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           آموزش زبان انگلیسی با بازی برای کودکان و نوجوانان

در مقاله هــای قبلــی درمــورد اهمیــت آمــوزش تعاملــی صحبــت کردیــم: مثــا 
ــای  ــا فعالیت ه ــن. ام ــا انیمیش ــان ب ــوزش زب ــا آم ــتان و ی ــا داس ــان ب ــوزش زب آم
کاســی مثــل ســرود، آهنــگ، بــازی و کار دســتی نیــز به آمــوزش زبــان 
ــاوه  ــازی ع ــا ب ــی ب ــان انگلیس ــوزش زب ــای آم ــد. روش ه ــی کمک می کن انگلیس
بــر تشــویق بــه یادگیــری فعــال در رشــد مهارت هــای فــردی 
زبان آمــوزان تاثیرگذارنــد. امــا منظــور از بــازی فقــط تــوپ 
یــا بازی هــای کامپیوتــری نیســت. بــا چنــد کاغــذ، خــودکار و 

روش هــای خاقانــه می تــوان زبــان انگلیســی را یــاد گرفــت.
در ایــن مقالــه، بــه انــواع بازی هــای ســرگرم کننده بــرای 
تدریــس گرامــر و درک مطلــب، و چنــد بــازی آمــوزش لغــات 
ــن،  ــم. همچنی ــاره می کنی ــنیداری اش ــارت ش ــظ و مه ــی و تلف انگلیس
بــرای آنــان کــه عاقمنــد هســتند آنایــن گرامــر و کلمــه یــاد بگیرند 
ــای  ــا بازی ه ــان انگلیســی ی ــوزش زب ــن آم ــای آنای ــن بازی ه بهتری
ــم.  ــی می کنی ــان را معرف ــرای یادگیــری چهــار مهــارت زب گروهــی ب

 
           فلسفه آموزش زبان انگلیسی با بازی چیست

ــری  ــی و یادگی ــان انگلیس ــوزش زب ــای آم ــن فاکتوره ــی از مهمتری ــا یک بازی ه
ــان  ــوزش زب ــث شــده آم ــا باع ــت بازی ه ــن، جذابی ــر ای ــاوه ب ــه هســتند. ع فعاالن

ــد. ــرار بگیرن ــان ق ــس زب ــی تدری ــازی در قســمت اصل ــا ب انگلیســی ب
ــی و  ــوزش تعامل ــه در آم ــد ک ــر بگیرن ــه را در نظ ــن نکت ــد ای ــم بای ــان ه معلم
بــا نشــاط یادگیــری زبان آمــوزان ســرعت می یابــد. حتــی الزم نمی شــود 
ــه  ــی ک ــع، هنگام ــد. در واق ــترس بگیرن ــا اس ــد ی ــظ کنن ــزی را حف ــوزان چی زبان آم
ــا  ــرد ب ــرار بگی ــز ق ــرح و چالش برانگی ــی مف ــای آموزش ــک فض ــما در ی ــر ش فراگی
ــل آن  ــرای ح ــزه ای ب ــوع انگی ــن موض ــد و همی ــت می کن ــتانش رقاب ــر دوس دیگ
ــوزان  ــه زبان آم ــط ب ــا در کاس فق ــتفاده از بازی ه ــی، اس ــود. از طرف ــئله می ش مس
کمــک نمی کنــد بلکــه معلمــان هــم در ایــن فعالیــت لذت بخــش شــریک 

می شــوند و کاس از حالــت آمــوزش ســنتی فاصلــه می گیــرد.
 

           بهترین بازی ها برای یادگیری کلمات

ــی  ــان انگلیس ــات زب ــوزش کلم ــرای آم ــی ب ــای مختلف ــبختانه روش ه خوش
ــد  ــات جدی ــپاری کلم ــه یادس ــری و ب ــرعت یادگی ــه در س ــود دارد ک ــازی وج ــا ب ب
ــه شــما معرفــی  ــرای یادگیــری کلمــات ب ــازی ب ــد. در ادامــه ۴ ب ــادی دارن تاثیــر زی
می کنیــم. تقریبــا تمامــی ایــن بازی هــا محدودیــت ســنی و ســطح یادگیــری 
ــد.  ــام دهی ــا را انج ــتید آن ه ــت داش ــه دوس ــان ک ــر زم ــد ه ــد و می توانی ندارن
ــت،  ــری زبان دانس ــن روش یادگی ــازی را بهتری ــتفاده از ب ــوان اس ــه نمی ت اگرچ
ــاز کــرد. ــزاری کمکــی حســاب ب ــه عنــوان یــک اب ــوان روی آن ب امــا همچنــان می ت

