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کشور ژاپن مجموعه بیش از سه هزار جزیره در شرق چین، در اقیانوو  ررا  اساک کاه   
.دومین اقتصند برتر جهنن را دارد

. ید اساک ژاپنی هن کشورشنن را ویپون کوکو خطنب می کنند که به معنی خنستگنه خورش
.اسک( بدون در وظر گرفتن خنک قطب)در حقیقک این کشور شرقی ترین کشور جهنن 

  ررا  از طریا  اقیانوو  روسیهوکره شمنلیوکره جنوبی،چیناین کشور بن کشورهنی
تارین  هرچند این کشور از تعداد زیندی جزیره تشکیل شده اسک امن بزرگ. همسنیه اسک

درصد از خشکی هانی رن  97در مجموع « شیکوکو»و « هوکنئیدو»، «هووشو»جزایر رن 
.را تشکیل می دهند

باه  . ندکوه هنی زیندی دارد که تعداد قنبل مالحظه ای از روهن رتشفشنوی هستاین کشور
.اسکرتشفشنن،عنوان ومووه کوه فوجی که بلندترین کوه این کشور اسک

http://www.hamshahrionline.ir/details/30872
http://www.hamshahrionline.ir/details/44197
http://www.hamshahrionline.ir/details/53248
http://www.hamshahrionline.ir/details/38124
http://www.hamshahrionline.ir/details/29379


میلیون وفر ۱۳۰و زبنن رسمی دولک ژاپن اسک، که توسط حدود ژاپن، زبنن مرد (ویهووگو،日本語:ژاپنیبه)زبنن ژاپنی
.سخن گفته می شود

カタカナکنتنکنواانو平仮名هیراگنوااناز سااه دسااته واا روا بااه ونمهاانی ساانمنوه ووشااتنری ژاپناای 

از هیراگنوان و کنتنکنوان بان عناوان     . تشاکیل شاده اساک   漢字کنوجیواژه وگنرهنیوローマ字رومنجیو

ی اساک کاه   برگرفته از سیستم وگنرشی چینا حروف چینیکنوجی در واقع همنن. ون  برده می شودکنونکلی تر

از کلمان   بر اسان  برخای  . وارد ژاپنی شده اود استفنده می شودزبنن چینیمعموالً برای ووشتن کلمنتی که از

. فنده مای شاود  کنوجی، الفبنیی به ون  هیراگنون ابداع شده اسک که معموالً برای ووشتن کلمن  اصیل ژاپنی اسات 

سای و دیگار   الفبنی دیگری ویز به ون  کنتنکنون وجود دارد که برای ووشتن کلمن  وارد شاده باه ژاپنای از اوگلی   

ینن چگووگی از هیراگنون و کنتنکنون برای ب. زبنن هن استفنده می شود؛ برخی از حروف هیراگنون بن کنتنکنون یکی اسک

(.فوریگنون)تلفظ کنوجی هم استفنده می شود 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AC%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7


از کل مسنحک ایان سارزمین را تشاکیل مای     % 22جزیره که از این تعداد هوکنیدو در شمنل ۳9۰۰ژاپن متشکل اسک از 

از % 6۱جزیره ی مرکزی هُنشاو  . از این مسنحک را در اشغنل دارد % ۱۱و % 5دهد و شیکوکو و کیوشو در جنوب به ترتیب 

در جنوب این چهنر جزیره ی اصلی . جمعیک در رن زودگی می کنند % 8۰کل مسنحک این سرزمین را تشکیل می دهد و 

وزدیا  باه ساه چهانر  ژاپان     . واقع اسک که تن وزدیا  تانیوان امتاداد دارد    –منجمله جزیره ی اوکیننوا –جزایر ریوکیو 

