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 کودك برنامه نویس من : كتاب عنوان  
  (آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی اسکرچ)

                 

 مهندس محدثه بابایی :  مولف                
 موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران: ناشر  
 نازنین نصیري:صفحه آرايي   
منصوره کردي:ويراستار ادبي   
 اول: نوبت چاپ  
 1398: تاريخ نشر  
 صدف:چاپ و صحافي  
 جلد  100:تيراژ   
 ریال  350000: قيمت 
 978-622-218-185-7: شابك  

  ميدان انقالب، ،تهران واحد فروش: نشاني
  خ كارگر جنوبي، روبروي پاساژ مهستان، 
  ١٢٥١پالك  
        ٢٢٠٨٥١١١-٦٦٤١٠٠٤٦تلفن:  

 فروشگاههاي اينترنتي ديباگران تهران  :

    WWW.MFTBOOK.IR 
www.dibagarantehran.com 

www.mftdibagaran.ir 
  

 dibagaran_publishingنشانی اینستاگرام دیباگران:             mftbook@نشانی تلگرام:
  دیباگران ،یک فرصت جدید شغلی.هرکتاب 

   .هرگوشی همراه،یک فروشگاه کتاب دیباگران تهران
  از طریق سایتها و اپ دیباگران،در هر جاي ایران به کتابهاي ما دسترسی دارید. 

 -1373بابایی،محدثه،:سرشناسه
 کودك برنامه نویس منپدیدآور: عنوان و نام 

 موزش مقدماتی زبان برنامه نویسی اسکرچ)آ( 
  مولف:محدثه بابایی.

 1398تهران : دیباگران تهران :مشخصات نشر: 
 ص90مشخصات ظاهري:

 978-622-218-185-7شابک: 
 فیپاوضعیت فهرست نویسی: 

 .عنوان دیگر:آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی اسکرچ
ادبیات -اسکرچ(زبان برنامه نویسی کامپیوتر):موضوع

 کودکان و نوجوانان.
 scratch(computer programموضوع: 

language)juvenile literature  
  QA   73/76رده بندي کنگره:
   )133/005(ج)     ( 81526/794رده بندي دیویی:

 5852501شماره کتابشناسی ملی: 
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  مقدمه ناشر
  


	��� ا�رات  ����� ا�� � ��ا
	  � �� ���ب ����� ������ ��� د
	���ان ���ان�� 

ن ���� د��. ��ا���� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !


	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی  
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  رماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر و انفو

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

 چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

ينه امور نشر مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زم

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران  " سركار خانم مهندس محدثه بابايي"كتابي كه در دست داريد با همت 

  انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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  ...خدایی که آفرید
  جهان را، انسان را، عقل را، علم را، معرفت را، عشق را

  و به کسانی که عشقشان را در وجودم دمید
  برسمآنان که ناتوان شدند تا به توانایی 

  و از دیگري جاودانه. شدماز یکی زاده  تولد من هستند. سرآغازکسانی که 
پاي من ه ب آنانتار مویی از  ند وکه سپیدي را بر تخته سیاه زندگیم نگاشترا  کسانیبوسم دستان می

  .سیاه نماند
  تقدیم به پدر و مادر عزیزم

   به یادگار...باشد 
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  سخن مؤلف
پذیرند و قواعد آن را می ،آزادانه و از روي اختیار ،بازي، فعالیتی داوطلبانه است که افراد

از یا بازیکنان  که شودکنند. معموالً هدفی که در بازي وجود دارد، باعث میدنبال میهدفی را 
 ،فضایی جدید لذت ببرند و یا در بعضی مواقع يتجربه گرفته و اززندگی روزمره، فاصله 
  احساس ناآرامی کنند. 

پردازشگر ي الکترونیکیِ مجهز به وسیلهبا یک هایی هستند که اي، بازيهاي رایانهبازي
؛ همچنین به دلیل کنندبرقرار میارتباط تعاملی یا دوطرفه با آن ها، شوند و بازیکنانجام می

 هايکنسولو  1، رایانه لوحیهاي خانگیبرروي تلویزیونتوانند میداشتن تصویر متحرك، 
  نیز نمایش داده شوند. 2بازي

اي قانون از پیش تعیین شده ،کندمیتصور بازیکن ، در بازي وجود ارتباط تعاملی علتبه 
شود. همچنین یبازي مباعث جذاب شدن  ،وجود ندارد و کامالً آزاد است؛ این تصوردر آن 

کند و تحت تأثیر بازي می دنیايجذب فرد را اخودآگاه ن ،ايهاي رایانهداستانی بودن بازي
 آرامی به سوي فضاییبه  ،دهد؛ به این ترتیب مخاطبفضاي فرهنگی و اجتماعی آن قرار می

یند یاددهی و آتوان فرها، میاستفاده از بازيبا  .شودهدایت میبازي  طراح نظرمورد 
، موضوعی را بازي و دفعاتتواند به فرد می. همچنین تر کردتر و جذابیادگیري را آسان

   .ا باال ببردرمرور کند و مهارت و سرعت عمل خود 
که هنگام ... زدن به محیط، جراحت و مانند صدمهخطراتی  ايي رایانههابازيدر 

 توان کمک به افراد بیمار و کمها این بازي. ، کمتر استدهدرخ میهاي فیزیکی بازي
 و به داروهاي مسکن کمتري نیاز داشته باشند. خیلی زود بهبود پیدا کنند تاکند می

ی، اي کند، از نظر جسمرایانه هايمدت زمان زیادي از وقت خود را صرف بازي ،اگر فرداما 
احساس درد در گردن، ، ذهن و اعصاب، فشار به چشم ؛بیندهایی میتربیتی آسیبو  روانی

پایین  ،بنديستون فقرات و استخوانتغییر در شکل ، احساس خستگی، کتف و دست
دور شدن از محیط ، کم شدن خالقیت و سازندگی، یتحصیل ، اُفتوري در کاربهرهآمدن 

- پرخاشگري و ستیزهو  گرایی و نداشتن مهارت برقراري ارتباط اجتماعیدرون، خانواده

                                                             
1 - Tablet 
2  - Game Console 
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اي هاي رایانههاي جسمی و روانی بازياز جمله اسیب هاي هیجانیجویی حاصل از بازي
   .است

نوشته  علوم رایانهاین کتاب به منظور آشنایی هرچه بیشتر نوجوانان و جوانان عالقمند به 
اي، در راستاي افزایش قدرت تخیل و تفکر هاي رایانهبازيویژه ه مرتبط با آن ب و مباحثشده 

فصل است. فصل  چهارمشتمل بر  جلد اول آن،این گروه از جامعه، ترجمه و تدوین گردید و 
 دستورها انواع بر ياقدمهفصل دوم، به م دارد. نویسی اسکرچ اشارهاول به آشنایی با زبان برنامه

 چهارمفصل در اشاره دارد.  اسکرچبه اصول پویانمایی در فصل سوم  پردازد.می اسکرچ زبان در
امید آنکه مقبول اُفتد و مفید فایده واقع شود. شایان ذکر  شده است.هاي تکمیلی ارائه پروژه

پذیراي انتقادات، پیشنهادات و یا  09120247386است نویسنده از طریق شماره تلفن 
  خوانندگان گرامی خواهد بود.سئواالت احتمالی 

  بابائی دثهمح
05/06/1398  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


