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א Scratch  مشاركة هذه إمكانية تحركة, باإلضافة إىل املرسوم اللعاب واألتفاعلية والقصص الل إنشاء سهِّ تُ لغة برجمة جديدة

 .املشاريع مع اآلخرين عىل الوب
 ءدليل البد«أوالً أن جترب فننصح بسكراتش بدأت للتو باستخدام إذا كنت . رةً شاملةً عن برنامج سكراتشيوفر هذا الدليل املرجعي نظ

يمكنك العودة بعد ذلك إىل هذا ). http://info.scratch.mit.edu/Languagesراجع رجاءً الصفحة ( »باستخدام سكراتش
 .الدليل للحصول عىل معلومات أكثر تفصيالً 

التعليمية وبطاقات سكراتش باإلضافة إىل األسئلة متكررة سكراتش أفالم : هاتش مصادر أخر ملساعدتك يف تعلموي موقع سكراتحي
 ./http://info.scratch.mit.edu/Supportعليك بزيارة . الطرح
من الدليل  ثاألحدالعربية  النسخةاحلصول عىل يمكنك . ٢٠٠٩ يونيو/حزيرانالتي صدرت يف شهر  ١٫٤سكراتش هذا الدليل خيص 

 http://info.scratch.mit.edu/Languages :ةالتالي الصفحةاملرجعي من 

“maŠØ@ÊëŠ’½@òîbþa@pbãìØ½a@ @
, خمتلفاً  مظهراً بإعطائه ما يمكنك تغيري شكل كائن . كائنات تسمى والتحريك أغراض متحركة قابلة للربجمة تتألف مشاريع سكراتش من

يمكنك رسم صورة يف حمرر : مظهريمكنك استخدام أي صورة متوفرة ك. قطار أو فراشة أو أي يشء آخريبدو كشخص أو وجعله بالتايل 
 .وب, أو استرياد صورة من القرص الصلب, أو سحب صورة بالفأرة من صفحة اخلاص بسكراتش الرسم

رسومية يف  لبناتعليك جتميع . نات األخرأو االستجابة للكائ املوسيقىيمكنك توجيه األوامر لكائن ما خمرباً إياه بالتحرك أو عزف 
اللبنات من قمة الكدسة  تشغل سكراتش هذا املقطع منفذةً مقطع برجمي عند نقر . كائن بام عليه فعلهالإلخبار مقاطع برجمية كدسات تسمى 

 .حتى هنايتها

الوسائط بمعهد  خمرب يف  Lifelong Kindergartenر برنامج سكراتش بواسطة جمموعة طوَّ ي
 مؤسسة إنتلمايكروسوفت وو  NSFمؤسسة العلوم الوطنية بدعم مادي من  MITماساتشوستس للتقانة 

 .خمرب  الوسائط بمعهد ماساتشوستس للتقانةع البحث يف وجتمّ ونوكيا 

م سكراتش إىل اللغة العربية بواسطة جمموعة من  يف كل من األوملبياد املعلومايت السوري وجامعة الباحثني تقدَّ
 .ارات العربية املتحدةاإلم

 adlogi@acm.org: إذا عثرت عىل خطأ يف هذا املستند فنرجو الكتابة إىل العنوان التايل لتصحيح ما يلزم
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نات وتتفاعل الكائعليه تتحرك  , وهي املكان الذيت فيها احلياةهي املكان الذي تر فيه قصصك وألعابك ورسومك املتحركة وقد دبَّ املنصة 

 .مع بعضها البعض
ملركز املنصة ). yو  xاً أيضيطلق عليهام (  صو  سوحدة طوالً, وتقسم إىل شبكة بمحورين  ٣٦٠وحدة عرضاً و ٤٨٠تبلغ أبعاد املنصة 

 . ٠= و ص  ٠= اإلحداثيات س 
 

ك ملعرفة إحداثيات موقع ما عىل املنصة  رِّ مؤرش الفأرة يف أنحاء املنصة حَ
 .حتت املنصة متاماً  رض موضع مؤرش الفأرةعوراقب 

 

  .التقديمللخروج من نمط  Escاضغط املفتاح . عكوعندما تريد عرض مرش التقديمنمط انقر زر 
استخدام العرض الصغري للمنصة إلظهار  يمكنك. للمنصة الكبريللتبديل بني العرض الصغري ونمط العرض  زريانقر 

  .املقاطع الربجميةوسيع منطقة سكراتش عىل شاشات صغرية أو لت
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 :انقر أحد هذه األزرار إلنشاء كائن جديد. سكراتشهرة  اً افرتاضياً واحداً هووي كائنتيف سكراتش فإن املرشوع حي عند بدء مرشوع جديد

 
 .ارسم بنفسك املظهر اخلاص بكائنك اجلديد يف حمرر الرسم

 
 .أو استورد كائناً جديداً  –اخرت مظهراً 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 جديديمن واخرت بالزر األاملنصة إلنشاء كائن يبدو كجزء من خلفية املنصة, انقر 

 ., ومن ثم حدد املنطقة التي تريد ظهورها ككائن جديداملنبثقة

pbäöbØÛa@òzöü@ @
 .حتت مصغرته كائنكل اسم يظهر و ,مصغرات جلميع الكائنات املوجودة يف املرشوعالئحة الكائنات تعرض 

 
الكائن نفسه املوجود عىل أو انقر  –يف الئحة الكائنات ته الربجمية واملظاهر واألصوات اخلاصة بكائن ما, انقر مصغراملقاطع  عديلملشاهدة وت

 .)يف الئحة الكائناتاللون أزرق بمستطيل سيتم متييز الكائن املحدد ( .نقراً مزدوجاً املنصة 
. مصغرة الكائن يف الئحة الكائنات بالزر األيمن للفأرةانقر أو احلذف ) يةإنشاء نسخة ثان(للقيام بعمليات اإلظهار أو التصدير أو املضاعفة 