اسم و فامیل
ــی از  ــا یک ــا ب ــد ت ــاز داری ــر نی ــک پارتن ــه ی ــل ب ــازی حداق ــن ب ــام ای ــرای انج ب
حــروف انگلیســی درمــورد کشــور، حیــوان، اشــیا یــا میــوه شــروع بــه نوشــتن کنیــد. 
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ــر  ــاز در نظ ــابه ۵ امتی ــای مش ــرای جواب ه ــد و ب ــاز بدهی ــوال ۱۰ امتی ــر س ــه ه ب
بگیریــد.

مترادف و متضاد
ــق  ــوزان خل ــرای زبان آم ــی ب ــازی فضای ــا ب ــان انگلیســی ب ــات زب ــوزش کلم آم
ــری  ــگام یادگی ــان هن ــا، خودت ــد. مث ــه بگیرن ــنتی فاصل ــه از روش س ــد ک می کن
کلمــات متضــاد یــا متــراداف آن هــا را در کارت هــای رنگــی جداگانــه بنویســید. هــر 
ــد.  ــز بچینی ــا را روی می ــد و کارت ه ــود بروی ــای خ ــراغ کارت ه ــار، س ــه روز یکب س
ــه  ــار ب ــر ب ــد. ه ــاد آوری ــه ی ــات را ب ــرادف کلم ــا مت ــد متضــاد ی ســپس ســعی کنی
ــاز  ــر ۱۰ امتی ــا حداکث ــخ ت ــر پاس ــرای ه ــا ب ــداد کارت ه ــبت تع ــه نس ــان ب خودت
ــه  ــری چ ــان یادگی ــدت زم ــرفت تان در م ــد پیش ــی کنی ــد و بررس ــر بگیری در نظ

ــد. ــت می کنی ــان رقاب ــا خودت ــکل ب ــن ش ــه ای ــد. ب ــری می کن تغیی
ــازی  ــگام ب ــی هن ــان انگلیس ــات زب ــوزش کلم ــرای آم ــش کارت ب ــاختن فل س

یکــی از ایده هــای خــوب اســت.

کشورها و پایتخت ها
ــاب  ــان را انتخ ــورد عاقه ت ــورهای م ــید و کش ــته باش ــان داش ــه جه ــک نقش ی
کنیــد. ســعی کنیــد هــر بــار از هــر کشــور تعــدادی اطاعــات یــاد بگیریــد. مثــا نــام 
ــد و روی کارت را  ــی انتخــاب کنی ــد. کارت های ــر کشــور بیاموزی ــوان را از ه ــک حی ی
ــوان را بنویســید و پشــت کارت اســم کشــور و پایتخــت آن را بنویســید.  اســم آن حی

ــد. ــان را بررســی کنی ــری خودت ــزان یادگی ــان می ــرور زم ــه م ب

مرد معلق
ــاز دارد  ــودکار نی ــه و خ ــا تخت ــذ ی ــک کاغ ــه ی ــط ب ــازی Hangman فق ب
و می توانیــد آن را در گروه هــای کاســی و دو نفــره انجــام دهیــد. یکــی از شــما 
ــره  ــط تی ــه خ ــروف آن کلم ــداد ح ــه تع ــد و ب ــاب کن ــه ای انتخ ــه  کلم ــد مخفیان بای
ــد و  ــم کنی ــک را رس ــک آدم ــمتی از ی ــی قس ــر راهنمای ــرای ه ــد ب ــد. بع ــم کن رس
ــیار  ــازی بس ــن ب ــد. ای ــدس بزن ــر را ح ــد نظ ــه م ــد کلم ــازه بدهی ــتتان اج ــه دوس ب

ــد.  ــر کنی ــوب فک ــد خ ــور می کن ــما را مجب ــت و ش ــز اس هیجان انگی
 

اســتفاده از بازی هــا در کاس فقــط بــه زبان آمــوزان کمــک 
ــریک  ــش ش ــت لذت بخ ــن فعالی ــم در ای ــان ه ــه معلم ــد بلک نمی کن

می شــوند و کاس از حالــت آمــوزش ســنتی فاصلــه می گیــرد.
 

