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א Scratch  مشاركة هذه إمكانية تحركة, باإلضافة إىل املرسوم اللعاب واألتفاعلية والقصص السهل إنشاء تلغة برجمة جديدة
 .بياملشاريع مع اآلخرين عىل الو

ً نظرة شاملة عن برنامج سكراتشيوفر هذا الدليل املرجعي ًأوال إذا كانت هذه املرة األوىل لك كمستخدم لسكراتش فمن األفضل أن جترب . ً
يمكنك العودة بعد ذلك ). www.aoi.org.sy/adlogi/cse/scratch.htmًراجع رجاء الصفحة  (» باستخدام سكراتشءدليل البد«

 .ًإىل هذا الدليل للحصول عىل معلومات أكثر تفصيال
التعليمية وبطاقات سكراتش باإلضافة إىل األسئلة متكررة سكراتش أفالم : هاوي موقع سكراتش مصادر أخر ملساعدتك يف تعلمتحي

 .http://scratch.mit.edu/howtoعليك بزيارة . الطرح
 من الدليل املرجعي  األحدثالنسخةاحلصول عىل يمكنك . ٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول التي صدرت يف شهر ١٫٣سكراتش هذا الدليل خيص 

 www.aoi.org.sy/adlogi/cse/scratch.htm :ة التاليالصفحةمن 
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, وجعله بالتايل ًخمتلفا ًمظهرابإعطائه ما  يمكنك تغيري شكل كائن .كائنات  أغراض متحركة قابلة للربجمة تسمىتتألف مشاريع سكراتش من
 اخلاص يمكنك رسم صورة يف حمرر الرسم: مظهر صورة متوفرة كيمكنك استخدام أي. يبدو كشخص أو قطار أو فراشة أو أي يشء آخر

 ., أو استرياد صورة من القرص الصلب, أو سحب صورة بالفأرة من صفحة ويببسكراتش
 رسومية يف لبناتعليك جتميع .  أو االستجابة للكائنات األخراملوسيقىًيمكنك توجيه األوامر لكائن ما خمربا إياه بالتحرك أو عزف 

 اللبنات من ًتشغل سكراتش هذا املقطع منفذةًا مزدوجًمقطع برجمي نقرا عند نقر . كائن بام عليه فعلهالإلخبار  مقاطع برجمية تسمى كدسات
 .قمة الكدسة حتى هنايتها

 

الوسائط بمعهد  خمرب يف  Lifelong Kindergartenسكراتش بواسطة جمموعة برنامج يتم تطوير 
 مؤسسة إنتلمايكروسوفت وو  NSFمؤسسة العلوم الوطنية م مادي من بدع MITماساتشوستس للتقانة 

 .الوسائط بمعهد ماساتشوستس للتقانة خمرب ع البحث يف ّوجتمونوكيا 
ة العربية بواسطة جمموعة من املختصني يف كل من األوملبياد املعلومايت السوري  َّفيام تقدم سكراتش إىل الل

 .وجامعة اإلمارات العربية املتحدة
غ
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الكائنات وتتفاعل عليه  تتحرك , وهي املكان الذيهي املكان الذي تر فيه قصصك وألعابك ورسومك املتحركة وقد دبت فيها احلياةاملنصة 
 .مع بعضها البعض

ً وحدة طوال, وتقسم إىل شبكة ٣٦٠ًوحدة عرضا و ٤٨٠تبلغ أبعاد املنصة 
  .٠= ص  و ٠= س نصة اإلحداثيات ملركز امل . ص و سبمحورين 

 
ملعرفة إحداثيات موقع ما عىل املنصة قم بتحريك مؤرش الفأرة يف أنحاء 

 .ًحتت املنصة متاما جهة اليمني إحداثيات املؤرش تغرياملنصة وراقب 
من نمط العرض للخروج  Escاضغط املفتاح . ملشاهدة املشاريع يف وضعية ملء الشاشةنمط العرض التقديمي  انقر زر 
 .التقديمي
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ًا افرتاضيا واحدا هووي كائنت يف سكراتش, فإن املرشوع حيعند بدء مرشوع جديد ً  :انقر أحد هذه األزرار إلنشاء كائن جديد. سكراتش هرة ً

 
 .ارسم بنفسك املظهر اخلاص بكائنك اجلديد يف حمرر الرسم

 
ًستورد كائنا جديدا أو ا–ًاخرت مظهرا للكائن اجلديد  ً. 

 .عشوائيجديد بمظهر احصل عىل كائن  
من القائمة حذف بالزر األيمن للفأرة واخرت الكائن إذا أردت حذف كائن ما فاخرت املقص من رشيط األدوات وانقر ذلك الكائن, أو انقر 

 .املنبثقة
 من القائمة حتديد منطقة من املنصة للحصول عىل كائن جديداخرت بالزر األيمن واملنصة إلنشاء كائن يبدو كجزء من خلفية املنصة, انقر 

 ., ومن ثم حدد املنطقة التي تريد ظهورها ككائن جديداملنبثقة

pbäöbØÛa@òzöü@ @

 . وعدد املقاطع الربجمية لديههيظهر حتت كل كائن اسم. مصغرات جلميع الكائنات املوجودة يف املرشوعالكائنات الئحة تعرض 

