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 بازی برای تدریسی الفبا 5
 به بزرگساالن 
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برخی از این افراد کودک درون  ند. درست است که  دار به باال قرار    18زبان آموزان بزرگسال در رده ی سنی  
ند بخوانند تا آن را یاد  را با صدای بلیلی فعالی دارند، اما این دلیلی نمی شود که بخواهیم شعر الفبا  خ

، یا مثال صداهای مربوط به هر لفبا را به خوبی یاد نگرفته اندا  قبال  ند. از طرفی، بسیاری از این افرادبگیر 
برایشان آسان  ا  ما باید با چند بازی باری تدریس الفبا به بزرگساالن، یادگیری ر پس  کدام را بلد نیستند.  

 کنیم.  
 

 فعالیت جذاب و خیلی آسان همراه باشید.  5پس در این مقاله با من و اینن 
 

 چرا بازی برای تدریس الفبا به بزرگساالن؟ 
ات همین  گاهی اوق  رای نوشتن اسم افراد و نوشتن کلمات است. واقع نیاز افراد به یادگیری الفبا ب  در

نداشته  تمرینی باعث می شود افراد خیلی زود از یادگیری آن خسته شوند و یا حتی خارج از کالس هیچ 
 باشند.  

نها را بیشتر جذب تباط باشد و آا زندگی واقعی افراد در ار پس بهتر نیست دنبال چند فعالیت باشیم که ب
 . موافقید؟ تر می شوداین صورت یادگیری هم بیشکند؟ در   این تمرین ها

اقعی مرتبط کنیم تا  موخته های افراد را به زندگی و هستیم که آ   دنبال اینما همیشه  ر آن،  عالوه ب
 نیم.  ا بکبتوانند از آن به خوبی استفاده کنند. پس بیایید با الفبا هم همین کار ر 

 
 ویم سراغ بازی هارب

 .  spellingو بازی هایی برای تمرین اسپل کردن  حروفبرای یادگیری بازی هایی 
 

Flashcard countdown 
ین بازی را  ده کنید. ااستفا warm upزرگساالن و یا بصورت  بیس الفبا به  می توانید برای تدر از این بازی  

خوبی یاد گرفته  طور کامل اسم حروف را به استفاده کنید تا زمانی که بدانید همه بمی توانید هر جلس
 شتن و اسپل کردن کلمات به آنها نیاز دارند. ا که برای نو. چر اند

 
 چیزهایی نیاز دارید؟  به چه

 ABCلش کارت های ف
یک جدول که در آن ردیف ها تعداد زبان آموزان است و ستون ها نشان دهنده ی میزان پیشرفتشان  

 تعداد حروفی که یاد گرفته اند( در حروف )
 استیکر ستاره ای
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 ت؟ چگونه اس روش بازی
 و بصورت رندم روی هم قرار دهید. بزنیدت ها را به هم کار 

 موزان روبروی شما می نشیند. خیلی سریع یک کارت را به او نشان دهید. زبان آ یکی از 
 ن کارت را درست گفت، کارت را در ردیف سمت راست قرار دهید.اگر اسم آ

ف سمت  رت را در ردینرا در کمتر از دو ثانیه بگوید یا آنرا اشتباه گفت، کام آاس   موز نتوانستزبان آ گر  ا
 ارید.  بگذچپ 
 ار دهید.و در جای مناسب قر بل اسم فرد  یک استیکر ستاره ای در مقا ها در انت

 ور کنید.  چپ را با بقیه مرکارت های سمت 
 حاال نوبت نفر بعدی است. 

 
اسم حروف را بدون هیچ وقفه ای   مرور می بینید که افراد انجام دهید، به  اگر این تمرین را هر جلسه  

 تکرار می کنند.  
 از آنها بخواهید در یک زمان مشخص همه را بگویند.  چالشی تر کرده وی را می توانید کم کم این باز

 
ABC Rummy 

.  دو، سه یا  چهار کارت شبیه به هم را جمع کنندآن افراد باید  این یکی هم بازی با کارت است که در  
 های ساده و بیسیک هم استفاده کنید.   تمرین سوالعالیت برای فتی می توانید از این ح

 
 چیزهایی نیاز دارید؟  به چه

 ABCر دسته از کارت های چها
 ای ثبت امتیازهاغذ بر یک تکه کا

 
 ت؟ چگونه اس روش بازی

 بزنید. کارت ها را به هم
 وسط قرار دهید.   برعکسو در هفت کارت بدهید و بقیه کارت ها را  فردبه هر 

ممکن است دو، سه یا چهار کارت شبیه به هم داشته  .  حاال باید هرکس کارت های خود را چک کند
 شند.  با

تا  ند  گیرند. یا آنها را نگه دار بتا امتیاز  را نشان داده  در این مرحله می توانند کارت های شبیه به هم  
 تعدادشان بیشتر شود )مثال منتظر شوند تا چهار کارت شبیه به هم جمع کنند(.

