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لغة برمجة جديدة تتيح لك إنشاء ألعابك ورسومك المتحركة، مضيفاً إليها  سكراتش
  .األصوات والتأثيرات التي ترغبها

إذا لم تظهر واجهة سكراتش بالعربية فبإمكانك 
 »Languageاللغة «تغيير اللغة من خالل قائمة 

  .)المحدد بنقطتين سوداوينالزر (
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 .»المقاطع البرمجية« إلى منطقة تحركاسحب لبنة 

 

  .انقر اللبنة نقراً مزدوجاً لجعل القط يتحرك
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 . التي وضعتها سابقاًتحركلبنة الوأفلتها على دق الطبل اسحب لبنة 

 

  . نقراً مزدوجاً واستمعانقر

 . يعمللصوت في حاسوبكاإن لم تسمع شيئاً فتأكد من أن 

 

 .يمكنك اختيار أصوات أخرى من القائمة المنسدلة
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  .داخلها» -«اكتب إشارة ناقص  أخرى، ثم تحركلبنة أضف 

  

  

   .انقر في أي مكان داخل كدسة اللبنات نقراً مزدوجاً

 

  

  .أخرى، ثم اختر صوتاً مختلفاً من القائمة دق الطبلأضف لبنة 
  .انقر الكدسة نقراً مزدوجاً ثانيةً

 

http://scratch.uaeu.ac.ae


http://scratch.uaeu.ac.ae 

  

  . وأسقطها في قمة الكدسةكرر باستمراراسحب لبنة 
  . حول اللبنات األخرىكرر باستمرارنريد أن يلتف فم اللبنة 

  .ا من اللبنة الموجودة في أعالها، اسحبهكدسةً مالكي تسحب 

  .لتشغيلهانقراً مزدوجاً الكدسة انقر  

  

  

إليقاف تنفيذ المقطع البرمجي، انقر 
 .زر التوقف في أعلى الشاشة
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  .وضعها في قمة الكدسة                                     اسحب لبنة 

  

  

  

األخضر فإن كلما نقرت العلم 
. المقطع البرمجي سيبدأ التنفيذ

  .انقر زر التوقف إليقافه
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 ...لنجرب اآلن شيئاً آخر

 

  .ر تأثيرغياسحب لبنة 

 

  

   .فعلهاانقرها نقراً مزدوجاً لترى 
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           .                                اسحب لبنة

 

اضغط اآلن مفتاح المسافة على لوحة 
  .المفاتيح

  

  

يمكنك اختيار مفتاح آخر من 
 .القائمة المنسدلة
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كل األشخاص واألغراض 
الموجودة في سكراتش تسمى 

  .كائنات

 أحد هذ األزرار الثالثة انقر
  .إلضافة كائن جديد

  

  

  

  

  

  :أزرار إنشاء كائن جديد

  سكارسم كائنك الجديد بنف

اختر كائنك الجديد من أحد الملفات 
  الموجودة على الحاسوب

  !)مفاجأة(احصل على كائن عشوائياً 

  

 إلضافة هذه الفتاة، انقر 
 ”People“ثم اذهب إلى المجلد 

  .”jodi1“واختر الصورة 
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. بإمكانك اآلن أن تأمر كائناتك بفعل ما تريد
  .جرب األمور التالية أو اكتشف غيرها بنفسك

  

  :قل شيئاً ما

 واكتب قلانقر داخل اللبنة 
  .الكلمات التي تريد

  ... أيضاًرفكِّجرب اللبنة 

  

  

  

  

  :تأثيرات الصور

استخدم القائمة المنسدلة الختيار مؤثرات مختلفة، ثم انقر 
  .اللبنة نقراً مزدوجاً

 .انقر زر التوقف إلزالة التأثيرات
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  :إضافة صوت

  .»األصوات«انتقل إلى إطار 

  .»تسجيل«قر الزر نسجل صوتك ب

أو استورد ملفاً صوتياً من الحاسوب بنقر الزر 
 MP3يجب أن يكون للملف التنسيق  (»استيراد«

  ).WAV أو AIFأو 

 »المقاطع البرمجية«انتقل بعد ذلك إلى إطار 
  .شغل الصوتواستخدم لبنة 

  .انتق الصوت الذي أضفته من القائمة المنسدلة

  

  :يكالتحر

يمكنك إضافة الحركة إلى كائناتك 
  .بتبديل مظاهرها

 إلضافة مظاهر »المظاهر«انتقل إلى إطار 
  .جديدة

جرب ( الختيار مظهرٍ ثانٍ »استيراد«انقر اآلن الزر 
  .”People“ من المجلد ”jodi2“مثالً الصورة 

  

  

أنشئ . »المقاطع البرمجية«انتقل اآلن إلى إطار 
بين المظاهرل مقطعاً برمجياً يبد.  
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  .يمكنك إنشاء الكثير من المشاريع المتنوعة بواسطة سكراتش

 

يمكنك لمشاهدة بعض األمثلة نقر 
واختيار مشروع من أحد » فتح«الزر 

  .المجلدات

  

  

  

 تود البدء بصورتك الشخصية أو شخصيتك قد
الكرتونية المفضلة، أو ربما البدء بإضافة 

  .ف اسمكالحركات والتأثيرات إلى أحر

  

إذا كانت لديك فكرة مشروع جديد فما عليك إال نقر 
  .واألخذ باإلبداع» جديد«الزر 

  

يمكنك زيارة موقع سكراتش لرفع مشاريعك هناك 
  :ومشاركتها مع اآلخرين
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  !م المزيدزر موقع سكراتش لتعلُّ
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اء ألعابك ورسومك المتحركة، إنشبسهولة سكراتش لغة برمجة جديدة تتيح لك 
  .األصوات والتأثيرات التي ترغبها، ومن ثم مشاركتها مع اآلخرين على الويبمضيفاً إليها 

طور لغة سكراتش بواسطة مجموعة تLifelong Kindergarten في مخبر الوسائط 
ر هذه تطوMIT )http://llk.media.mit.edu .(بمعهد ماساتشوسيتس للتقانة 

عة تقانات جديدة مستوحاةً من روح مكعبات البناء وأصابع التلوين في روضة المجمو
 تقدم سكراتش إلى العربية .األطفال لتوسيع ما بإمكان الناس تصميمه وإبداعه وتعلمه

بواسطة مجموعة من المختصين في األولمبياد المعلوماتي السوري وجامعة اإلمارات 
  .العربية المتحدة

تبدعم مادي من مؤسسة العلوم الوطنية ر سكراتش طوNSF ومؤسسة  ومايكروسوفت
  .مخبر الوسائط بمعهد ماساتشوسيتس للتقانةونوكيا وتجمع البحث في إنتل 

الدليل النسخة االنكليزية من هذا  وأعضاء آخرون في فريق تطوير سكراتش Natalie Ruskأنشأت 
يل إلى العربية عبد الرحمن إدلبي من فريق نقل هذا الدل فيما ومواد مطبوعةً أخرى عن سكراتش 

  .األولمبياد المعلوماتي السوري
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