  ,نفسهيف الوقت  Shift فتاحامليف الئحة الكائنات مع ضغط  تهإلظهار كائن خمفي أو موجود خارج احلدود املرئية للمنصة, انقر مصغر
 .سيؤدي ذلك إىل إظهار الكائن ونقله إىل مركز املنصةو

 .اسحب مصغراهتبتيب الكائنات يف الئحة الكائنات إعادة تر يمكنك
ملشاهدة . )املختلفةمظاهره بالتبديل بني شكله كائن ما هبا غري للطريقة التي يبطريقة مماثلة (اخللفيات ري شكلها بالتبديل بني يتغاملنصة تستطيع 

 .ملنصة يف الطرف األيرس من الئحة الكائناتاملقاطع الربجمية واخللفيات واألصوات املرتبطة باملنصة, انقر مصغرة ا عديلوت
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 .عليك سو نقرهالبنة ما أي لتشغيل . يةالربجماملقاطع منطقة إىل لوح اللبنات لربجمة أحد الكائنات اسحب اللبنات من 

إىل  أعالهمن كامالً يف الكدسة لتشغيل املقطع الربجمي انقر أي مكان . بتجميع اللبنات سويةً يف كدسات) الربامج(املقاطع الربجمية أنشئ 
 .هأسفل

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

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

 .اتاآلخر يف الئحة الكائن
مثل اللبنة  عديلوي بعض اللبنات داخلها حقوالً نصية قابلةً للتتحت القيمة املوجودة واكتب لتغريِّ انقر داخل املساحة البيضاء . 

مثل   –أيضاً وضع اللبنات مستديرة األطراف  يمكنك. الرقم اجلديد .داخل هذه املساحة البيضاء –
 بعض اللبنات قوائم منسدلة مثلل .إلظهار القائمة ثلث انقر امل. 

املقاطع ألخذ لقطة ملنطقة . من القائمة املنبثقةترتيب بالزر األيمن واخرت املنطقة انقر  املقاطع الربجميةاملوجودة يف منطقة الكدسات لرتتيب 
 .مقاطع الربجميةحفظ صورة للبالزر األيمن واخرت  هاانقرالربجمية 

 .يمكنك الكتابة فيهسيظهر عندئذ مستطيل أصفر و ,إضافة تعليقية انقرها بالزر األيمن واخرت إلضافة تعليق إىل منطقة املقاطع الربجم

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

 .حتريكها من خالل سحبها بالفأرةيمكنك قة املقاطع الربجمية, وإضافة التعليقات يف أي مكان داخل منط كيمكن
 .لفصل هذا االرتباط ما عليك سو سحب التعليق بعيداً عن اللبنة. لرتبط تعليقاً ما بلبنة حمددة اسحب التعليق إىل تلك اللبنة
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 .مظاهر الكائن املحدد عديللعرض وتاملظاهر انقر إطار 

 
 .انقر مصغرة املظهر الذي تريده ,للتبديل إىل مظهر آخر. اللون أزرق لبمستطيمميز ) مايش−الفتى(املظهر احلايل للكائن . رانهلذا الكائن مظه

 :طرائق إلنشاء مظهر جديد أربعهناك 
انقر   .لرسم مظهر جديد باستخدام حمرر الرسم•
انقر   .السترياد ملف صورة من القرص الصلب•
تلتقط صورة جديدة يف كل مرة ). بك أو املتصلة بهاملدجمة بحاس( وبة آلة تصوير الر بواسطاللتقاط صو• انقر  

 ).أو تضغط مفتاح املسافة(تنقر فيها زر 
 .أو من سطح املكتب وباسحب بالفأرة صورةً أو أكثر من صفحة•

 ).املتحركة GIF بام فيها صور( JPG  ,BMP  ,PNG  ,GIF: سكراتش العديد من أنواع ملفات الصورمتيز 
ث أرقام املظاهر تلقائياً حدَّ تُ ستغيري ترتيب املظاهر بسحب املصغرات بالفأرة, و يمكنك). يساره إىليظهر (لكل مظهر من املظاهر رقم حمدد 

 .تغيري ترتيبها حال
 .منفصلملف إىل املظهر  أو لتصدير نسخة من هذامستقل بالزر األيمن لتحويل املظهر إىل كائن جديد ما مصغرة مظهر نقر  يمكنك

paì•þa@ @
 .األصوات اخلاصة بالكائن املحدد عديللعرض وتاألصوات انقر إطار 

 
غري املضغوطة باإلضافة  WAVوملفات  MP3سكراتش قراءة ملفات  تستطيع. تسجيل أصوات جديدة أو استرياد ملفات صوتية يمكنك

 ).اً بت ٢٤نة, ولكن ليس للعي اً بت ١٦أو  بتات٨ذات ترميز ( AUو  AIFإىل ملفات 
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هنا  يمكنك .وحالة القلم واجتاهه وحالة اإلقفال) صو  سإحداثياته عىل املحورين (اسم الكائن وموقعه معلومات الكائن احلايل تعرض 

 .لكائنجديد لاسم كتابة 
يظهر اخلط ). ليسارا=  ٩٠− ألسفل, ا=  ١٨٠ليمني, ا=  ٩٠ألعىل, ا=  ٠(ك االجتاه الذي سيتحرك فيه عند تنفيذ لبنة حترإىل اجتاه الكائن  يشري

نقراً مزدوجاً إلعادة االجتاه إىل حالته املصغرة انقر . هسحب هذا اخلط بالفأرة لتغيري اجتاه يمكنكاجتاه الكائن, وصغرة الصورة املاألزرق عىل 
 ).٩٠= االجتاه (االفرتاضية 

 .وبالوعند تشغيله عىل  مكن سحبه بالفأرة يف نمط التقديمعندما يكون الكائن غري مقفل ي. إقفال الكائنلتغيري حالة فل الق رمز انقر
 .نزالً عندما يكون القلم مُ ) بجوار رمز القفل(يظهر اللون احلايل للقلم 