.کوهستنوی اسک 

دفاع
.246.۰۰۰:کل ویروهنی مسلح 

.خدمک سربنزی ودارد ولی دوره رموزشی پسران در دبیرستنن اوجن  می شود

دمنبهرهبنالییزودگیسطحاز،هنشهردرزودگیازدحن پرعمومنًوضعرغمبه،ژاپنیهن
.داردراجهننصنعتیبزرگاقتصنددومینطبیعیمننبعکمبودوجودبنکشوراین.هستند
خنراازکشورالز اورژی%9۰حدود–اسکوابستهشدیداًوارداتیخن موادبهژاپنصننیع
.اسکوارداتیکنالیبیشترینتنهنییبهوفکوشودمیتأمین



زشای  سیستم اسنسی رموزش برپنیه ترکیبی از وظان  هانی رمو  

ل اوگلستنن، فراوسه و رمریکان قنلاب ریازی شاده و شانید ماد      

زشای  وظان  رمو . رموزش رمریکن بیشترین تأثیر را داشته اساک 

ژاپن به طور کلی از مقنطع رموزشای مختلاب باه شارل  یال     

:متشکل میگردد

مراکز پیش دبستنوی. 

(شوگنکو)مدار  ابتدایی . 

(چوگنکو)مدار  مقدمنتی متوسطه . 

(کوکو ؛ کوتنیگنکو)مدار  تکمیلی متوسطه . 

مراکز داوشگنهی. 

ساختار آموزشي



، و بن ۱947ل این سیستم بعد از سن. الگوی اصلی واظن  مدرسه در ژاپن سیستمی یکپنرچه می بنشد 

بعناوان مسسساه ای   ۱962مادار  عانلی فن ای در سانل     . اصالل سیستم دو گنوه قبلی بنن وهنده شد

یجند شدود، اضنفی بر مسسسن  سیستم یکپنرچه و بن هدف تربیک متخصّصنن مهندسی درجة مینوی ا

.امّن تعداد این مدار  هنوز به وسبک پنیین اسک 

درصد حضاور در مدرساه در   . سنل مقطع مقدمنتی متوسطه اجبنری اسک۳سنل مدرسه ابتدایی و 6

درصد از کسنوی که دوره مقدمنتی متوسطه را به اتمن 96.8حدود .درصد می بنشد99.8هر دوسطح 

باه ساه   رسنوده اود، پس از گذراودن امتحنن ورودی به مقطع تکمیلی متوسطه راه می ینبند که خود

:ووع تقسیم می شوود 

مدار  رموزش عمومی. 

ش مدار  حرفه ای که داوش کنربردی و تکنیکهنی صنعک ، کشانورزی، بنزرگانوی و غیاره را رماوز    . 

.میدهند

مدار  مکنتبه ای ترکیبی. 

.بسینری از مراکز تکمیلی متوسطه هم درو  عمومی و هم درو  حرفه ای راارائه میدهند 



سنل و برای داوش رموزان پنره وقک سه سنل ۳دوره حضور در مراکز تکمیلی متوسطه برای داوش رموزان تمن  وقک 

درصد کل  تعداد داوش رماوزان مراکاز تکمیلای متوساطه را تشاکیل      7/۰داوش رموان پنره وقک . ین بیشتر می بنشد

اواش رماوز   تحک این سیستم، ی  د. بعالوه ،درو  مکنتبه ای در سطح دبیرستنن در دستر  می بنشند . میدهند

ه کتنبهنی داده شده را مطنلعه می کند و در فواصل معیّن مقنال  تخصّصی ای در ماورد موضاوعن  داده شاده ارائا    

ود میدهد، و برای دوره ای معیّن رموزش می بیند و اگر در امتحنون  قبول شود، به او دیپلم متوسطه اعطان مای شا   

کنلجهنیی وجود دارود که دوره هنی سه سانله ارائاه   . مدار  عنلی عمومنً براسن  دوره هنی دوسنله عمل می کنند.

