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مشاركة هذه إمكانية إىل تحركة، باإلضافة املرسوم اللعاب واألتفاعلية والقصص السهل إنشاء تلغة برجمة جديدة  Scratch سكراتش

 .بياملشاريع مع اآلخرين عىل الو
ًيوفر هذا الدليل املرجعي نظرة شاملة عن برنامج سكراتش ًأوال إذا كانت هذه املرة األوىل لك كمستخدم لسكراتش فمن األفضل أن جترب . ً

). http://www.aoi.org.sy/adlogi/scratch/ScratchGettingStarted_arabic.pdf (" باستخدام سكراتشءدليل البد"
 .ًيمكنك العودة بعد ذلك إىل هذا الدليل للحصول عىل معلومات أكثر تفصيال

 وبطاقات سكراتش باإلضافة إىل األسئلة التعليميةسكراتش أفالم : حيوي موقع سكراتش مصادر أخرى ملساعدتك يف تعلم سكراتش
 .http://scratch.mit.edu/howtoعليك بزيارة . متكررة الطرح

 : من الدليل املرجعي من املوقع التايل األحدثالنسخةاحلصول عىل يمكنك 
http://www.aoi.org.sy/adlogi/scratch/ScratchReferenceGuide_arabic.pdf 

 
 costume ًمظهرا يمكنك تغيري شكل الكائن بإعطائه .)أغراض متحركة قابلة للربجمة( spritesكائنات تتألف مشاريع سكراتش من 

يمكنك رسم : مظهريمكنك استخدام أي صورة متوفرة ك. بإمكانك جعل كائن ما يبدو كشخص أو قطار أو فراشة أو أي يشء آخر. ًاخمتلف
 .، أو استرياد صورة من القرص الصلب، أو سحب صورة بالفأرة من صفحة ويبPaint Editor اخلاص بسكراتش صورة يف حمرر الرسم

 رسومية يف لبناتعليك جتميع .  أو االستجابة للكائنات األخرىاملوسيقىًا إياه بالتحرك أو عزف يمكنك توجيه األوامر لكائن ما خمرب
ًيشغل سكراتش هذا املقطع منفذا ًا مزدوجًمقطع برجمي نقرا عند نقر . كائن بام عليه فعلهالإلخبار  scripts مقاطع برجميةكدسات تسمى 

 .اللبنات من قمة الكدسة حتى هنايتها

رغم أن سكراتش ال تدعم اللغة العربية بعد، فإن املصطلحات العربية املطبوعة بجوار ما يقابلها من  :مالحظة
 من سكراتش الذي سيدعم ١.٣ املقرتحة ليتم استخدامها يف اإلصدار تاملصطلحات اإلنكليزية هي املصطلحا

 . بإذن اهللا٢٠٠٨عام ين من  النصف الثاخاللصدوره ، والذي يتوقع  يف اللبنات والواجهاتاللغة العربية

 

الوسائط بمعهد  خمرب يف  Lifelong Kindergartenسكراتش بواسطة جمموعة برنامج يتم تطوير 
ع البحث يف ّ وجتممؤسسة إنتلو  NSFمؤسسة العلوم الوطنية بدعم مادي من  MITماساتشوستس للتقانة 

 .الوسائط بمعهد ماساتشوستس للتقانة خمرب 
  

http://www.aoi.org.sy/adlogi/scratch/ScratchGettingStarted_arabic.pdf
http://scratch.mit.edu/howto
http://www.aoi.org.sy/adlogi/scratch/ScratchReferenceGuide_arabic.pdf
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تتحرك الكائنات وتتفاعل مع بعضها .  هي املكان الذي ترى فيه قصصك وألعابك ورسومك املتحركة وقد دبت فيها احلياةstageاملنصة 

 .البعض عىل املنصة

 

ً وحدة طوال، وتقسم إىل شبكة ٣٦٠ً وحدة عرضا و٤٨٠تبلغ أبعاد املنصة 
  .y = 0 و x = 0ملركز املنصة اإلحداثيات  . y و xبمحورين 

ملعرفة إحداثيات موقع ما عىل املنصة قم بتحريك مؤرش الفأرة يف أنحاء املنصة 
 .ًحتت املنصة متاما جهة اليمني إحداثيات املؤرش تغريوراقب 

 
 Escاضغط املفتاح . ملشاهدة املشاريع يف وضعية ملء الشاشة Presentation Modeنمط العرض التقديمي  انقر زر 

 .نمط العرض التقديميللخروج من 
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 :انقر أحد هذه األزرار إلنشاء كائن جديد.  يف سكراتش، فإن املرشوع حيوي كائن هرة واحدعند بدء مرشوع جديد

 
 .ارسم بنفسك املظهر اخلاص بكائنك اجلديد يف حمرر الرسم

 
ً أو استورد كائنا جديدا–ًاخرت مظهرا للكائن اجلديد  ً. 