بازی های موبایل و کامپیوتر 
برای آموزش لغات زبان انگلیسی

ــم  ــراه ه ــن هم ــتفاده از تلف ــا اس ــه و ب ــدون هزین ــا، ب ــن روزه ای
می تــوان زبــان انگلیســی یــاد گرفــت. بــرای مثــال، می توانیــد 

ــد. از  ــدا کنی ــازی را پی ــا ب ــی ب ــان انگلیس ــوزش زب ــتورها برنامه های آم در اپ اس
ــروع و  ــدی ش ــطوح مبت ــوزش از س ــه آم ــت ک ــن اس ــن ها ای ــن اپلیکیش ــای ای مزای
ــوزش  ــدف آم ــه ه ــا ب ــن برنامه ه ــه ای ــی ک ــد.  از آنجای ــه می یاب ــرفته ادام ــا پیش ت
زبــان انگلیســی بــا بــازی طراحــی شــده اند محیــط  جذابــی دارنــد و باعــث 
ــرای  ــل ب ــای موبای ــدادی از برنامه ه ــه تع ــود. در ادام ــری می ش ــوع در یادگی تن
یادگیــری کلمــات و دیکتــه آن هــا را معرفــی می کنیــم. امــا اگــر دوســت داشــتید بــا 
ــان بیشــتر آشــنا شــوید حتمــا مقاله بهتریــن اپلیکیشــن  اپلیکیشــن های امــوزش زب
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ــد.  ــه کنی ــگان را مطالع ــریع و رای ــری س ــرای یادگی ــان ب ــوزش زب ــای آم ه

           مزرعه حیوانات

 Farm Animals Swap Spelling Game برنامــه ای اســت کــه بــا 
ــه  ــازی دیکت ــن ب ــا ای ــی ب ــد. حت ــوزش می ده ــما آم ــه ش ــات را ب ــام حیوان ــازی ن ب
ــتم های  ــی سیس ــازی روی تمام ــن ب ــد. ای ــن می کنی ــات را تمری کلم

ــت. ــروف اس ــیار مع ــود و بس ــب می ش ــل نص عام

رازل

ــد  ــه می ده ــم ریخت ــروف در ه ــما ح ــه ش ــن Ruzzle ب اپلیکیش
ــا آن حــروف ســاخت حــدس  ــوان ب ــه می ت ــی را ک ــد کلمات و شــما بای
ــه  ــن برنام ــتفاده از ای ــا اس ــات، ب ــه حیوان ــازی مزرع ــد ب ــد. مانن بزنی

ــود. ــر می ش ــما بهت ــه ش دیکت
اســباب بازی ها و بازی هــای مختلــف بــر رشــد ذهنــی و 

مهارت هــای فــردی فراگیــران موثــر اســت.

Verb Opposite
ــان انگلیســی مناســب  ــوزش کلمــات متضــاد زب ــرای آم ــا ب ــه تنه ــازی ن ــن ب ای
ــرای  ــط ب ــازی فق ــن ب ــه ای ــد. البت ــما می افزای ــات ش ــه لغ ــه دامن ــه ب ــت بلک اس
ــا  ــازی ب ــن ب ــابه ای ــخه مش ــتند. نس ــب هس ــخه ios مناس ــمند نس ــای هوش تلفن ه
ــترس  ــد در دس ــای اندروی ــرای تلفن ه ــام Synonyms and Antonyms ب ن
ــم  ــما ه ــس ش ــد. پ ــاد می گیری ــات را ی ــرعت کلم ــه س ــازی ب ــن ب ــا ای ــت و ب اس

ــد. ــک بگیری ــازی کم ــن ب ــی از ای ــات انگلیس ــظ لغ ــد برای حف می توانی

Word Shake
ایــن بــازی در هــر مرحلــه بــه شــما ۱۶ حــرف الفبــا می دهــد و از شــما 
می خواهــد در مــدت زمــان مشــخصی چنــد کلمــه بــا آن حــروف بســازید. 

