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 سخن نویسنده کتاب با شما:

کند و کردن میشروع به بازی کند و را روشن می شکامپیوتر و یا تبلت فرزندتاناز اینکه  آیا شما

 راضی هستید؟ کند،ها سپری میها زمانش را با این دستگاهساعت

 دو دیدگاه در پاسخ به این سوال وجود دارد.

های بچه خود را بشنوند ر نیازی نیست قر و لندند چون دیگاعده از والدین از این قضیه بسیار خوشحال

 فتن به شهر بازی و خرید آن ها را برطرف کنند.و یا به سوال های آن ها پاسخ دهند و یا بهانه های ر

تواند ارزشمند کنند وقت بچه های آن ها میاما عده دیگری از والدین ازین قضیه ناراحتند و احساس می

فرزندان  ترسند می ،تر از همهمهمتر از آن باشد که با بازی کردن پای کامپیوتر و لپتاپ تلف شود و 

 به یک آدم تنبل تبدیل شود.بار بیاد و  فکرها بی آن

 :یک نکته را اعالم کنم دانممیالبته در اینجا الزم 

به همان میزان که وجود تعدادی از بازی های کامپیوتری می توانند کودکان ما را تنبل بار بیاورد  

 قی فرزندان رای و یا بکار گیری قدرت ذهنی و منطهایی وجود دارد که نوعی تفکر درست و منطقبازی

 کند و به نوعی آن ها را پرورش میدهد و جنبه یادگیری برای آن ها دارد.درگیر می

و در  شناسید که دچار این معضل هستند اگر در هر کدام از دو دسته باال قرار دارید و یا افرادی را می

جموعه و ثبت نام در دوره آموزشی م این کتاب یکی از این دو دسته قرار دارند خوندن ادامه مطالب

 کنم.را به شما پیشنهاد می )در فصل چهارم بیان شده است( تک-تین

 

 گذارید.م از اینکه کتاب و محتوای آن را با ذکر منبع به اشتراک مییگزارسپاس
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 مقدمه:

قبل از ورود به این مبحث، باید از شما به خاطر مطالعه این کتاب و صرف زمان برای فرزندان این مرز و 

گویم که ریک میبکنند و به شما تسپاسگزار باشم. کمتر افرادی اهمیتی این موضوع را درک میبوم 

 عضو این اقلیت هستید.

به یابد و این افزایش می باالییکودکان ساالنه به میزان  هوشسطح دست آمده، با توجه به آمار به 

 تاان خودمان را پرورش دهیم گونه ای کودک ای است که بهمعنای وجود فرصت عالی و فوق العاده

 بهترین استفاده از این ویژگی خودشان داشته باشند.

به خصوص  دبیشترین آمار شغلی در آینده ی دنیا و بخصوص در کشورهایی که رو به پیشرفت هستن

های شغلی موجود، شغل ها و کسب و بیشترین و پر نیازترین زمینه 0202کشور ما ایران، در سال 

که با کامپیوتر و تکنولوژی سر و کار دارند. بنابراین آینده ی جامعه ما که نقش کلیدی  کارهایی است

ها همین کودکان و فرزندان ما هستند اگر این دانش را یاد بگیرند بسیار میتوانند موفق باشند و در آن

اه باالتری نده شغلی و کسب و کار خودشان بیشتر از هم کاران خودشان درآمد داشته باشند و جایگیآ

 در جامعه کسب کنند.

ی شغلی دیگر و هر مهارت دیگری ، یک سری اصول اولیه برای آن مشخص است که مانند هر زمینه

 وجود دارد.

ها را برنامه اند الفبای آنمیتوان در زمینه ی تکنولوژی و کسب و کارهایی که با کامپیوتر عجین شده

 نویسی معرفی کرد.

داریم ابتدا دیدی واضح و روشن نسبت به برنامه نویسی کامپیوتر ارائه دهیم و در ما در این کتاب قصد 

واقع ببینیم آینده این دانش در دنیا و آینده چه خواهد بود. سپس لزوم یادگیری این مهارت و دانش را 

و  گرفتید این دانش و مهارت را یاد گوییم چرا از همان دوران کودکی و نوجوانی باکنیم و میح میرمط

 برگ برنده برنامه نویسان در آینده چه خواهد بود.