 
 .عىل كائن بشكل عشوائياحصل 

من  deleteحذف بالزر األيمن للفأرة واخرت الكائن إذا أردت حذف كائن ما فاخرت املقص من رشيط األدوات وانقر ذلك الكائن، أو انقر 
 .القائمة املنبثقة

 grab screenلحصول عىل كائن جديدحتديد منطقة من املنصة لبالزر األيمن واخرت املنصة إلنشاء كائن يبدو كجزء من خلفية املنصة، انقر 

region for new sprite ومن ثم حدد املنطقة التي تريد ظهورها ككائن جديداملنبثقة من القائمة ،. 

 
يظهر حتت كل كائن اسم الكائن وعدد املقاطع . مصغرات جلميع الكائنات املوجودة يف املرشوع Sprite Listالكائنات الئحة تعرض 

 .جمية وعدد املظاهر لديهالرب

 
الكائن نفسه  أو انقر –املقاطع الربجمية واملظاهر واألصوات اخلاصة بكائن ما، انقر الصورة املصغرة للكائن يف الئحة الكائنات ملشاهدة وحترير 

ًنقرا مزدوجا املوجود عىل املنصة   أو show للقيام بعمليات اإلظهار ).يف الئحة الكائناتاللون أزرق بمستطيل سيتم متييز الكائن املحدد (ً
مصغرة الكائن يف الئحة الكائنات بالزر األيمن  قم بنقر delete أو احلذف duplicate) إنشاء نسخة ثانية( أو املضاعفة exportالتصدير 

 يف الوقت Shiftفتاح املمع ضغط إلظهار كائن خمفي أو موجود خارج احلدود املرئية للمنصة، انقر مصغرة الكائن يف الئحة الكائنات . للفأرة
 . سيؤدي ذلك إىل إظهار الكائن ونقله إىل مركز املنصة–نفسه 

 .بإمكانك إعادة ترتيب الكائنات يف الئحة الكائنات بواسطة سحب املصغرات
 .)ل بني املظاهر املختلفة لهبطريقة مماثلة لتغيري شكل كائن ما بالتبدي( backgroundsاخللفيات ري شكلها بالتبديل بني يتغاملنصة تستطيع 

 .ملشاهدة وحترير املقاطع الربجمية واخللفيات واألصوات املرتبطة باملنصة، انقر مصغرة املنصة يف الطرف األيرس من الئحة الكائنات
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ً نقرا هالتشغيل لبنة ما انقر. Scripts Areaج منطقة الربام إىل Blocks Paletteلوح اللبنات لربجمة أحد الكائنات اسحب اللبنات من 

 ً.مزدوجا
ًانقر نقرا مزدوجا يف أي مكان يف الكدسة لتشغيل املقطع الربجمي من األعىل إىل األسفل. ًأنشئ الربامج بتجميع اللبنات سوية يف كدسات ً .
 .نبثقة من القائمة املhelpاملساعدة ملعرفة وظيفة لبنة ما، انقرها بالزر األيمن واخرت 

يمكنك إدراج . خط متييز أبيض سيشري إىل إمكانية إفالت اللبنة لتشكيل ارتباط صالح مع لبنة أخرىًعندما تسحب لبنة إىل منطقة الربامج فإن 
 .اللبنات يف وسط كدسة أو هنايتها

الكدسة ستنفصل من الوسط  سحب لبنة من وسط الكدسة فإنبإذا قمت . لتحريك كدسة قم بسحبها من اللبنة املوجودة يف أعالها
لنسخ كدسة من اللبنات من كائن إىل آخر اسحب الكدسة إىل مصغرة الكائن . مجيع اللبنات املوجودة حتتهاوستتحرك مع اللبنة التي اخرتهتا 

 .اآلخر يف الئحة الكائنات
ًحتوي بعض اللبنات داخلها حقوال نصية قابلة للتحرير، مثل اللبنة  املوجودة انقر داخل املساحة البيضاء  القيمة ِّلتغري. ً

 . داخل هذه املساحة البيضاء–  مثل –ًبإمكانك أيضا وضع اللبنات مستديرة األطراف . واكتب الرقم اجلديد
 .ً إلظهار القائمة ثم انقر مرة أخرى لتحديد اختياركانقر املثلث .   مثل –متلك بعض اللبنات قوائم منسدلة 

ألخذ لقطة ملنطقة الربامج انقر .  من القائمة املنبثقةclean upترتيب ودة يف منطقة الربامج انقر بالزر األيمن واخرت لرتتيب املقاطع املوج
 .save picture of scriptsحفظ صورة للربامج بالزر األيمن واخرت 

 
 . لعرض وحترير مظاهر الكائن املحددCostumesاملظاهر انقر إطار 

 
 انقر مصغرة املظهر الذي ،للتبديل إىل مظهر آخر.  اللون أزرقلبمستطيمميز ) girl1-walking(املظهر احلايل للكائن . هرانهلذا الكائن مظ

 .تريده



  
 

 ٥

 :هناك ثالث طرائق إلنشاء مظهر جديد
 . لرسم مظهر جديد باستخدام حمرر الرسمانقر  •

 . السترياد ملف صورة من القرص الصلبانقر  •

 . أو أكثر من صفحة ويب أو من سطح املكتبًاسحب بالفأرة صورة •

 ). املتحركةGIFبام فيها صور  (JPG ، BMP ، PNG ، GIF: يمكن لسكراتش أن يتعامل مع العديد من األنواع املختلفة مللفات الصور
يتم حتديث أرقام املظاهر سبإمكانك تغيري ترتيب املظاهر بسحب املصغرات بالفأرة، و). يظهر عىل يساره(لكل مظهر من املظاهر رقم حمدد 

