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دو بازی آموزشی
عارفه ولی زاده - معلم

بازی های آموزشی یکی از راه های جذاب تر شدن کالس ها و روشی برای کسب یا از دست دادن امتیاز توسط بچه ها است )این جا 
درباره نحوه امتیازدهی در کالس مجازی توضیح  داده ام(. در ادامه دو نمونه از بازی هایی که شاگردهای من بسیار دوست دارند 

را توضیح می دهم:

جرأت یا حقیقت
یکی از بازی های قدیمی و معروف که احتمااًل همه ما بازی کرده ایم، بازی جرأت یا حقیقت است. من در کالس هایم این بازی را بدین 

صورت انجام می دهم:
دانش آموزان را در گروه های 4یا 5 نفره قرار می دهم )تعداد افراد گروه خیلی اهمیتی ندارد و حتی بسته به تشخیص معلم می تواند 

زوج باشد و یا کالس را به دو گروه کلی تقسیم کرد.(
نوبت به هر گروه که می رسد، یکی از اعضای گروه سوال درسی را پاسخ می دهد و عضو دیگر باید به صورت شانسی به یک حقیقت 

پاسخ دهد یا یک جرأت را انجام دهد. اگر سوال درسی پاسخ داده شود، 100 امتیاز برای کل گروه به همراه می آورد و اگر »جرات« 
انجام شود یا حقیقت پاسخ داده شود، 100 امتیاز دیگر به گروه اضافه می شود. بدین صورت اگر هر دو عضو کار خود را درست انجام 
دهند، 200 امتیاز برای گروه به ارمغان می آورند. و اگر هر کدام سهم خود را درست انجام ندهند، به همان میزان امتیاز از آن ها گرفته 

می شود.
نکته 1: معمواًل وقتی دانش آموزان بازی گروهی انجام می دهند، هرکس امتیازی کسب کند آن امتیاز برای کل اعضای گروه 

محاسبه می شود. این کار به افزایش روحیه تیمی و تمایل به همکاری دانش آموزان کمک می کند.
نکته 2: اگر یکی از اعضا نمی تواند سوالش را پاسخ دهد یا جرأت را انجام دهد، گروه می تواند با از دست دادن 10 امتیاز از یکی دیگر 

از اعضای خود بخواهد که سوال را پاسخ دهد یا جرأت را انجام دهد. 
انتخاب سواالت برای جرات یا حقیقت به میزان شناخت شما از دانش آموزان و میزان خالقیت شما بستگی دارد ولی در زیر برخی از 

سواالتی که من در بازی هایم استفاده می کنم را می توانید ببینید:
سوال هایی برای »حقیقت«

اگر می توانستی برای یک روز نامرئی باشی چه کار می کردی؟
کدام شخصیت معروف را خیلی دوست داری؟

اگر می توانستی یک شخصیت خیالی )از یک کتاب یا یک فیلم( باشی، دوست داشتی چه کسی باشی؟
چه فیلمی را می توانی هزار بار تماشا کنی؟

عجیب ترین غذایی که تا حاال خوردی چی بوده؟
استعداد پنهانت چیست؟

سواالت از این قبیل در اینترنت به راحتی در دسترس هستند و عالوه بر جالب کردن بازی، باعث بیشتر آشنا شدن دانش آموزها با 
هم و همین طور معلم با آن ها می شود.



2

نمونه هایی از »جرات«
20 تا درازنشست برو!

10 تا شنا برو!
سعی کن آرنجتو لیس بزنی!

آهنگ ... رو بخون!
ادای منو در بیار!

با چشمای بسته یکی از شاگردا رو نقاشی کن
فیلم مورد عالقه ت رو نقاشی کن و بذار ما حدس بزنیم چه فیلمیه

معمواًل برای کالس های آنالین که بچه ها اکثر زمان خود را نشسته سپری می کنند، من سعی می کنم فعالیت های بدنی بیشتر در این 
قسمت بگذارم.

مخمصه
این بازی همان بازی “jeopardy” است که بازی بسیار معروفی است و شاگردان من بسیار از این بازی لذت می برند. 

شما می توانید این بازی را در power point بسازید.در لینک زیر می توانید، نمونه آماده ی آن که در کالس استفاده شده است را 
دانلود کنید.

http://baztabschool.ir/wp-content/uploads/02/2022/jeopardy-baztab.pptx

http://baztabschool.ir/wp-content/uploads/2022/02/jeopardy-baztab.pptx 
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یا در سایت زیر به صورت آنالین آن را بسازید:
/https://jeopardylabs.com

روش انجام این بازی به صورت زیر است:
بچه ها می توانند به صورت فردی یا دونفری این بازی را انجام دهند.

در این بازی دسته های مختلف سوال هست که بسته به نیاز کالس انتخاب می شوند.
برای مثال در شکل می توانید دسته های خصوصیات موجودات زنده، روش علمی، اکوسیستم ها و زمین شناسی را مشاهده کنید.

سواالت در هر دسته نسبت به درجه سختیشان بین 100 تا 400  امتیاز دارند )تعداد سواالت دسته ها می تواند بنا به نیاز کالس متغیر 
باشد.( نوبت به هر فرد یا گروهی که می رسد باید یک سوال از یک دسته انتخاب کنند. 

اگر سوال را پاسخ دهند به همان میزان امتیاز دریافت می کنند. مثاًل اگر سوال روش علمی 400 را انتخاب کرده بودند و پاسخ دادند، 
400 امتیاز دریافت می کنند و اگر پاسخ ندهند به همان میزان امتیاز از دست می دهند.

در انتها امیدوارم این مطلب مفید بوده باشد و فراموش نکنید که بچه ها وقتی خوشحال و سرحالند، 
بهتر یاد می گیرند. پس همیشه در کالس هایتان خنده را روی لب ها نگه دارید.

اطالعات تماس:
@baztabschool
@baztabschool

ایمیل:
info@baztabschool.ir
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