 
           بازی های سرگرم کننده برای تمرین تلفظ

ــتفاده  ــظ اس ــن تلف ــی تمری ــای آموزش ــد از ویدیوه ــه می توانی ــر این ک ــاوه ب ع
ــک  ــما کم ــردن ش ــت ک ــه صحب ــه ب ــود دارد ک ــز وج ــی نی ــای جالب ــد، بازی ه کنی
زیــادی می کنــد. اینجــا ۳ بــازی بــرای یادگیــری و تمریــن تلفــظ کلمــات و جمــات 

ــم: ــی کرده ای ــی معرف انگلیس

Tongue Twister
ــه  ــا حــروف مشــابه و تکــراری هــم ســرگرم کننده اســت هــم ب گفتــن کلمــات ب
تلفــظ شــما کمــک می کنــد. اســتفاده از Tongue Twister بــرای همــه ســطوح 
ــد. ــردن شــما کمــک می کن ــت ک ــه ســرعت صحب ــت لذت بخشــی اســت و ب فعالی

Sound Brainstorming
ــک برگــه هــر تعــداد کلمــه کــه صــدای مشــابهی  ــازی روی ی ــل از شــروع ب قب

https://soheilamani.com/best-language-learning-apps/
https://soheilamani.com/memorizing-english-words/
https://www.ef.com/wwen/english-resources/tongue-twisters-english/
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ــد و از او  ــا کنی ــه ج ــا ب ــتتان ج ــا دوس ــان را ب ــه خودت ــد برگ ــید. بع ــد را بنویس دارن
بخواهیــد یــک کلمــه بــه آن اضافــه کنــد. بــا ایــن بــازی هــم کلمــات جدیــد را یــاد 
ــان از  ــرای اطمین ــد. ب ــک می کنی ــر کم ــه یکدیگ ــظ ب ــن تلف ــم در تمری ــد ه می گیری

ــد. ــوش کنی ــا صــدا گ ــا را در دیکشــنری ب ــات، آن ه ــح کلم ــظ صحی تلف

Silently Mouthing
ــد  ــه ای خواه ــان کلم ــا معلمت ــت ی ــت. دوس ــی اس ــان لب خوان ــازی هم ــن ب ای
ــا  ــه ی ــد آن کلم ــدس بزنی ــد ح ــما بای ــنوید. ش ــدای او را بش ــه ص ــدون اینک ــت ب گف
ــی کــه  ــارت چیســت. دقــت در حــدس زدن کلمــات و فعــال شــدن لیســت لغات عب

ــد. ــان می آی ــه کمکت ــازی ب ــن ب ــابی در ای ــد حس ــن داری در ذه
ــه  ــری را فعاالن ــاد و یادگی ــیقی کاس را ش ــعر و موس ــی، ش ــتان خوان ــازی، داس ب

. می کنــد

بازی های خالقانه برای تمرین 
مهارت درک مطلب زبان انگلیسی

ــت  ــه تقوی ــد ب ــب می توانی ــای درک مطل ــدن داســتان و کتاب ه ــا خوان اگرچــه ب
ــادگی و  ــه س ــه ب ــد ک ــود دارن ــز وج ــی نی ــد، بازی های ــک کنی ــدن کم ــارت خوان مه
بــا روشــی متفــاوت هــم بخوانیــد هــم صحبــت کنیــد. در ادامــه بــه قوانیــن ۲ بــازی 

محبــوب برای افزایــش درک مطلب اشــاره کرده ایــم. 

Word Jumble Race
ــا پاراگراف هــای  ــد و جمــات ی ــاه را انتخــاب کنی ــن کوت ــک مت ــازی ی ــن ب در ای
آن را روی کاغذهایــی جداگانــه بنویســید یــا تایــپ کنیــد. ســپس آن هــا را بــه شــکل 
ــاق  ــب اتف ــه ترتی ــد آن را ب ــد و ســعی کنی ــرار دهی ــود ق ــروی خ ــه روب ــم ریخت در ه
افتــادن مرتــب کنیــد. بعــد جواب هــای خــود را بــا متــن اصلــی بررســی کنیــد. ایــن 
ــا  ــد ب ــان انگلیســی اســت کــه می توانی ــدن زب ــازی یکــی از راه هــای آمــوزش خوان ب

ــد. دوســتانتان هــم انجــام دهی

Go Fish
بــرای ایــن بــازی اول ۲۰ کلمــه از کتــاب درســی خودتــان انتخــاب 
کنیــد. هــر کــدام را روی کارت هــای جداگانــه بنویســید. از دوســتتان 
ــم  ــروی ه ــپس، روب ــد. س ــام ده ــن روش را انج ــم همی ــد او ه بخواهی
ــید: ــر بپرس ــد. از یکدیگ ــت بگیری ــان را در دس ــینید و کارت هایت بنش