 
الكائن نفسه املوجود عىل  أو انقر –يف الئحة الكائنات ته املقاطع الربجمية واملظاهر واألصوات اخلاصة بكائن ما, انقر مصغر عديلتملشاهدة و

ًنقرا مزدوجا املنصة   للقيام بعمليات اإلظهار أو التصدير أو املضاعفة ).يف الئحة الكائناتاللون أزرق بمستطيل سيتم متييز الكائن املحدد (ً
إلظهار كائن خمفي أو موجود خارج احلدود املرئية . مصغرة الكائن يف الئحة الكائنات بالزر األيمن للفأرةانقر أو احلذف ) نشاء نسخة ثانيةإ(

 . سيؤدي ذلك إىل إظهار الكائن ونقله إىل مركز املنصة–نفسه  يف الوقت Shift فتاحامل يف الئحة الكائنات مع ضغط تهللمنصة, انقر مصغر
 .اسحب مصغراهتبمكانك إعادة ترتيب الكائنات يف الئحة الكائنات بإ

 عديل ملشاهدة وت.)املختلفةمظاهره بطريقة مماثلة لتغيري شكل كائن ما بالتبديل بني (اخللفيات ري شكلها بالتبديل بني يتغاملنصة تستطيع 
 .نصة يف الطرف األيرس من الئحة الكائناتاملقاطع الربجمية واخللفيات واألصوات املرتبطة باملنصة, انقر مصغرة امل
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ً نقرا مزدوجاهالتشغيل لبنة ما انقر. يةالربجماملقاطع منطقة إىل لوح اللبنات لربجمة أحد الكائنات اسحب اللبنات من  ً. 
 أعالهًزدوجا يف أي مكان يف الكدسة لتشغيل املقطع الربجمي من ًانقر نقرا م. ًبتجميع اللبنات سوية يف كدسات) الربامج(املقاطع الربجمية أنشئ 

 .نبثقةمن القائمة املاملساعدة ملعرفة وظيفة لبنة ما, انقرها بالزر األيمن واخرت . هإىل أسفل
يمكنك إدراج . نة أخرخط متييز أبيض سيشري إىل إمكانية إفالت اللبنة لتشكيل ارتباط صالح مع لبًعندما تسحب لبنة إىل منطقة الربامج فإن 

 .اللبنات يف وسط كدسة أو هنايتها
الكدسة ستنفصل من الوسط سحب لبنة من وسط الكدسة فإن بإذا قمت . لتحريك كدسة قم بسحبها من اللبنة املوجودة يف أعالها

 آخر اسحب الكدسة إىل مصغرة الكائن لنسخ كدسة من اللبنات من كائن إىل. مجيع اللبنات املوجودة حتتهاوستتحرك مع اللبنة التي اخرتهتا 
 .اآلخر يف الئحة الكائنات

ًوي بعض اللبنات داخلها حقوال نصية قابلة للتتحت  القيمة املوجودة انقر داخل املساحة البيضاء واكتب ِّلتغري.  مثل اللبنة عديلً
 .املساحة البيضاء داخل هذه –  مثل –ًبإمكانك أيضا وضع اللبنات مستديرة األطراف . الرقم اجلديد

 .ً إلظهار القائمة ثم انقر مرة أخر لتحديد اختياركانقر املثلث .  متلك بعض اللبنات قوائم منسدلة مثل 
املقاطع ألخذ لقطة ملنطقة . من القائمة املنبثقةترتيب بالزر األيمن واخرت املنطقة  انقر املقاطع الربجميةاملوجودة يف منطقة الكدسات لرتتيب 

 .مقاطع الربجميةحفظ صورة لل بالزر األيمن واخرت هاانقرجمية الرب
 .يمكنك الكتابة فيهسيظهر عندئذ مستطيل أصفر . إضافة تعليقإلضافة تعليق إىل منطقة املقاطع الربجمية انقرها بالزر األيمن واخرت 

 
 .الزاوية العليا اليرس لتصغري أو توسيع منطقة التعليقانقر املثلث يف . استخدم املقبض يف الطرف األيمن ملنطقة التعليق لتغيري عرضها

 .حتريكها من خالل سحبها بالفأرةيمكنك  إضافة التعليقات يف أي مكان داخل منطقة املقاطع الربجمية, وكيمكن
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 . مظاهر الكائن املحددعديللعرض وتاملظاهر انقر إطار 

 
 . انقر مصغرة املظهر الذي تريده,للتبديل إىل مظهر آخر.  اللون أزرقلبمستطيمميز ) ماشية−الفتاة(ن املظهر احلايل للكائ. هلذا الكائن مظهران

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

 . السترياد ملف صورة من القرص الصلبانقر  •

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

متيز  ). املتحركةGIFبام فيها صور  (JPG , BMP , PNG , GIF: سكراتش العديد من أنواع ملفات الصور
يتم حتديث أرقام املظاهر سبإمكانك تغيري ترتيب املظاهر بسحب املصغرات بالفأرة, و).  يسارهإىليظهر (لكل مظهر من املظاهر رقم حمدد 