کنیم که به چه صورت انگیزه برنامه نویسی و برنامه نویس شدن را در بچه های این سن سپس بیان می

 ایجاد کنیم و ذهن آن ها را خالق و ایده پرداز بار بیاوریم.
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ویژگی آن ها، لینک همراه بیان مختصری از  ویسی کامپیوتر را بهنرم افزار ها و ابزارهای برنامه ن سپس

 کنیم.آن ها را بیان می سایت

 تک و نحوه ثبت نام در دوره مشخص شده است.-های ارتباطی با مجموعه تینو در آخر نیز راه
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 بازی، موثرترین روش آموزش کودکان
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 هاو انواع بازی بازی

 بازی چیست؟ 

فعالیتی که با شوق و میل شخصی انجام شود که معموال در اوقات فراغت است و با هدف سرگرمی و 

توان با اختیار خود دست از بازی کشید و به فعالیت دیگری شود. معموال میو نشاط انجام می تفریح

 مشغول شد. هر زمانی برای بازی کردن مناسب است و محدودیت مکانی ندارد.

های کودکان که در شکل زیر نشان داده شده است، دسته بندی توان متناسب با ویژگیها را میبازی

نمود.

 

می، تقلیدی، نمایشی، نمادی، آموزشی، خالقیتی، مهارتی، فکری و شناختی از انواع مختلف بازی جس

 باشند.ها میبازی

 بازی چیست؟        
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ها مستقیماً با فیزیک و بدن کودکان سرو کار دارد و مانع بسیار خوبی برای کسالت و برخی از بازی

 گیرد. ها معموال انرژی زیادی میخستگی است. این نوع بازی

 

  

 های زندگی یک انسانتین سالدر نخس

 گیرد.پایه و اساس یادگیری، منطق و دیگر اصول ذهنی در او شکل می 
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 اهمیت و ضرورت بازی

 

دهند بازی با دست ها انجام میتمام کودکان از بدو تولد با بازی آشنا  هستند. ابتدایی ترین کاری که آن

آورند اما در واقع در فضایی که کودکان پای خودشان است، هر چند والدین آن را بازی به حساب نمیو 

ای از لذت بردن ها، صدا درآوردن و تکان دادن دست و پا، نشانهتا آن زمان شناسایی کردند، حرکات آن

 های فیزیکی و بدنی است.نوزاد از بازی و انجام چنین فعالیت

ها و عکس العمل کودکان ن و آشنایی با محیط پیرامون خودشان، رفته رفته نوع بازیپس از بزرگتر شد

 شود.ها تعریف میکند و بازی متناسب سن و سال آننیز تغییر می

 مزایای بازی کردن کودکان

گیرند چگونه دوباره از اول شروع کنند و می و یادکنند با بازی کردن، کودکان برد و باخت را تجربه می

چیز را بسازند. در حین بازی حس همکاری، همیاری و کار گروهی، دوستی، صمیمیت و انضباط در همه

 گیرند چگونه رقابت کنند.یابد و یاد میکودکان افزایش می

ودشان در دنیای غیر بازی شوند که دنیای پیرامون خگیرند و متوجه میدر سطوح مختلف بازی یاد می

گیرند و افراد پر نیز افراد در سطوح طبقاتی مختلف هستند و چگونه افراد ضعیف در زیر دست قرار می

 اند.تالش همیشه در صدر قدرت واقع

 همه ما به صورت ذاتی بازی را دوست داریم

 بازی کردن، تمرینی برای حل مسائل زندگی واقعی
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های نجات او بازی کردن با جمع است. با بازی او از اگر کودکی کم رو، خجالتی دارید، حتما یکی از راه

 کند.یابد و فرصتی برای ابراز وجود پیدا میهوده رهایی میاین احساس بی

ها مشخص های جسمی و ذهنی آنشود تا تواناییدر سنین کودکی و خردسالی، بازی کردن موجب می

 های بدنی رشد کنند.شود و از لحاظ تفکر، خالقیت و فعالیت

انه انجام دهد و برای هر یک از ها و رفتارهای هوشمندکند انتخابدر حین بازی کردن کودک سعی می

ها در فرزندان ما از همان ابتدا نهادینه رفتارهای خود دلیل منطقی داشته باشد، بنابراین اگر این ویژگی

شود و در یک محیط کامال نشاط آور، در قالب سرگرمی مسائل و مشکالتی که ممکن است در طول 

تر و مقتدرتر از سایر افراد در در آینده بسیار قدرتمند ها رخ دهد را یاد بگیرند، مسلماًزندگی واقعی آن