 .ًتلقائيا عندما يتم تغيري ترتيبها
أو لتصدير نسخة من هذا املظهر ) turn into new sprite(بالزر األيمن لتحويل املظهر إىل كائن مستقل جديد مصغرة أحد املظاهر انقر 

 ).export(يف ملف مستقل 

 
 . اخلاصة بالكائن املحدد لعرض وحترير األصواتSoundsاألصوات انقر إطار 

 
 غري املضغوطة WAV وملفات MP3بإمكان سكراتش قراءة ملفات . بإمكانك تسجيل أصوات جديدة أو استرياد ملفات صوتية

 ).ًا بت٢٤ للعينة، ولكن ليس ًا بت١٦ أو بتات٨ذات ترميز  (AU و AIFباإلضافة إىل ملفات 
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 .واجتاهه وحالة اإلقفال) y و xإحداثياته عىل املحورين ( اسم الكائن وموقعه Current Sprite Infoئن احلايل معلومات الكاتعرض 

 .لكائنااسم تغيري بإمكانك هنا 
=  ٩٠-ألسفل، ا=  ١٨٠ليمني، ا=  ٩٠ألعىل، ا=  ٠ (moveحيدد اجتاه الكائن االجتاه الذي سيتحرك فيه الكائن عند تنفيذ لبنة حتريك 

ًنقرا املصغرة انقر . اجتاه الكائن، وبإمكانك سحب هذا اخلط بالفأرة لتغيري اجتاه الكائنصغرة الصورة امليظهر اخلط األزرق عىل ). سارليا
 ).٩٠ = directionاالجتاه (ًمزدوجا إلعادة االجتاه إىل حالته االفرتاضية 

ائن غري مقفل، يمكن سحبه بالفأرة يف نمط العرض التقديمي وعند تشغيله عندما يكون الك.  لتغيري حالة إقفال الكائنLockفل الق  رمزانقر
 .عىل الويب

 .ً حلفظ الكائن يف ملف منفصل، مما يسمح باسترياده الحقا يف مشاريع أخرىExportتصدير انقر 

 
 .ظهر عندما يغري الكائن اجتاهه للتحكم بالكيفية التي يبدو عليها املRotation Styleبنمط الدوران انقر أزرار التحكم 

  
 . سيدور املظهر مع تغيري الكائن الجتاهه:Rotateتدوير 

  
ًانقالب يمينا ويسارا ً Left-right flip:حتى عند تدوير –  سيشري املظهر إىل جهة اليمني أو اليسار فقط 

 .الكائن باجتاهات أخرى

  
 ).و غري الكائن اجتاههحتى ل(ً ال يدور املظهر أبدا :No-rotate ال دوران

 

 
 .لتنفيذ أمر مااألجسام األخرى  الختيار أحد األدوات، ثم انقر Toolbarرشيط األدوات انقر 

 . التقاط وحتريك الكائنات واللبنات–الوضعية االفرتاضية  :Arrowاملؤرش   

  
اضغط املفتاح ( واملقاطع الربجمية مضاعفة الكائنات واملظاهر واألصوات واللبنات :Duplicateمضاعفة 

Shiftأثناء النقر ملضاعفة عدة أشياء .( 

  
 أثناء Shiftاضغط املفتاح (حذف الكائنات واملظاهر واألصوات واللبنات واملقاطع الربجمية  :Deleteحذف 

 ).النقر حلذف عدة أشياء
 ).ء النقر لزيادة مقدار التكبري أثناShiftاضغط املفتاح (ًحجام جعل الكائنات أكرب  :Growتكبري  
 ). أثناء النقر لزيادة مقدار التصغريShiftاضغط املفتاح (ًجعل الكائنات أصغر حجام  :Shrinkتصغري  
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 . بالشكل الذي تتوقعه هلا كام يف أي برنامج آخرSave Asحفظ باسم  و Saveحفظ  و Openفتح  و Newجديد تعمل األزرار 

 ).http://scratch.mit.edu( برفع مرشوعك إىل موقع سكراتش Shareاملشاركة يقوم زر 
 ).ولكن لن يتيح الرتاجع عن معظم األفعال األخرى( باستعادة آخر لبنة أو مقطع برجمي أو كائن تم حذفه Undoتراجع زر اليسمح 

. يستطيع أي كان إضافة أو حترير أحد ترمجات سكراتش إىل اللغة التي يريد. اختيار لغة واجهة املستخدم إمكانية Languageاللغة يقدم زر 
 حيث قمت بتنصيب Scratchيف املستوى األعىل من املجلد  localeإلضافة أو تعديل أحد الرتمجات يمكن ببساطة حترير امللفات يف املجلد 

