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آموزش   comicsاز  چگونه   برای 
 زبان استفاده کنیم؟ 
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ب گفت تازه  چرا دیر در کالس حاضر شدی، در جوارسیدم  زبان آموزها پوقتی از یکی از  ت پیش  چند وق
 ذارم. عجب زبان آموزی  م و نمی توانستم تا تمام نشده آنرا کنار بگخرید  comicsیک کتاب کمیک 

ستفاده کنم و از او  من هم خیلی زود به این فکر افتادم که می توانم از این موقعیت به نفع خودم ا 
ده کنیم در ذهنم  استفا  comicsجرقه ی چگونه از  خواستم داستان را برایمان تعریف کنید. این شد که  

 زده شد. 
 ند؟کمان می آیکمچگونه به  comicsواقعا اما 

 

 موزش زبان برای آ   comicsدلیل استفاده از  
 :آن براینکه می توانیم از ای، یعنی ست زاری خیلی کاربردی ااب comicsخیلی ساده است، 

 تمرین و نوشتن کلمات •
 آموزش اصطالحات •
 موزش و تمرین ریدینگ بصورت تصویری و بصریآ  •
 جذاب  جاد محیط آموزشیای •

 استفاده کنیم.  
لذت می برند و خیلی از آنها هم از روش    comicsیلی از نوجوانان از  سوی دیگر همانطور که گفتم خاز  

 ال می کنند.  های جدید در کالس درس استقب
 

 تفاده کنیم؟ اس  comicsچگونه از  
د از  بای  مااستفاده کنید، حت  comicsدر کالس بعدی از  اگر می خواهید  باید بدانید که از  اول از همه  

 ده کنید.ماکمیک های مناسبی هم آ و  قبل یک طرح درس کامل و مرتب داشته باشید
 

Comics   را از کجا بیاوریم؟ 
Why English? Comics for the Classroomابزار کا ما معلم هاست. این  مال کاربردی برای  ، یک 

 می آید. ین های چالشی به کمک ماذاب و کلی تمر ا داستان های ج وبسایت ب
 ماده کرده.  آ بخش زیادی از طرح درس را هم برای شما ردی است؟چون کارباما چرا این وب سایت خیلی 
 ماده است:ی شما آ عالوه بر آن موارد زیر هم برا 

 کمیک  pdfفایل  •
 فایل صوتی داستان  •
 و ... لم به همراه کلمات، سوال ها، تمرین ها راهنمای مع •

یادگیری ترتیب اتفاق ها و بیان آنها برای سطوح  بطور کلی از این سایت برای تدریس داستان گویی و  
 پایین خیلی مناسب است.  



 

P a g e  3 | 4 

 وزش زبان استفاده کنیم؟برای آم comicsچگونه از   

GoComicsگونه از  ، ابزار مناسب دیگری برای شماست که بازهم می پرسید چcomics   استفاده
 و نوستالژی.   کنم؟ آن هم کمیک بوک های قدیمی

کمیک های متنوعی برای سن های  چرا که  یتال می بینم.  الی دیجمن که این سایت را یک معدن ط
 کنید: حتما چک این موارد را مختلف دارد. 

، آن هم از دید افرادی که همیشه درحال شوخی  کمیک هایی درباره ی زندگی بزرگسال ها •
 . و شیطنت هستند

 ارد. ، که طرفدارهای خودش را دکمیک هایی با شوخی های عجیب غریب •
 ند. می زنحرف که همیشه از مسئولیت گاه بزرگترهای غرغرو کمیک هایی از دید •

 یش دهند.  ادگیری را افزا. در کنار آن هم یخیلی شاد کنندمی توانند محیط کالس را  comicsاین 
 

 در کالس   comicsفاده از فعالیت هایی برای است 
 ق شدن است. حاال نوبت خال

 فعالیت های مناسب هم باشم.  معرفی کردم، حاال باید بفکر جایی که دو منبع خوب  از آن
ید جاهایی هم نیاز به ادیت  دارید کمیک هایتان را پرینت کنید. شا، نیاز  موزشید آ ماده کردن موا ای آ بر 