 تری تبدیل خواهند شد.جامعه رفتار خواهند کرد و به مراتب به فرد موفق

بینی مراحل آینده بازی وجود دارد. این های موجود برای کودکان، حدس و پیشدر بسیاری از بازی

 کند.اط است و رشد هوشی کودک را تقویت میویژگی به طور مستقیم با قوه تخیل کودکان در ارتب

حس برتر بودن در تمام افراد و در تمام سنین وجود دارد. اگر این حس در سن کودکی تا حدودی 

های بازی برای برطرف نشود، در آینده کودک تاثیر بسیار بدی خواهد گذاشت. یکی دیگر از مزیت

تر به این نیاز در کودکی ارضا شود، کودک کم ها است و وقتیکودکان پاسخ به حس برتری جویی آن

 کند.جویی سوق پیدا میگری و ستیزهسراغ پرخاش

هر بازی به نوعی یک سری قوانین و اصول خاص خودش را دارد، بنابراین کودکان با رعایت آن موارد در 

 رعایت کنند. گیرند که در آینده چگونه به قوانین پایبند باشند و اصول و ضوابط رابازی یاد می

آموزد که چگونه روحیه کار تیمی داشته باشد و زندگی نوعی تعامل با دیگران است بازی به کودکان می

 آورد، باید بهایی بپردازد.و به ازای هر چیزی که به دست می

آموزد این است که زمان چقدر ترین نکاتی که بازی کردن به فرزندان ما مییکی از مهمترین و اساسی

شود که زمانش محدود است و اگر سریعاً اقدامی را انجام است. هر کودکی در حین بازی متوجه می مهم

شود و نتیجه نهایی مطابق میلش نخواهد بود. قطعا چنین کودکی ندهد احتمال پیروزی و بردش کم می

های فرصتکند از تمامی داند و سعی میدر آینده و زندگی اصلی خودش قدر تمام لحظات خود را می

 پیش روی خود به خوبی استفاده کند تا پیروز واقعی باشد.
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هایی که متعلق به خودش است آموزد چگونه وسایل و اسباب بازیاست که به کودک می ابزاری بازی، 

ها در زندگی در شرایطی قرار میگیریم که ها به اشتراک بگذارد. اگر خیلی از ما بزرگتررا با دیگر بچه

انجام آن  مان سخت بوده و درباید وسایل و یا خدماتی را با سایرین به اشتراک بگذاریم و بعضاً برای

تواند این باشد که در بچگی به خوبی بازی نکردیم. پس این اجازه را کنیم. یکی از دالیل آن میتعلل می

 ای باشند.تر در هر زمینهتان بدهید تا در آینده فردی موفقبه فرزندان

 تاثیر بازی کردن روی مغز

ها و ابزارهای بازی ان با بازیدهد. آشنا کردن کودکبازی سرعت رشد هوشی کودکان را افزایش می

 کند.هایی است که رشد شناختی کودک را تسهیل میفعالیت سازی از جمله

بسیاری از علوم شناختی، طبیعی و زیستی بازی را عامل بسیار مهمی برای سالمت جسم و پرورش 

 دانند.را بازی می یدانند و فعالیت منحصر بفرد آدمحواس کودکان می

 %02سالگی حدود  8تا  0گیرد. از سن از رشد هوشی کودک شکل می %02سالگی  0تا سن  از بدو تولد

 گیرد.باقیمانده شکل می %02سالگی حدود  71تا  8و در فاصله 

 نقش بازی در رشد کودکان

 دهد.نیز تحت تاثیر خودش قرار میآنها را  بازی کردن عالوه بر زندگی فعلی کودکان، آینده

توانند شناخت جا که کودکان توانایی روبارویی با تمام مسائل اطراف و جامعه خود ندارند و نمیاز آن

کافی از پیرامون خودشان داشته باشند. بنابراین با انجام بازی و درگیر شدن با مسائل مختلف در بازی، 

شود در زندگی یابند و همین امر موجب میهای بازی را میحل برای مشکالت و دو راهیبهترین راه

 ها را بگیرند.فردی و اجتماعی خودشان نیز بتوانند بهترین تصمیم

 بازی کردن با دیگران برای رشد کودک مهم است
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باید بازی  در واقع بازی کردن برای کودکان در حکم محیط شبیه سازی شده از دنیای واقعی است.