 .ن باللغات التي تستخدم املحارف الالتينيةالرتمجات حمدودة حتى اآل. ًسكراتش بداية
ً قائمة منبثقة ذات خيارات خاصةExtrasإضافات زر اليظهر  ً: 

هذا اخليار مفيد .  إحضار مجيع الكائنات واخللفيات من مرشوع آخر إىل املرشوع احلايل:Import Projectاسترياد مرشوع  •
 .لتجميع كائنات من مشاريع متعددة

ً يتم تنفيذ برنامج سكراتش خطوة خطوة، وسيتم متييز كل لبنة من :Start Single Steppingخلطوة اوحيد تنفيذ البدء  • ً
هذا اخليار مفيد إلجياد األخطاء يف الربامج، وكذلك ملساعدة حديثي العهد بالربجمة عىل فهم تدفق . اللبنات عندما يتم تنفيذها

 .الربنامج

 .ت املستخدمة يف املرشوع لتصغري احلجم الكيل مللف املرشوع ضغط األصوا:Compress Soundsضغط األصوات  •

 . ضغط الصور املستخدمة يف املرشوع لتصغري احلجم الكيل مللف املرشوع:Compress Imagesضغط الصور  •

 للحصول .ً صفحة حتوي ارتباطات إىل املواد املرجعية والدروس واألسئلة متكررة الطرح?Want Helpهل تريد املساعدة؟ زر اليظهر 
 . من القائمة املنبثقةhelpمساعدة عىل املساعدة اخلاصة بلبنة ما، انقر اللبنة بالزر األيمن واخرت 

 
ًطريقة مرحية لتشغيل العديد من املقاطع الربجمية يف الوقت Green Flagالعلم األخرض يتيح   انقر العلم األخرض لتشغيل مجيع . نفسهً

 .يف قمتها  التي حتوي اللبنةاملقاطع الربجمية 

 Enterضغط مفتاح اإلدخال إن . يف الزاوية العليا اليمنى من الشاشة  يبدو العلم األخرض يف نمط العرض التقديمي كأيقونة صغرية
 .نقر العلم األخرضنفسه الناتج عن ثر األله 

http://scratch.mit.edu
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 .ملظاهر واخللفيات إلنشاء أو حترير اPaint Editorحمرر الرسم يمكنك استخدام 

 
 : يف حمرر الرسم األدوات التاليةToolbarرشيط األدوات حيوي 
ُ منطقة اخليارات تظهر عندما تنقر هذه األداة فإن. املحدداألمامي اللون وفق رسم باليد احلرة ال :Paintbrushفرشاة الرسم  •

 . الختيار حجم خمتلف للفرشاةانقر . حجم الفرشاة

ُعندما تنقر هذه األداة فإن منطقة اخليارات تظهر حجم . شفافةاملمسوحة  وستصبح املنطقة ،سح باليد احلرةملا :Eraserمحاة امل •
 . الختيار حجم خمتلف للممحاةانقر . املمحاة

لون (ُعندما تنقر هذه األداة فإن منطقة اخليارات تظهر نمط التعبئة . املساحات املتصلة بلون واحد أو متدرجملء  :Fillتعبئة  •
 .ًيتغري تدرج اللون بدءا باللون املحدد للواجهة إىل اللون املحدد للخلفية). واحد، تدرج أفقي، تدرج شاقويل، تدرج شعاعي

 أثناء السحب للحصول Shiftاضغط املفتاح (املحدد األمامي وفق اللون  رسم مستطيل مملوء أو مفرغ :Rectangleمستطيل  •
 ).ملء أو تفريغ(ُة فإن منطقة اخليارات تظهر نمط التعبئة عندما تنقر هذه األدا. )عىل مربع

 أثناء السحب Shiftاضغط املفتاح  (املحدداألمامي رسم شكل بيضوي مملوء أو مفرغ وفق اللون  :Ellipseشكل بيضوي  •
 ).ملء أو تفريغ(ُعندما تنقر هذه األداة فإن منطقة اخليارات تظهر نمط التعبئة . )للحصول عىل دائرة

 أثناء السحب للحصول عىل خط شاقويل أو Shiftاضغط املفتاح  (املحدداألمامي  وفق اللون رسم خط مستقيم :Lineخط  •
 . الختيار حجم خمتلف للفرشاةانقر . ُعندما تنقر هذه األداة فإن منطقة اخليارات تظهر حجم الفرشاة. )أفقي

 ليمكن لك.  منطقة اخليارات تسمح لك بتغيري نوع اخلط وحجمهعندما تنقر هذه األداة فإن. إضافة نص إىل الرسم :Textنص  •
ً أن يمتلك كتلة واحدة من النص فقطرسم ً. 