نن مای  یکی از دیژگیهنی این کنلجهن این اسک که تعداد زیندی از روهن مختص زو. می دهند، امّن تعدادشنن کم اسک 

درصد را دختران 2/9۰از کل  ثبک ون  ،.مدرسه بوده اسک595، ۱997تعداد کل  مدار  عنلی در اول منه می .بنشند

. ساتند  دوّمین ویژگی این مدار  این اسک که تعداد قنبل توجهی از روهن مسسسنتی خصوصای ه . تشکیل میدهند 

ی درصد کل  مدار  عنلی را تشکیل میدهند سوّمین ویژگی، روود اخیر مساتقر سانز  7/84مدار  عنلی خصوصی 

وره هنی کنلجهن ین داوشگن ههن مطنب  بن د.مدار  عنلی درشهرستنوهنی کوچ ، متوسط و مننط  روستنیی می بنشد

شانمل ساه بخاش ادبیان  و     ) داوشجوینن در طول این چهنر سنل، دورة رموزش عمومی . چهنر سنله عمل می کنند

ی را ، زبنن خنرجی، دوره هنی بهداشک و بدوسنزی، و دوره هنی تخصّص(علو  اوسنوی، علو  اجتمنعی و علو  طبیعی

سنلة علاو  پزشاکی را بااگذراوند و دو سانل هام بیشاتر از     4امّن داوشجوینن پزشاکی بنید دوره هنی . می گذراوند 

. داوشاجوینن رشته هنی دیگر صرف تحصیل کنند



بساینری  تفنوتهنی گسترده ای مینن ی  مسسسه رموزش عنلی و مسسسه دیگر براسن  ووع مسسسه سان ک و تانریو و  

ک، باه ایان عل ا   .تفنوتهنی عظیمی هم می تواود در تسهیال  و کیفیّک رموزش مشنهده شاود .عوامل دیگر وجود دارد 

سینر معتبر در وتیجه ، ورخ تقنضنی ورود به مسسسن  ب.کنلجهن و داوشگنه هن براسن  اعتبنرشنن درجه بندی می شوود

.بسینر بنالسک

بعد داوشگنه هنی کنرشننسی ارشد ، دوره ای دوسنله برای مدرک فوق لیسنوس و دورة سه سنله جهک مدرک دکترای

راوادن  داوشجوینن فوق لیسنوس مدرک فاوق لیسانوس یان دکتارا را بعاد از گذ     .از دوره کنرشننسی ارشد ارائه میدهند

سنلة کنرشننسی را بگذراوناد،  6بن این حنل در مورد داوشجوینن پزشکی، از روجن که بنید دورة .امتحنن درینفک میدارود

.فقط دورة دکتری در سطح فوق لیسنوس ارائه میشود



از مای بنشاد، کاه   مطنلعن  اجتمنعی شنمل عنصر مرکزی برونمة رموزش مدار  دولتی منطب  بن قانوون اسنسای رماوزش   

در حانل  .دمی کند مسسسنتی چون کتنبخنوه، موزه و تنالر شهرداری را تأسیس کننا دولک و مسئوالن محلی ویز درخواسک

:می شود مرحله به شرل  یل تقسیم5حنضروظن  رموزشی ژاپن به 

(ی  تن سه سنل)مقطع پیش دبستنوی . 

(شش سنل)مقطع ابتدایی . 

(سه سنل)مقطع مقدمنتی متوسطه . 

(سه سنل)مقطع تکمیلی متوسطه . 

(سنل4معموالً )مقطع مقدمنتی رموزش عنلی . 



آموزش پايه

آموزش ابتدايي

آموزش مقدماتي متوسطه



آموزش تكميلي متوسطه

مدار  متوسطه مکنتبه ای: ووع مدار  ارائه کننده

سنل4: مد  زمنن دوره

سنل۱9تن ۱5بین سنین 

مدار  متوسطه پنره وقک: ووع مدار  ارائه کننده

سنل4: مد  زمنن دوره

سنل۱9تن ۱5بین سنین 

Kotogakko:گواهیننمه اعطنیی Sotsugyo Shomeish) گواهیننمة دیپلم متوسطه)

