
 ها برای آموزش برنامه نویسی به کودکانبهترین بازی

 

هرچه این سن پایین تر باشد شانس . شروع کرد یادگیری برنامه نویسی را می توان از هر سنی به جز نوزادی

هتر دارید، ب قصد آموزش این مهارت را به بچه ها ین اگراعالقمند شدن کودکان به کدنویسی بیشتر است بنابر

 به کدنویسی است. آنها  زودتر دست به کار شوید. نخستین قدم در این راه عالقمند کردن چهاست هر

هم « Hello World»کار با اصول پایه ای کدنویسی ندارند و مثال معروف  طبیعتا کودکان عالقه ای به شروع این

سی به کودکان را با چیزی آموزش برنامه نویبه نظر نمی رسد. بنابراین آنها  گزینه خوبی برای عالقمند کردن

 سرگرم کننده شروع کنید تا دلیلی برای ادامه دادن داشته باشند. 

 

1. Minecraft 

 

 

 

https://www.minecraft.net/en-us/


ست. ابه گوشتان خورده آن  نامکرفت نیازی به معرفی ندارد و حتی اگر این بازی را تجربه نکرده باشید،  ماین

خسته نخواهند شد. آن  این بازی تقریبا با تمام پلتفرم های کنونی سازگاری دارد و کودکان هرگز از بازی با

کرفت کافی است تا به گزینه ای مناسب برای آموزش برنامه نویسی به کودکان تبدیل  محبوبیت باالی ماین

 شود.

ازی هم محسوب می شود. پس از عالقمند اما ابزاری برای ساخت ب استکرفت یک بازی  هرچند خود ماین

توسعه بازی های جدید در گیمی دور نمی ماند. آنها  گزینه تولید گیم هم از نظر ،شدن کودکان به این بازی

 توانایی بازی سازیبعید نیست حتی کودکان کم سن هم به سرعت  خواهد داد وانگیزه افراد کم سن محبوب به 

 دا کنند. را پی

 

2. CodeCombat 

 

 

 یرا در سرزمینی حماسکدنویسی یک قهرمان  پیداست، در این بازی شما با CodeCombatهمانطور که از نام 

 را گزینه توان آننقش معلمان هم در نظر گرفته شده، بنابراین می  ،این پروژه گروهیدر کنترل خواهید کرد. 

 ای مناسب برای آموزش برنامه نویسی به کودکان در مدرسه به شمار آورد. 

https://codecombat.com/


برخالف برخی بازی ها که از شبه کد یا زبان برنامه نویسی ساده شده خودشان استفاده می کنند، 

CodeCombat  .عنوان دو  برای مثال می توان به جاوا اسکریپت و پایتون بهبر زبان های موجود تکیه دارد

، و نسخه ساده شده CoffeeScriptاز  به صورت آزمایشی CodeCombatزبان فوق محبوب اشاره کرد. 

JavaScript  .هم پشتیبانی می کند 

 

 

3. LEGO Mindstorms 

 

 

 

 LEGO Mindstormsاین بازی هم مثل ماینکرفت یکی از شناخته شده ترین بازی های این لیست است. 

. ی کندو بالک های اسباب بازی، ربات طراحچند سال قبل معرفی شده و به کاربر اجازه می دهد با ترکیب کد 

آن  ای جدیدهم بهتر شده اند و برخی از مدل ه LEGO Mindstormsبا پیشرفت فناوری کیت های 

 عملکردی خیره کننده دارند. 

https://www.lego.com/en-us/mindstorms


که  EV3حتی نیازی به کامپیوتر هم ندارند. اپ برنامه نویسی  EV3کودکان برای برنامه نویسی مدل های جدید 

تنها با استفاده از تبلت و گوشی امکان برنامه نویسی ربات را به کودک ارائه شده،  iOSدر دو نسخه اندروید و 

 خواهد داد. 

