
  Scratchلغة ملفاهيم واملهارات الربجمية التي تدعمها ا

 :ملشاريعمهارات حل املعضالت وتصميم ا

 التفكري املنطقي •

تفكيك  • املعضالت املعقدة إىل أجزاء أبسط
 تنقيح املهام وإجياد األخطاء •

 تملةكمألساسية للوصول إىل مشاريع تطوير األفكار باالنطالق من املفاهيم ا •

 الرتكيز واملثابرة •

 :جمةربن احلاسب والاألساسية عملفاهيم ا

 .خطوةفًبرامج احلاسب بإخبار احلاسب بام عليه فعله بدقة, خطوة تقوم  •
 .الصايف املتيقظوإنام فقط التفكري ً كتابة برامج احلاسب خربة خاصة, تطلبتال  •

 :املفاهيم الربجمية

 مثال املفهوم الرشح

 Scratchة إلنشاء برنامج بلغ
عليك التفكري بشكل منظم 

إلجياد ترتيب اخلطوات التي 
 .جيب تنفيذها

 sequenceالتتابع 

 
 foreverكتلتي يمكن استخدام  

 إلجراء احللقات repeatو
  )تكرار جمموعة من التعليامت(

 iterationاحللقات

(looping) 

 
حتقق  if-else و if  كتلتاختترب

  .رشط ما

العبارات الرشطية 
conditional statements  

 
 Variablesيسمح لك تصنيف 

 
 variablesاملتحوالت 

بإنشاء متحوالت جديدة
 .واستخدامها ضمن الربنامج

 إنشاء Scratchتدعم 
 أو globalمتحوالت عمومية 

  بالكائنمتحوالت خاصة 
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ستني يف الوقت تنفيذ كدينشئ 
ذاته نيسبني مستقلني يتم تنفيذمها 

 .عىل التوازي

) املتوازيالتنفيذ (النياسب 
threads 

(parallel execution) 

 
 عندما يتحقق winnerيرسل الكائن األول الرسالة : ًمثال

 :الرشط
 broadcastيمكن استخدام 

لتنسيق أفعال جمموعة من 
 .الكائنات

 synchronizationالتزامن 

 
يبدأ تنفيذ املقطع الربجمي التايل يف الكائن الثاين عند استقبال 

 :الرسالة السابقة

 
 و mouse_xتستخدم  

mouse_y و loudness 
 

-realالتفاعل يف الزمن احلقيقي

time interaction 

كمعطيات ديناميكية يف الزمن
 .احلقيقي

 

  هي أحدnot و or وandبولياين 
 .أشكال املنطق البولياين

 booleanاملنطق ال

logic  

 pick randomختتار كتلة  
ًأعدادا عشوائية صحيحة ضمن 

 .جمال حمدد

 randomاألعداد العشوائية

numbers 
 

 when keyالكتلتان  

pressed و when sprite 

clicked مها مثال عن معاجلة 
 االستجابة ألحداث –األحداث 

 eventمعاجلة األحداث

handling 
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بإمكانك تصميم واجهة 
 – Scratchمستخدم تفاعلية يف 

استخدام كائنات قابلة للنقر 
  .ًللحصول عىل أزرار مثال

 userتصميم واجهة املستخدم 

interface design 

 

 :Scratch يف ًايلاح ةدوجوملا ريغ املفاهيم الربجمية

 ىنب • )اهريغو تافوفصملا( تايطعملا
 functions عباوتلاو procedures تاءارجإلا •

 recursion ةيدوعلا •

 inheritance ةثارولا •

 نم فوفص فيرعت • ضارغأ
 ةجلاعم • exception handling تاءانثتسالا
 ريرمت • ميقلا عاجرإو تاددحملا

 يصنلا لاخدإلا •

 اهيلإ جارخإلاو تافلم نم لاخدإلا •

 لوصولل  :يمسرلا اهعقوم ةرايز كنكمي Scratch ةغل نع رداصملا نم ديزملا ىلإ

http://scratch.mit.edu 

 :يلاتلا عقوملا نم اهيلع لوصحلا كنكميف ةيبرعلا ةغللاب رداصملا امأ

www.aoi.org.sy/adlogi/cse/scratch.htm 
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