دبیرستنوهن: ووع مدار  ارائه کننده

سنل۳: مد  زمنن دوره

سنل۱8تن۱5بین سنین 

Sotsugyo: گواهیننمه اعطنیی Shomeisho Kotogakko (مدرک پنینن دبیرستنن(



سیستم رموزش ژاپن رو به تغییر اسک ، امّن بن ایان وجاود و علیارغم اینکاه مارد  هام باه ایان عنمال ا عانن           
یان سیساتم   دارود،گرایش براینسک که بجنی تمرکز بر برخی از تأثیرا  این تغییرا  ، بر جنبه هنی سانختنر ا 

(و تغییرا  در سرمنیه گذاری در رموزش عنلی 6-۳-۳بعنوان مثنل سیستم ) رموزشی تأکید شود 
درک البت ه بخشی از دالیل این موضوع بر این اسک که بعل ک ادامه دار بودن این اصاطالحن  ، همیشاه امکانن   
روواد  .اینکه چه تغییراتی روی داده اسک ، و اینکه این تغییرا  کوتنه مد  هستند ین دراز ماد  وجاود وادارد   

.دارد8۰اصالحن  جنری ریشةعمیقی در اصالحن  دهة 

وسایس  وقطة رغنزی مفید و مطمئننً عنمه پسندایسک که روارا بان ایادئولوژیهنی کنف   
تمردان این کنریسک که اغلب سینسک مردان ژاپن ، بویژه سینسا .مربوط می سنزیم 

خطر چناین روش اینساک کاه تاأثیر    .محنفظه کنری چون ونکنزون اوجن  می دهند 
ووعی از مذهب ین ویژگی اخالقی موجود را ارائه دهد، در حنلیکاه بساینری از مارد     

واوزدهم ،  ژاپن در قرن. ژاپن ایدئولوژیهنی از این قبیل را بعنوان معینر به ارث ببرود
.ارائه دادPrussianپروسة امتحنون  خود را براسن  مدل 



پرساتی  درسیستم جدید اصول شنیسته سنالری ، جنیگزین تول د در خنوواده اشرافی و یان حقاوق سر  
ردی تارین  قنبل توجه ترین و کانرب .بعنوان استحقنق بروکراسی و در وتیجه موقعیک اجتمنعی گردید

وکیو می بنشد ، مثنل تعداد عظیم سینستمداران و بروکراتهنی پیشرو بن سواب  تحصیلی در داوشگنه ت
ن ایان  بن وجود این فنرغ التحصیالن که در رأ  سلسله مراتب رموزش ژاپن قرار دارواد ، شانید بتاوا   

شاتر قاندر باه    چنین سیستمی داوشاجوینن را بی .وتیجه را گرفک که این سیستم شنینده سنالر اسک
اباط  دوبنل کردن عالئ  خود و ایجند تغییرا  در وظن  امتحنون  و ویز درجنمعه یعنای جانیی کاه رو   

یکای از  .دقدیم مدرسه دیگر برای ارزینبی استعداد بنلقوه کنرکننن حینتی ویسک ، رهنماو  مای سانز   
نکوشو اهداف اصلی وظن  رموزشی ژاپن که در سراسر دوران پس از جنگ ثنبک منوده اسک و منبوکنگ
ازروواد  مکر راً بررن تأکید کرده اسک ، ایجند سیستمی تسنوی طلب باوده اساک کاه بالفنصاله پاس     

طول عد  تبعیض به واسطه امکنن دسترسی همگنوی باه کلیاه سا   .اصالحن  ونکنزون رغنز شده اسک
ژاپن، حضور گسترده کودکانن ژاپنای در مادار     Prefectureرموزشی در سراسر چهل وهفک 

د شاده قنبال   ابتدایی و مقدمنتی متوسطه، استفنده از استنوداردتحصیلی و استفنده از کتنبهانی تأکیا  
بان  . وبنشاد اینکه وظن  تسنوی طلب اسک ، شنید وشنن دهد که ممکن اسک شنینده سنالر.تنیید اسک

ک ، و این حنل این سیستم به رن حدّی که اغلب به رن بنور رهبری می شاویم، تسانوی طلاب ویسا    
ر اسک کلمة کلیدی در وتیجه گیری رمنوو، فرصک می بنشد چون بن وجودی که هر داوش رموزی قند