والذي يمكن  ,spriteلف له االمتداد حيفظ التصدير الكائن يف م. لتصدير كائن ما, انقره بالزر األيمن عىل املنصة أو يف الئحة الكائنات
استرياده الحقاً 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 أخر –  املظهر إىل جهة اليمني أو اليسار فقطسيشري :مواجهة اليمني أو اليسار فقط

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

paë…þa@ÁíŠ‘@ @

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

 

أثناء  Shiftاضغط املفتاح (واملقاطع الربجمية أواللبنات أواألصوات أواملظاهر أ مضاعفة الكائنات :مضاعفة
 ).النقر ملضاعفة عدة أشياء

 

أثناء النقر  Shiftاضغط املفتاح (واملقاطع الربجمية أواللبنات أواألصوات أواملظاهر أحذف الكائنات  :حذف
 ).حلذف عدة أشياء

 ).أثناء النقر لزيادة مقدار التكبري Shiftاضغط املفتاح (حجامًجعل الكائنات أكرب  :تكبري
 ).أثناء النقر لزيادة مقدار التصغري Shiftاضغط املفتاح (جعل الكائنات أصغر حجامً :تصغري 

 .انقر أي منطقة فارغة من الشاشة للعودة إىل سهم املؤرش 
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إلضافة أو . يستطيع أي شخص إضافة أو تعديل إحد ترمجات سكراتش. سكراتشلتغيري لغة واجهة املستخدم ل انقر أيقونة اللغة 

يف موقع سكراتش  Support الدعمتعديل إحد الرتمجات طالع رجاءً قسم 
)http://info.scratch.mit.edu/Translation/.( 

انقر أيقونة احلفظ  .حلفظ مرشوعك
 انقر أيقونة املشاركة .شرفع مرشوعك إىل موقع سكراتل 

, وحفظ املشاريع يف جملد مشاريع سكراتش أو مواضع أخر ملفيمكنك من قائمة   .إنشاء مرشوع جديد, وفتح مرشوع موجود مسبقاً
هذا اخليار مفيد لتجميع كائنات من . بكل الكائنات واخللفيات من مرشوع آخر ويدرجها يف املرشوع احلايل استرياد مرشوعيأيت 

 .دةدعمتمشاريع 
 ., والذي يمكن استرياده الحقاً يف مشاريع أخرspriteالكائن احلايل كملف له االمتداد  الكائن تصدير حيفظ

 .مه مثالً اتعليامت استخدكبكتابة مالحظات عن مرشوعك وحفظها, وذلك  مالحظات املرشوع تسمح لك
 .برنامج سكراتش اخلروجيغلق 

 .املرشوع احلايللتعديل عدة خيارات  حتريرتؤمن قائمة 
 .أو مظهراً أو صوتاً  سواءً كان لبنةً أو مقطعاً برجمياً أو كائناً  –ذف باستعادة آخر ما حُ  الرتاجع عن احلذفسمح ي

هذا . يَّز كل لبنة بلون خاص عند تنفيذهامتُ . بمراقبة برامج سكراتش أثناء عملها خطوةً فخطوة بدء التنفيذ وحيد اخلطوةيسمح 
إعدادات التنفيذ تسمح . لربامج, وكذلك ملساعدة حديثي العهد بالربجمة عىل فهم تدفق الربنامجاخليار مفيد إلجياد األخطاء يف ا

 .بشكل وحيد اخلطوة رسعة تنفيذ خطوات الربنامجبتحديد  وحيد اخلطوة
 .قد يقلل الضغط من جودة األصوات أو الصور املستخدمة. احلجم الكيل مللف املرشوع ضغط الصورو ضغط األصواتيصغر 
. استخدام لبنات املحرك لربجمة حمرك متصل بحاسبك يمكنك. لبنات املحرك إىل صنف لبنات احلركة إظهار لبنات املحركيف يض

 ).LEGO® WeDo™ )http://www.legoeducation.comتعمل لبنات املحرك مع جمموعة 
 .مشاركةقائمة خالل يمكنك رفع مرشوعك إىل موقع سكراتش من 

. إىل مواد مرجعية وتعليمية إضافةً إىل األسئلة متكررة الطرحارتباطات إىل صفحة املساعدة التي حتتوي  املساعدةة يمكنك الوصول من قائم
 .صفحة حتتوي مجيع شاشات املساعدة لسكراتشكذلك  إىل الوصول يمكنك 



“maŠØ@òÌÜÛ@ïÈuŠ½a@ÝîÛ†Ûa@ @@‰a†•⁄aQ~T@
 

 ٨

Ššþa@áÜÈÛa@ @
 .نفسه الوقتلتشغيل العديد من املقاطع الربجمية يف  مناسبةً طريقةً العلم األخرض يتيح 

 انقر العلم األخرض   وي اللبنةتلتشغيل مجيع املقاطع الربجمية التي حت) يف الزاوية اليمنى العليا من املنصة(
 ., ويبقى العلم األخرض مضاءً طوال فرتة تشغيل املقاطع الربجميةيف قمتها

 .نقر العلم األخرضنفسه الناتج عن ثر األله  Enterضغط مفتاح اإلدخال إن 
 .تلقائياً  يُشغَّلمجرد استعراض مرشوع ما عىل موقع سكراتش فإن العلم األخرض ب

áŠÛa@‰Šª@ @
 .املظاهر واخللفيات عديلإلنشاء أو تحمرر الرسم يمكنك استخدام 

 
 :يف حمرر الرسم األدوات التاليةرشيط األدوات وي تحي

انقر . منطقة اخليارات تُظهر حجم الفرشاة ما تنقر هذه األداة فإنعند. املحدداألمامي اللون وفق رسم باليد احلرة ال :فرشاة الرسم •
 .الختيار حجم خمتلف للفرشاة 