 . تغيري ترتيبهاحالًتلقائيا 
 .ملف مستقلإىل أو لتصدير نسخة من هذا املظهر مستقل بالزر األيمن لتحويل املظهر إىل كائن جديد مصغرة أحد املظاهر انقر 

paì•þa@ @

 . األصوات اخلاصة بالكائن املحددعديللعرض وتاألصوات انقر إطار 

 
 غري املضغوطة WAV وملفات MP3ملفات  سكراتش قراءة تستطيع. 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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اسم ري تغيبإمكانك هنا  .واجتاهه وحالة اإلقفال) ص و سإحداثياته عىل املحورين (اسم الكائن وموقعه معلومات الكائن احلايل تعرض 

 .لكائنا
يظهر اخلط ). ليسارا=  ٩٠− ألسفل, ا=  ١٨٠ليمني, ا=  ٩٠ألعىل, ا=  ٠(حيدد اجتاه الكائن االجتاه الذي سيتحرك فيه عند تنفيذ لبنة حترك 

ًنقرا مزدوجا إلاملصغرة انقر . هاجتاه الكائن, وبإمكانك سحب هذا اخلط بالفأرة لتغيري اجتاهصغرة الصورة املاألزرق عىل  عادة االجتاه إىل ً
 ).٩٠= االجتاه (حالته االفرتاضية 

عندما يكون الكائن غري مقفل, يمكن سحبه بالفأرة يف نمط العرض التقديمي وعند تشغيله عىل . لتغيري حالة إقفال الكائنفل الق  رمزانقر
 .الويب

 والذي يمكن spriteلتصدير الكائن يف ملف له االمتداد حيفظ ا. لتصدير كائن ما, انقره بالزر األيمن عىل املنصة أو يف الئحة الكائنات
ًاسترياده الحقا يف مشاريع أخر. 

æa‰ë†Ûa@Á¸@ @

 .للتحكم بالكيفية التي يبدو عليها املظهر عندما يغري الكائن اجتاههنمط الدوران انقر أزرار 

  
 . سيدور املظهر مع تغيري الكائن الجتاهه:الدوران ممكن

 حتى عند تدوير الكائن باجتاهات –  سيشري املظهر إىل جهة اليمني أو اليسار فقط: اليسار فقطمواجهة اليمني أو
أخر.   

 ).حتى لو غري الكائن اجتاهه(ً ال يدور املظهر أبدا :ال دوران
  

paë…þa@ÁíŠ‘@ @

 
 .لتنفيذ أمر مااألجسام األخر الختيار أحد األدوات, ثم انقر رشيط األدوات انقر 

 . التقاط وحتريك الكائنات واللبنات–الوضعية االفرتاضية  :املؤرش  

  
 أثناء النقر Shiftاضغط املفتاح (مضاعفة الكائنات واملظاهر واألصوات واللبنات واملقاطع الربجمية  :مضاعفة

 ).ملضاعفة عدة أشياء

  
 أثناء النقر Shiftتاح اضغط املف(حذف الكائنات واملظاهر واألصوات واللبنات واملقاطع الربجمية  :حذف

 ).حلذف عدة أشياء
 ). أثناء النقر لزيادة مقدار التكبريShiftاضغط املفتاح (ًحجام جعل الكائنات أكرب  :تكبري 
 ). أثناء النقر لزيادة مقدار التصغريShiftاضغط املفتاح (ًجعل الكائنات أصغر حجام  :تصغري 
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 .بالشكل الذي تتوقعه هلا كام يف أي برنامج آخرحفظ باسم و حفظوفتح وجديد تعمل األزرار 

 ).http://scratch.mit.edu(برفع مرشوعك إىل موقع سكراتش  !مشاركةيقوم زر 
يسمح  ).عظم األفعال األخرولكن لن يتيح الرتاجع عن م(باستعادة آخر لبنة أو مقطع برجمي أو كائن تم حذفه تراجع زر ال
إحد إلضافة أو تعديل . ترمجات سكراتشإحد  عديلإضافة أو تشخص يستطيع أي . إمكانية اختيار لغة واجهة املستخدماللغة يقدم زر 

, ًستتوفر دوريا حزمة حمدثة من اللغات ليتم تنزيلها من موقع سكراتش.  يف موقع سكراتشSupportًطالع رجاء قسم الدعم الرتمجات 
 .وي آخر الرتمجات املتوفرةتوستح
ًقائمة منبثقة ذات خيارات خاصةإضافات زر ال يظهر  :ً
هذا اخليار مفيد لتجميع كائنات من مشاريع .  إحضار مجيع الكائنات واخللفيات من مرشوع آخر إىل املرشوع احلايل:استرياد مرشوع •

 .متعددة

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

 . ضغط األصوات املستخدمة يف املرشوع لتصغري احلجم الكيل مللف املرشوع:ضغط األصوات •

 .غط الصور املستخدمة يف املرشوع لتصغري احلجم الكيل مللف املرشوع ض:ضغط الصور •

للحصول عىل املساعدة اخلاصة . وي ارتباطات إىل املواد املرجعية والدروس واألسئلة متكررة الطرحتًصفحة حتهل تريد املساعدة? زر اليظهر 
 .ةمن القائمة املنبثقمساعدة بلبنة ما, انقر اللبنة بالزر األيمن واخرت 

Ššþa@áÜÈÛa@@ @

ًطريقة مرحية لتشغيل العديد من املقاطع الربجمية يف الوقتالعلم األخرض يتيح   انقر العلم األخرض لتشغيل مجيع املقاطع الربجمية التي . نفسهً