  
 

 ٩

 Deleteيمكنك بعد ذلك حتريك سحب التحديد إىل مكان جديد، أو ضغط املفتاح . حتديد منطقة مستطيلة :Selectionحتديد  •
 . القتطاع التحديدShift + Backspace أو Shift + Deleteحلذفه، أو ضغط 

 ). للختم بشكل مستمرShiftاسحب مع ضغط مفتاح (حتديد منطقة مستطيلة ونسخها إىل أماكن جديدة  :Stampختم  •

إىل القطارة انقر داخل لوح الرسم ثم اسحب (األمامي لون الاللون الختيار قطارة استخدم طرف  :Eyedropperاللون قطارة  •
 ). الرسماخلارج الختيار لون من خارج لوح

 بإمكانك نقر سهم تبديل اللون .ًحتت منطقة اخليارات مبارشة)اخللفيةاللون األمامي ولون  (Current Colorsاأللوان احلالية تظهر 
اضغط املفتاح (جديد أمامي  الختيار لون Color Palettesلوحي األلوان انقر ضمن أحد . اخللفيةلون واألمامي لون الللتبديل بني 

Shiftاء النقر الختيار لون جديد للخلفية أثن.( 
 .مركز الدوران عند تدوير املظهر عىل املنصةلتحدد الرسم ثم انقر داخل  Set Rotation Centerحتديد مركز الدوران زر الانقر 
فإن األرشطة املنزلقة % ١٠٠ عندما يكون مقدار التكبري أكرب من . لزيادة أو إنقاص مقدار تكبري لوح الرسمZoomتصغري ال/كبريالت زر انقر

 .ال يغري زرا التكبري والتصغري من احلجم الفعيل للصورة. تستخدم للتنقل حول لوح الرسم
 . لفتح صورة من ملف وإضافتها إىل لوح الرسمImportاسترياد انقر 
 . إلزالة كافة حمتويات لوح الرسمClearمسح انقر 

من املمكن ضغط املفتاح ). تقلصالتمدد أو ال (Scaleتغيري احلجم انقر زر ) ايل فقطأو التحديد احل(لتغيري حجم حمتويات لوح الرسم 
Shiftيؤدي تقليص الصورة إىل تقليل حجم ودقة الصورة.  أثناء النقر إلدخال مقدار تغيري احلجم بدقة. 

من املمكن ضغط ). احلايل فقطو التحديد أ(وير حمتوى لوح الرسم لتد) باجتاه دوران عقارب الساعة أو عكسها( Rotateدوير الت زرانقر 
 . أثناء النقر إلدخال مقدار التدوير بدقةShiftاملفتاح 

 ).أو التحديد احلايل فقط(لقلب حمتوى لوح الرسم ) فقياألشاقويل أو ال (Flipلب الق زرانقر 
أما إذا غريت رأيك فبإمكانك . ًمت هبا مؤخرا بشكل متكرر للرتاجع عن اإلجراءات التي قUndoتراجع ًإذا ارتكبت خطأ ما فإمكانك نقر 

 . الستعادة اإلجراءات التي تراجعت عنهاRedoإعادة استخدام الزر 



  
 

 ١٠

 

 
 :Blocks Paletteلوح اللبنات هناك ثالثة أنواع رئيسة من اللبنات يف 

ًبإمكانك جتميع هذه اللبنات سوية يف .   اللبنة بشكل عام، مثلسفلهاثلم يف أعالها ونتوء يف ألكل لبنة من هذا النوع  :لبنات الكدسة

أو اختيار عنرص من قائمة )  يف اللبنة ١٠مثل (لبعض لبنات الكدسة منطقة إدخال حيث يمكنك كتابة رقم . كدسات

 شكل يشبه الفم املفتوح حيث يمكنك لبعض لبنات الكدسة مثل ).  يف اللبنة popمثل (منسدلة 
 . لبنات كدسة أخرىوضع

 –توضع هذه اللبنات يف قمم الكدسات، وتنتظر وقوع حدث ما .  هلذه اللبنات قمم مدورة مثل :القبعات
 .للبدء بتنفيذ اللبنات املتصلة هبا –حيتافأحد املمثل ضغط 
 تأيت .لتوضع يف مناطق اإلدخال اخلاصة باللبنات األخرى و  مثل –ت هذه اللبنات َمِّمُ ص:املتحوالت

مثل  (ًأرقاماذات احلواف املستديرة املتحوالت متثل .  نفسه هلا الشكل"ثقوب"يف شكلني، وال يمكن وضع أي منها إال يف املتحوالت 

مثل (ذات احلواف احلادة املتحوالت ؛ أما *)مثل (وتوضع يف لبنات ذات ثقوب بحواف مستديرة ) 

 ).مثل ( لبنات ذات ثقوب بحواف حادة وتوضع يف) خطأ أو صح(ًقيام منطقية فتمثل ) 
اللصاقة يتم حتديث قيمة . ظهر عىل املنصةت ًلصاقةإذا نقرت مربع التحقق فإن . لبعض اللبنات مربع حتقق بجانبها مثل 

 :عرض قيمة املتحول بعدة أشكال خمتلفةصاقة يمكن لل. عند تغري قيمة املتحول ًتلقائيا

 .اسم املتحول مع قيمتهعرض   

 .عرض قيمة املتحول فقط دون اسمه  

  
 .) التي ينشئها املستخدمتمتوفرة فقط للمتحوال(منزلقة تسمح بتغيري قيمة املتحول 

ًنقرا مزدوجا أو بالزر األيمن اللصاقة انقر   .للتبديل بني أشكال عرض املتحولً
نقر املنزلقة بالزر األيمن لتحديد القيمتني العظمى والصغرى ا. ال يمكن استخدام شكل املنزلقة إال مع املتحوالت التي ينشئها املستخدم