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

لون واحد, (عندما تنقر هذه األداة فإن منطقة اخليارات تُظهر نمط التعبئة . املساحات املتصلة بلون واحد أو متدرج ملء :تعبئةال •
 .يتغري تدرج اللون بدءاً باللون املحدد للواجهة إىل اللون املحدد للخلفية). , تدرج شعاعيعموديتدرج أفقي, تدرج 
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. املحدداألمامي وفق اللون  مملوء أو مفرغ) أثناء السحب للحصول عىل مربع Shiftاضغط املفتاح (رسم مستطيل  :ستطيلامل •
 .سامكة حميط الشكل املفرغ حجم فرشاة الرسم حيدد ).ملء أو تفريغ(عندما تنقر هذه األداة فإن منطقة اخليارات تُظهر نمط التعبئة 

األمامي مملوء أو مفرغ وفق اللون ) ل عىل دائرةأثناء السحب للحصو Shiftاضغط املفتاح (رسم شكل بيضوي  :بيضويال شكلال •
سامكة حميط الشكل  حجم فرشاة الرسم حيدد ).ملء أو تفريغ(عندما تنقر هذه األداة فإن منطقة اخليارات تُظهر نمط التعبئة . املحدد
 .املفرغ

األمامي وفق اللون ) و أفقيأثناء السحب للحصول عىل خط عمودي أ Shiftاضغط املفتاح ( رسم خط مستقيم :ستقيمامل طاخل •
 .الختيار حجم خمتلف للفرشاة انقر . عندما تنقر هذه األداة فإن منطقة اخليارات تُظهر حجم الفرشاة. املحدد

 مظهر ليمكن لك. عندما تنقر هذه األداة فإن منطقة اخليارات تسمح لك بتغيري نوع اخلط وحجمه. إضافة نص إىل الرسم :نصال •
 .احدةً من النص فقطأن يمتلك كتلةً و

حلذفه, أو ضغط  Deleteيمكنك بعد ذلك سحب التحديد إىل مكان جديد, أو ضغط املفتاح . حتديد منطقة مستطيلة :تحديدال • Shift + Delete  أوShift + Backspace أي مسح كل ما سواه( القتطاع التحديد(. 
 ).متكررللختم بشكل أثناء السحب والنقر  Shiftفتاح ماضغط (حتديد منطقة مستطيلة ونسخها إىل أماكن جديدة  :تماخل •
إىل اخلارج الختيار القطارة انقر داخل لوح الرسم ثم اسحب (األمامي لون الاللون الختيار قطارة استخدم طرف  :اللونقطارة  •

 ).لون من خارج لوح الرسم
األمامي لون النقر سهم تبديل اللون للتبديل بني  يمكنك .بارشةً حتت منطقة اخليارات م)اخللفيةاللون األمامي ولون (األلوان احلالية تظهر 

تبديل انقر  ).أثناء النقر الختيار لون جديد للخلفية Shiftاضغط املفتاح (جديد أمامي الختيار لون األلوان  لوحداخل انقر . اخللفيةلون و
 .وان االفرتايض ولوح األلوان املستمرللوح األللتبديل بني  لوح األلوان

 .عند تدوير املظهر عىل املنصةاملوضع الذي سيكون مركز الدوران لتحدد الرسم ثم انقر داخل املظهر مركز ضبط زر الانقر 
فإن األرشطة املنزلقة % ١٠٠عندما يكون مقدار التكبري أكرب من  .لزيادة أو إنقاص مقدار تكبري لوح الرسمتصغري ال/كبريالت يزر انقر

 .ال يغري زرا التكبري والتصغري من احلجم الفعيل للصورة. لوح الرسم ءيف أنحاتستخدم للتنقل 
أثناء النقر إلدخال مقدار  Shiftضغط املفتاح يمكنك . التقلص/التمدد يانقر زر) أو التحديد احلايل فقط(لتغيري حجم حمتويات لوح الرسم 

 .رةالصو) ميز(يؤدي تقليص الصورة إىل تقليل حجم ودقة . تغري احلجم بدقة
من املمكن ضغط املفتاح ). احلايل فقطأو التحديد (وير حمتو لوح الرسم لتد) جتاه دوران عقارب الساعة أو عكسهبا(دوير الت يزرانقر  Shift أثناء النقر إلدخال مقدار التدوير بدقة. 
 ).أو التحديد احلايل فقط(لقلب حمتو لوح الرسم ) فقياألي أو عمودال(لب الق يزرانقر 
 .لفتح صورة من ملف وإضافتها إىل لوح الرسماسترياد ر انق

 .إلزالة كافة حمتويات لوح الرسممسح انقر 
استخدام فيمكنك أما إذا غريت رأيك . بشكل متكرر للرتاجع عن اإلجراءات التي قمت هبا مؤخراً تراجع نقر فيمكنك إذا ارتكبت خطأً ما 

 .نهاالستعادة اإلجراءات التي تراجعت عإعادة الزر 
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SN “maŠØ@pbäjÛ@ @

pbäjÜÛa@Êaìãc@ @
 :لوح اللبناتهناك ثالثة أنواع رئيسة من اللبنات يف 

جتميع هذه اللبنات سويةً يف  كيمكن.   اللبنة بشكل عام, مثل ثلم يف أعالها ونتوء يف أسفلهالكل لبنة من هذا النوع  :لبنات الكدسة
أو اختيار عنرص من قائمة )  يف اللبنة  ١٠مثل (كتابة رقم  لبعض لبنات الكدسة منطقة إدخال حيث يمكنك. كدسات

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

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

متثل . يف مناطق اإلدخال اخلاصة باللبنات األخرلتوضع  –  و مثل  –ت هذه اللبنات مَ مِّ صُ  :املتغريات
أو ستديرة وتوضع يف لبنات ذات ثقوب بحواف م)  أو مثل ( أرشطة حمرفيةأو  أرقاماً ذات احلواف املستديرة املتغريات 