 ها نگماریم.ی آنکردن کودکان را جدی بگیریم و بازی کردن کودکان را وقت تلف

 

 یادگیری از طریق بازی

هایی که بازی کردن را برای تمام افراد و در هر سنی جذاب کرده، این است که با بازی یکی از ویژگی

شویم. اغلب ما با این چند جمله را یا بکار بردیم و یا از سایر والدین وقت خسته نمی کردن هیچ

 "از صبح تا حاال مشغول بازی کردن هستی، هنوز خسته نشدی؟ "ایم: شنیده

اند، بلکه ها خسته نشدهشویم که دقیقا بچهای به این موضوع نگاه کنیم متوجه میاگر به صورت ریشه

 دهند و نشاط بیشتری هم دارند.ها ادامه میتر از قبل به انجام این فعالیتر انرژیدقیقه به دقیقه پ

 اما واقعا دلیل آن چیست؟

های طبیعی است کند. این هورمون از مسکنبا بازی کردن هورمونی به نام اندورفین در مغز ما ترشح می

ها در زمان فعالیت بدنی، هیجان و آن ها تسکین درد است و تولیدکه در بدن ما وجود دارد. اثر اصلی آن

آورد و حس وجود میموارد دیگر است. در حین بازی کردن، این ماده احساس سرخوشی در کودک به

کند بنابراین کودک دوست دارد این حس خوبی که از بازی کردن دارد را خوبی را به او منتقل می

 دهد.بیشتر کند بنابراین بازی کردن را ادامه می

 

 

 

یادگیری هر نکته و مطلبی که از طریق بازی، عمقی و به یاد  

 تر است.ماندنی
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 های والدین: یکی از بزرگترین دغدغه

مان با شوق و اشتیاق و بدون زور، اجبار و بعضاً تهدیدی به سراغ درس و یادگیری فرزندانای کاش 

قابل دست یافتن است( بشتابند. برای تحقق این رویای والدین )که به اعتقاد من رویا نیست و به راحتی 

 کافی است یادگیری کودک را با بازی ادغام کنید.

کند و بنابراین اگر بازی کودک از نوع آموزشی باشد، درصد یادگیری کودک بسیار بسیار افزایش پیدا می

ما از یادگرفتن خسته نشده، بلکه به دلیل ترشح اندورفین و نشاطی که پیدا کرده، عالوه بر اینکه کودک

ست دارد این فعالیت را ادامه دهد و در نهایت ما فرزندی داریم که بسیار مشتاق یادگیری  شده و دو

 رود.خودش بدون هیچ زور و اجباری به سراغ یادگیری می

هایی است که همه ما از همان سنین کودکی با آن آشنا شدیم. در شعر خواندن، یکی از انواع بازی

ها ها است. همه ما ایرانیترین فعالیتبخش ن و شعر سرودن یکی از لذتها شعر خواندفرهنگ ما ایرانی

رو کامال حفظ هستیم و حتی با مرور این شعر با خواندن آن ناخودآگاه  "یه توپ دارم قلقلیه ...  "شعر 

  بندد.لبخندی رو لبمان نقش می

 ی شمادرست مثل همین لحظه

دوران کودک و یا حتی جدول ضربی که با شعر و بازی یاد های نه تنها شعر خواندن، بلکه سایر بازی

ها باید از اول با همان ریتمی که ایم را تماماً به خاطر داریم و شاید گاهی اوقات برای پاسخ به آنگرفته

 یادگرفتیم بخوانیم تا به عدد مربوط برسیم.

ها را با شعر به من یاد اسامی امامای که نگاه کنیم حتی من به یاد دارم که مادرم و شاخه در هر زمینه

 گفتم.داده بود و همیشه با خواندن آن شعر همه ائمه را به ترتیب می

 یادگیری از طریق بازی بسیار شیرین و لذت بخش است. 
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محسوب  آموزشمانع جدی برای  ، ترس و نگرانی را دارد کهدیدبرای یادگیری نکته جکودک ما همیشه 

ه میزان به خاطر سپاری بار شود بلکشود نه تنها آموزش امری خسته کننده و کسالتو باعث می شودمی

 .یابدو یادگیری عمقی مطلب نیز به شدت کاهش می

های آن است ها و برد و باختدر واقع هنگام یادگیری با بازی کردن، تمام حواس کودک به بازی و لذت

شود و اطالعات در حالیکه در عمل نکات آموزشی بازی به صورت ناخودآگاه به ذهن کودک منتقل می