 .يف قمتها  وي اللبنةتحت

 Enterضغط مفتاح اإلدخال إن .  من الشاشةيف الزاوية العليا اليمنى  يبدو العلم األخرض يف نمط العرض التقديمي كأيقونة صغرية
 .نقر العلم األخرضنفسه الناتج عن ثر األله 
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 . املظاهر واخللفياتعديلإلنشاء أو تحمرر الرسم يمكنك استخدام 

 
 :يف حمرر الرسم األدوات التاليةرشيط األدوات وي تحي

انقر . ُ منطقة اخليارات تظهر حجم الفرشاةعندما تنقر هذه األداة فإن. حدداملاألمامي اللون وفق رسم باليد احلرة ال :فرشاة الرسم •
 . الختيار حجم خمتلف للفرشاة

انقر . ُعندما تنقر هذه األداة فإن منطقة اخليارات تظهر حجم املمحاة. شفافةاملمسوحة  وستصبح املنطقة ,سح باليد احلرةامل :محاةامل •
 . الختيار حجم خمتلف للممحاة

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

. ) أثناء السحب للحصول عىل مربعShiftاضغط املفتاح (املحدد األمامي ق اللون وف رسم مستطيل مملوء أو مفرغ :مستطيل •
 ).ملء أو تفريغ(ُعندما تنقر هذه األداة فإن منطقة اخليارات تظهر نمط التعبئة 

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

ي أو عمود أثناء السحب للحصول عىل خط Shiftاضغط املفتاح  (املحدداألمامي  وفق اللون رسم خط مستقيم : مستقيمخط •
 . الختيار حجم خمتلف للفرشاةقر ان. ُعندما تنقر هذه األداة فإن منطقة اخليارات تظهر حجم الفرشاة. )أفقي
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 أن رسم ليمكن لك. عندما تنقر هذه األداة فإن منطقة اخليارات تسمح لك بتغيري نوع اخلط وحجمه. إضافة نص إىل الرسم :نص •

ًيمتلك كتلة واحدة من النص فقط ً. 

 حلذفه, أو Deleteط املفتاح يمكنك بعد ذلك حتريك سحب التحديد إىل مكان جديد, أو ضغ. حتديد منطقة مستطيلة :حتديد •
 . القتطاع التحديدShift + Backspace أو Shift + Deleteضغط 

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

إىل اخلارج الختيار القطارة م اسحب انقر داخل لوح الرسم ث(األمامي لون الاللون الختيار قطارة استخدم طرف  :اللونقطارة  •
 ).لون من خارج لوح الرسم

األمامي لون ال بإمكانك نقر سهم تبديل اللون للتبديل بني .ًحتت منطقة اخليارات مبارشة)اخللفيةاللون األمامي ولون (األلوان احلالية تظهر 
 ). أثناء النقر الختيار لون جديد للخلفيةShiftط املفتاح اضغ(جديد أمامي الختيار لون لوحي األلوان انقر ضمن أحد . اخللفيةلون و

 .مركز الدوران عند تدوير املظهر عىل املنصةلتحدد الرسم ثم انقر داخل حتديد مركز الدوران زر الانقر 
األرشطة املنزلقة تستخدم فإن % ١٠٠ عندما يكون مقدار التكبري أكرب من .لزيادة أو إنقاص مقدار تكبري لوح الرسمتصغري ال/كبريالت زر انقر

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

 أثناء النقر إلدخال Shiftمن املمكن ضغط املفتاح . التقلص/تمددالانقر زر ) أو التحديد احلايل فقط(لتغيري حجم حمتويات لوح الرسم 
 .يؤدي تقليص الصورة إىل تقليل حجم ودقة الصورة. مقدار تغيري احلجم بدقة

 Shiftمن املمكن ضغط املفتاح ). احلايل فقطأو التحديد (وير حمتو لوح الرسم لتد) جتاه دوران عقارب الساعة أو عكسهبا(دوير الت زرانقر 
 .أثناء النقر إلدخال مقدار التدوير بدقة

 ).أو التحديد احلايل فقط(لقلب حمتو لوح الرسم ) فقياألي أو عمودال(لب الق زرانقر 
استخدام فيمكنك أما إذا غريت رأيك . ًبشكل متكرر للرتاجع عن اإلجراءات التي قمت هبا مؤخراتراجع نقر فيمكنك ًإذا ارتكبت خطأ ما 

 .تعادة اإلجراءات التي تراجعت عنهاالسإعادة الزر 
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“maŠØ@pbäjÛ@ @

pbäjÜÛa@Êaìãc@ @

 :لوح اللبناتهناك ثالثة أنواع رئيسة من اللبنات يف 
ً جتميع هذه اللبنات سوية يف يمكن.   اللبنة بشكل عام, مثلثلم يف أعالها ونتوء يف أسفلهالكل لبنة من هذا النوع  :لبنات الكدسة

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

 شكل يشبه الفم املفتوح حيث يمكنك لبعض لبنات الكدسة مثل ).   يف اللبنةمياومثل (
وضع لبنات كدسة أخر. 