و هر کس این کارت را    ?"Do you have a "Mکارت های مشابه بیشتر، باید بپرسد:  برای جمع کردن  
 د. واند آن را به دوستش بدهداشت می ت 
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یعنی شخص باید یک  و این    .No, I don't. Go fishکارت را نداشت می توانند بگویند    کسی این  اگر
 کارت تصادفی از روی کارت های وسط بردارد.  

 ورد نظرش بپرسد.  در مورد کارت محاال نوبت نفر بعدی است که از بقیه  
 این بازی تا زمانی ادامه دارد که همه کارتهایشان تمام شود.  

 برای امتیاز دهی: 
 امتیاز  5کارت های دوتایی: 

 امتیاز 10کارت های سه تایی: 
 امتیاز  20کارت های چهار تایی: 

 امتیاز منفی 5تکی:  کارت های
 

 و یادگیری کلمات ساالن چند بازی برای تدریس الفبا به بزرگ
کردن اسم خودشان، آدرس ایمیلشان یا حتی برای گفتن آدرس و اسم خیابان محل  افراد برای اسپل  

تمرین ها را با فعالیت های دیگری برای یادگیری ستفاده می کنند. چقدر خوب می شود اگر این  زندگی ا
 نیم.  همراه کسوال پرسیدن، مرور درس و یا حتی کلمه سازی 

 
A is for apple 

ز  فعالیت،  این  مدر  دیکشنری  در  کلمات  دنبال  به  آموزان  گردند.  بان  به ی  الفبا  تدریس  برای  بازی  یک 
 اسم حروف و کلمه سازیبزرگساالن، تمرین 

    
 چیزهایی نیاز دارید؟  به چه

 ABCکارت های یک دسته  
 تایمر 

 
 ت؟ چگونه اس روش بازی
 ن یک کارت بدهید.به هر بازیک

 یمر را روی یک دقیقه تنظیم کنید. تا
 با این حرف شروع می شود را بنویسند.  کلمه ای که   ره ین زمانافراد باید در ا

 بعد از یک دقیقه، شروع به اسپل کردن کلمات خود می کنند.  
 

 :  یک روش دیگر این بازی
 رد.  احروف را ددنبال کلماتی باشد که هر سه ای این ارت بدهید. او باید به هر کس سه کبه 
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 سد. ی که پیدا کرده را روی تخته بنویکلماتس  وشتن را تمرین کنند. باید هر کهم بخواهید نگر ا

باری کلمات درست امتیاز در نظر بگیرید. یا در هر صورت  بصورت دو نفره هم قابل اجرا است.  این بازی  
 کنید. باه هم امتیاز کسر اشت ای کلماتتی بر ح

 
The longest word 

 ا افراد باید ببرای تدریس الفبا و تمرین آن به بزرگساالن است،  در این یکی فعالیت که خیلی مناسب   
 ات را بسازند.  ادفی و در زمان معین، طوالنی ترین کلمحروف تص

 اده کنید.  در هر کالس دیگری هم استف  warm upی این فعالیت براته شما می توانید از الب
 

 چیزهایی نیاز دارید؟  به چه
 ABCکارت های یک دسته  

 تایمر 
 

 ت؟ چگونه اس روش بازی
 قرار دهید.   consonantsو  vowelsکارت ها را در دو دسته ی 

 سه یا چهار نفره باشند. موزان باید در گروه های دو، زبان آ 
 . consonantsیا  vowelsاهد یعنی خواب می کند که کدام دسته را می یم انتخر ته

 چسبانید(بوایت برد برداشته و به همه نشان دهید )می توانید آن را روی  ن دسته  هر بار یک کارت از آ 
طوالنی ترین کلمه را ه گروه ها یک دقیقه زمان بدهید تا  وقتی هفت کارت روی تخته چسبانیده شد، ب

 ا این حروف بسازند.  ب
سه  دارید، می توان    "a"فاده کرد. مثال اگر یک کارت  ها چندبار است  vowel: می توان از  ه اینکهیک نکت

 رد.  آن را به کار ببار 
 تفاده هستند. فقط دوبار قابل اس  consonantsو 
 .هم می توانید برای ورژن آنالین این بازی استفاده کنید این وب سایت  از

 ؟فکرش را می کردچه کسی 
 ! بازی های جذاب  و سرگرم کننده را بازی کردبا الفبا می توان این  

جایی شروع می شود که خارج از کالس، تمرین  یادگیری الفبای انگلیسی مثل آب خوردن است. مشکل  
تمرین های خالقانه  سر کالس، همه ی    آن نباشد. اما بااستفاده از  نیازی به  ید خیلی  شانمی شود و  

 نیاز به راحتی از آن استفاده کنند.  ر زمان آنها را در ذهند تثبیت کنید تا د
 

https://eslgames.com/webapps/countdown/countdown.html

