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پایان دادن به کالس درس با چند 
 فعالیت خالقانه 
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  وع آن مهم است. چرا که هدف اصلی ما به عنوان یک معلم پایان دادن به کالس درس به اندازه ی شر
هر دو  واقع هدف  دند. دربه کالسشان به خانه برگر ساس خوبی نسبت  ین است که زبان آموزان با احا

یک قدم به اهدافشان نزدیک و    ضاف شده باشدرف این است که مطالب مفیدی به دانسته هایشان اط
 تر شده باشند. 

 معرفی کنم.  به عنوان فعالیت آخر کالس چند روش خالقانه و مفید را ه می خواهم امدر اد
 

 فیدبک دادن 
ی به آنها می دهید، نیاز به زمانی دارند تا آن را تمرین کنند. بعد از انجام چند بعد از اینکه درس جدید

آورده و  مدل تمرین در کالس، نوبت آن است که خودشان   زبان  را به  اند  در صحبت  هرچه یاد گرفته 
 زی بنویسند.  چیهایشان از آن استفاده کنند یا 

  ده دقیقه و   نکاتی را یادداشت کنیدمی نویسند، شما هم ست زمانی که صحبت می کنند یا پس بهتر ا
را بطور شفاف بیان  البته این خیلی مهم است که نکات مثبت  ک دادن اختصاص دهید.  آخر را به فیدب

نه، قامثال ایده های خال یح دهید.  هم توضاشکاالتشان  درباره ی  همچنین    و شویقشان کنید  رده و تک
مک بگیرید  از خودشان کاالت هم اشک. درمورد را تشویق کنیداستفاده از کلمات و اصطالحات مناسب 

 نها را رفع کنند. آتا 
 

 نمایش دادن کاری که انجام  داده اند 
. مثال یک  را به انجام یک کار خالقانه در کالس اختصاص می دهندگاهی اوقات زبان آموزان زمان زیادی  

آ  بهتریمکالمه   .  ... یا  نویسند  می  داستانی  کنند،  می  درست  پوستر  یک  کنند،  می  برای  ماده  کار  ن 
 ند. ذارند تا همه ببینبه نمایش بگدر فعالیت آخر کالس شان این است که کار خود را قتشوی

ثال پوستر خود را روی دیوار نصب  مید تا  می توانید ده تا پانزده دقیقه ی کالس را به این کار اختصاص ده
یا حتی    و توضیح بدهندسوال بپرسند  د، از هم  کارهای همدیگر را ببینن ، همه در کالس گشته  و  کنند

 نظرشان را بگویند. 
اما اگر  جرا کنند تا همه ببینند.  ارا  ر کالس زمان مناسبی است که آنر مکالمه ای تمرین کرده اند، آخاگ

یشان را آنجا قرار کارها  ی توانید یک وبالگ مخصوص کالستان داشته باشید تا همه، مندارید  فکاق  زمان
 داشته باشید.ستان برای کال  padletد یا مثال یک  دهن

 

 هایی یاد گرفته اید امروز چه چیز 
مطالب را همان اول درس  ا با معرفی یک موضوع جدید تمام کنیم. بلکه باید  قطعا نمی توانیم کالس ر 

که این  کافی برای تمرین بدهیم. در آخر هم می خواهیم همه مطمئن باشیم  داده و به آنها زمان  
 جلسه کامال مفید بوده.

https://padlet.com/
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هیم پنج دقیقه ی آخر کالس را  ز خودشان بخوابهتر از این که ا برای پایان دادن به کالس درس  چه کاری  
شان  کتاب،  شان فکر کردهحبت نمی کنید بلکه خودآموخته هایشان بگذرانند. اینجا دیگر شما صبه مرور  

کلمات پس ممکن است لیستی از  همه چیز را مرور کنند.    تاو نکاتشان را بررسی می کنند    زدهرا ورق  
، یا بگویند که امروز ید(ثال هر کسی کلماتی که یادگرفته را بلند می گوجدید به شما تحویل دهند )م

دربار  گرفتیم  اهیاد  ی  درباره  امروز  یا  کنیم  صحبت  روزانه  کارهای  ی  آینده   دافه  در  هایمان  برنامه  و 
 .  صحبت کردیم

ردی داشته مثل صحبت  ویند درس امروز برایشان چه کاربشما بگ  باید دقیقا بهمهم این است که    نکته ی
 گرفتیم.  دیارا  simple pastگذشته نه اینکه بگویند امروز  ت کردن از آینده یا اتفاقا

 

 نیه ثا   60
رفته اند، صحبت  در همان جلسه یاد گفاده از هرچه  با استبدهید تا  ثانیه زمان    60ه هر کدامشان  ب

یک شخص  درباره ی ل یک غذا را توضیح دهند، حبت کنند، دستورالعمغل صرباره ی یک شکنند. مثال د
 صحبت کند.یه ثان 60ط در مدت د فقجاست که هر کس بای صحبت کنند. و نکته اینمشهور 