 مثل –ات, وتنتظر وقوع حدث ما توضع هذه اللبنات يف قمم الكدس.  هلذه اللبنات قمم مدورة مثل :القبعات
 .للبدء بتنفيذ اللبنات املتصلة هبا –حيتافأحد املضغط 

متثل . يف مناطق اإلدخال اخلاصة باللبنات األخر لتوضع –  و  مثل –ت هذه اللبنات َمِّمُ ص:املتغريات
أو يف لبنات ذات ثقوب بحواف مستديرة وتوضع )  أو مثل ( أرشطة حمرفيةأو  ًأرقاماذات احلواف املستديرة املتغريات 

ًقيام منطقية فتمثل ) مثل (ذات احلواف احلادة املتغريات ; أما ) أو مثل (مستطيلة 

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

 : بعدة أشكال خمتلفةتغريعرض قيمة املصاقة يمكن لل. املتغريعند تغري قيمة 

  
 . مع قيمتهتغرياسم املعرض 

 . فقط دون اسمهتغريعرض قيمة امل
  

  
 .)تخدم التي ينشئها املساتمتغريمتوفرة فقط لل (تغريمنزلقة تسمح بتغيري قيمة امل

ًنقرا مزدوجا أو بالزر األيمن اللصاقة انقر   .تغريللتبديل بني أشكال عرض املً
انقر املنزلقة بالزر األيمن لتحديد القيمتني العظمى والصغر . ات التي ينشئها املستخدمتغريال يمكن استخدام شكل املنزلقة إال مع امل

 .للمنزلقة
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 املكونة من األحرف األبجدية األرشطة املحرفية و األعدادبإمكان اللوائح ختزين . التحكم هبا يف سكراتشتستطيع اآلن إنشاء اللوائح و
واملحارف األخر. 

وظائف لبنات .  جمموعة من اللبنات املرتبطة بالالئحةعندئذ, وستظهر  وانقر املتغرياتإلنشاء الئحة انتقل إىل صنف لبنات 
 .بنات من هذا الدليلالالئحة موضحة يف قسم وصف الل

بإمكانك تغيري قيم العنارص من خالل لصاقة . فيهاتعرض لصاقة الالئحة مجيع العنارص املوجودة .  عىل املنصةتهاعند إنشاء الئحة تظهر لصاق
 .ًالالئحة مبارشة

 
, وسيزداد ة الالئحة إلضافة عنرص جديد إليهاقيف الزاوية السفىل اليرس من لصا+ انقر الزر . ٠ًتكون الالئحة فارغة يف البداية بطول يساوي 

 ).مثل (ً يمكنك بدال من ذلك اإلضافة إىل الالئحة باستخدام لبنات الالئحة .١طوهلا بمقدار 
 .تغيري حجم لصاقة الالئحة بسحب الزاوية السفىل اليمنى للصاقةيمكنك 
 أي ملف نيص استريادتستطيع كام . txtئحة إىل ملف نيص امتداده  عنارص الاللتصديرنقر لصاقة الالئحة بالزر األيمن تستطيع : مالحظة
 . بحيث يوجد كل عنرص من عنارص الالئحة عىل سطر منفصلtxtامتداده 

òîÏŠa@òŠ‘þa@ @

 أنت الرابح , ٢٠٠٨أيلول  , تفاحة: مثل(تتكون األرشطة املحرفية من أحرف أبجدية أو كلامت أو أي حمارف أخر! .( 

 ). أو مثل (األرشطة املحرفية يف متغريات أو لوائح يمكن ختزين 
 .  : باستخدام اللبنات التالية) وفق ترتيب املعجم(بإمكانك مقارنة األرشطة املحرفية 

مثل (ًأو يف لبنات يتوقع احتواؤها رقام ) مثل ( عند استخدامها يف عمليات حسابية ٠ًسيتم احتساب قيمة األرشطة املحرفية مساوية 

 ). أو 
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 .اتتغريقلم, التحكم, التحسس, األرقام, املالهر, الصوت, ااحلركة, املظ: تنظم لبنات سكراتش يف ثامنية أصناف ملونة

×Š§aò  

 
 .حتريك الكائن إىل األمام أو اخللف

 
  .تدوير الكائن باجتاه دوران عقارب الساعة

 .رب الساعةتدوير الكائن بعكس اجتاه دوران عقا 

 .توجيه الكائن نحو جهة حمددة
 )اليسار = ٩٠−األسفل,  = ١٨٠اليمني,  = ٩٠األعىل,  = ٠( 

 
 . مؤرش الفأرة أو كائن آخرباجتاهتوجيه الكائن 

 
 . عىل املنصةص و سنقل الكائن إىل النقطة املحددة باإلحداثيات 

 
 .نقل الكائن إىل موقع مؤرش الفأرة أو كائن آخر

 
 . فرتة زمنية حمددةخاللاالنزالق نحو موقع حمدد 

 . بمقدار حمددسالكائن عىل املحور ) حتريك(تغيري موقع  

  .سحتديد موقع الكائن عىل املحور  

 
 . بمقدار حمددصالكائن عىل املحور ) حتريك(تغيري موقع 

  .صحتديد موقع الكائن عىل املحور  

 .ه املعاكس عند مالمسة حافة املنصةتدوير الكائن إىل االجتا 

 ).٢٤٠ و ٢٤٠−يرتاوح بني  (سإعطاء موقع الكائن عىل املحور  

 ).١٨٠ و ١٨٠−يرتاوح بني  (صإعطاء موقع الكائن عىل املحور  

 .إعطاء اجتاه الكائن
 )اليسار = ٩٠−األسفل,  = ١٨٠اليمني,  = ٩٠األعىل,  = ٠( 
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Ä½abŠç  