4. Lightbot 

 

 

 

بازی با ساختار معمایی با این هدف ساخته شده که کاربر بدون اینکه خودش بداند برنامه نویسی بیاموزد.  این

ر اساس داده های ب و رد قابل قبولی داشتهنرسد اما عملک LEGOبه ماینکرفت و  Lightbotشاید محبوبیت 

 با این گیم کار کرده اند. میلیون کودک در جهان  ۰۲یش از تا کنون ب Lightbotسایت 

. تمرکز می کندآن  روی مفاهیم مرتبط بهآموزش یک زبان برنامه نویسی واقعی نیست بلکه  Lightbotهدف 

، پروسه ها و شرط ها و شدنتوالی، سربار فرا می گیرند شامل  Lightbotمباحثی که کودکان حین بازی با 

 . استحلقه های تکرار شونده 

5. Code Monster 

https://lightbot.com/
http://www.crunchzilla.com/code-monster


 

 

این اپ  .استآن  مزیت اصلیدر ابتدای کار بیش از حد ساده به نظر برسد اما این  Code Monsterشاید 

به نمایش درمی آورد. در یک کادر متنی الی صفحه جاخوش کرده و مجموعه ای از تمرین های کدنویسی را با

 هدف نهایی آموزش برنامه نویسی از طریق این تمرین ها است. 

تعریف معنی متغیر، برای مثال به جای راهکار این برنامه آزمایش عملی به جای اصرار روی معرفی مفاهیم است. 

 انگیزهرا به کودک نشان می دهد. کودکان پس از کمی سر و کله زدن با این اپ آنها  ملی یکی ازکاربرد ع

 ند. بیشتر را به دست می آوربررسی مفاهیم 

 شاید این روش برای همه کودکان ایده آل نباشد اما به عنوان راهکاری تجربی ارزش آزمایش کردن را دارد. 

6. Blockly Games 

 

https://blockly-games.appspot.com/?lang=en


 

طراحان این بازی باور دارند که در قالب مجموعه ای از بازی ها می توان برنامه نویسی را به کودکان آموزش داد. 

Blockly Games  هم مثلLightbot  آن  بلکه روی مفاهیم مرتبط بابرنامه نویسی واقعی را آموزش نمی دهد

 ط به کدنویسی طراحی شده اند. های مرتب برخی از بازی ها بسیار ساده بوده و در قالب پازلمتمرکز است. 

برخی از بازی ها با موارد معرفی شده در این فهرست همپوشانی دارند اما برخی دیگر منحصر به فرد هستند. 

Blockly Games  مکانی فوق العاده برای آموزش برنامه نویسی به کودکان است اما مفاهیم را به شکل ترتیبی

 اطالعاتی کلیدی را از دست خواهد داد.  ،آموزش می دهد در نتیجه اگر کودک تمرین را نیمه کاره رها کند

7. RoboZZle 

http://www.robozzle.com/


 

 

با قرار دادن دستورات در مجموعه ای از بالک هم خبری از آموزش برنامه نویسی واقعی نیست بلکه  در این مورد

رید. مراحل ابتدایی بسیار ساده هستند اما بازی به سرعت مفاهیمی نظیر ها کنترل یک ربات را در دست می گی

برای کسانی نهفته که در پی  آموزش معرفی می کند. در این بازی مفاهیمی کلیدیزیر روال ها و بازگشت را 

 یادگیری برنامه نویسی هستند. 

ارتباط برقرار می کنند، در عین حال آنقدر سرگرم کننده آن  سریع با نونهاالناین بازی آنقدر ساده است که 

این کند.  می کرده و بزرگساالن را هم به حل کردن پازل ها مشغول درگیراست که کودکان بزرگتر را هم 

 قابلیت به لطف انتخاب مراحل بر اساس سطح کاربر میسر شده است. 