قيامً منطقية فتمثل ) مثل (ذات احلواف احلادة املتغريات ; أما ) وأ  مثل(مستطيلة 
 .)و أ  مثل(أو مستطيلة وتوضع يف لبنات ذات ثقوب بحواف حادة ) خطأأو  صح(

 .انقر لبنة أي متغري ملشاهدة قيمته احلالية
, عارضةً القيمة احلالية ظهر عىل املنصةت لصاقةً قرت مربع التحقق فإن إذا ن.  مربع حتقق بجانبها مثل  املتغريات لبناتلبعض 

 :بعدة أشكال تغريعرض قيمة املصاقة يمكن لل. املتغريتلقائياً عند تغري قيمة اللصاقة ث قيمة دَّ حتُ . للمتغري

 
 .مع قيمته تغريعرض اسم امل

 
 .فقط دون اسمه تغريعرض قيمة امل

 
 .)التي ينشئها املستخدم اتمتغريمتوفرة فقط لل( تغرية املمنزلقة تسمح بتغيري قيم

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

 .للمنزلقة
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@|öaìÜÛa@ @
املكونة من األحرف األبجدية  األرشطة املحرفيةو  األعدادبإمكان اللوائح ختزين . تستطيع اآلن إنشاء اللوائح والتحكم هبا يف سكراتش

واملحارف األخر. 
وظائف لبنات . لالئحةجمموعة من اللبنات املرتبطة با عندئذوستظهر  وانقر ,  املتغرياتإلنشاء الئحة انتقل إىل صنف لبنات 

 .الالئحة موضحة يف قسم وصف اللبنات من هذا الدليل
تغيري قيم العنارص من خالل لصاقة  يمكنك. فيهاتعرض لصاقة الالئحة مجيع العنارص املوجودة . عىل املنصة تهاعند إنشاء الئحة تظهر لصاق

 .الالئحة مبارشةً 

 
, وسيزداد قة الالئحة إلضافة عنرص جديد إليهايف الزاوية السفىل اليرس من لصا+ انقر الزر . ٠تكون الالئحة فارغةً يف البداية بطول يساوي 

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

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

 ). وأ مثل (يمكن ختزين األرشطة املحرفية يف متغريات أو لوائح 
: باستخدام اللبنات التالية) وفق ترتيب املعجم(مقارنة األرشطة املحرفية  يمكنككام .  ربط رشيطني حمرفيني باستخدام يمكنك

  . 
توقع احتواؤها رقامً أو يف لبنات يُ )  ب  تسَ مثل (عند استخدامها يف عمليات حسابية  )٠(للصفر اويةً قيمة األرشطة املحرفية مسحتُ

مثل  ( وأو ).
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Þb…⁄a@|îmbÐ½a@òyìÛ@åß@ @
يظهر السؤال .  ن اإلجابة يف متغريزَّ ختُ . إجابة باستخدام لوحة املفاتيحاملستخدم بطباعة إلخبار    استخدام يمكنك

 .التحققإشارة نقر أو تُ  Enterضغط مفتاح اإلدخال ربنامج إىل أن يُ عىل الشاشة وينتظر ال
..  

 
م اللبنة من قبل كائن م اللبنة من قبل املنصة .يظهر السؤال يف فقاعة كالم عندما تُستخدَ  .يظهر السؤال أسفل املنصة عندما تُستخدَ

  

اإلجابة ب االحتفاظإذا أردت .  ة تنفذ فيها اللبنةويتغري يف كل مر) عمومي(مشرتك بني مجيع الكائنات  متغري 
 احلالية فعليك ختزينها يف متغري أو الئحة مثل .

pbäjÜÛa@Ñ•ë@ @
 .اتتغري, املالعملياتقلم, التحكم, التحسس, الهر, الصوت, ااحلركة, املظ: تنظم لبنات سكراتش يف ثامنية أصناف ملونة

×Š§aò 
 .لفحتريك الكائن إىل األمام أو اخل

  .تدوير الكائن باجتاه دوران عقارب الساعة
 .تدوير الكائن بعكس اجتاه دوران عقارب الساعة

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

 .مؤرش الفأرة أو كائن آخر باجتاهتوجيه الكائن 

 .عىل املنصة صو  سحددة باإلحداثيات نقل الكائن إىل النقطة امل
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 .نقل الكائن إىل موقع مؤرش الفأرة أو كائن آخر

 .فرتة زمنية حمددة خاللاالنزالق نحو موقع حمدد 

 .بمقدار حمدد سالكائن عىل املحور ) حتريك(تغيري موقع 

 . سحتديد موقع الكائن عىل املحور 

 .بمقدار حمدد صاملحور  الكائن عىل) حتريك(تغيري موقع 

 . صحتديد موقع الكائن عىل املحور 

 .حافة املنصة تهتدوير الكائن إىل االجتاه املعاكس عند مالمس

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

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

 
 .لكائنإعطاء اجتاه ا

 )اليسار=  ٩٠−األسفل, =  ١٨٠اليمني, =  ٩٠األعىل, =  ٠(

ÚŠa@pbäjÛ@ @
 ™LEGO® WeDoليغو ويدو  جمموعة , أو عند توصيلحتريرمن قائمة  إظهار لبنات املحركال تظهر لبنات املحرك إال بعد اختيار 

 )http://www.legoeducation.comراجع . (تعمل هذه اللبنات مع حمرك ليغو ويدو. باحلاسب

 .تشغيل املحرك لفرتة حمددة من الزمن

 
 .تشغيل املحرك

 
 .إيقاف املحرك

 )١٠٠و  ٠رتاوح قوة املحرك بني ت( .وتشغيله وفقاً لذلكحتديد قوة املحرك 

 