 .للمنزلقة
 

                                                
  . و ستطيلة مثل ًيمكن وضع هذه املتحوالت أيضا يف لبنات ذات ثقوب م   *



  
 

 ١١

 

 .قلم، التحكم، التحسس، األرقام، املتحوالتالهر، الصوت، ااحلركة، املظ: تنظم لبنات سكراتش يف ثامنية أصناف ملونة

 Motion 

  .حتريك الكائن إىل األمام أو اخللف
  .جتاه دوران عقارب الساعةتدوير الكائن با

 

  .تدوير الكائن بعكس اجتاه دوران عقارب الساعة
 .توجيه الكائن نحو جهة حمددة

  )اليسار = ٩٠-األسفل،  = ١٨٠اليمني،  = ٩٠األعىل،  = ٠(

  .توجيه الكائن بجهة مؤرش الفأرة أو كائن آخر
  .ىل املنصة عع و سنقل الكائن إىل النقطة املحددة باإلحداثيات 

  .نقل الكائن إىل موقع مؤرش الفأرة أو كائن آخر
  .ضمن فرتة زمنية حمددةاالنزالق نحو موقع حمدد 

  . بمقدار حمددسالكائن عىل املحور ) حتريك(تغيري موقع 
   .سحتديد موقع الكائن عىل املحور 

  . بمقدار حمددعالكائن عىل املحور ) حتريك(تغيري موقع 
   .عحتديد موقع الكائن عىل املحور 

  .تدوير الكائن إىل االجتاه املعاكس عند مالمسة حافة املنصة
  .)٢٤٠ و ٢٤٠-يرتاوح بني  (سإعطاء موقع الكائن عىل املحور 
  .)١٨٠ و ١٨٠-يرتاوح بني  (عإعطاء موقع الكائن عىل املحور 

 .إعطاء اجتاه الكائن
  )اليسار = ٩٠-األسفل،  = ١٨٠ني، اليم = ٩٠األعىل،  = ٠(

  



  
 

 ١٢

 Looks 

  .تغيري شكل الكائن بالتبديل إىل مظهر خمتلف
إذا كان املظهر احلايل هو ( .تغيري شكل الكائن إىل املظهر التايل يف قائمة املظاهر

  )األخري يف قائمة املظاهر فسيتم التبديل إىل املظهر األول يف القائمة

  . وفق ترتيبه يف قائمة املظاهر املظهر احلايل للكائنإعطاء رقم
  .تغيري شكل املنصة بالتبديل إىل خلفية خمتلفة

إذا كانت اخللفية احلالية ( .تغيري شكل املنصة إىل اخللفية التالية يف قائمة اخللفيات
  )هي األخرية يف قائمة اخللفيات فسيتم التبديل إىل اخللفية األوىل يف القائمة

  . وفق ترتيبها يف قائمة اخللفياتإعطاء رقم اخللفية احلالية للمنصة
  .إظهار فقاعة كالم للكائن لفرتة حمددة من الزمن

يمكن إزالة فقاعة الكالم بتشغيل هذه اللبنة دون أي نص ( .إظهار فقاعة كالم للكائن
  )داخلها

  .إظهار فقاعة تفكري للكائن لفرتة حمددة من الزمن
يمكن إزالة فقاعة التفكري بتشغيل هذه اللبنة دون أي ( .إظهار فقاعة تفكري للكائن

  )نص داخلها

استخدم القائمة ( .تغيري مقدار التأثري الرسومي املطبق عىل الكائن بمقدار حمدد
  )املنسدلة لتحديد التأثري

عظم التأثريات ترتاوح قيم م(حتديد مقدار التأثري الرسومي املطبق عىل الكائن 
  .)١٠٠ و ٠بني 

  .إزالة كافة التأثريات الرسومية املطبقة عىل الكائن
  .تغيري حجم الكائن بمقدار حمدد

  .حتديد حجم الكائن وفق نسبة مئوية من احلجم األصيل
  .إعطاء حجم الكائن كنسبة مئوية من احلجم األصيل

  .إظهار الكائن عىل املنصة



  
 

 ١٣

ًعندما يكون الكائن خمفيا فإن الكائنات األخرى ال تستطيع ( .ئن من املنصةإخفاء الكا
  )حتسسه باستخدام اللبنة 

  .نقل الكائن إىل املقدمة أمام مجيع الكائنات
ًنقل الكائن إىل اخللف عددا حمددا من الطبقات، بحيث يمكن  تغطيته ً

  .بكائنات أخرى

 Sound 

ًاملحدد من القائمة املنسدلة، واالنتقال مبارشة إىل تنفيذ  بإطالق الصوت البدء
  .اللبنة التالية دون انتظار انتهاء الصوت

إطالق الصوت املحدد من القائمة املنسدلة وانتظار انتهائه قبل االنتقال إىل 
  .تنفيذ اللبنة التالية