 
 .ئن بالتبديل إىل مظهر خمتلفتغيري شكل الكا

 
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

 .إعطاء رقم املظهر احلايل للكائن وفق ترتيبه يف قائمة املظاهر 

 
 .نصة بالتبديل إىل خلفية خمتلفةتغيري شكل امل

 
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

 .إعطاء رقم اخللفية احلالية للمنصة وفق ترتيبها يف قائمة اخللفيات 

 
 .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

 
للبنة دون أي يمكن إزالة فقاعة التفكري بتشغيل هذه ا(. إظهار فقاعة تفكري للكائن

 )نص داخلها

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

 )املنسدلة لتحديد التأثري

 
ترتاوح قيم معظم (حتديد مقدار التأثري الرسومي املطبق عىل الكائن 

 ).١٠٠ و ٠التأثريات بني 

 
 .ة عىل الكائنإزالة كافة التأثريات الرسومية املطبق

 
 .تغيري حجم الكائن بمقدار حمدد

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

 
 .إظهار الكائن عىل املنصة

يع ًعندما يكون الكائن خمفيا فإن الكائنات األخر ال تستط(. إخفاء الكائن من املنصة

  )حتسسه باستخدام اللبنة 

 .نقل الكائن إىل املقدمة أمام مجيع الكائنات 

 
ًنقل الكائن إىل اخللف عددا حمددا من الطبقات, بحيث يمكن تغطيته  ً

بكائنات أخر. 

pì–Ûa  

 
ًالبدء بإطالق الصوت املحدد من القائمة املنسدلة, واالنتقال مبارشة إىل 

 .ون انتظار انتهاء الصوتتنفيذ اللبنة التالية د

 
إطالق الصوت املحدد من القائمة املنسدلة وانتظار انتهائه قبل االنتقال إىل 

 .تنفيذ اللبنة التالية

 
 .إيقاف تشغيل مجيع األصوات

 
 صوت الطبل املحدد من القائمة املنسدلة لعدد حمدد من وحدات إطالق
 .اإليقاع

 

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

 
 .لعدد حمدد من وحدات اإليقاع) عدم عزف أي يشء(اسرتاحة 

 
حتديد اآللة املوسيقية التي يستخدمها الكائن يف عزف النوتات املوسيقية عند 

 ) آلته املوسيقية اخلاصةلكل كائن(. »اعزف النوتة«استخدام اللبنة 

 
 .تغيري شدة صوت الكائن بمقدار حمدد

 
 .حتديد شدة صوت الكائن وفق القيمة املحددة
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 .إعطاء شدة صوت الكائن 

 
 .لكائن بمقدار حمدداتغيري رسعة أداء 

 
 .لكائن وفق عدد حمدد من وحدات اإليقاع يف الدقيقةاحتديد رسعة أداء 

 ).عدد وحدات اإليقاع يف الدقيقة(لكائن اإعطاء رسعة أداء  

ÛaáÜÔ  

 .إزالة كافة عالمات القلم والطبعات من املنصة 

 
 .إنزال قلم الكائن, وبذلك يرسم عندما يتحرك

 
 .رفع قلم الكائن, وبذلك لن يرسم عندما يتحرك

 
 .ًحتديد لون القلم اعتامدا عىل اللون املحدد من منتقي األلوان

 
 . لون القلم بمقدار حمددتغيري

 
 عند النهاية احلمراء أللوان ٠= لون القلم (. حتديد لون القلم وفق قيمة حمددة

 ) عند النهاية الزرقاء أللوان الطيف١٠٠= الطيف, لون القلم 

 
 .تغيري تظليل القلم بمقدار حمدد

 
=  تظليل القلم ً غامق جدا,٠= تظليل القلم (. حتديد تظليل القلم وفق قيمة حمددة

 )ً فاتح جدا١٠٠

 
 .بمقدار حمدد) سامكة خط الرسم(تغيري حجم القلم 

 
 .حتديد حجم القلم وفق قيمة حمددة

 .طبع صورة الكائن عىل املنصة 
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áØznÛa  

 
 .تشغيل املقطع الربجمي املرتبط هبذه اللبنة عند نقر العلم األخرض

 
 .بط هبذه اللبنة عند ضغط املفتاح املحددتشغيل املقطع الربجمي املرت

 
 .تشغيل املقطع الربجمي املرتبط هبذه اللبنة عند نقر هذا الكائن

 
 .االنتظار لعدد الثواين املحدد قبل متابعة تنفيذ اللبنة التالية

 
 .تكرار تنفيذ اللبنات املوجودة داخل هذه اللبنة باستمرار

 
 .ة داخل هذه اللبنة لعدد حمدد من املراتتكرار تنفيذ اللبنات املوجود

 

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

 .تشغيلها

 

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

 .التالية

 
 .تشغيل املقطع الربجمي املرتبط هبذه اللبنة عند استقبال الرسالة املحددة

 

, وتنفيذ اللبنات املوجودة داخل هذه مستمراختبار الرشط املحدد بشكل 
 .ًالرشط حمققااللبنة كلام كان هذا 

 
 .ًتنفيذ اللبنات املوجودة داخل هذه اللبنة إذا كان الرشط املحدد حمققا
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ًإذا كان الرشط املحدد حمققا, وإال  »إذا«تنفيذ اللبنات املوجودة داخل القسم 
 .»وإال«فسيتم تنفيذ اللبنات املوجودة داخل القسم 