  .گیردیاد میتر حتراجدید را 
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فصل 

 دوم

 چرا یادگیری علم کامپیوتر با بازی
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 های برنامه نویسی کامپیوتر به کودکان از طریق گیمیفیکیشنآموزش مهارت

باشند اما چرا زمان کافی برای تعدادی از علوم مانند علم برنامه نویسی کامپیوتر در حال رشد می

 ؟شودن اختصاص داده نمیها به کودکاارتاین مهآموزش 

 گیمیفیکیشن چیست؟

پیچیده مورد استفاده قرار های تواند به عنوان ابزاری برای آموزش این مهارتچگونه گیمیفیکیشن می

 بگیرد؟

توان مباحثی که پیچیده و دشوار هستند را در خالل بازی گیمیفیکیشن ابزاری است که از طریق آن می

 تر باشد را یاد داد.هایی که یادگیری آن مطالب سادهروشو به 

به خصوص  های آموزشیگیمیفیکیشن یک مفهوم بسیار جدید است و به همین دلیل در مجموعه

و این امر به دلیل این است که هنوز اهمیت و ضرورت این  .هنوز حضور پر رنگی ندارد آمورش و پرورش

 ه شده نیست.موضوع برای بسیاری از افراد شناخت

شد تا مشتریان بیشتری را در گذشته مفاهیم گیمیفیکیشن در بازار و خرید و فروش استفادهه می

توان جذب کنند و فروش بیشتری را با درگیر کردن مشتری با محصول داشته باشند. همین دید را می

ان با این روش درگیر درس و آموزآموزان به یادگیری نیز انجام داد. اگر دانشمند کردن دانشروی عالقه

های یت باالتری مطالب را یاد میگیرند و در کالستکالیف بشوند مسلما با انگیزه بیشتر و سرعت و کیف

 کنند.آموزشی با اشتیاق باالتری حضور پیدا می

شود باعث می ،آموزانعالوه بر ایجاد انگیزه و اشتیاق برای یادگیری به کودکان و دانشگیمیفیکیشن 

یکی از علومی که پیچیده به شمار  تر ارائه شوند.تر و سادهمباحث پیچیده  و دشوار نیز با بیانی راحت

 گیمیفیکیشن چیست؟
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آموزان آموزش انگیز به دانشهای جذاب و هیجانتوان در خالل بازیرود، علم کامپیوتر است که میمی

 داد.

 آموزش کامپیوتر اهمیت باالیی دارد؟چرا 

های زندگی ما با است. بیشتر جنبه های علمی درحال رشدجمله شاخه برنامه نویسی کامپیوتر از

تواند در سنین کودکی و های مورد نیاز برای یاد گرفتن کدزنی میمهارت تکنولوژی آمیخته شده است.

 رو کند.شان روبههای بعدی بسیار زیادی در زندگیفرصتنوجوانی آموزش داده شوند و کودکان را با 

نویسی نه تنها دارای بازار کار داغ و زیادی است، بلکه مهمتر از آن، برنامه نویسی یه امروزه برنامه

 توانند خلق کنند.کنند را میکه تصور می دهد تا باور کنند هرآنچهکودکان این توانایی را می

شدیدی که بازار کار امروزه به حوزه برنامه نویسی کامپیوتر دارد، متاسفانه در اما چرا با وجود نیاز 

 بر برنامه نویسی کامپیوتر ندارند.مدارس تاکیدی 

نویسان سال گذشته نیاز بازار کار به برنامه72در  کنید،مشاهده میهمانطور که در اینفوگرافیک زیر 

میلیون شغل برای برنامه نویسان وجود دارد در  7.0حدود  کامپیوتری به شدت رو به افزایش است.

و این بدان معناست که  هزار  دانشجو فارغ تحصیل علوم کامپیوتری وجود دارند. 022حالیکه تنها 

مدرسه  7مهم و ناراحت کننده این است که تنها  مسئلهاند و رها شدهافراد  بدونمیلیون شغل  7حدود 

 دهند.آموزان یاد میمدرسه موجود هستند که علم کامپیوتر را به دانش 72از بین 

به  نکته قابل توجه اینکه، علم کامپیوتر در مقابل سایر بازار امروزه، شغلی با سودآوری بسیار باالیی است.