  .إيقاف تشغيل مجيع األصوات
  .املنسدلة لعدد حمدد من وحدات اإليقاعدق صوت الطبل املحدد من القائمة 

األرقام األكرب توافق (عزف النوتة املوسيقية املحددة من القائمة املنسدلة 
 .لعدد حمدد من وحدات اإليقاع) طبقات صوت أعىل

 
عند املوسيقية التي يستخدمها الكائن يف عزف النوتات املوسيقية اآللة حتديد 

  )لكل كائن آلته املوسيقية اخلاصة( .play note استخدام اللبنة

  .تغيري شدة صوت الكائن بمقدار حمدد
  .حتديد شدة صوت الكائن وفق القيمة املحددة

  .إعطاء شدة صوت الكائن
  . رسعة األداء للكائن بمقدار حمددريتغي

  .حتديد رسعة األداء للكائن وفق عدد حمدد من وحدات اإليقاع يف الدقيقة
 .)عدد وحدات اإليقاع يف الدقيقة(اء رسعة األداء للكائن إعط

 
 



  
 

 ١٤

 Pen 

  .قلم والطبعات من املنصةالإزالة كافة عالمات 
  .لكائن، وبذلك يرسم عندما يتحركاإنزال قلم 

  .لكائن، وبذلك لن يرسم عندما يتحركارفع قلم 
  . األلوانياللون املحدد من منتقًحتديد لون القلم اعتامدا عىل 
  .تغيري لون القلم بمقدار حمدد

أللوان  عند النهاية احلمراء ٠= لون القلم ( .حتديد لون القلم وفق قيمة حمددة
  )أللوان الطيف عند النهاية الزرقاء ١٠٠= ، لون القلم الطيف

  .تغيري تظليل القلم بمقدار حمدد
= ً غامق جدا، تظليل القلم ٠= لقلم تظليل ا( .حتديد تظليل القلم وفق قيمة حمددة

  )ً فاتح جدا١٠٠

  .بمقدار حمدد) سامكة خط الرسم( القلم حجمتغيري 
  . القلم وفق قيمة حمددةحجمحتديد 

  .طبع صورة الكائن عىل املنصة
 Control 

 .تشغيل املقطع الربجمي املرتبط هبذه اللبنة عند نقر العلم األخرض
 

 .رتبط هبذه اللبنة عند ضغط املفتاح املحددملقطع الربجمي املتشغيل ا
 

 .تشغيل املقطع الربجمي املرتبط هبذه اللبنة عند نقر هذا الكائن
 

  .بعة تنفيذ اللبنة التاليةااالنتظار لعدد الثواين املحدد قبل مت

 .تكرار تنفيذ اللبنات املوجودة داخل هذه اللبنة إىل األبد
 



  
 

 ١٥

 .نفيذ اللبنات املوجودة داخل هذه اللبنة لعدد حمدد من املراتتكرار ت
 

إرسال رسالة إىل مجيع الكائنات ألمرها بتنفيذ فعل حمدد، واالنتظار حتى 
تنتهي مجيع الكائنات من تنفيذ املطلوب منها قبل االنتقال إىل تنفيذ اللبنة 

 .التالية
 

ذ فعل حمدد، ومن ثم االنتقال إرسال رسالة إىل مجيع الكائنات ألمرها بتنفي
إىل تنفيذ اللبنة التالية دون انتظار انتهاء تنفيذ املقاطع الربجمية التي تم طلب 

 .تشغيلها
 

 .تشغيل املقطع الربجمي املرتبط هبذه اللبنة عند استقبال الرسالة املحددة
 

للبنة  املحدد بشكل دائم، وتنفيذ اللبنات املوجودة داخل هذه اطاختبار الرش
  .ًكلام كان هذا الرشط حمققا

 .ًتنفيذ اللبنات املوجودة داخل هذه اللبنة إذا كان الرشط املحدد حمققا
 

ًإذا كان الرشط املحدد حمققا، وإال  ifتنفيذ اللبنات املوجودة داخل القسم 
 .else فسيتم تنفيذ اللبنات املوجودة داخل القسم

 
  . ثم تنفيذ اللبنات التاليةانتظار حتقق الرشط املحدد، ومن

اختبار الرشط املحدد بشكل متكرر، وتنفيذ اللبنات املوجودة داخل هذه 
يتم االنتقال إىل تنفيذ اللبنات التالية . اللبنة طاملا أن هذا الرشط غري حمقق
  .ًعندما يصبح الرشط املحدد حمققا

  .إيقاف املقطع الربجمي
  .ة يف مجيع الكائناتإيقاف مجيع املقاطع الربجمي

  

  

  



  
 

 ١٦

 Sensing 

   .xإعطاء موقع مؤرش الفأرة عىل املحور 
   .yإعطاء موقع مؤرش الفأرة عىل املحور 

  .ًهذا الرشط حمقق عندما يكون زر الفأرة مضغوطا
  .ًهذا الرشط حمقق عندما يكون املفتاح املحدد مضغوطا

ً الكائن احلايل مالمسا للكائن املحدد أو احلافة هذا الرشط حمقق عندما يكون
  .)حسب القيمة املحددة من القائمة املنسدلة(أو مؤرش الفأرة 

