا ستون، نباید عنصري تکراري باشد.

براي نمونه، به جدول 3×3 در سمت راسِت باالي جدول کلي توجه کنید. عنصر مربوط به گروه 
اول جدول تناوبي فقط مي تواند در ردیف س��وم قرار گیرد؛ زیرا Li و Na در ردیف هاي اول و دوم 
جدول سودوکوي کلي انتخاب شده اند. از آنجا که عنصرهاي معلوم در جدول 3×3 یادشده متعلق به 

دورة دوم جدول تناوبي هستند، پس عنصر Li مي تواند در ردیف سوم قرار گیرد.

جدول 1 درجه سختي: آسان
BeAlArLi

NaFN
COCuP

MnPNeSiCl
SiLiAl

SAlCNaP
SiClOB

NiFS
BMgPFNe

آميختگي بازي با آموزش، به 
دانش آموزان شادي و انگيزه 
مي بخشد و سبب مي شود 
با آرامش بيشتري به كمك 
پيام هاي موجود در بازي، با 
مفاهيم ارتباط برقرار كنند

از اين جدول ها مي توان 
به عنوان ابزار آموزشي، در 
آموزش جدول تناوبي و 
آشنايي با عنصرهاي شيميايي 
استفاده كرد

جدول سودوکوي ترکیب هاي یوني 
براي کامل کردن جدول 3، باید به این نکته ها توجه شود: 

آ � در هر خانه از جدول هاي 3×3، ترکیب هاي یک کاتیون � مانند +Na � نوشته مي شوند.
ب � در هر خانه از جدول هاي 3×3، ترکیب هایي از یک کاتیون مش��خص ش��امل کلرید، برمید، 

یدید، اکسید، هیدروکسید، نیترات، کربنات، سولفات و فسفات آن قرار مي گیرد.
پ � در هر ردیف، هر آنیون تنها یک بار نوشته مي شود.

اکنون قاعده هاي یادشده را به کار ببرید و جدول 2 را کامل کنید.

جدول 2 درجه سختي: متوسط
BeBLiO

FLiNeN
CBFFe
ArClSNi

PAgMgAl
CoAlClP

KrBrZnK
SeGeCaKr
AsCaKGe
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ت � در هر ستون نیز هر آنیون، تنها یک بار باید نوشته شود.
توجه کنید که در خانه هاي 3×3 س��مت راس��ت باالي جدول 2، ترکیب هاي هیدروژن باید قرار 

داده شوند. البته ترکیب هاي هیدروژن، یوني نیستند اما با قاعده هاي این بازي سازگاري دارند.

جدول 1 
BeNFSAlArFeCLi
NeBFeNaSiMgOFN
COLiCuClPNeBBe
NaMnPNeOBSiMgCl
ClMgSiNLiFeAlArS
SArAlFBeCNaPFe
NLiNeSiFeClBeOB
NiFBeAlArSNLiC
BCOMgPNaFFeNe

جدول 3
HlH2OHClCaOCaCO3CaSO4NaNO3Na3PO4

NaBr

HBrH3PO4H2CO3CaCl2Ca(OH)2Ca(NO3)2Na2O
NalNa2SO4

H2O (oxide)HNO3H2SO4Ca3(PO4)2Cal2CaBr2Na2CO3
NaOHNaCl

MgCO3MgCl2Mg(OH)2All3AlPO4Al2O3CuBr2CuSO4Cu(NO3)2

Mg3(PO4)2MgBr2Mg(NO3)2Al2(CO3)3AL2(SO4)3AlCl3Cu(OH)2
CuOCul2

MgSO4
MgOMgl2AlBr3AL(NO3)3Al(OH)3CuCl2CuCO3Cu3(PO4)2

LiOHLi2SO4Li2OZn(NO3)2ZnCl2Znl2K3PO4
KBrK2CO3

LiClLi2CO3
LiBrZnSO4

ZnOZn3(PO4)2
KlNKO3

KOH

LiNO3
LiILi3PO4Zn(OH)2ZnBr2ZnCO3K2SO4

KClK2O

جدول 3 درجه سختي: آسان
HClNaNO3Na3PO4

HBrCaCl2Ca(OH)2
Nal

H2O (oxide)H2SO4CaBr2
NaOH

All3Al2O3CuBr2Cu(NO3)2

MgBr2Al2(CO3)3AlCl3
CuO

MgSO4Mgl2AlBr3Al(OH)3

LiOHZn(NO3)2K3PO4K2CO3

Li2CO3
LiBrZnOZn3(PO4)2

KOH

LiILi3PO4K2SO4
KCl

جدول 2
NBeNeCBFeLiOF
FFeLiNeBeOCNB
CBOFNLiNeBeFe
ArClAlSSiPNiNaMg
SNaPAgClMgAlArSi

MgSiCoNaArAlSClP
GaKrGeCaSeBrAsZnK
KSeBrAsFeGeCaGaKr
FeAsCaGaKKrBrGeSe
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