 

8. CodeMonkey 

https://www.playcodemonkey.com/


 

 

CodeMonkey  رو حتی از  منحصرا برای معلمان طراحی شده و از اینبرخالف اغلب بازی های این فهرست

هزینه  Mindstormsکمتر از کیت آن  شود، با این وجود برای استفاده ازماینکرفت هم گرانتر تمام می 

  پرداخت خواهید کرد.

CodeMonkey  هم مثل دیگر اپ ها به صورت کامل در مرورگر قابل اجرا است. از نظر گیم پلی هم شبیه

است که ظاهرا این  خواهید کرد. گفتنی، یک میمون را هدایت ت با این تفاوت که به جای قهرماندیگر موارد اس

در مرورگرهای دیگر به مشکل خواهید آن  بازی بر پایه مرورگر کروم طراحی شده و احتماال در صورت اجرای

 خورد. 

 

9. Machineers 

https://www.machineers.com/


 

. این بازی مزایای ماجراجویی آموزشی یاد کرده اند به عنوان Machineersتوسعه دهندگان این بازی از 

 کودک را هم با منطق برنامه نویسی آشنا می کند.  ،بسیاری دارد و در کنار مراحل سرگرم کننده

Machineers را دانلود کنید. خوشبختانه بازی با سیستم  است که برای اجرا باید آن یکی از معدود بازی هایی

 را اجرا کنید.  ترها می توانید آنزگاری دارد بنابرین در همه کامپیومک او اس ساعامل ویندوز، لینوکس و 

11. Bot-Cargo 

https://twolivesleft.com/CargoBot/


 

 

Cargo-Bot طراحی برای آپید  تنها بازی فهرست ما است که منحصراحاظ با اپ ها دیگر فرق دارد و از چند ل

ده که برای توسعه اپ های طراحی کر Codeaرا با استفاده از اپ  آن Cargo-Botشده است. برنامه نویس 

 آیپد محور کاربرد زیادی دارد. 

 Cargo-Botشباهت بسیاری با دیگر موارد لیست دارد. آن  است و روش بازی با جورچین ۶6این بازی شامل 

 روشی بسیار خوب برای عالقمند کردن کودکان به برنامه نویسی است. 

۱۱ .Scratch 

https://scratch.mit.edu/


 

 

Scratch گیم  ازه بازی بافراتر از یک بازی برنامه نویسی است و در واقع به عنوان یک پلتفرم کامل به کاربر اج

ثبت کرده اند. این پلتفرم هم مثل ماینکرفت کودک را از طریق که توسعه دهندگان دیگر هایی را می دهد 

خت بازی های جدید سرگرم می کند. توسعه بازی های ساده انگیزه ای بسیار قوی برای فراهم کردن امکان سا

 ادامه راه پر وپیچ خم آموزش برنامه نویسی به کودکان خواهد بود. 

Scratch  که توسط گروهLifelong Kindergarten  در آزمایشگاه رسانهMIT  طراحی شده، کامال رایگان

را از دست  Scratchهرچند اپ های رایگان دیگری هم در این فهرست معرفی شده اند اما به هیچ وجه است. 

 ود. کنار مزایای آموزشی فراوان، احتماال سرگرمی جالبی هم برایتان خواهد ب ندهید چون در

را برگزار می کند. برای کسب  Scratchسماتک هم چند وقتی است که دوره آموزشی برنامه نویسی نوجوانان با 

 اطالعات در این باره کلیک کنید

 

 عالقمند کردن کودکان به برنامه نویسیروش های دیگر برای 



نویسی است اما راه های هرچند بازی های معرفی شده در این فهرست روشی عالی برای جذب کودکان به کد

روش اهدای پاداش در بازی ها می تواند به کودکان برای ادامه راه  شایددیگری هم برای اینکار وجود دارد. 

سی عالقمند شوند. برای گروه دوم ممکن است عناصر انگیزه بدهد اما بعید نیست برخی بچه ها اساسا به کدنوی

 بازی حتی نقش یک سد را هم بازی کنند. 

 