وز درکیفیاک  به امکنون  رموزشی تقریبنً یکسنوی در کلیه مننط  کشوردسترسی داشته بنشد، امّن هنا 
.رموزش تفنوتهنیی مشهود میبنشد

ه پذیرفته می یعنی داوش رموز براسن  توصی) مسئلة دیگر اینکه رین سیستم ورودی عندالوه اسک ین وه 
(شود ، ین بن گذراودن امتحنن ورودی 



م گیاری  این شرایط شخص ومیتوان در مورد شنینده سنالر بودن یا  سیساتم تصامی   بدون بررسی 
مکانن  و بان وجاود اینکاه ا   ) بن وجود اینکه شنید داوش رموزان مدار  رموزشی یکسنن می بینند .ومود

ز اهمیّاک  ، امّن ا( دارد تجربین  روهن به عل ک تفنوتهنیی درکنرکرد و مننبع رموزش مختلب متفنو  بنشد
وکوشنید ومیتوان غنفل شد ج( مدار  خصوصی رمندگی امتحنون )بخش دیگر سیستم ، یعنی جوکو 

.بد ون  ترین سیستم رموزش ژاپن بنشند

امّن در روهن معموالً بعنوان مدارسی صرفنً درگیر در رمنده سنزی داوش رموزان جهک امتحنون  توصیب میشوود ،
هنی واقع اوواع مختلب بسینری ازجوکوهن وجود ودارود ، به عالوه تعداد محدود جوکوی موجود ویزهر ی  وقشا 

ر واژاد  عل ک بد ون  شدن این مدار  دراین اسک کاه همواون ساالحهنی تانکتیکی د    . متفنوتی ایفن می کنند
بک باه  به این عل ک اسک که داوش رموزان جهک کسب امتینز وس.سالحهنی گسترش دهنده رموزش می بنشند

. داوش رموزان دیگر دراین مدار  حضور می ینبند



کوهن عل ک اهمیّک این مدار  چننن تعیین کننده اسک که برخیهن شروع کرده اودبه پرسیدن این سوال که رین امکنن دارد جو
نی رماوزش  عالوه براین ، بن وجودیکاه برخای از جوکوهان تکنیکها    .عملکرد بنالی داوش رموزان در مسنبقن  بین المللی بنشند

دة سیستم حت ی میخواسک جوکوبخش شننخته ش( شورای ویژه وخسک وزیر ونکنزون)ابتدای را توسعه داده اود ، رینکیوشین 
اگر جوکوهن به این درجه از اهمیّک برسند ،شخص به هنگن  قضانو  در ماورد  . رموزش شده و جنیگزین مدار  عندی گردد

و چیازی ویساک   کیفیک و وقش سیستم رموزش ژاپن ، وقطة کلیدی ای که بنید به خنطر سپرد، اینسک که دسترسی به جوک
حانن یان   بعکس مدار  درجه ی  ، که ورود به روهن دسک کم تن حدّی ، براسان  وتانیا امت  .که بتوان برای همه تضمین کرد

.عملکرد در مرحلة پنیین تر سیستم رموزش صور  می گیرد

بن وجودیکه هزینه هنی حضاور در جوکاو مهّام شامرده ومای شاود، امّان        . ورود به جوکو را اسنسنً پول تعیین می کند
، جوکاو  به صاور  منطقای  . واقعیک اینسک که به جنی عملکرد رموزشی ، پول بخشی از مکنویز  اوتخنب شده اسک 

.بعکس رموزش شنینده سنالر اداره می شود 



یک کودک مدار  ابتدایی در ژاپن بسینر جنلب و دیدوی هستند، سنختنر و وظن  رموزش ابتدایی ژاپن به پرورش شخص
ه اکثار  فضنی فیزیکی مدار  ابتدایی بسینر مجهز و درخور توجه هسک، باه طاوری کا   . در این دوره بسینر توجه دارود