 
 .نات التاليةانتظار حتقق الرشط املحدد, ومن ثم تنفيذ اللب

 

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 

 .ئناتإيقاف مجيع املقاطع الربجمية يف مجيع الكا 

znÛa  

 . سإعطاء موقع مؤرش الفأرة عىل املحور  

 . صإعطاء موقع مؤرش الفأرة عىل املحور  

 .ًهذا الرشط حمقق عندما يكون زر الفأرة مضغوطا 

 .ًهذا الرشط حمقق عندما يكون املفتاح املحدد مضغوطا 

 
املحدد أو احلافة ًهذا الرشط حمقق عندما يكون الكائن احلايل مالمسا للكائن 

 ).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

 

) يلاملوجود يف الكائن احلا(هذا الرشط حمقق عندما يكون اللون األول 
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 
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 . خاص بكائن آخرمتغريإعطاء قيمة خاصية أو  

 
ترتاوح بني (إعطاء شدة الصوت التي يلتقطها امليكروفون املربوط باحلاسب 

 ).١٠٠ و١

 
عىل  (٣٠هذا الرشط حمقق عندما يلتقط امليكروفون شدة صوت أعىل من 

 ).١٠٠ و ١مقياس بني 

 

 . احلساس املحددإعطاء قيمة
راجع . ًمتصال باحلاسب PicoBoardيتطلب استخدام هذه اللبنة أن يكون لوح 

http://www.playfulinvention.com/picoboard.html  

 
 .ًهذا الرشط حمقق عندما يكون احلساس املحدد مضغوطا

راجع . ًمتصال باحلاسب PicoBoardيتطلب استخدام هذه اللبنة أن يكون لوح 
http://www.playfulinvention.com/picoboard.html  

âbÓ‰þa  

 .مجع عددين 

 .األيمن من العدد األيرسطرح العدد  

 .رضب عددين 

 .األيرسعىل العدد األيمن تقسيم العدد  

 .اختيار عدد عشوائي صحيح ضمن املجال املحدد 

 .رسهذا الرشط حمقق عندما تكون القيمة اليمنى أكرب من الي 

 .هذا الرشط حمقق عندما تكون القيمتان متساويتني 

 هذا الرشط حمقق عندما تكون القيمة اليمنى أصغر من اليرس. 

 .هذا الرشط حمقق عندما يكون كال الرشطني املحددين حمققني 

 .ًهذا الرشط حمقق عندما يكون أحد الرشطني املحددين أو كالمها حمققا 

 
 إذا كان الرشط املحدد غري حمقق, ويكون غري حمقق عندما هذا الرشط حمقق

 .ًيكون الرشط املحدد حمققا
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 هي املوجودةالتوابع (. إعطاء قيمة التابع املحدد بعد تطبيقه عىل العدد املحدد
 , sin , cos , tan , asin , acos , atan , ln , log,  الجذر التربيعي,  القيمة المطلقة

e^ , 10^( 

 .األيرسعىل العدد األيمن طاء باقي قسمة العدد إع 

 .إعطاء أقرب عدد صحيح إىل العدد املحدد 

paÌn½a  

 

يمكنك  .ئهعند إنشاًاللبنات اخلاصة باملتغري تلقائيا تظهر . إنشاء وتسمية متغري جديد
الكائن احلايل يستخدمه (ًأو حمليا ) تستخدمه مجيع الكائنات(ًعموميا املتغري اختيار أن يكون 

 ).فقط

 .حذف كل اللبنات املرتبطة هبذا املتغري 

 .إعطاء قيمة املتغري 

 
إذا كان لديك أكثر من متغري واحد فاستخدم القائمة . تغيري قيمة املتغري بمقدار حمدد
 .املنسدلة الختيار اسم املتغري املطلوب

 
 .حتديد قيمة املتغري وفق قيمة حمددة

 .ة املتغري عىل املنصةإظهار لصاق

 .إخفاء لصاقة املتغري بحيث ال تظهر عىل املنصة

 

 .ئهاعند إنشاًاللبنات اخلاصة بالالئحة تلقائيا تظهر . إنشاء وتسمية الئحة جديدة
 ايستخدمه (ًأو حملية) ا مجيع الكائناتتستخدمه (ًالالئحة عموميةكون ت اختيار أن يمكنك

 ).الكائن احلايل فقط

 
 .ذف كل اللبنات املرتبطة هبذه الالئحةح

 
 .إعطاء كل العنارص املوجودة يف الالئحة

ًيمكن أن يكون العنرص رقام أو رشيطا . إضافة العنرص املحدد إىل هناية الالئحة ً
ًحمرفيا مكونا من أحرف أبجدية أو حمارف أخر ً. 
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ار من القائمة املنسدلة بإمكانك االختي. حذف أحد العنارص أو مجيعها من الالئحة
إىل حذف » األخري«يؤدي اختيار . أو استخدام رقم لتحديد موقع العنرص الذي تريد حذفه

. إىل حذف مجيع عنارص الالئحة» الكل«العنرص املوجود يف هناية الالئحة, فيام يؤدي اختيار 
 .تنقص عملية احلذف من طول الالئحة