 .حتديد أو تغيري اجتاه دوران املحرك دون تشغيله
بعكس اجتاه دوران عقارب = اه باجتاه دوران عقارب الساعة, ذاك االجت= هذا االجتاه (

 )عكس اجتاه الدوران احلايل= الساعة, املعاكس 
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ŠçbÄ½a 
 .تغيري شكل الكائن بالتبديل إىل مظهر خمتلف

إذا كان املظهر احلايل هو (. تغيري شكل الكائن إىل املظهر التايل يف قائمة املظاهر
 )ملظهر األول يف القائمةاألخري يف قائمة املظاهر فسيتم التبديل إىل ا

 .إعطاء رقم املظهر احلايل للكائن وفق ترتيبه يف قائمة املظاهر 

 .املنصة بالتبديل إىل خلفية خمتلفةمظهر تغيري 

إذا كانت اخللفية احلالية (. املنصة إىل اخللفية التالية يف قائمة اخللفياتمظهر تغيري 
 )التبديل إىل اخللفية األوىل يف القائمةهي األخرية يف قائمة اخللفيات فسيتم 

 .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

 .عة تفكري للكائن لفرتة حمددة من الزمنإظهار فقا

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

ترتاوح قيم معظم التأثريات بني (.لرسومي املطبق عىل الكائنحتديد مقدار التأثري ا
)١٠٠و  ٠

 .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 
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 .ظهار الكائن عىل املنصةإ

 
عندما يكون الكائن خمفياً فإن الكائنات األخر ال تستطيع (. إخفاء الكائن من املنصة

 )حتسسه باستخدام اللبنة 

 .نقل الكائن إىل املقدمة أمام مجيع الكائنات

نقل الكائن إىل اخللف عدداً حمدداً من الطبقات, بحيث يمكن تغطيته 
بكائنات أخر. 

pì–Ûa 
البدء بإطالق الصوت املحدد من القائمة املنسدلة, واالنتقال مبارشةً إىل 

 .تنفيذ اللبنة التالية دون انتظار انتهاء الصوت

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

 .لعدد حمدد من وحدات اإليقاع) عدم عزف أي يشء(اسرتاحة 
آللة املوسيقية التي يستخدمها الكائن يف عزف النوتات املوسيقية عند حتديد ا

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

 .تغيري شدة صوت الكائن بمقدار حمدد

 .حتديد شدة صوت الكائن وفق القيمة املحددة

 .إعطاء شدة صوت الكائن
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 .ائن بمقدار حمددلكاتغيري رسعة أداء 

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

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

áÜÔÛa 
 .إزالة كافة عالمات القلم والطبعات من املنصة

 .إنزال قلم الكائن, وبذلك يرسم عندما يتحرك

 .كائن, وبذلك لن يرسم عندما يتحركرفع قلم ال

انتقاء اللون يغري ( .حتديد لون القلم اعتامداً عىل اللون املحدد من منتقي األلوان
)كذلك تظليل القلم

 .تغيري لون القلم بمقدار حمدد

 

عند النهاية احلمراء أللوان  ٠= لون القلم ( .حتديد لون القلم وفق قيمة حمددة
و  ٠يرتاوح لون القلم بني . عند النهاية الزرقاء أللوان الطيف ١٠٠= لم الطيف, لون الق

٢٠٠(

 .تغيري تظليل القلم بمقدار حمدد

, تظليل القلم  ٠= تظليل القلم (. حتديد تظليل القلم وفق قيمة حمددة = غامق جداً
 )وانلاأل ما مل حيدد اللون باستخدام منتقي ٥٠القيمة االفرتاضية هي . فاتح جداً  ١٠٠

 .بمقدار حمدد) سامكة خط الرسم(تغيري حجم القلم 

 .وفق قيمة حمددة) سامكة خط الرسم(حتديد حجم القلم 

 .طبع صورة الكائن عىل املنصة
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áØznÛa 
 .تشغيل املقطع الربجمي املرتبط هبذه اللبنة عند نقر العلم األخرض

 .ط هبذه اللبنة عند ضغط املفتاح املحددتشغيل املقطع الربجمي املرتب

 .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

 .داخل هذه اللبنة لعدد حمدد من املرات تكرار تنفيذ اللبنات املوجودة

 

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

 

االنتظار حتى إرسال رسالة إىل مجيع الكائنات ألمرها بتنفيذ فعل حمدد, و
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 
 .لرشط حمققاً اللبنة كلام كان هذا ا

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

 .ات التاليةانتظار حتقق الرشط املحدد, ومن ثم تنفيذ اللبن

 

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 حمققاً 

 .إيقاف املقطع الربجمي

 .ناتإيقاف مجيع املقاطع الربجمية يف مجيع الكائ

znÛa 
 

هذا الرشط حمقق عندما يكون الكائن احلايل مالمساً للكائن املحدد أو احلافة 
 )من القائمة املنسدلةاخرت املطلوب ( .أو مؤرش الفأرة

 

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

 

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

 )ثم استخدم القطارة لتحديد اللون

 

عرض سؤال عىل الشاشة وختزين اإلجابة املدخلة من لوحة املفاتيح 
ه اللبنة الربنامج ينتظر ضغط مفتاح اإلدخال أو نقر جتعل هذ. يف

 .إشارة التحقق

 

إعطاء اإلجابة املدخلة من لوحة املفاتيح عن االستخدام األخري للبنة 

 ).متغري عمومي(تتشارك مجيع الكائنات باإلجابة نفسها . 

