
     
  Lifelong Kindergartenجمموعة 

 الوسائط يف معهد ماساتشوسيتس للتقانةخمرب 
http://scratch.uaeu.ac.ae 

 
 التفكري املنطقي •

 تنقيح املهام وإجياد األخطاء •

 إىل مشاريع مكتملةًوصوال أساسية مفاهيم من ًانطالقا تطوير األفكار  •

 واملثابرةاملستمر الرتكيز  •

 
 .ًالضبط خطوة فخطوة بام عليه فعله بَخترب الربامج احلاسوب •

ًال تتطلب كتابة برامج للحاسوب خربة خاصة، وإنام التفكري اليقظ والصايف فحسب • ً. 

 

 مثال الرشح املفهوم

 سكراتشإلنشاء برنامج بلغة  التتابع
عليك التفكري بشكل منظم إلجياد 
ترتيب اخلطوات التي جيب 

 .تنفيذها

 كرر «كتلتي ن استخدام يمك )احللقات(التكرار 
 لتكوين »كرر« و »باستمرار

تكرار جمموعة من (احللقات 
 .)التعليامت

 » وإال-إذا «  و»إذا« ختترب كتلتا العبارات الرشطية
 .حتقق رشط ما

http://scratch.uaeu.ac.ae


 مثال الرشح املفهوم

إنشاء من  »املتغري«متكنك لبنات  املتغريات
 .برناجمكيف واستخدامها متغريات 

أو الرشائط ختزن املتغريات األرقام 
إنشاء سكراتش تدعم . املحرفية
متغريات  عمومية أو متغريات

 . مابكائنخاصة 

بتخزين  »لالئحةا«بنات لسمح ت )املصفوفات (اللوائح
أرقام ورشائح حمرفية يف لوائح 

هذا اعتبار يمكن . والوصول إليها
ًمصفوفة النوع من بنى املعطيات 

 .ًديناميكية

 
 و »عند ضغط مفتاح«اللبنتان  معاجلة األحداث

 عن نمها مثاال »عند نقر كائن«
االستجابة أي  –معاجلة األحداث 

ألحداث يتسبب هبا املستخدم أو 
 .أجزاء أخرى من الربنامج

ئ تنفيذ كدستني يف الوقت ينش )ياملتوازالتنفيذ (النياسب 
عىل ينفذان ذاته نيسبني مستقلني 

 .التوازي



 مثال الرشح املفهوم

ندما ع«و  »بث« يمكن استخدام التزامنوالتنسيق 
لتنسيق أفعال جمموعة من  »أستقبل
يسمح استخدام يام  ف.الكائنات

 . بالتزامن» وانتظربث«

 :عندما يتحقق الرشط» الفوز«يرسل الكائن األول رسالة : ًمثال

سالة يبدأ تنفيذ املقطع الربجمي التايل يف الكائن الثاين عند استقبال الر
 :السابقة

ًاخرت عددا عشوائيا«لبنة ختتار  األعداد العشوائية ً« 
 عشوائية صحيحة ضمن ًأعدادا

 .جمال حمدد

عض بهي  »ليس« و »و« و »أو« جرب املنطق
 .املنطقجرب أشكال 

 و »املوضع س للفأرة« متستخد الديناميكيالتفاعل 
شدة «و  »املوضع ص للفأرة«

كمعطيات ديناميكية  »الصوت
 .يف الزمن احلقيقيللتفاعل 

كانك تصميم واجهة مستخدم مبإ تصميم واجهة املستخدم
استخدام  – سكراتشتفاعلية يف 

كائنات قابلة للنقر للحصول عىل 
  .ًأزرار مثال

 
 الوراثة • والتوابعاإلجرائيات  •
 االستثناءاتجلة امع • قيم اإلعادةواملحددات مترير  •
 من من لوحة املفاتيحإلدخال ا • العودية •
 تمن ملفااإلدخال  • صفوف من الكائناتتعريف  •


