
 2از نوع فکر کن و به اشتراک بذار  1مشارکتی  شیوة 

ة کنند تا یک مسئلآموزان باهم کار میاستراتژی یادگیری مشارکتی است که در آن زبان براساس، شیوهاین 

به  توانندکنند که چگونه میآموزان فکر میآموزشی یا پرسش مطرح شده را حل کنند. در این تکنیک، زبان

 آنها در کالس رکتمشاگذارند تا هایشان به اشتراک میکالسیهای خود را با همیک پرسش پاسخ دهند. پاسخ

 آموزان نظارتر در فرایند یادگیری درگیر شوند. همچنین، مدرس هم بر کار زبانرا افزایش دهند و هرچه بیشت

 نماید. هایشان هدایت میکند و آنها را در انجام فعالیتمی

 3 نوشتن با استفاده از الگو .1

 میانیفوق -میانی: پیشسطح

 تکلیف: تکلیف و پسنوع فعالیت

 : نوشتنهارتم

 دقیقه  30-40: مدت زمان الزم

 شیوة اجرا 

 کشد. نویسد و کنار آن یک خط فاصله می، یک جمله روی تخته میابتدا مدرس

 خواهد جملة بعدی آن را حدس بزنند:آموزان میسپس، از زبان

دیگه به این جمله )مکث( حاال یک جملة   -ها این جمله رو بخونین: صبح زود بود، مریم...... : بچهمدرس

 اضافه کنین و برای خودتون بنویسین.

 رفت. : به دانشگاه می1آموززبان

 رفت. : از خانه بیرون می2آموز زبان

 گذارند. آموزان نظرات خود را با کالس به اشتراک میزبان

 : به نظرتون بهترین جمله کدوم بود؟مدرس

 کنند. ن بهترین جمله انتخاب میعنواآموزان یک جمله را به، زباندر مرحلة بعد

 

                                                           
1  collaborative techniques 
2  think-pair-share (TPS) 
3  Writing through using an outline 



 ......–رفت مریم از خانه بیرون می –صبح زود بود 

 

 نویسند. روند و یک داستان کامل میبه همین ترتیب جلو می

 

او برای ورزش کردن به پارک  –کرد هوای خوب را تنفس می –زد مریم قدم می –آمد باران می

 و برگشت. –سپس کمی خرید کرد  –رفت 

 

 خوانند. اند را میآموزان به صورت دسته جمعی، داستانی که نوشتهدر نهایت، زبان

 4 نردبانیروش یادگیری  .2

 میانیفوق -میانی: پیشسطح

 : کاملنوع فعالیت

 : نوشتنمهارت

 دقیقه  45: مدت زمان الزم

 شیوة اجرا 

آوری نمایند و آن اطالعات را در دهد تا دربارة آن اطالعات جمعآموزان میابتدا موضوعی به زبان مدرس

شناسند یا نه. پرسد که سینماهای معروف در تهران را میآموزان میزبانمتن خود استفاده کنند. مثالً، از 

وع را متوجه شوند و در ذهنشان کند تا موضبه آنها کمک می مدرسکنند. آنها شروع به سؤال پرسیدن می

کاتی نماید و ننوشتة آنها را بررسی می مدرسکنند و آموزان شروع به نوشتن میتصویر بسازند. حاال زبان

 دهد.  که باید بدانند را برایشان توضیح می

 شناسین؟ها چه سینماهایی رو در ایران می: بچهمدرس

 : سینما آزادی1آموز زبان

 ملت: 2آموز زبان

 : فرهنگ3آموز زبان

 دونی آدرس سینما آزادی در تهران چیه؟، شما میآفرین: مدرس

                                                           
4 Scaffolding   



 دونم در خیابان شهید بهشتیه. آموز: بله، من میزبان

 : آفرین، کدومتون تا حاال به سینما آزادی رفتین؟مدرس

 آموز: من رفتم. زبان

 تونی به ما بگی این سینما چه شکلیه؟: میمدرس

 آموز: چند طبقه داره، در هر طبقه......زبان

. کنندآموزان شروع به نوشتن دربارة سینماهای تهران میپس از اینکه کمی باهم صحبت کردند، زبان

کند و نکاتی که باید بدانند کار آنها را بررسی می مدرسآموزان درحال نوشتن هستند، طور که زبانهمین

 دهد.را برایشان توضیح می

 

 