بإمكانك االختيار من القائمة املنسدلة . الئحةإدراج عنرص يف املوقع املحدد من ال
إىل إضافة العنرص إىل » األخري«يؤدي اختيار . أو استخدام رقم لتحديد موقع إدراج العنرص

. إدراج العنرص يف موقع عشوائي من الالئحةإىل »  ماموقع« , فيام يؤدي اختيار هناية الالئحة
 .١تزيد عملية اإلدراج طول الالئحة بمقدار 

بإمكانك االختيار من القائمة .  بالقيمة املحددةاستبدال أحد عنارص الالئحة
إىل » األخري«يؤدي اختيار . لَاملنسدلة أو استخدام رقم لتحديد موقع العنرص املستبد

إىل استبدال عنرص » موقع ما« استبدال العنرص املوجود يف هناية الالئحة, فيام يؤدي اختيار 
 . ال تغري عملية االستبدال طول الالئحة.عشوائي من الالئحة

بإمكانك استخدام . يف املوقع املحدد من الالئحةاملوجود إعطاء قيمة العنرص 

 .هذه اللبنة ضمن لبنات أخر مثل 

 .إعطاء عدد العنارص املوجودة يف الالئحة
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ÕzÜß@ @

òîäÔnÛa@Ýî•bÐnÛa@ @

  من سكراتش١٫٣متطلبات النظام لإلصدار 
 . أو األحدثOS X 10.4, أو ماك )ًمتضمنا فيستا( أو األحدث XP ويندوز :تشغيلنظام ال
 أو أكثر ٧٦٨ × ١٠٢٤ًاجعل ميز العرض مساويا  ).ً بتا أو أكثر١٦لون من ( أو أكثر, وآالف أو ماليني األلوان ٧٦٨ × ١٠٢٤ :العرض

 .ملشاهدة كامل شاشة سكراتش
 تأيت سكراتش :مالحظة . األقل من مساحة القرص الصلب لتتمكن من تنصيب سكراتش ميغا بايت عىل١٢٠ جيب توفر :القرص الصلب

إذا  سكراتش املوجودين يف جملد Projects و Mediaبإمكانك حذف املجلدين . مع مكتبة كبرية من الوسائط وجمموعة من عينات املشاريع
 .كانت لديك مساحة حمدودة من القرص الصلب

 .قد تشغل احلواسيب القديمة سكراتش ببطء. سيب الذاكرة الكافية لتشغيل سكراتش متتلك معظم احلوا:الذاكرة
 . لتتمتع بميزة إخراج وإدخال الصوت فإنك حتتاج مكربات صوت وميكروفون:الصوت

òî™aÏüa@pa…a†Ç⁄a@ @

 الكائن االفرتايض
 وضع default.spriteلف الناتج املًقم بتصديره مسميا ًجلعل كائن آخر افرتاضيا . الكائن االفرتايض للمشاريع اجلديدة هو هرة سكراتش

يف ) gif. أو bmp. أو png.أو  (default.jpgًأما لتغيري املظهر االفرتايض فقط فضع صورة اسمها . Costumesهذا امللف يف املجلد 
 .Costumesاملجلد 

 السواقات املرئية
ًتكون كل السواقات مرئية افرتاضيا سكراتش  يف جملد Scratch.ini قم بتعديل امللف ً فقط من السواقات مرئيةجلعل جمموعة خمتارة. ً

 :بإضافة سطر كالتايل
VisibleDrives = C:, D:, M: 

ًالوصول ممكنا دوما إىل كون يس. جيب أن تنتهي أحرف أسامء السواقات بنقطتني فوق بعضهام, وأن تفصل أسامء السواقات بفواصل السواقات ً
 من خالل االختصارات املوجودة يف سكراتش, ولذا من األفضل وضع جملد سكراتش وجملد البداية للمستخدمكراتش ساحلاوية عىل جملد 

 .ًعىل السواقة التي تريدها أن تكون مرئية

òîÏb™g@pbßìÜÈß@ @

 /http://scratch.mit.edu/forums: ًللحصول عىل مزيد من املعلومات, زر رجاء منتديات سكراتش عىل العنوان
 
 

  

http://scratch.mit.edu/forums/
http://scratch.mit.edu/forums/


א Scratch  لغة برجمة جديدة تتيح لـك إنـشاء ألعابـك ورسـومك
 .ًاملتحركة, مضيفا إليها األصوات والتأثريات التي ترغبها

 يف Lifelong Kindergartenيتم تطوير لغة سكراتش بواسـطة جمموعـة 
ً مستخدمة أسـاليب بـسيطة MITانة خمرب الوسائط بمعهد ماساتشوستس للتق ً

َّوقريبة إىل نفوس الناشئة لتوسيع جمال ما يستطيعون إبداعه وتعلمه, فيام تقـدم  ً
ألوملبيـاد  جمموعة من املختصني يف كل مـن اسكراتش إىل اللغة العربية بواسطة

 .وجامعة اإلمارات العربية املتحدةاملعلومايت السوري 

عبد الرمحن إدلبي من األوملبياد املعلومايت الـسوري, مـع جزيـل نقل هذا الدليل إىل العربية 
قـسم الشكر لكل من برش النحاس وبرش جرب ومايا تقي ووعد خويص وقيص طعمة مـن 

 .هندسة احلواسيب واألمتتة يف جامعة دمشق
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