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  شاید بنظر مند؟  اه یا شاید تخته ی هوشارید؟ وایت برد، تخته سین چه نوع تخته ای دشما در کالستا 
فعالیت  کات مهم و  هنوز هم با دانستن نمی شده باشد، اما  بعضی ها استفاده از تخته خیلی قدی

 نید.کرا به یکی از ابزارهای مهم کالستان تبدیل ن روی تخته انجام می شود، می توانید آ جالبی که های 
 

 ند؟ .  چه چیزی روی تخته می بینند و چه چیزی را باید ببیندهید خودتان را جای زبان آموزان قرار
 به تخته ی کالسی سر و سامان بدهیم.پس بهترین کار این است که 

 

 اصول اساسی استفاده از تخته در کالس 
، شیدد که جلو دید کسی نبااز تخته داشته باشند. طوری بایستی  اید دید کامل و واضحیبهمه   •

 ند. نرا ببینیا سریع از جلوی تخته کنار بروید تا همه آ
یستادن شما خیلی  نحوه ی اچشم داشته باشید. پس  ژه در کالس کودکان باید پشت سرتان  بوی •

 . مهم است
یر  ا ز چشم های تیزتان همه ر  ، همزمان باوشتن باشدزمان طوالنی نباید حواستان به تخته و ن •

 نظر داشته باشید. 
 ویسید.  مرتب و خوانا بن، فی بزرگازه ی کابه اند •
یری خوبی دارند. به محض اینکه زبان آموزها یادگیری تصورخی  با دقت روی تخته بنویسید، ب •

 ید. وشتاری و گرامری دقیق باش نوشتید به حافظه می سپارند. پس از نظر نچیزی 
 

 نکته ی مهم برای استفاده از تخته   5
 بندی کنید   قسمت تخته را  

مثل کلمات جدید، نکات گرامری، ی را باید روی تخته ی کالس خود بنویسید  قطعا هر بار اطالعات زیاد
 چک؟ این همه مطلب و یک تخته ی کوو ... .  فه اصالح شده اند، تکالیاشتباهاتی ک، ها سوال

ابتدا تخته را به چند قسمت تقسیم کبهترین کار این است که   را    مطالب هر قسمت  ه ورداز همان 
   دور هر بخش را هم خط بکشید تا مرتب تر بنظر برسد.جا بنویسید. همان

باال را  کتاب  نکات مهم  مثال شماره ی صفحه ی  نوشتن  برای  را  بنویسید. قسمتی  تخته  اختصاص  ی 
از پاسخ   سوال های درک مطلب است کهارید. قسمتی برای نوشتن  خر کالس نگه ددهید و تا آ  بعد 

 و ....  دادن پاک می شوند
 

باالبرای کالس کودکان حتما   را  دارید  آخر کالس نگه  تا  نوشته و قسمت   بخش هایی که میخواهید 
باالی تخته ی کالس   ، چرا که قدشان بهدقرار دهیپایین را برای نوشتن خودتان و استفاده ی زبان آموزان  

 نمی رسد. 
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 ند رنگ استفاده کنید چ از  
 ایت برد با خودتان داشته باشید.  وبرای نوشتن روی  ک سه رنگ ماژییشه هم

ز همان ابتدا تصمیم بگیرید از کدام رنگ برای چه  ، پس اهیچ کس نمی خواهد باعث سردرگمی باشد
 می کنید. استفاده  کاری

ش های مختلف هم  ویا بودن وایت برد، بخ زنده و پوقتی با چند رنگ مختلف می نویسید، عالوه بر  
 هستند. تر قابل تشخیص راحت 
مشک  مثال ر  بطو • دررنگ  اصلی  رنگ  عنوان  به  را  سواالت،   ی  جمالت،  نوشتن  برای  بگیرید.  نظر 

 از آن استفاده کنید.  MIND MAPنقشه های ذهنی کلمات جدید، کشیدن جدول یا 
کردن قسمت های مهم ج  • برای مشخص  را  است.    ملهرنگ قرمز  استمراری  زمان حال  وقتی 

 با رنگ مجزا مشخص شوند.  ingبا   و فعل  am/ is/ areدرس می دهید، باید 
الس جمالتی  در طول کا رنگ آبی است. یا اگر  نکات مهمی که یک گوشه نوشته می شوند هم ب •

 یص هستند.با این رنگ بنویسید، کامال قابل تشخ را  اصالح میکنیدکه 
 

 انجام دهید   فعالیت های مختلفی روی تخته 
  یکی از کانون س گرامر استفاده نکنید. تخته میتواند  برای نوشتن جمالت و تدریفقط  از تخته ی کالس  

 باشد. پس خالق باشید. های مهم کالس و مرکز یادگیری 
 انجام داد؟چه کارهایی می توان 

 ستورالعمل یک فعالیت یا تمرین دنوشتن   •
 تاریخ های مهم مثل تاریخ امتحان  یادداشت •
 ابته ی کی صفح  شمارهنشان دادن  •
 با دو رنگ مختلف و تمرین در کالس ته نوشتن مکالمه روی تخ •
 یادداشت کردن کلماتی که هر کس به ذهنش می رسد طوفان فکری و  •
 و طبقه بندی کلمات جدید  mind mapذهنی یا ی رسم نقشه  •
 لش کارت ها تصاویر، پوسترها و فصل کردن و •
 مات یا مکالمه شی کردن برای تدریس کلنقا •
 انواع بازی های روی تخته ی کالس  •
 ده و نوشتن روی تخته را بدهیدت استفابه خودشان هم فرص •

 
 بنویسید و خوانا  مرتب  

جز . نوشتن در مسیرها و زوایای مختلف تخته، چیزی  ه می توانید روی یک خط راست بنویسیدتا جایی ک
 ارد.  ها ندکردن زبان آموز ج  نامرتب شدن و گی
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انگلیسی زبان دوم کالس  ه  خط کرسیو یا همان پیوسته اصال مناسب کالس زبان نیست. از آنجایی ک
چون کلمات جدید واند خیلی دشوار باشد. از طرف دیگر  وسته می ت شماست، خواندن حروف به هم پی

 نها دچار مشکل شوند. ت در خواندن آهستند، ممکن اس
 

 قبل از پاک کردن تخته، اطالع دهید 
 شود.  ممکن است خیلی راحت هم فراموش حال در عین این نکته خیلی بنظر ساده می آید، 

 هربار خواستید بخشی از تخته ی کالس را پاک کنید، حتما اطالع دهید.  
بپرسید و  ته را یادداشت نکرده اند، پس ن نک آممکن است برخی هنوز در حال یادداشت باشند، یا برخی 

 هید. به آنها فرصت نوشتن بد
 

ممکن  الس هستید و مشغول درس دادن، به راحتی  وقتی سر ک  ساده بودند، اما  نکات همه خیلی این  
 موزان بدهید.امرتب تحویل زبان آ یک تخته ی ناست همه چیز فراموش شده و 

اینک نیازی به تکر ه کار خودتان آسان  پس برای  قبل کالس  حتما    ار چندباره ی مطالب نباشدتر شده و 
کجای تخته می خواهید  میم بگیرید چه کاری قرار است روی تخته انجام دهید،  برنامه ریزی کنید و تص

 نید. د استفاده ک هایی می خواهیویسید و از چه رنگ چه بن
و    راحت مطالب مهم را می بینند  هر بار زبان آموزان به تخته نگاه می کنند، خیلی این نکات،  عایت  با ر 

 ن می سپارند.  به ذه

 
 
 

 
 