 0های کامپیوتری و ریاضی حدود م شده، درآمد شغلانجا 0270طوری که طی تحقیقی که در سال 

 ها است.برابر سایر شغل

ها در های پیش روی آنهای پیچیده و دشوار را یاد بگیرند فرصتدر واقع اگر فرزندان ما این مهارت

 زندگی نیز به طرز شگفت انگیزی افزایش خواهد یافت.

 چرا آموزش کامپیوتر اهمیت باالیی دارد؟ 

www.takbook.com



    

 

ه ای که تفریحانه نوشته است در شرکت بزرگی ای که با کنجکاوی خودش و برنامساله 70مثال کودک 

 شروع به کار کرده است.

 کنم فیلم زیر را ببینید:پیشنهاد می

 

 

افزاری به های نرمبازی کودکان است.گیمیفیکیشن یکی از موثرترین ابزارهای یادگیری به خصوص برای 

به کاری که  ،شود تا با امتیاز گیری و تشویق و دل گرمیدهد و منجر میکودکان اعتماد به نفس می

 شغول آن هستند ادامه دهند.م

هایی که در راه یادگیری برنامه نویسی کامپیوتر به کودکان وجود دارد به خصوص برای برخی نگرانی

 .تر و دشوار تر از آنی است که کودکان ما بتوانند آن را یاد بگیرندکه این علم سنگین .الدین این است

ه بدون اینکه به ابزار یادگیری آن توجهی البت در پاسخ به این نگرانی باید گفت حرف شما درست است،

 شود.

 یادگیری.وخی و بازی دارد تا جنبه برخی نظرشان این است که گیمیفیکیشن بیشتر جنبه ش

های زیاد دیگری در پاسخ به این عزیزان نیز باید گفت: در گیمیفیکیشن عالوه بر تفریح و بازی، جنبه

 یادگیری کودکان کمک به سزایی داشته باشد. درتوانند نیز وجود دارد که می

 

  

 ساله 70مشاهده سخنرانی تد  پسر بچه برنامه نویس 
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فصل 

 سوم

برنامه برای ساخت بازی   10معرفی 

 توسط کودکان

www.takbook.com



    

 

 

و اتفاقات تکراری ، شرط وشروط و یا شاخه و  شروع کنه به صحبت در مورد حلقهزمانی که فرزند شما 

فرعیات در زندگی روزمره، به این معنی است که فرزند شما داره یاد میگیره که چطور کد بزنه و این 

 یک توانایی فوق العادس.

 07و قدرتمند در قرن در جهانی که از پر از تکنولوژی است، داشتن مهارت کد زنی به یک برگ برنده 

تبدیل شده است. به عالوه اینکه این مهارت کودکان را به جای اینکه فقط مصرف کننده تکنولوژی 

 کند.باشند به یک تولید کننده خالق تبدیل می

ها  از رنگ،  فونت، های مختلفی وجود دارند و معموال در طراحی آنهای کدزنی برای رده سنیبرنامه

 ها به نحوی استفاده شده است تا برای کودکان جذاب باشد.ها و بازیجزء

ساخته شده است. برای کاربرانی که در حد  هاکشیدن و رها کردن بلوکبرا کودکان مبتدی در حد 

دهند و در نهایت افراد نویسی متناسب افراد تازه کار کدزنی انجام میمتوسط هستند، با زبان برنامه

 کنند.پیشرفته با زبان برنامه نویسی واقعی کار می

تا اون را پای  هایی متناسبی وجود دارهبنابراین کودک شما در هر سطحی که باشد ابزارها و برنامه

 سیستم بکشاند و به طور واقعی شروع به تولید محتوای خالق نماید.

 معرفی نرم افزار

 ایم. ها و مختصری از هر کدام را آوردهافزارها، رده سنی آندر ادامه انواع این نرم
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The Foos: 

های بالکرها کردن  با کشیدن و  ش مهارت آموزشی است و در حین بازی کودکاناین بازی برای افزای

و مرحله به مرحله با  گیرندگرافیکی کدها که به صورت پازل قرار دارند، منطق برنامه نویسی را یاد می

در داستان بازی  های بیشتری چالش

 شوند.رو میروبه

  سال  0برای چه سنی مناسب است؟

 به باال

 .هزینه این بازی چقدر است: رایگان 

 ی قابل اجرا است: هایستگاهچه د روی 

 آیفون، آیپد، آیپاد، اندروید، کیندل فایر 

 ها.فون-و ویندوز 

Kodable  
 

تنها با تعدادی دستورالعمل آموزش  نویسی را به کودکاناین برنامه در حین انجام بازی مفرح، برنامه

  نویسی است.سطح برنامه 0این برنامه دارای  دهد.می

قبل از اینکه خواندن را "  ها این است:شعار اصلی آن

 "بیاموزید، کد زدن را یاد بگیرید.