ایی؟امان چارا مادار  ابتاد    . مدار  ابتدایی در ژاپن استخر دارود و فضنی فیزیکی بسینر تمیاز و بان طاراو  هساتند    
کارده  اکثر پژوهشگران رموزش و پرورش ژاپن، مدار  ابتدایی ژاپن را بسینر سرزوده، بزرگ، جنلب و جان ب توصایب  

:می گوید« کومینگر»اود، برای مثنل 

یشاتری از  ژاپن در مقنیسه بن اینال  متحده رمریکن، سهم ب. مدار  ابتدایی، گل سرسبد رموزش و پرورش ژاپن هستند
و مقادار کام تاری از رن را در رماوزش     ( ابتدایی تن دبیرستنن)سنل تحصیلی ۱2تولید ونخنلص ملی خود را در مقنطع 

.داوشگنهی خویش، هزینه می کند



داوشگنهیتحصیال  
سرمتحنون  اموفقیک رمیزگذراودن ودبیرستنن دیپلم داشتن ژاپن داوشگنه هنی به ورود برای 
.اسکالزامی (NCUEE)ه هننداوشگورودی اسری 
.می شوودتقسیم خصوصی ومحلی دولتی،دسته سه به ژاپن درعنلی رموزش مراکز

.هستندژاپن فرهنگ وعلو  رموزش،وزار  پوشش تحک ومحلیدولتی داوشگنه هنی 
رمسنئل تن گرفوظردربنومی کنندفعنلیک وزارتخنوه این مجوزبنویزخصوصی داوشگنه هنی 

.می کننددرینفک دولک ازویزراخودهزینه هنی ازدرصدی موزشی،
رمنروظراز.اسکبیشتردولتی داوشگنه هنی ازمراتب به ژاپن درخصوصی داوشگنه هنی تعداد

خصوصای   داوشاگنه هانی   ودرصاد 9محلای   داوشگنه هانی  درصد،۱8دولتی  داوشگنه هنی ی 
.داده اوداختصنص خودبه راعنلی رموزش مراکزازدرصد7۳



راه چنادین  کسنوی که می خواهند در رینده معلمنن ابتدایی و متوسطه شوود ، بنید ی  لیسنوس چهنر سنله را به هم
.دوره در وظریه هنی رموزشی و پداگوژی ، به عنوان قسمتی از لیسنوس حرفه ای معلمی ، داشته بنشند 

9تان  ۱دوره هنی دوسنله کنلا ویز، در رموزش وجود دارود که فنرغ التحصیالن این دوره ، می تواوند در پنیاه هانی   
۳9، ( 9تان  7پنیه هنی ) سنل و دردوره اول متوسطه 4۰متوسط سن معلمنن ژاپن در دوره ابتدایی . تدریس کنند

، عضو اوجمن ارزشاینبی  ۱96۱ژاپن از سنل . سنل اسک42، ( ۱2تن ۱۰پنیه هنی ) سنل و برای دوره دو  متوسطه 
قبیال ،  پیشرفک تحصیلی اسک و قبل از شرکک در مطنلعه تیمز ، در مطنلعاه هانی تطبیقای دیگار ایان اوجمان از      

SIMSS,FISS,SISS,FIMSS شرکک کرده اسک .

شورای برونمه ریزی در وزار  رموزش . شرکک کرده اسک2و۱، در دو جمعیک ۱995ژاپن در مطنلعه تیمز در سنل 
در دوره ابتدایی ، هدف هن ، کم  به داوش رماوزان در  . و پرورش ژاپن ، هدف هنی برونمه درسی را هدایک می کند

میک مطنلعه خردمنداوه و منطقی پدیده هنی زودگی روزاوه ، کسب علو  و مهنر  هنی اسنسی در ارتبنط بن اعداد ، ک
ده از هن و شکل هنی هندسی ، ایجند وگرش مثبک وسبک باه رینضای و دساک یانفتن باه رضانیک منادی در اساتفن        

. رینضین  در زودگی روزاوه اسک



علوم تربیتی آموزش دبستانی و پیش دبستانی
4گروه 



پایان