 . سإعطاء موقع مؤرش الفأرة عىل املحور 

 . صاملحور إعطاء موقع مؤرش الفأرة عىل 
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 .هذا الرشط حمقق عندما يكون زر الفأرة مضغوطاً 

 .هذا الرشط حمقق عندما يكون املفتاح املحدد مضغوطاً 

 .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 متغري خاص بكائن آخر

 
ترتاوح بني (إعطاء شدة الصوت التي يلتقطها امليكروفون املربوط باحلاسب 

 ).١٠٠و ١

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

 ).١٠٠و  ١مقياس بني 

 

 .ساس املحددإعطاء قيمة احل
مع لوح حساسات  هااستخدام مكني. اتصال حساس باحلاسبيتطلب استخدام هذه اللبنة 

أو ) http://www.playfulinvention.com/picoboard.html(سكراتش 
 ™LEGO® WeDo مع جمموعة ليغو ويدو

)http://www.legoeducation.com.( 

 

 .وطاً هذا الرشط حمقق عندما يكون احلساس املحدد مضغ
راجع (. متصالً باحلاسبحساسات سكراتش يتطلب استخدام هذه اللبنة أن يكون لوح  http://www.playfulinvention.com/picoboard.html( 

âbÓ‰þa 
 .مجع عددين

 .طرح العدد األيرس من العدد األيمن

 .رضب عددين

 .تقسيم العدد األيمن عىل العدد األيرس

 .عشوائي صحيح ضمن املجال املحدداختيار عدد 

هذا الرشط حمقق عندما تكون القيمة اليمنى أكرب من اليرس. 
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 .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 حمققاً 

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

 .يكون الرشط املحدد حمققاً 

 
 .رشيطني حمرفيني) دمج(ضم 

 
 .يف رشيط حمريفاملحارف إعطاء عدد 

 
 .وقع حمدد من الرشيط املحريفإعطاء املحرف املوجود يف م

 

التوابع املوجودة هي (. املدخلإعطاء قيمة التابع املحدد بعد تطبيقه عىل العدد 
 ^sin  ,cos  ,tan  ,asin  ,acos  ,atan  ,ln  ,log  ,e, الجذر التربيعي , القيمة المطلقة 

 ,10^(

 .إعطاء باقي قسمة العدد األيمن عىل العدد األيرس

 .اء أقرب عدد صحيح إىل العدد املحددإعط

paÌn½a 
 

يمكنك . تظهر اللبنات اخلاصة باملتغري تلقائياً عند إنشائه. إنشاء وتسمية متغري جديد
يستخدمه الكائن احلايل (أو حملياً ) تستخدمه مجيع الكائنات(اختيار أن يكون املتغري عمومياً 

).فقط

 .ما ريمتغبحذف كل اللبنات املرتبطة  

 .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

 .إظهار لصاقة املتغري عىل املنصة
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 .ظهر عىل املنصةإخفاء لصاقة املتغري بحيث ال ت

 

. تظهر اللبنات اخلاصة بالالئحة تلقائياً عند إنشائها. إنشاء وتسمية الئحة جديدة
يستخدمها (أو حمليةً ) تستخدمها مجيع الكائنات(يمكنك اختيار أن تكون الالئحة عموميةً 

).الكائن احلايل فقط

 
 .ما الئحةبحذف كل اللبنات املرتبطة 

 
 .املوجودة يف الالئحةإعطاء كل العنارص 

يمكن أن يكون العنرص رقامً أو رشيطاً . إضافة العنرص املحدد إىل هناية الالئحة
.حمارف أخروحمرفياً مكوناً من أحرف أبجدية 

االختيار من القائمة املنسدلة أو  يمكنك. حذف أحد العنارص أو مجيعها من الالئحة
إىل حذف » األخري«يؤدي اختيار . تريد حذفه استخدام رقم لتحديد موقع العنرص الذي

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

االختيار من القائمة املنسدلة أو يمكنك . إدراج عنرص يف املوقع املحدد من الالئحة
إىل إضافة العنرص إىل » األخري«يؤدي اختيار . يد موقع إدراج العنرصاستخدام رقم لتحد

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

القائمة االختيار من يمكنك . استبدال أحد عنارص الالئحة بالقيمة املحددة
ل إىل » األخري«يؤدي اختيار . املنسدلة أو استخدام رقم لتحديد موقع العنرص املستبدَ
إىل استبدال عنرص » موقع ما« استبدال العنرص املوجود يف هناية الالئحة, فيام يؤدي اختيار 

 .ال تغري عملية االستبدال طول الالئحة. عشوائي من الالئحة

يمكنك االختيار من . د يف املوقع املحدد من الالئحةإعطاء قيمة العنرص املوجو
. القائمة املنسدلة أو استخدام رقم لتحديد موقع العنرص الذي تريد احلصول عىل قيمته

 .إىل إعطاء قيمة عنرص عشوائي من الالئحة» موقع ما« يؤدي اختيار 

 .إعطاء عدد العنارص املوجودة يف الالئحة

 

ينبغي أن يتطابق  .العنرص املحددعىل نت الالئحة حتتوي كاهذا الرشط حمقق إذا 
 .ليتحقق الرشطالعنرص متاماً 
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@‰a†•fiÛ@âbÄäÛa@pbjÜİnßQ~T@“maŠØ@åß@ @
 .أو األحدث Windows XP ,Windows 2000 ,Windows Vista. Mac OS X 10.4 :نظام التشغيل

 ).بتاً أو أكثر ١٦لون من (أو أكثر, وآالف أو ماليني األلوان  ٤٨٠×  ٨٠٠ :العرض
 .ميغا بايت عىل األقل من مساحة القرص الصلب لتتمكن من تنصيب سكراتش ١٢٠جيب توفر  :القرص الصلب

املوجودين  Projectsو  Mediaحذف املجلدين  يمكنك. املشاريعأمثلة تأيت سكراتش مع مكتبة كبرية من الوسائط وجمموعة من  :مالحظة
 .نت لديك مساحة حمدودة من القرص الصلبإذا كا سكراتشيف جملد 
 .قد تشغل احلواسيب القديمة سكراتش ببطء. متتلك معظم احلواسيب الذاكرة الكافية لتشغيل سكراتش :الذاكرة
متتلك العديد من احلواسب املحمولة  .وميكروفون) أو سامعات(لتتمتع بميزة إخراج وإدخال الصوت فإنك حتتاج مكربات صوت  :الصوت
 .باحلاسب ةً ات صوت وميكروفوناً مدجممكرب

