
 
    

 نویسنده : محمد حافظی نژاد

 از مجموعه مقاالت رایگان سایت روش تدریس

  چگونه اسم دانش آموزان را به خاطر بسپاریم؟

 این مقاله رایگان است 
 و شرط استفاده از آن این است که

با یک نفر به اشتراك بگذارید را آن  
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 چند فرمول براي یاد گرفتن اسامی دانش آموزان
 .ردمک سالم و  رفتم دیدم،جلو درخیابان را دبیرستانم ي دوره ریاضی معلم ها سال از بعد  مدتی پیش

هم نمی کردم بعد  اواقعا تعجب کردم . فکرش ر"د عزیزایشان به من گفت: سالم آقا محمد حافظی نژا
د و اینکار باعث شد بیشتر از گذشته ناز گذشت این همه سال اینقدر خوب اسم من را به خاطر بیاور

 داشته باشم اندوستش
یاد  امی شود و هنوز اسم دانش آموزان رو در طرف دیگر هم هستن معلمان و اساتیدي که سال تمام 

 ه اندنگرفت
یاد نگیرید ، بعد توقع داشته باشید که یک ارتباط  اموزان رشما حتی اسم دانش آ است چطور ممکن

 خوب بین شما برقرار بشود
  در ادامه سه ترفند براي یادگیري اسامی دانش آموزان ارائه می شود.

 از کالس درس یک عکس بگیرید  -1
 نامکالس ه هايبچهابتداي سال با گوشی موبایل یا با یک دوربین دیجیتال از  همان انیدشما می تو

و به دفتر نمره آن عکس را چاپ کنید یک عکس بگیرید بعد  سته اندنش یشانطور که سر جا
 با خودکار آبی بنویسید شانروي عکس ااسم تک تک دانش آموزان ر آن وقت انیدبچسب

 در کالس خودم انجام میدادم امن این کار ر
 یبا پرینتر سیاه وسفید معمولی مدرسه پرینت م اگرفته بودم ر موبایل یعنی عکسی که با گوشی

 دمی نوشتم این کار چند مزیت دار انروي عکسش اگرفتم و بعد اسم دانش آموزان ر
 دو به یادگیري اسم کمک می کن است جاي دانش اموز هم مشخصدر این عکس  •
 توانند استفاده کنند. هم می دفتر نمره هست و بقیه همکاران عکس داخل •
َ بعکس راِ نید انیاز ندارید می تو به آن عکس  رچهار جلسه دیگ بعد از سه • اري دگنید و یاک

 نگه دارید. چون شما اسم ها را یادگرفته اید.
 

 مرور اسم ها قبل از کالس -2
 داین کار دو مزیت دار. مرور کنید ااسامی دانش آموزان ر ویدقبل از اینکه وارد کالس جدید بش

 .و به خاطر سپاري راحت تر خواهد شد شود  آشنا می اسامیآن ما با اول اینکه ذهن ش •
تا به  دنید از سایر همکاران بپرسیادوم اینکه اگر اسم یا فامیلی براي شما نا آشنا بود می تو •

 وید.مشکل من دچار نش
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 جواب که خواستمو   پرسیدم سوال چندها   ، از بچهها در شروع یکی از کالسدر دومین سال معلمی 
 به کردم شروع بعد.  بدهند من به و بنویسند اي برگه در اناسم خودش با همراه را  من سواالت
 داشت تازگی برام که فامیل، یک به رسیدم اینکه تا آموزان دانش خود براي ها برگه این خواندن

 " قاسم قُجُّق"فامیل این بود 
 که من گفتم

 "قاسم قَجَق"
 "عَجَق وَجَق"سریع گفت  ناقالبعد یکی از بچه هاي 

 و متاسفانه همه خندیدند
 درسته "قُجُّق "دانش آموز ناراحت شد و گفت آقا آنو 

 .خجالت نمی کشیدم آن قدر اگر من قبال فامیل هاي دانش آموزان را بررسی می کردم 

 بدهید ارتباط دیگر چیز یک با را آموز دانش اسم یا فامیل: راهکار سوم  -3
ان تاید مثل یک راز براي خودالبته این ب است.بهتر ددار تر باش مسخره تر و خندهاین ارتباط  ههرچ

 بماند.
  :چند مثال از بالیی که سر فامیل ها می آوردم
 دوقص کنم می خواهی عذر می زنم، مثال که هست  البته اگر کسی فامیلش مشابه این فامیل هایی

 آموزش است. جهت صرفا فقط ندارم توهین
 بود "فتحی"دانش آموزانم که چاق هم بود فامیلش یکی از 

 "فَتی "پس بهش می گم " fat فَت "دلم گفتم خب اینکه چاقه، چاق هم به انگلیسی میشهدر بعد 
 وهم اسمش ههم چهرش برام یاد آوري میش

دلم بهش در بود و  "الهی"کی هم داشت فامیلش از دانش آموزان که خیلی جُثه کوچر یا یکی دیگ
 "الهی "لحن کامال مادرانه و دلسوزانه می گفتمبایک 

 اگر  :گفتم می خودم با و "داشتم شیرازي احسان"و در مورد دیگر، دانش آموزي با اسم وفامیل 
 ..... را ما دل آرد بدست شیرازي احسان

 .بسازیدانید می توان که با استفاده از خالقیت خودت روکلی مثال دیگ
 این گفته ها باید مثل یک راز بین خودتان و خودتان بماند و بازهم تاکید می کنم تمام

  
  پایان
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 ممنون که این مقاله را مطالعه کردید
  ادامه ي دوستی هابراي 

  را بپذیرید هدیه سایت روش تدریس
  هاي صوتی به همراه کتابفایل 

  
  به ایمیل شما ارسال می شوند یگانرابه صورت 

  و دانلود فایل ها روي لینک زیر کلیک کنید عضویتبراي 
http://raveshtadris.com/%D%8B%1D%88%9D%8B%20%4D%8

AA%D%8AF%D%8B%1DB8%C%D%8B/3 
 

 
  تدریس خوش آمدیدبه جمع هزاران عضو باشگاه مدرسان سایت روش 
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