’Do you have a card that sounds like ‘night?
ــد.  ــم آوا باش ــه ه ــد ک ــدا کنی ــه ای پی ــد کلم ــرایط بای ــن ش در ای
ــه  ــد آن در جعب ــرای دوســتتان اســت و بای ــد کارت ب ــدا کردی ــر پی اگ
ــیدن  ــرای پرس ــن روش را ب ــد ای ــه، می توانی ــدازد. البت Go Fish بین

ــا: ــد. مث ــاز بگیری ــد و امتی ــال کنی ــم دنب ــات مشــابه ه کلم

’Do you have ‘dolphins?
ــان  ــوزش زب ــازی آم ــن ب ــا ای ــتید، ب ــرفته هس ــطوح پیش ــوز س ــر زبان آم اگ
ــن و تکــرار  ــد cent/scent; dear/deer را تمری انگلیســی کلمــات مشــابه مانن

کنیــد.

https://soheilamani.com/improving-comprehension/
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           بهترین بازی ها برای یادگیری گرامر

ــت  ــول صحب ــن اص ــی از مهم تری ــری یک ــای گرام ــد و الگوه ــردن قواع ــرور ک م
ــری  ــرای یادگی ــا ب ــن  بازی ه ــات انگلیســی اســت. بهتری ــر جم ــردن و درک بهت ک
ــرا در ایــن شــرایط ذهــن شــما از حالــت  گرامــر هدفمنــد و هیجان انگیــز هســتند زی
کنتــرل و تمرکــز خــارج شــده و مجبــور خواهیــد شــد فــوری پاســخ دهیــد. اینجــا بــا 

ــوید. ــنا می ش ــان انگلیســی آش ــر زب ــوزش گرام ــازی آم ۳ ب

بیست سوالی
ــخ  ــن پاس ــه تمری ــازی ب ــن ب ــازی Hangman در ای ــابه ب مش
ــد  ــر می گیری ــی را در نظ ــا عبارت ــه ی ــد. اول کلم ــر می پردازی بله/خی
 Mr. ــر ــا اگ ــد. مث ــتتان می گوی ــه دوس ــارت را ب ــوع آن عب و موض
 Characters را در نظــر داریــد بایــد موضــوع آن را Bean
ــک  ــورد ی ــد درم ــوند بای ــه می ش ــه متوج ــن، بقی ــید. بنابرای بنویس
ــتانتان  ــد. از دوس ــر کنن ــتانی فک ــا داس ــم ی ــی، فیل ــخصیت کارتون ش
ــد.  ــروع کنن ــدازه ش ــگ و ان ــل رن ــی مث ــواالت کل ــا س ــد ب بخواهی
ــمارید  ــواالت را بش ــداد س ــا تع ــند. حتم ــوال بپرس ــر س ــد جزیی ت بع
ــارت  ــا عب ــه ی ــدس زدن کلم ــرف ح ــان ص ــه زم ــد چ ــی کنی و بررس
خواهــد شــد. دقــت داشــته باشــید کــه در ایــن بــازی بایــد تمرکــز اصلــی شــما روی 

ــد.  ــح باش ــری صحی ــواالت گرام ــاختن س س

پنج سوالی
ــه  ــک جمل ــدا ی ــازی الزم اســت ابت ــا ب ــان انگلیســی ب ــوزش زب ــن روش آم در ای
ــا  ــد. مث ــادن آن بزنی ــاق افت ــل اتف ــرای دلی ــه ب داشــته باشــید و ۵ حــدس کنجکاوان

دوســتتان می گویــد:
.My friend is causing me stress

در این مرحله نوبت شما است که ۵ حدس بزنید.

