
 

P a g e  1 | 3 

 تمرین هایی برای افعال بی قاعده که همه عاشقشان می شوند 

 تمرین هایی برای 
 افعال بی قاعده که 

 همه عاشقشان می شوند
  



 

P a g e  2 | 3 

 تمرین هایی برای افعال بی قاعده که همه عاشقشان می شوند 

همان چیزی که خیلی دنبالش هستید! اگر طرح درستان را آماده کرده اید و حاال دنبال تمرین هایی  
ساده   حال  عین  در  و  جذاب  انقد  ها  بازی  این  اید.  آمده  درستی  جای  هستید،  قاعده  بی  افعال  برای 

 کالستان را به یکی از بهترین ها تبدیل می کنند. هستند که 
 سراغ بازی ها.  پس بهتر است مستقیم برویم

 

 Hot potatoبازی سیب زمینی داغ  
می خواهم با یکی از جذاب ترین ها شروع کنم چرا که می دانم همه این بازی را دوست دارند و می  

 توانید از آن برای تمرین هر موضوعی استفاده کنید.  
برای این بازی، همه بصورت دایره نشسته و آهنگی برایشان پخش کنید. دانش آموزان یک وسیله مثل  

توپ در  انی که آهنگ تمام شود )مثال هر بیست ثانیه یک بار(.  توپ را دست به دست می کنند تا زم
دست یکی باقی می ماند و باید با یک فعل بی قاعده یک جمله بسازد. می توانید خودتان یک فعل  

 انتخاب کنید تا او از شکل گذشته اش استفاده کند. 
 

در یک جعبه قرار دهید. جعبه    مدل دیگر این بازی این است که افعال را روی تکه های کاغذ بنویسید و
 در دست هر کسی ماند، یکی از افعال را تصادفی از جعبه در آورده و جمله می سازد. 

 

 دیکتوگالس 
این یکی فعالیتی پر کاربرد برای تقویت چندین مهارت است که قبال هم آن را توضیح داده ام. حتما سری  

 به این مقاله بزنید.  
نحوه ی کار به این صورت است که یک متن با افعال بی قاعده پیدا کنید یا خودتان یک متن مناسب  

رداری کرده و نهایتا در گروه های دو یا چند نوشته و در کالس بخوانید. دانش آموزان گوش داده، نکته ب
 نفره متن را دوباره نویسی می کنند.  

با این تمرین، اول افعال را شنیده اند، آن را یادداشت کرده اند، در گروهشان صحبت کرده و از افعال  
 . استفاده کرده اند و بعد آن را نوشته اند. یعنی چندین و چند بار از این افعال استفاده شده

 

 پر کردن جای خالی در مکالمه 
آیا شما هم همیشه یک متن آماده به زبان آموزان می دهید تا با هم گروهشان آن را تمرین کنند؟  

 نتیجه ی خوبی هم می گیرید یا اینکه با چند عبارت که از حفظ بیان می شود مواجه می شوید؟  
ودشان آن را  خب اینبار بجای افعال بی قاعده در مکالمه ای که آماده کرده اید، جای خالی بگذارید تا خ
 پیدا کنند. هم توجهشان بیشتر می شود هم با انگیزه ی بیشتری آن را تمرین می کنند.  
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 بازی حافظه 
یا هر تمرین دیگری استفاده می شود.   از تمرین هایی است که برای افعال بی قاعده  این هم یکی 

حالت مرور داشته باشد. روش    پیشنهاد من این است که از آن برای پایان دادن به کالس استفاده کنید تا
کار هم به این صورت است که برای هر گروه دو دسته کارت آماده کنید. روی یکی از کارت ها، شکل  

 ساده ی افعال بی قاعده و روی دسته ی دیگر شکل گذشته یا شکل سوم آنرا بنویسید. 
شکل ساده فعل و شکل  کارت ها برعکس روی میز قرار گرفته و هر کس باید دو کارت شبیه هم )یک  

 تغییر کرده ی آن( را پیدا کرده و کارت ها را برای خودش نگه دارد تا در آخر تعداد امتیازها را بشمرند. 
 

 tic tack toe  بازی دوز 
افعال بی قاعده را می توانیم با فعالیت های مختلفی تمرین کنیم. اما یکی از آسان ترین ها بازی دوز  
است. چرا آسانترین؟ چون همه این بازی را بلدند، همه عاشق این بازی هستند و حتی افرادی که خیلی  

درگیر این بازی شده  حوصله ی سر کالس نشستن ندارند و دنبال هر بهانه ای برای بازی می گردند هم  
 و درسشان را ناخواسته یاد می گیرند. 

 دارید، دو دانش آموز و تعدادی افعال بی قاعده.  3در  3برای این بازی نیاز به یک شبکه ی 
 روش اول:  

می توانید در هر خانه، یک جمله با جای خالی نوشته و از آنان بخواهید جمله را با فعلی که در پرانتز  
مل کنند. هر کس جمله را درست گفت، می تواند یک حرکت در بازی انجام دهد و عالمت  نوشته اید کا

 خودش را در همان خانه قرار دهد. در غیر این صورت، یک دور را از دست داده و نوبت نفر بعدی است.
برنده کسی است که سه خانه را بصورت عمودی، افقی یا مورب عالمت بزند )سه جمله را در این خانه 

 ها درست کامل کرده باشد(.
 

 روش دوم:  
در هر خانه شکل ساده ی افعال بی قاعده را با حروف درهم بنویسید. هر کس بتواند فعل را پیدا کرده  

 و بصورت گذشته یا شکل سوم از آن در یک جمله استفاده کند، آن خانه را از آن خود کرده.
 

 خاطره گویی 
رای افعال بی قاعده باشد که می توانید در آخر کالس از آن استفاده  خاطره می تواند یکی از تمرین هایی ب

 کنید. زمانی که مطمئن شده اید همه افعال را یاد گرفته اند و حاال نوبت صحبت کردن است.  
یک راهکار برای جذاب کردن این تمرین استفاده از موبایل زبان آموزان است. از آنها بخواهید یک عکس  

خاب کرده و درباره ی آن توضیح دهند و خاطره ی روزی که آن عکس را گرفته اند تعریف  از موبایلشان انت
 کنند. 


