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بازی و تمرین اعداد انگلیسی  10
 برای همه ی سنین
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آموزش اعداد انگلیسی معموال در همان مراحل اولیه آموزش زبان اتفاق می افتد. این یعنی زبان آموزان  
دانش زبانی کمی دارند. پس بهتر است آهسته آهسته جلو برویم و اعداد زیادی به آنها درس ندهیم.  
بهترین کار این است که ابتدا از یک تا ده شروع کنیم. کم کم می توانیم به سراغ اعداد بزرگتر تا صد 

 برویم. اعداد خیلی بزرگ را هم برای سطح های باالتر نگه دارید. 
وقتی زبان آموزان تازه با زبان انگلیسی آشنا شده اند یعنی نیاز به تمرین زیادی برای یادگیری دارند. پس  

ی آموزش و مرور اعداد انگلیسی، حوصله به خرج دهید. تمرین هایی که اینجا می بینید برای همه  برا
 ی سنین مناسب هستند. پس بازی دلخواه خودتان را با خیال راحت انتخاب کنید. 

 

 شماره را بگو 
 یک فعالیت خیلی ساده که می توانید در همان ابتدا از آن استفاده کنید.  

ه گروه های دو نفره تقسیم کنید. هر کدام اعداد را برای نفر مقابلشان نوشته و نفر مقابل  زبان آموزان را ب
باید عدد را بخواند. شما هم برای فیدبک دادن آماده باشید. همیشه حواستان به نحوه ی تلفظ کردن  

 اعداد باشد. 
 

 چنتا از هر کدام 
بزرگسال است. چرا که از قبل کلی کلمه بلدند ولی  این بازی تمرین اعداد انگلیسی مناسب زبان آموزان  

 ترم اولشان در کالس زبان است.
بهتر است از قبل آیتم های مختلف موجود در کالس را بشمارید، آیتم هایی مثل صندلی، دانش آموز،  

 پنجره، کیف، کتاب و ...
 حال با هم شروع به گفتن تعداد این آیتم ها کنید.

مختلفی از اشیایی که  سپس زبان آموزان را گروه بندی کرده و به آنها تصاویری بدهید که در آنها تعداد  
 می شناسند وجود دارد. حاال باید خودشان شروع به شمردن آنها کنند.  

 

 بازی هوپ 
 بازی مورد عالقه ی من برای آموزش اعداد انگلیسی و مرور آنها.  

ورت دایره کنار هم می نشینند و اعداد را به ترتیب از یک می شمارند. هر در این بازی، زبان آموزان بص 
 رسید بجای گفتن آن عدد باید بگوید "هوپ".  5یا   3کس به اعداد مضرب 

 بگویند هوپ.و ...   12،  9، 6،  3جای اعداد مثال ب
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 ا اینگونه تغییر دهید:چالشی تر کنید، بازی ر زی را کمی  برای اینکه این با
تا همان   دا بزندصکی از همکالسی ها را  اسم ی  هوپ"،"  ه عدد مورد نظر رسید، بجای گفتنهر کس ب

 وید. بعدی را بگشخص عدد 
 

 ماشین حساب 
 قاله ی فعالیت های موبایل توضیح داده ام.قبال این بازی تمرین اعداد انگلیسی را در م

را  استفاده کنید. به این ترتیب که اعداد جدید  گ  عداد بزر می توانید از این فعالیت برای آموزش و تمرین ا
 د.  د قبلی اضاف کنیبه اعدا

 

 بینگو 
بازی نیاز به کمی آماده    . اینیسید انگلباز هم ساده برای آموزش اعداه یک بازی جذاب و  سیم بمی ر 

جدول را  بکشید.  4*4یک جدول وی کارت ها ماده کنید. رآ زبان آموزان کارت هایی تعداد سازی دارد. به 
  دی که آموزش داده اید پر کنید. یا می توانید از خودشان بخواهیدبا اعداد تصادفی از یک تا صد یا هر عد

 در خانه ها بنویسند.  تصادفی بصورت  اعداد را
وی تخته  ر ظر را  عدد مورد ناعدادی را بخوانید )می توانید    صورت تصادفی باز هم بست که  ماحاال نوبت ش

 درست متوجه شده اند(. عدد را د تا مطمئن شوید که همه بنویسی
 نند.دا کرده و خط بز ارت بینگوی خود پیآن عدد را روی کموزان باید زبان آ 

رد به شرط اینکه با  ند امتیاز می گیاز اعداد را خط بز ودی یا افقی یا مورب  کسی که بتواند یک خط عم
 صدای بلند فریاد بزند "بینگو".  