.Why? Your friend is causing you stress because she 
never cleans the room

.Why? She won’t clean the room because she ex-
pects you to do it

.Why? She expects you to do it because she thinks 
she’s a princess

.Why? She thinks she’s a princess because her par-
ents’ maid used to clean her room

.Why? The maid cleaned her room because the maid 
was paid to do it

ــت  ــما اس ــت ش ــن دوس ــه در ذه ــه آنچ ــا ب ــد دقیق ــدس زدن بای ــار ح ــر ب ــا ه ب
نزدیــک شــوید. بــا ایــن بــازی آمــوزش زبــان انگلیســی، گرامــر جمــات اســتداللی 

ــد.   ــاد می گیری را خــوب ی
ــا  ــان را ب ــوزش زب ــاز آم ــی در فضــای ب ــردن کاس درس، گاه ــرای جــذاب ک ب

ــید. ــته باش ــازی داش ب

Battleship
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ــل  ــطه، پیشــرفته( قاب ــطوح)مبتدی، متوس ــه س ــرای هم ــازی Battleship ب ب
اجــرا اســت و حتمــا شــما هــم در کتاب هــای درســی بــا آن مواجــه شــده اید. بــه هــر 
ــد. معمــوال در  ــازی کنی ــا ب ــد ت ــاز داری ــر نی ــه یــک پارتن ــن روش شــما ب حــال، در ای
مــورد هــر مبحــث گرامــری، شــما و دوســتتان یــک برگــه داریــد کــه ممکــن اســت 
ــان انگلیســی  ــای یادگیــری زب ــا دوســتتان متفــاوت باشــد. از مزای اطاعــات شــما ب
بــا ایــن بــازی آن اســت کــه بــا دوســتتان پرســش و پاســخ انجــام می دهیــد چالــش 

ــد. ــل کنی را ح
 

           بازی برای آموزش رایتینگ

نوشــتن انشــای انگلیســی قوانیــن خــودش را دارد. بــا ایــن حــال، بــا کاس هــای 
ــپیکینگ  ــم اس ــد ه ــم بخوانی ــد ه ــی می توانی ــان انگلیس ــوزش زب ــور آم ــازی مح ب
ــزا در  ــارت مج ــی آن هم در دو مه ــان انگلیس ــت زب ــن یعنی تقوی ــد. ای ــن کنی تمری

ــوید. ــنا می ش ــگ آش ــری رایتین ــذاب یادگی ــازی ج ــا ۲ ب ــما ب ــه، ش ادام

Five Senses حواس پنجگانه یا
تمرکــز اصلــی ایــن بــازی روی آمــوزش نوشــتن پاراگراف هــای توصیفــی اســت و 
بــرای زبان آمــوزان ســطوح متوســطه و پیشــرفته زبــان مناســب اســت. اول تعــدادی 
ــان انگلیســی روی کاغــذ  ــه زب ــه را ب ــام حــواس پنجگان ــد بعــد ن ــه کنی شــکات تهی
ــا زبان آموزانتــان بپرســید شــکات چــه طعــم، بــو  ــا تابلــو بنویســید. از خودتــان ی ی
ــه  ــه ب ــی ک ــر صفت ــد. ه ــا می ده ــه آن ه ــی ب ــه حس ــش چ ــکلی دارد و خوردن و ش
ــا از  ــازی ترجیح ــن ب ــید. در ای ــواس بنویس ــدی ح ــته بن ــد را در دس ــان می آی ذهنت
ــا همیــن صفــات  روش نقشــه کشــی ذهنی اســتفاده کنیــد. در آخــر، ســعی کنیــد ب
ــک پاراگــراف  توصیفــی  ــه ی ــط بنویســید و آن را ب در مــورد شــکات جمــات مرتب
ــه الزم  ــد. البت ــوت کنی ــوردن شــکات ها دع ــه خ ــان را ب ــد خودت ــد. بع ــل کنی تبدی
ــورد آن  ــد درم ــه بتوانی ــر ک ــی دیگ ــر خوراک ــد از ه ــکات باش ــط ش ــت فق نیس

ــد. ــتفاده کنی ــد اس ــح دهی توضی
 

Cube Test
ــان  ــب زب ــارت درک مطل ــوزش مه ــرای آم ــازی ب ــن ب ــاال، ای ــازی ب ــد ب همانن
ــازی خیلــی آســان اســت و بیــن زبان آمــوزان بزرگســال  انگلیســی می باشــد. ایــن ب
ــه ایــن ســناریو فکــر  و نوجــوان محبــوب اســت. تعــدادی کاغــذ ســفید برداریــد و ب
ــب  ــک مکع ــه ی ــه ب ــا اینک ــتید ت ــن هس ــال راه رفت ــگل در ح ــما در جن ــد. “ش کنی

ــد: ــخ دهی ــر پاس ــواالت زی ــه س ــاال ب ــد.” ح برمی خوری
How big is the cube?
What color is the cube?
How does that color make you feel?
Can you see inside the cube?
How big is the cube compared to the desert?