 اویر باشد. تص
 پس برویم سراغ فعالیت ها

 

 جای خالی پر کردن  
خ درست یا بهترین پاسخ  نید تا خودشان آن را با پاسذف کبرای اینکار کافی است بخشی از یک جمله را ح

 پر کنند. 
 می توانید کلی کلمه تمرین کنید.الیت، با این فع

 بنویسید تا پاسخ را پیدا کنند.  فحه  ص  کلمات مورد نیاز را در یک کادر باالی   حتما 
 

 ستان مرتب کردن دا 
به زبان آموزان بدهید. آنها باید در گروه هایشان  با قیچی جدا کنید و آنرا  را    comicsتکه های مختلف  

 تکه ها را کنار هم قرار داده و یک داستان کامل بسازند. 
که های مختلف را پیدا  گردند و تآنها بخواهید اطراف کالس بیک کار چالشی و پر انرژی این است که از  

موزان کوچک تر که جنب و جوش بیشتری دارند  این کار به ویژه برای زبان آ رند.  کرده و در کنار هم بگذا
 فعالیت برای تمرین درک مطلب یا ریدینگ هم مناسب است. این   وهبعالمناسب است. 
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 ختن مکالمه سا 
 می آید.به کار موزان هم آ زبان روش، خالقیت در این 

 استفاده کنیم؟   comicsاما چگونه از
یا حتی جمالت با کلمات نوشته ها را حذف کنید و با تصاویر مناسب پیدا کنید. ا اول داستان خودتان ر 

 تان در اختیار زبان آموزان قرار دهید.  موردنظر 
 آن استفاده کنید.  وانید برای مرور و تمرین هر موضوعی از الیت این است که می تخوبی این فع

 مثال:
با هم مالقات می کنند و خودشان  اولین بار یک مکالمه بین دو نفر که برای  سطح مقدماتی:   •

 ند.  را معرفی می کن
 و برنامه ریزی برای دیدن یک فیلمدو نفر  یک مکالمه بینسطح متوسطه:  •
آ  • باره ی هر موضوعی توان صحبت کردن داشته  این سطح باید در موزان  سطح پیشرفته: زبان 

بین دو نفر را    هید یک مکالمه و بحثیک موضوع به آنها بدهید و بخواانید باشند. پس می تو
 بنویسند. 

 

 بحث و مذاکره 
ها خیلی  ی  عالقه  مورد  موضوع  به  کرسیدیم  بحث  یعنی  باش،  تر  پیشرفته  آموزان  زبان  هرچه  ند ه 

 ر این کار بیشتر است. دتواناییشان هم  
رمورد  د  الس یک مکالمهاستفاده کنیم همینجاست: اگر در طول ک  comicsپس گل سرسبد چگونه از  

 ظر خودشان را درباره ی آن بگویند.  که در آخر کالس نموضوع خاصی نوشته اند، حاال وقت آن است 
 خصوصیات مثبت و منفی آنها را به بحث بگذارید. گرفته و کاراکترهای داستان را در نظر 

نها بخواهید با  استان را بدهید و از آهای د   ابرقهرماندر گروه های دو نفره، به هر کدام نقش یکی از  
 موضوعی با هم مسابقه بدهند. ت کرده و سر صحبهم 

 

 از تدریستان لذت ببرید 
ا از  با  به    comicsستفاده  را  یادگیری  آموزان لذت  و  زبان  تمرین های خشک  که  تان هدیه دهید. چرا 

  درک مطلب برای کوچک ترها پر کردن جای خالی یا حتی  یا  حتی تکراری تمرین مکالمه  خسته کننده و  
 ذت بخش شده است. الیت لتبدیل به یک فع

از آن راضی هستندو  تان را با موفقیت به پایان برسانید. کالسی که همه  ذتی باالتر از این که کالسچه ل
 .دی یاد گرفته اندمطالب زیا