Bingo Baker  در آخر لینک بازی را   هم  . شمابرایتان می سازدی مورد نظرتان را  هم کارت های بینگو
 ن بازی کنند. نالیوزان می فرستید تا بصورت آزبان آمبرای 

 

 انگشت ها را جمع بزن 
انگلیسی خیلی سرگرم کننده و مهیج اعداد  برای تمرین  نی  بازی بعدی  به آماده  است. هیچ  ازی هم 

 تان نیاز دارید و انگشت هایشان.  ه زبان آموزانسازی از قبل ندارد. شما فقط ب
دست هایشان  های کوچک قرار دهید. همه دور هم نشسته و    ارید، آنها را در گروهبزرگی د  اگر کالس

 د. را باالی سرشان نگه می دارن 
یکی سه انگشت خود را می  مثال  ن خود را نشان می دهد )شگتاتعدادی از انره ی سه، هر کس  با شما

و  یآورد،   انگشت  انیدیگری  شاید  کی چهار  را  ک  انگشت ها  تعداد  باید  را نشان دهد(. همه  گشتش 
 . برنده کسی است که تعداد همه ی انگشت ها را درست شمرده و با صدای بلند بگوید.  بشمارند 
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 بازی حافظه 
رد.  ه کادکلمه ی دیگری هم می توان استفیسی، که برای هر  این بازی نه تنها برای آموزش اعداد انگلاز  

 سریع بوده ام. ادگیری از هیجان و یشاهد کالسی پر ه و امتحان کرد ممن این بازی را در کالس نوجوانان
ارت دارید. روی کارت ها اعداد را بنویسید. پیشنهاد من این  نفری، نیاز به دو گروه ک  برای هر گروه دو

 ید.  ه و روی گروه دیگر، اعداد را به حروف بنویساعداد را نوشت، است که روی یک گروه از کارت ها
 ه ها پایین باشند(. چینید )نوشتب پشت و رو دو گروه کارت را 

شبیه هم  آموزان باید با کمک حافظه ی خود به ترتیب کارت ها را برگردانده و سعی کنند دو عدد  زبان  
 کنند.  را پیدا 

 رده، برنده خواهد بود.که بیشترین کارت را جمع کدر آخر کسی  
 بار که یک کارت را بر میدارند، عدد روی آن را با صدای بلند بخوانند. بهتر است از آنها بخواهید هر 

 

 تاس و اعداد  
ازده را مرور  اد انگلیسی دو تا دواعد  ،تمرینو  این بازی    باه قرار دهید تا  زبان آموزان را در گروه های دو نفر 

 . کنند
 سند.عدد از دو تا دوازده را بنویغذ، یک که کاهر تواهید روی آنها بخ ابتدا از 

وطه  اخته، اعداد روی آن را جمع کرده و کاغذ مرببه ترتیب هر دو تاس را اندر گروه، دو تاس بدهید.  به ه
 دارند.  را بر می

 ، برنده ی این بازی است.  جمع کردهکارت یا کاغذ را کسی که بیشترین 
 کاغذها را به ترتیب عددی که رویشان نوشته شده، مرتب کنند.  خر هم از آنان بخواهید  در آ 

 

 جدول اعداد 
د. بعضی  ده و در عین حال آموزنده باشد خیلی ساد انگلیسی، می توانآخرین فعالیت برای آموزش اعدا
 ا که نه؟ ها هم جدول دوست دارند. چر 

اعداد  در جدولتان، سوال ها جدول کلمات متقاطع طراحی کنید. یک و  سری بزنید Puzzle Makerبه 
 وشته شوند. ید در جدول نهستند و حالت نوشتاریشان هم پاسخها هستند که با

 ها بدهید.موزان از جدول زیبایتان کپی گرفته و به آن داد زبان آ حاال به تع
 نید.  کالس استفاده ک مانده یخالی ای مرور یا حتی پر کردن تایم می توانید از این فعالیت بر 
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 دومینو 
ت از مهره هر قسم  د خیلی ساده باشد. کافی است نقطه هایزی تمرین اعدا انگلیسی می تواناین با

 تعداد نقطه را کنار آن قرار دهند. دیگری با همان  های بازی را شمرده و مهره ی
ن دست به کار شده و کارت هایی شبیه دومینو  اما اگر بخواهید آن را سخت تر کنید بهتر است خودتا 

 .یدف بنویسه حرورا بر هم اعداد رخی دیگآماده کنید. با این تفاوت که بجای نقطه، خود عدد و روی ب
درزبان   نفرهگروه    آموزان  اعداد  های دو  و  رقابت کرده  با هم  قرار می دهند،  کنار هم  را  .  شبیه هم 

 رده برنده است. ت های خود را استفاده کشخصی که همه ی کار 
 

ای  بر   وانیدید که می ت برای آموزش اعداد به انگلیسی را خواند  اینجا فقط ده نمونه ی ساده از بازی هایی
 ه کنید.موزان استفادهر سن و سالی از زبان آ 

ردن، بازی های جدیدی را خلق کنید و  ا کمی فکر کبه اندازه ی کافی خالقیت دارید. پس باما شما هم  
 کنید.  متناسب با کالستان از آن استفاده 

 نند.  ویسید تا بقیه هم ببیدر قسمت نظرات بنان را هم  پیشنهادات خودت

 
 
 
 
 

 