ــتان  ــک داس ــد و ی ــتفاده کنی ــان اس ــخ دهی از خاقیتت ــگام پاس ــد هن ــعی کنی س
تخیلــی درمــورد آن مکعــب بنویســید. متــن را بــه دوســتتان بدهیــد و از او بخواهیــد 
از شــما اطاعــات دقیق تــری بپرســد. در ایــن روش هــم بــه تمریــن نوشــتن 

می پردازیــد هــم صحبــت می کنیــد.
 

https://soheilamani.com/improve-english-language/
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           چند بازی  آسان برای تقویت مهارت شنیداری

ــر  ــنیداری موث ــارت ش ــت مه ــیقی در تقوی ــون و موس ــن، کارت ــم، انیمیش فیل
ــت  ــان انگلیســی را تقوی ــوان مهــارت شــنیداری زب ــازی هــم می ت ــا ب ــا ب هســتند. ام
ــان  ــنیداری زب ــارت ش ــوزش مه ــری و آم ــورد ۲ روش یادگی ــه در م ــرد. در ادام ک
ــرای  ــت ب ــن اس ــا ممک ــن بازی ه ــه ای ــم. البت ــت کرده ای ــازی صحب ــا ب ــی ب انگلیس
ــما  ــت ش ــه خاقی ــا ب ــی کام ــد، ول ــری باش ــاب بهت ــان انتخ نوجوان
ــف  ــائل مختل ــورد مس ــد در م ــتگی دارد و می توانی ــان بس ــا معلمت ی
ــرار  ــی ق ــان انگلیس ــوزش زب ــا را در آم ــن بازی ه ــان ای ــطح خودت و س

دهیــد.  

ترتیب تولد
ــا  ــی ب ــان انگلیس ــادی را در زب ــای می ــب ماه ه ــه ترتی ــرای اینک ب
بــازی یــاد بگیریــد Birth Order Lineup انتخــاب خوبــی اســت. 
ایــن روش بــرای گفتــن تاریــخ تولــد اعضــای کاس هــم روش خوبــی 
ــه ترتیــب روز،  ــد خــود را بگویــد، و ب اســت. هــر فــرد بایــد تاریــخ تول
مــاه و ســال روی صندلــی بنشــینید. و در آخــر بررســی کنیــد آیــا همــه 

ــر.  ــا خی ــته اند ی ــت نشس ــای درس در ج

Swat the Word
 Swat the Word اینجــا یــک بــازی مهیــج آمــوزش زبــان انگلیســی بــه نــام
را معرفــی می کنیــم. در ایــن بــازی بایــد ۲۰ الــی ۳۰ کلمــه را روی تابلویــی بنویســید. 
ــک  ــروه اول ی ــد. گ ــوپ کوچــک انتخــاب کنی ــک ت ــروه تقســیم شــوید. ی ــه دو گ و ب
ــد  ــروه دوم بای ــرد گ ــپس ف ــد. س ــد و می گوی ــاب می کن ــات انتخ ــه از آن کلم کلم
ــواب  ــر ج ــد. اگ ــه بزن ــه ضرب ــوپ روی کلم ــا ت ــد و ب ــدا کن ــه پی ــه را از روی تخت کلم

ــن شــود. ــد جایگزی ــرد دیگــری از همــان گــروه بای اشــتباه باشــد، ف
ــتفاده  ــنیداری اس ــارت ش ــت مه ــرای تقوی ــازی Chinese Whisper ب از ب

کنیــد.

           بازی ها باید چه ویژگی هایی داشته باشند

ــود  ــد در بهب ــازی می توان ــا ب ــی ب ــان انگلیس ــوزش زب ــم آم ــه گفتی ــور ک همانط
ــتید،  ــطه هس ــا متوس ــرفته ی ــطوح پیش ــر در س ــد. اگ ــر باش ــان کاس موث راندم
بازی هایــی انتخــاب کنیــد کــه بــه مــرور کــردن مطالــب گذشــته و آمــوزش نــکات 
ــازی  ــرای ســطوح مبتــدی از ب ــد. اگــر ب ــه شــما کمــک کن ــان انگلیســی ب ــد زب جدی
ــتفاده  ــاده تر اس ــای س ــد، از بازی ه ــتفاده می کنی ــان انگلیســی اس ــوزش زب ــرای آم ب
کنیــد. حتمــا یــک بــازی انتخــاب کنیــد کــه در راســتای یادگیــری یــا تقویــت زبــان 
ــازی  ــاب ب ــن، انتخ ــد. بنابرای ــذت ببری ــازی ل ــد ب ــد و از فرآین ــما باش ــی ش انگلیس
ــی را در  ــب قبل ــه مطال ــد، بلک ــر می ده ــی را تغیی ــای آموزش ــا فض ــه تنه ــب ن مناس

