لعبة البرمجة Tynker
Learn to Code with Tynker

ما هو تطبيق Tynker؟
 Tynkerهي عبارة عن منصة للحوسبة اإلبداعية التي من خاللها يتعلم االطفال البرمجة وبناء ألعاب ،مثل ماين
كرافت  ،Mincraftوتطبيقات أخرى .إنه يقدم البرمجة في صورة ألعاب تعليمية .على الرغم من حداثته ولكنه يعتبر من
أفضل التطبيقات التي تم إطالقها في هذا الشأن .أسلوب البرمجة فيه هو أسلوب البرمجة بالتركيب كأسلوب البرمجة في
تطبيق سكراتش  Scratchاملعروف .بينما يتميز  Scratchبتعليم تصميم البرامج ،يتميز  Tynkerبتعليم البرمجة ،ولسهولة
شرحه للدروس يمكن للطلبة استخدامه من دون تلقي مساعدة من أحد .تقدم  Tynkerللطفال دروسا انترنتية للتعلم
الذاتي للبرمجة وكتابة األكواد في املنزل ،ويوجد هناك منهجا كامال للبرمجة للمدارس.

منصات عمل التطبيق
iOS, Android, Web-Browser
إن  Tynkerموجود كتطبيق بالهواتف النقالة كما هو موجود كموقع ويب تعليمي.
رابط موقع التطبيق
Tynker.com
يحتوى املوقع على مجموعة كبيرة من األكواد الجاهزة مع ذكر فيما تستخدم هذه األكواد ،وعلى الطفل اختيار حزم
األكواد الصحيحة وتركيبها ووضعها سويا لتطوير لعبة ،برنامج أو عرض تقديمي

للتمتع باخلدمات اجملانية الّيت يُوفُّرها املوقع يتوجب بناء حساب ،هنالك  3أنواع حسابات ُُيكن بناؤها تِْب ًعا للجيل ووظيفة الشخص;
-1حساب طالب.
-2حساب ُمعلّم.

-3حساب لألب أو األُم.
ُدخل اىل موقع ُُ www.Tynker.comثّ أُن ُقر على "."Join For Free
ً
أوًل أ ُ

عند الضغط على " "Join For Freeتُفتَ ُح النافذة التالية ،يف هذه النافذة تظهر أنواع احلسابات املتاحة والّيت ُُيكن بناءها يف موقع :Tynker
ُ

ِ
ترغب ببنائه.
َحد ْ
ِّد نوع احلساب حسب إذا ُكنت طالبًاُ ،معلّ ًما أو وال ًداُُ ،ثّ أُن ُقر على نوع احلساب الّذي ُ
يف هذا امللف سيتم عرض كيفية بناء حساب للفئات الثالث.

بناء حساب طالب:
أُن ُقر على  Studentلبناء حساب طالب.
هنالك إمكانيتان لبناء حساب طالب يف موقع :Tynker
 -1بناء حساب من خالل بريدك اًللكرتوين اخلاص يف .Google
-2

بناء حساب بدون بريد الكرتوين.

تتبّع الخطوات التالية لبناء حساب طالب:

بناء حساب من خالل بريدك
عند الضغط على هذه
بناء حساب بدون بريد الكرتوين.

األيقونةُُ ،يكنك احلصول على
اسم ُمستخدم عشوائي يُقدمه
لك موقع .Tynker

سجل اسم املستخدم الّذي ترغب به.
ّ
ُ
سجل كلمة املرور الّيت ترغب هبا.
ّ

اًللكرتوين اخلاص يف .Google
ُمالحظة :عند اختيارك لبناء

حساب من خالل ،Google
ًل حاجة مللء التفاصيل يف أدىن
الصفحة.

بعد اختيارك لبناء حساب دون بريد الكرتوين واختيارك ًلسم املستخدم
ُ
وكلمة املرور أُن ُقر على  ،Nextعندها تُفتح الصفحة التالية:

سجل ُعمرك

سجل الربيد اإللكرتوين ِ
ألحد الوالدين.
أُن ُقر على Join Tynker

يوما،
انتبه :على الوالد أن يقوم مبُصادقة احلساب اخلاص للطالب يف موقع  Tynkerخالل ً 11

فتح الصفحة التالية:
بعد االنتهاء من بناء حسابك تُ ُ

وذلك من خالل الدخول اىل الربيد اإللكرتوين الّذي قُمت بتسجيله عند بناءك للحساب.

