
اآلخرين وإعادة استخدامها وتعديل صورها ومقاطعها 
الهدف . البرمجية، وكذلك إرسال مشاريعك الخاصة

األساسي من ذلك هو تطوير مجتمع وثقافة تدور حول 
  .سكراتش

  
 سقفاً عالياًو )  البدء بهاةلوسه (أرضيةً منخفضةًتقدم سكراتش 

دعم  (جدراناً واسعةًو ) القدرة على إنشاء مشاريع معقدة(
 خالل تطويرنا سكراتش عطيناأ).  من المشاريعتشكيلة واسعة

ببعض الوظائف لصالح أحياناً ين أولويةً عاليةً للبساطة، مضح
  .سهولة الفهم

  
أثناء عمل الطالب على مشاريع سكراتش فإنهم يملكون 

 هامة كالتكرار والشروط مفاهيم برمجيةالفرصة لتعلم 
استخدمت . والعملياتوالمتغيرات وأنماط المعطيات واألحداث 

 سكراتش لتقديم هذه المفاهيم للطالب من شرائح عمرية مختلفة
ينتقل بعض الطالب إلى . ن المرحلة االبتدائية وحتى الجامعةم

  .لغات برمجية نصية بعد تعلمهم البرمجة بواسطة سكراتش
  

وتأثرت بأعمال  ،Squeakبنيت سكراتش استناداً إلى لغة 
ولكنها تهدف إلى أن تكون  ،Etoys و Logo على سابقة

  .أبسط وأكثر على بديهية
  

الرماز . التطوير مغلق ولكنه مفتوح المصدرسكراتش مشروع 
المصدري لسكراتش متوفر مجاناً، ولكن تطوير التطبيق يتم 

وسائط بمعهد بواسطة فريق صغير من المطورين في مخبر ال
 .ماساتشوسيتس للتقانة

  نشاطاً مضجراً ومتخصصاًبرمجة الحاسوبيرى معظم الناس 
 وبالفعل فإن لغات. متاحاً فقط أمام ذوي التدريب التقني المتقدم

تعد صعبة التعلم من قبل  ++Cالبرمجة التقليدية مثل جافا و 
  .معظم األشخاص

 
 ومية جديدة تهدف إلى تغيير هذه هي لغة برمجة رسسكراتش

 تستفيد سكراتش من التقدم الحاصل في. النظرة إلى البرمجة
 القدرة الحسابية وتصميم الواجهات لجعل البرمجة أكثر جاذبية
وإتاحتها لألطفال والمراهقين واآلخرين الذين يتعلمون 

  :تتضمن الخصائص األساسية للغة سكراتش ما يلي .البرمجة
 
 إلنشاء برامج بواسطة سكراتش ما :لبناتالبرمجة بال •

صممت . عليك إال تجميع لبنات رسومية سويةً في كدسات
ليمكن تجميعها في تشكيالت مقبولة قواعدياً فقط،  اللبنات

ألنماط المعطيات . ظهور األخطاء القواعدية مما يمنع
. مختلفة ليحد ذلك من الخلط بين األنماط المختلفة أشكال
الكدسات حتى أثناء تنفيذ البرامج، وذلك ما  بإمكانك تعديل

اختبار أفكار جديدة بشكل متزايد  يجعل من السهل
  .ومتكرر

  
 بإمكانك بواسطة سكراتش إنشاء :التالعب بالوسائط •

برامج تتحكم بالرسوميات والصور والموسيقى واألصوات 
تعزز سكراتش نشاطات التحكم بالوسائط . وتدمجها

وم، مثل إضافة البرمجة إلى المنتشرة في ثقافة الي
  .مرشحات الصور

  
 يؤمن موقع سكراتش على اإلنترنت :المشاركة والتعاون •

بإمكانك تجربة مشاريع : كالً من اإللهام والجمهور
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