ــد. ــا می کن ــما احی ــن ش ذه

           به چه نکاتی باید قبل از آموزش با بازی به کودکان توجه کنیم

ــوزش  ــورد آم ــتر درم ــد بیش ــان می توانن ــد و معلم ــی دارن ــوع باالی ــا تن بازی ه
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زبــان انگلیســی همــراه بــا بــازی و ســرگرمی بــرای تدریس گرامر، کلمــات و درک 
ــاص  ــن خ ــا قوانی ــه بازی ه ــد. البت ــان بخوانن ــوزش زب ــایت های آم ــب از وبس مطل
ــازی  ــا ب ــان انگلیســی ب ــکات مهمــی هنــگام آمــوزش زب ــه ن ــد ب ــد و بای خــود را دارن

ــد. ــت کنی دق
ــر  ــش دیگ ــه بخ ــش ب ــک بخ ــس ی ــه تدری ــوان فاصل ــه عن ــا ب از بازی ه  •

اســتفاده کنیــد
قوانین و روند بازی را کامل آموزش دهید  •

هر جلسه قوانین و مقررات بازی را بازگو کنید  •
در مواقــع تنــش کاســی و گروهــی، بــا مایمــت بــا زبان آمــوزان صحبــت   •

کنیــد
بــه آن هــا گوشــزد کنیــد کــه بازی هــا بخشــی از آمــوزش هســتند و بــرای   •

تفریــح انجــام نمی شــود
ــه  ــازی در یادگیــری آشــنا باشــد، ب ــا قوانیــن و اهمیــت ب اگــر زبان آمــوز شــما ب
راحتــی بــا شــما و رونــد کاس همــراه می شــود و عاقمنــد خواهــد شــد در جلســات 

ــا بــازی داشــته باشــید. بعــدی آمــوزش ب

           آموزش زبان انگلیسی با بازی ؛ سخن پایانی

ــک دوره  ــی در ی ــه تازگ ــا ب ــان انگلیســی هســتید ی ــری زب ــی در حــال یادگی وقت
ــع  ــید و از مناب ــته باش ــم داش ــد نظ ــد، بای ــی ثبت نام کرده ای ــان انگلیس ــوزش زب آم
ــچ  ــود و هی ــل کننده می ش ــرایط کس ــن ش ــی ای ــا گاه ــد. ام ــتفاده کنی ــت اس ــا کیفی ب
اشــکالی نــدارد. در ایــن مواقــع آمــوزش زبــان انگلیســی بــا بــازی می توانــد در درک 
بعضــی مفاهیــم و حفــظ انگیــزه شــما تاثیرگــذار باشــد. فقــط بایــد بهتریــن بــازی را 

ــد. ــاب کنی ــری انتخ ــرای یادگی ب
ــه،  ــر، کلم ــری گرام ــرای یادگی ــازی ب ــواع ب ــم ان ــه ســعی کردی ــن مقال ــا در ای م
ــد  ــم  بتوانی ــه ه ــم ک ــی کنی ــما معرف ــه ش ــنیدن ب ــتن و ش ــب، نوش ــظ، درک مطل تلف
ــن  ــا بهتری ــید بازی ه ــن باش ــد. مطمئ ــام دهی ــتانتان انج ــا دوس ــم ب ــرادی و ه انف
منابــع کمــک درســی هســتند کــه خودتــان را امتحــان کنیــد چــه مطالبــی از کتــاب 

درســی یادگرفته ایــد.
پــس بــا توجــه بــه آن چــه گفتیــم، از یادگیــری لــذت ببریــد و ایــن بازی هــا را در 

فرآینــد یادگیــری و آمــوزش زبــان انگلیســی خودتــان قــرار دهیــد.
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