منصة اإلطالق

المستخدم).
مشاريعي (مشاريع ُ

تعلم من خالل االلعاب
العاب ماين كرافت
اكتشف
\

خروج من الحساب

بناء حساب والد:
عند الدخول اىل موقع  Tynkerأُن ُقر على "."Join For Free

أُن ُقر على .Parent

تضم إعدادات بناء حساب الوالد.
فتح نافذة جديدةُ ،
عند الضغط على  ،Parentتُ ُ
هنالك  3إمكانيات لبناء حساب والد يف موقع :Tynker


بناء حساب من خالل بريدك اًللكرتوين اخلاص يف .Google



بناء حساب من خالل حسابك يف فيسبوك.Facebook-



بناء حساب من خالل بريد إلكرتوين آخر غري .Google

أُن ُقر على هذه األيقونة لبناء حساب من خالل بريدك اًللكرتوين اخلاص يف .Google
أُن ُقر على هذه األيقونة لبناء حساب من خالل حسابك يف فيسبوك.Facebook-

سجل بريد اًللكرتوين.
ّ
بناء حساب من خالل بريد إلكرتوين آخر غري .Google

سجل كلمة املرور.
ّ
ِ
أع ْد تسجيل كلمة املرور.

أُن ُقر على  Nextبعد اًلنتهاء من تسجيل تفاصيلك.

فتح نافذة جديدة أُخرى:
بعد الضغط على  Nextتُ ُ
قُم بملء باقي تفاصيلك الشخصية ،ثُ ّم أُن ُقر على Join Tynker

سجل امسك.
ّ
اسمباقي
سجلمبليء
قم
العائلة.
ُّ
تفاصيلك
الشخصيةُُ ،ثّ
من تسجيل باقي تفاصيلك
اًلنتهاء
Join
أُن ُقربعدعلى
 Tynkerعلى Join Tynker
أُن ُقر

بعد الضغط على  Join Tynkerتُفتح صفحة جديدة ،تضم معلومات حول

تأكيد الربيد اًللكرتوين الّذي قُمت بالتسجيل من خالله.

مبعىن آخر ،عليك الدخول اىل الربيد اإللكرتوين
الّذي قُمت بالتسجيل من خالله وفتح الرسالة

الّيت تلقيتها من موقع  Tynkerوذلك إلهناء
عملية بناء احلساب.

بعد اًلنتهاء من كافة إعدادات بناء حسابك ،تُفتح الصفحة التالية:
ُمالحظة :من خالل حسابك ُُيكنك بناء حساب طالب.

صفحة البداية -إضافة حساب طالب.
صفحة البداية -إضافة حساب طالب.

المستخدم).
مشاريعي (مشاريع ُ
منصة عرض مشاريع طفلك.
مواد ُمساعدة لأللعاب التي تقوم

بشراءها لطفلك.

اإلعدادت.
الخروج من الحساب.

بناء حساب ُمعلم:
عند الدخول اىل موقع  Tynkerأُن ُقر على "."Join For Free

أُن ُقر على .Teacher

هنالك امكانيتان لبناء حساب ُمعلم يف موقع :Tynker
 بناء حساب من خالل بريدك اًللكرتوين اخلاص يف .Google
 بناء حساب من خالل بريد إلكرتوين آخر غري .Google

أُن ُقر على هذه األيقونة لبناء حساب
من خالل بريدك اًللكرتوين اخلاص

يف .Google
سجل بريدك اًللكرتوين.
ّ
بناء حساب من خالل بريد
إلكرتوين آخر غري .Google

أُن ُقر على  Nextبعد اًلنتهاء
من تسجيل تفاصيلك.

سجل كلمة املرور.
ّ
ِ
أع ْد تسجيل كلمة املرور.

بعد اًلنتهاء من إعدادات بناء احلساب ،تُفتح الصفحة التالية:
يضم حساب املعلم اخلدمات التالية:
ُ
ُ

تضم
هذه الصفحة ُ

تضم كائنات
صفحة ُ

لفئات ُعمرية ُُمتلفة

إضافتها اىل ألعاب

للمستخدم
مساقات لتعلم الربجمة وأغراض ُُيكن ُ
.Minecraft

صفحة املشاريع اليت يقوم
وتضم
املعلم ببناءهاُ ،
ُ
الصفوف واأللعاب
الربجمية الّيت يقوم املعلم
ُ
ببناءها لطُالبه.

تضم الصفوف
صفحة ُ

الّيت يقوم املعلم ببناءها،
ُ
أو إضافتها اىل حسابه.

تضم الصفوف الّيت يقوم املعلم ببناءها ،أو إضافتها اىل حسابه.
صفحة ُ
ُ

وتضم الصفوف واأللعاب الربجمية الّيت يقوم املعلم ببناءها لطُالبه.
صفحة املشاريع اليت يقوم املعلم ببناءها; ُ
ُ
ُ

للمستخدم إضافتها اىل ألعاب .Minecraft
صفحة ُ
تضم كائنات وأغراض ُُيكن ُ

تضم مساقات لتعلم الربجمة لفئات ُعمرية ُُمتلفة
هذه الصفحة ُ