  سال به باال 6برای چه سنی مناسب است؟ 

 .هزینه این بازی چقدر است: رایگان  

 هایی قابل اجرا است:  آیپد.روی چه دستگاه 
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ScratchJr 
 سازند و اجرا شدن آنمیها به هم بازی را های کد و چسباندن آنکودکان با کشیدن و رها کردن بالک

نیازمند توضیح و همراه والدین برای کودکان است و پس از آشنایی با آن  ابتدا در این برنامه بینند.را می

راهنمای این بازی هم به صورت متن نوشته شده است و هم به  تواند بازی کند.کودک به راحتی می

 توانند با آن به راحتی کار کنند.های این حوزه نیز میصورت اشکال گرافیکی که حتی مبتدی

 

  سال به باال 6برای چه سنی مناسب است؟ 

 .هزینه این بازی چقدر است: رایگان  

 آیپدهایی قابل اجرا است: روی چه دستگاه 

 .و اندروید

 

 

Tynker: 

 

نویسی را در خالل بازی آموزش طریق اپلیکیشن منطق برنامهدکان هم از طریق وب سایت و هم ازبه کو

توانند با آن برنامه آموزان ابتدایی به راحتی میرابط کاربری آن به حدی ساده است که دانش دهد.می

های پازل و بازی را انجام دهند و در نسخه وانندتدر نسخه رایگان این برنامه کودکان می نویسی کنند.

 ای کنند.توانند همه بازی و یا مرحله به مرحله آن را خرید درون برنامهپولی می

تواند برای تثبیت کدهای برنامه نویسی دوباره بازی را از ابتدا انجام در این بازی اگر کودک، ببازد می

 دهد.
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  سال به باال 1برای چه سنی مناسب است؟ 

  :هزینه این بازی چقدر است

  . $0.44 - رایگان

 هایی قابل اجرا روی چه دستگاه

 آیپد و اندروید. است:

 

 

 

Cato’s Hike: 

در این بازی در راه پر  نویسی را یاد میگیرند.ای برنامهماجراجویانه مفاهیم پایهکودکان در حین داستان 

. در این راه شخصیت بازی از منطق برنامه پیچ و خم باید قلب و ستاره جمع کند و دوست پیدا کند

 .گیردنویسی کمک می

هایشان را از طریق ایمیل کودکان بازی

 توانند به اشتراک بگذراند.می

  سال به  8برای چه سنی مناسب است؟

 باال

  :0.44هزینه این بازی چقدر است$.  

 هایی قابل اجرا است: روی چه دستگاه

 آیفون، آیپاد، آیپد.
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Scratch: 

نوشته شده است. از طریق این برنامه میتوان  MITتی آیاین برنامه در آزمایشگاه مدیا دانشگاه ام

اسکرچ به  های تخیلی و تعاملی، بازی سازی و انیمیشن و محرک سازی نوشت.ای برای داستانبرنامه

تر دهد که چگونه منطقی فکر کنند، با دیگران همکاری و تعامل داشته باشند ومهمکودکان یاد می

 الزم را یاد بگیرند.های مهارت 07ازهمه برای زندگی در قرن 

کودکان بعد از  کشور جهان است. 702زبان دنیا و  02نکته بسیار مهم این برنامه پشتیبانی از بیش از 

شان به اشتراک توانند چیزی که تولید کردند را با دوستاننویسی، میهای برنامهایجاد اسکریپت با بلوک

 بگذارند.

  8برای چه سنی مناسب است؟ 

 سال به باال

  :هزینه این بازی چقدر است

  رایگان.

 هایی قابل اجرا روی چه دستگاه

 است: آیپد و اندروید.

 

Hopscotch: 

های شان را با گروهاین برنامه دارای محیط کدزنی جذاب است که کودکان میتوانند محصول تولیدی

 آنالین به اشتراک بگذارند

  سال به باال 72برای چه سنی مناسب است؟ 

  این بازی چقدر است: رایگان.هزینه  

 هایی قابل اجرا است: آیپد.روی چه دستگاه  
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Lightbot: 

کنند و نویسی، قفل سطح جدید بازی را باز میدر این برنامه کودکان با رسیدن به یک هدف برنامه

  گیرند.تری را فرا میمفاهیم پیشرفته

  72برای چه سنی مناسب است؟ 

 سال به باال

  :هزینه این بازی چقدر است

0.44$.  