ن شوید به اندازه ی کافی یاد گرفته اند. پس می خواهید مطمئخر کالس است و  خب این یک فعالیت آ 
از کلمات جدید بیشتری استفاده کرد،   امتیاز بیشتری  برایشان یک جایزه در نظر بگیرید. مثال هر کس 

 د. گرفته و یک جایزه به او بدهی
 

 میل نوشتن ای 
شتر رایتینگ. این فعالیت برای زبان  دن به کالس درس و تمرین هر چه بییک فعالیت عالی برای پایان دا

 دارند. زمینه ی رایتینگ  نیاز به تمرین زیادی در ت چون موزان من خیلی مناسب اسآ 
عباراتی که یاد ایمیل رسمی نوشته و از کلمات یا    یکپس در ده دقیقه ی آخر کالس از آنها بخواهید  

 ند در ان استفاده کنند. گرفته ا
ت ز صحبت کنند. مثال درباره ی حیواناکه ایمیلی به یک دوست نوشته و درباره ی موضوع درس آن رو یا این

 وت کنند. جشن دعدوستشان را به یک حتی ا ، غذای محلی شهرشان یورد عالقه شانم
 

 بازی پشه کش 
 پر انرژی است. این یکی فعالیت آخر کالس برای کالس های

کالس را به دو    س. سپیدبنویسورت پراکنده  بصکلماتی که درس داده اید را  ی تخته ی کالس،  ابتدا رو
ی هر صف بخواهید یک  از دو نفر جلو  تند.  دو گروه به صف جلوی تخته می ایسسیم کنید،  گروه تق

 ه کش در دست بگیرند. کاغذ را لول کرده و به عنوان پش
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ورزش گروهی است و  این  ثال یف کنید )مچیز آماده شده، یکی از کلمات روی تخته را توصحاال که همه 
جلو با هم مسابقه داده و به سمت تخته  در آن از یک توپ سیاه و سفید استفاده می شود(. دو نفر  

با پشه کش خود روی کلمه ی م  تا  امتیاز کسب کنندورد نظر  می دوند  برای گروهشان  و  البته  زده   .
 توصیفات ساده تر یا پیشرفته تری استفاده کنید. توانید بسته به سطح کالستان از می

 کالس بزرگساالن هم طرفداران زیادی دارد.  زی در لی این باشاید باورتان نشود و
 

 ج ت خرو ی بل 
را خیلی دوست خواهید  مطمئنم این یکی    ،دن به کالس درسک استراتژی خیلی خوب برای پایان دای

 داشت.  
و    وید یا روی یک تکه کاغذ نوشتهخروج یک جمله بگموقع دانش آموز باید ر  هش که پیداست، از اسم

 این جمالت می توانند به شکل های پایین باشند:به شما تحویل دهد. 
باید به شما   • ادر این جمله  از کلمات، نکات  نشان دهند که درس  اند یعنی  را یاد گرفته  مروز 

 .گرامری یا اصطالحات جدید استفاده کنند
بیشتری درباره ی موضوع    ه چیزنویسند که دوست دارند در جلسه ی آینده چغذ بروی یک تکه کا •

 ند.امروز یاد بگیر 
آخر   که های کاغذ، کلماتی را بنویسید و زیر صندلی هایشان بچسبانید. دریا اینکه از قبل روی ت •

 زند. ساجمله بمه ی نوشته شده یک غذها را پیدا کرده و با کلباید این کا
کنید،  خش  پ  اه نوشته و در قسمت های مختلف کالسیک جمله ی اشتبروی تکه های کاغذ   •

 می کنند زبان آموزان آنها را پیدا کرده، جمله را اصالح 
 عنوان بلیت خروج از کالس استفاده کنند. داده و از آن بنوشته شده را به شما کاغذ  تکه در آخر 

 

 جنگ موشکی 
 فاده کنید.  ان استاز این فعالیت برای پایان دادن به کالس درس کودکان و نوجوان

غذ یک موشک درست کرده و موشک ها  بنویسد. حاال با همان کاغذ یک سوال  باید روی یک کاهر کس  
وقتی کمی انرژیشان تخلیه شد، هر کس یکی از موشک ها را برداشته و سوال  .  را به سمت هم بیندازند

 روی آن را به ترتیب پاسخ دهند. 
 

 نتیجه ی نهایی 
 عنوان فعالیت آخر کالس استفاده کنید.یتی ب فعالز هر می توانید حسابی خالق باشید و ا شما 

 این فعالیت ها بایدین ااما 
 وزان زمانی بدهد تا هرچه یاد گرفته اند را مرور کنند.به دانش آم •
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 ذهنشان را آرام کند. بعد از یک فعالیت کالسی سنگین،  •
 ده و آنها را با خیال راحت به خانه بفرستد. تی به پایان رساندرس را به درس •

 را به کار ببرید.  ی ایده های خالقانه و جدید این سه نکته می توانید با

 
 
 
 
 
 
 

 
 