òî™aÏüa@pa…a†Ç⁄a@ @
 الكائن االفرتايض

لف الناتج املقم بتصديره مسمياً  ككائن افرتايضكائن آخر الستخدام . الكائن االفرتايض للمشاريع اجلديدة هو هرة سكراتش
default.sprite,  وضع هذا امللف يف املجلدCostumes .فرتايض فقط فضع صورةً اسمها أما لتغيري املظهر االdefault.jpg ) أو

.png  أو.bmp  أو.gif ( يف املجلدCostumes. 
 تعطيل املشاركة إىل موقع الوب

بإضافة السطر » املشاركة«يمكنك إخفاء زر وقائمة . قد ترغب يف بعض احلاالت بمنع املستخدمني من رفع مشاريعهم إىل موقع سكراتش
 Scratch.ini: Share=0التايل إىل امللف 
 اللغة االفرتاضية

 Scratch.ini: Language=[ISO-639-2 code]تبدأ سكراتش باستخدام اللغة املحلية للحاسب, ولكن يمكن جتاوز ذلك بإضافة السطر التايل إىل امللف 
بحيث تبدأ سكراتش مستخدمةً ) للكتابةقابالً  Scratch.iniإذا كان امللف (الحظ أن هذا اإلعداد سيتغري كلام غريَّ املستخدم إعداد اللغة 

 .اللغة التي استخدمت يف املرة األخرية
 املالحظات االفرتاضية للمرشوع

إذا أردت إضافة أسئلة أو تعليامت لتظهر كلام حرر املستخدمون مالحظات . تكون مالحظات املرشوع يف مشاريع سكراتش فارغةً افرتاضياً 
نه املالحظات االفرتاضية, واحفظه برتميز . ملف ملالحظات املرشوع االفرتاضية املرشوع للمرة األوىل فيمكنك إنشاء أنشئ ملفاً نصياً وضمِّ UTF8 ه  ., وضعه يف جملد سكراتشdefaultNotes.txt, وسمِّ
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ل املستخدم املالحظات االفرتاضية فلن حيُ   األقل من عىل املستخدم تغيري حمرف واحد عىل. فظ يشء يف مالحظات املرشوعإذا مل يعدِّ
  .املالحظات االفرتاضية لتُحفظ املالحظات يف املرشوع

@pa…a†ÇgpbÓaìÛaë@òØj’Ûa@ @
 :راجع رجاءً الصفحة التالية للحصول عىل املزيد من املعلومات عن التنصيب الشبكي وإعداداته

http://info.scratch.mit.edu/Network_Installation 
 )Default Home Directory( ختصيص املجلد الرئييس االفرتايض

, ولكن عادةً ما تتواجد جملدات املستخدمني يف األجهزة :Cيفرتض سكراتش أن املجلد الرئييس للمستخدم موجود عىل السواقة املحلية 
جودة يف خترب سكراتش بأن املجلدات الرئيسية للمستخدمني مو Scratch.iniإضافة السطر التايل إىل امللف . املشبَّكة عىل سواقة شبكية

 *\J:\MySchool\Students\Grade5\. Home=J:\MySchool\Students\Grade5املجلد 
إسقاط النجمة إذا أردت أن يتشارك  يمكنك. تخدم الذي يستخدم سكراتش اآلنسل باسم املالحظ أن النجمة يف هناية هناية السطر ستُستبدَ 

 .كل املستخدمني بنفس املجلد حلفظ مشاريع سكراتش
 ت املرئيةالسواقا

. للمستخدمالسواقات املرئية للشبكة حتديد  Windowsيف إعدادات نظام , ولكن قد يكون من املفيد تكون كل السواقات مرئيةً افرتاضياً 
 :VisibleDrives=J:,M :بإضافة سطر كالتايلسكراتش يف جملد  Scratch.iniقم بتعديل امللف  جلعل جمموعة خمتارة فقط من السواقات مرئيةً 

دت السواقات املرئية فلن يكون . ل أسامء السواقات بفواصلفصَ جيب أن تنتهي أحرف أسامء السواقات بنقطتني فوق بعضهام, وأن تُ  دِّ إذا حُ
 بام فيها سواقات (املستخدمون قادرين عىل رؤية أية سواقات أخرUSB(إىل  ات, ولن يكون بإمكاهنم الصعود إىل أعىل عرب هرمية املجلد

 .لقرص التي تقع خارج جملد سكراتش وجملداهتم الرئيسيةأجزاء ا
 )Proxy Servers(املخدمات الوكيلة 

 ProxyServer=[server name or IP address] ProxyPort=[port number] :باستخدام السطرين التاليني Scratch.iniيف امللف  املخدم الوكيليمكن حتديد إعدادات 

òîÏb™g@pbßìÜÈß@ @
 /http://scratch.mit.edu/forums: زيد من املعلومات, زر رجاءً منتديات سكراتش عىل العنوانللحصول عىل م

 
  



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

يف خمـرب  Lifelong Kindergartenر لغة سكراتش بواسطة جمموعـة طوَّ تُ 
مسـتخدمةً أسـاليب بسـيطةً  ,MITالوسائط بمعهـد ماساتشوسـتس للتقانـة 

م وقريبةً إىل نفوس الناشئة لتوسيع جمال ما يستطيعون إبداعه وتعلمه, فيام تُ  قـدَّ
ألوملبيـاد اجمموعة من املختصني يف كل مـن  سكراتش إىل اللغة العربية بواسطة

 .وجامعة اإلمارات العربية املتحدةاملعلومايت السوري 

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

 .هندسة احلواسيب واألمتتة يف جامعة دمشق

 
 