 هایی قابل اجرا روی چه دستگاه

آیپد و آیفون، آیپاد، است: 

 اندروید.

 

 

Alice: 

های تعاملی، ویدیو و یا بیان توان برای ساخت بازیبعدی است که می 0این برنامه محیط برنامه نویسی 

 اولین ابزار برای آموزش مفاهیم شی گرایی به کودکان برنامه آلیس است. داستان از آن استفاده نمود.

 د کهآورنوجود میدنیای مجازی به (بیل اتومحیوان و   د انسان،شیا سه بعدی )مانندر این برنامه ا

توانند آن آموزان با نوشتن برنامه میدانش

برای اجرای این  اشیا را به حرکت درآورند.

 نیاز دارید. java runtimeبرنامه به 

  سال به  72برای چه سنی مناسب است؟

 باال

  :رایگان.هزینه این بازی چقدر است 
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 ویندوز، مک، لینوکسهایی قابل اجرا است: روی چه دستگاه. 

 

Daisy the Dinosaur: 

واسط کاربری توان از این بازی یادگرفت. به دلیل سادگی مفاهیم پایه برنامه نویسی کامپیوتر را می

هایی که در کودکان با چالش باشد.، این بازی متناسب با هر سنی میو کشیدن و رها کردن آن

ها و بازی وجود دارد، با مفاهیم دنباله

 .شوندحلقه و اشیا آشنا می

 رایگان.چقدر است:  هزینه این بازی 

 هایی قابل اجرا است: روی چه دستگاه

  .آیپد
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  خالصه مطالب گفته شده در جدول زیر نشان داده شده است.

  

 برنامهسایت آدرس  رده سنی نام بازی

The Foos 0 سال به باال thefoos.com 

Kodable 0 سال به باال kodable.com 

ScratchJr 6 سال به باال scratch.mit.edu 

Tynker 6 سال به باال tynker.com 

Cato’s Hike 1 سال به باال hwahba.com/catoshike 

Scratch 8 سال به باال scratch.mit.edu 

Hopscotch 8 سال به باال Hopscotch.in 

Lightbot 72 سال به باال lightbot.com 

Alice 72  باالسال به alice.org 

Daisy the Dinosaur 6 سال به باال itunes.apple.com 
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فصل 

 چهارم

 آموزشی رایگانثبت نام در دوره 
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 س شدن:رایگان مبانی برنامه نویوره د 

را در نظر بگیریم، در این دوره چگونگی رسیدن از  722تا  2اگر مسیری از  برنامه نویس شدنبرای 

 ورود به حوزه برنامه نویس شدن سواالت زیادی در ذهنبرای اگر  دهیم.ه یک را آموزش میصفر ب

 کنم.دارید، این دوره را به شما پیشنهاد می

روز متوالی از تاریخ ثبت  6برای شما به مدت دوره به صورت رایگان به محض ثبت نام در سایت، ین ا

 شود.نام ارسال می

 :یریدگکه در این دوره یاد میچیزهایی 

  نویسیمناسب برنامهسن 

  نویس شدننیاز برنامهپیش 

  ؟امن شما چیستیادگیری 

 نویسهای برنامهانمخ 

 های مختلف برنامه نویسیزبانبا شنایی آ 

  ویدیو، کتاب، وبسایتمنابع آموزشیمعرفی ، 

 های دیگر.پاسخ سؤال و 

 :دوره رایگان ثبت نامنحوه 

دوره رایگان نام و ایمیل خود صفحه در فرم بشوید و در قسمت سمت راست  teentech.irسایت وارد 

 را وارد نمایید.
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های وستان عزیز و خوانندگان محترم این کتاب در صورت تمایل برای کسب اطالعات بیشتر در زمینهد

با نویسنده در ارتباط  های ارتباطی زیرراهتوانید از طریق مطرح شده در کتاب و مسائل مربوطه می

 باشید.

 

 موفقیت روزافزون همگی مابا آرزوی 

 

 

www.teentech.irWebsite:  

  

https://www.instagram.com/samira_esnaashari/instagram:  

  

https://telegram.me/Teen_Techtelegram_ID: chanel  
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