انقر مربع (. ًهذا الرشط حمقق عندما يكون الكائن احلايل مالمسا للون املحدد
  )اللون، ومن ثم استخدم القطارة لتحديد اللون

) املوجود يف الكائن احلايل( األول هذا الرشط حمقق عندما يكون اللون
انقر مربع اللون، ومن (). املوجود يف اخللفية أو يف كائن آخر(ًمالمسا للون الثاين 

 )ثم استخدم القطارة لتحديد اللون
 

  .إعطاء املسافة الفاصلة بني الكائن احلايل والكائن املحدد أو مؤرش الفأرة
  .٠إعادة هتيئة املؤقت ليأخذ القيمة 

  )املؤقت يف حالة عمل طوال الوقت(. إعطاء قيمة املؤقت بالثواين
  .إعطاء قيمة خاصية أو متحول خاص بكائن آخر

ترتاوح بني  (التي يلتقطها امليكروفون املربوط باحلاسبالصوت إعطاء شدة 
  .)١٠٠ و١

عىل  (٣٠عندما يلتقط امليكروفون شدة صوت أعىل من هذا الرشط حمقق 
  ).١٠٠ و ١اس بني مقي

 .إعطاء قيمة احلساس املحدد
راجع . ًيتطلب استخدام هذه اللبنة أن يكون لوح حساسات سكراتش متصال باحلاسب

http://scratch.mit.edu/scratchboard 
 

 .ًهذا الرشط حمقق عندما يكون احلساس املحدد مضغوطا
راجع . ً متصال باحلاسبيتطلب استخدام هذه اللبنة أن يكون لوح حساسات سكراتش

http://scratch.mit.edu/scratchboard 
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 ١٧

 Numbers 

  .مجع عددين
  .طرح العدد األيمن من العدد األيرس

  .رضب عددين
  .األيمنالعدد األيرس عىل العدد تقسيم 

  .اختيار عدد عشوائي صحيح ضمن املجال املحدد
  .عدد األيرس أصغر من العدد األيمنهذا الرشط حمقق عندما يكون ال

  .هذا الرشط حمقق عندما يكون العددان متساويني
  .هذا الرشط حمقق عندما يكون العدد األيرس أكرب من العدد األيمن

  .هذا الرشط حمقق عندما يكون كال الرشطني املحددين حمققني
  .ًالمها حمققاهذا الرشط حمقق عندما يكون أحد الرشطني املحددين أو ك

هذا الرشط حمقق إذا كان الرشط املحدد غري حمقق، ويكون غري حمقق عندما 
  .ًيكون الرشط املحدد حمققا

 هي املوجودةالتوابع (. إعطاء قيمة التابع املحدد بعد تطبيقه عىل العدد املحدد
abs  ،sqrt ، sin ، cos ، tan ، asin ، acos ، atan ، ln ، log ، e^ ، 10^(  

  .إعطاء باقي قسمة العدد األيرس عىل العدد األيمن
  .إعطاء أقرب عدد صحيح إىل العدد املحدد

 Variables 

ًتظهر ثالث لبنات جديدة تلقائيا عند إنشاء متحول . إنشاء وتسمية متحول جديد
تستخدمه مجيع  (ًبإمكانك اختيار أن يكون املتحول عموميا). انظر اللبنات أدناه(جديد 

  ).يستخدمه الكائن احلايل فقط(ًأو حمليا ) الكائنات

  .حذف اللبنات الثالثة املرتبطة هبذا املتحول
  .تغيري قيمة املتحول بمقدار حمدد

  .حتديد قيمة املتحول وفق قيمة حمددة
  .إعطاء قيمة املتحول



  

 ورسـومك املتحركـة، سكراتش لغة برجمـة جديـدة تتـيح لـك إنـشاء ألعابـك
 .ًمضيفا إليها األصوات والتأثريات التي ترغبها

 يف Lifelong Kindergartenيتم تطوير لغـة سـكراتش بواسـطة جمموعـة 
ً مستخدمة أسـاليب بـسيطة MITخمرب الوسائط بمعهد ماساتشوستس للتقانة  ً

َّ تقـدم ًوقريبة إىل نفوس الناشئة لتوسيع جمال ما يستطيعون إبداعه وتعلمه، فـيام
ألوملبياد املعلومايت الـسوري بالتعـاون مـع اسكراتش إىل اللغة العربية بواسطة 

ًنخـص بالـشكر كـال ( طالب قسم هندسة احلواسيب واألمتتة يف جامعة دمشق
 .)ومايا تقي ووعد خويص وقيص طعمةوبرشى جرب من برش النحاس 

 SOIوري تستخدم لغة سكراتش ضمن مـسابقات األوملبيـاد املعلومـايت الـس
يـنظم مـن قبـل ، والذي )ً عاما١٥دون (والثانية ) ً عاما١٢دون (بفئتيه األوىل 

اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية، وهيدف إىل تشجيع الناشـئة عـىل ارتيـاد 
 .جوانب مفيدة وخالقة يف جمال تقانات املعلومات

 

 

 
 


