
 

تشغيل برنامج اسكراتش   من على الكمبيوتر مع كتابة اخلطوات  Scratchقم ب

املوجود على سطح املكتب مرتني متتاليتني .1   بالضغط على رمز الربنامج  

تار برنامج   Startمن قائمة  .2  Scratchخن

الرئيسية للربنامجمكونات ع   ناصر الشاشة  
 Spriteالكائن  -Stage        4منطقة املنصة   -3      شريط االدوات. -2    شريط القوائم. -1

 Script-Costumes-Soundشريط التبويبات  -Sprites      7منطقة الكائنات -6       خلفية املنصة   -5 
 X,Yنقطة   – Blocks Area       11جمموعات االوامر منطقة  -Script Area   9منطقة الربجمة  -8 

تغري لغة واجهة الربنامج اسكرتش اىل اللغة العربية  قم ب

 تظهر قائمة منسدلة خنتار منها اللغة العربية -2         من شريط القوائم خنتار الرمز -1
 

 ( خطوات  اخرى 11الكائن مبقدار )  ( ثانية ثم بتحريك 1( خطوات  و انتظار )  11قم بتحريك الكائن مبقدار ) 

تار االمر  motion اجملموعة الربجمية من  -1  Move 10 Stepsخن
تار االمر  Controlاجملموعة الربجمية  خنتار من  -2   Wait 1 secsخن
 مرة أخرى   Move 10 Stepsثم نضع االمر الربجمى   -3

املشروع  :  خطوات  ) تشغيل ( 
 Start  (Green flag   ) ى الرمزمن شريط التحكم نضغط عل

تكرار حتريك الكائن على املنصة )  مرات مبقدار )11قم ب مع انتظار )  11(   ( ثانية 1( خطوات  
تار االمر  Control اجملموعة الربجمية خنتار من  -1   repeat 10خن
تار االمر  motion اجملموعة الربجمية من  -2  Move 10 Stepsخن
تار االمر  Control عة الربجمية اجملموخنتار من  -3   Wait 1 secsخن

تكرار حتريك الكائن على املنصة   ( ثانية 1( خطوات  مع انتظار )  11مبقدار ) عدد ال نهائى من املرات قم ب
تار االمر  Control اجملموعة الربجمية خنتار من  -1   foreverخن
تار االمر  motion اجملموعة الربجمية من  -2  Move 10 Stepsخن
تار االمر  Control اجملموعة الربجمية خنتار من  -3   Wait 1 secsخن

  خطوات  ) ايقاف ( املشروع :
اجملموعة    stop allاخرت االمر  -Stop                         2 من شريط التحكم نضغط على الرمز -1  Controlمن 

( املشروع :   خطوات  ) حفظ 
 حدد مكان حفظ امللف على أي وسيط التخزين. -2       حفظ باسم.Save asاخرت Fileمن قائمة  -1 

 اكتب اسم للملف. -3
ملف جديد تار االمر   Fileمن قائمة  -1:          خطوات انشاء   Newخن

 
 
 

 

 خطوات فتح  ملف سبق حفظة للتعديل فية
تار االمر   Fileمن قائمة  -1  Openخن

مكتبة الكائناتقم بإضافة كائ  ن جديد من 
 تظهر نافذة مكتبة الكائن  -2                  بشريط األدوات إضافة كائن                                   اضغط على الشكل -1

 OKاضغط على مفتاح  -4                                                اخرت كائن)الكرة( -3

 ن:خطوات تصغري حجم الكائ
  ات  ركائن عدة مالاضغط على   -Shrink        2   اضغط على الرمز -1

 خطوات تكبري حجم الكائن:
 كائن عدة مر ات الاضغط على   -Grow          2 اضغط على الرمز -1

  مضاعفة عدد الكائن )الكرة(:
 ات الكر عدد تكرار نالحظ    -Duplicate  2  اضغط على الرمز -1

القائمة املنسدلةDuplicateاخرت  و  فتاح األنمن للفررة على الكائناضغط باملاو    من 
 خطوات حذف الكائن 

التحكم                                  Delete فالرمز حذاضغط على  -1  من شريط أدوات 
الكرة ليتم حذفة  -2  اضغط على كائن 

 نشط الكائن املطلوب حذفه )بالضغط عليه(. -1او 
املنسدلة.deleteاخرت   -3  على املفتاح األنمن للفررة.اضغط  -2  من القائمة 

 خطوات الرتاجع عن حذف الكائن
  Undeleteاخرت        من شريط القوائم   Editقائمة   من -1

 خطوات تغري منط املنصة اىل منط صغري او منط كبري
 Small Stage Layoutاخرت      من شريط القوائم   Editقائمة   من -1

 تغري خلفية املنصة من مكتبة اخللفيات خطوات 
 اضغط على الرمز .  -1
 بها العديد من الصور توضع كخلفيات للمنصة. Backdrop Libraryتظهر نافذة مكتبة اخللفيات    -2
 OKاضغط على    -      4                   اخرت أحد الصور املناسبة للمشروع.  -3

 كيف نمكنك عمل انعكاس افقى للصورة
       Backdrops   يظهر التبويبStageنشط خلفية املنصة    -1

يط أدوات تعديل  flip left right  اراخت-2   صورة البشر
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 كيف نمكنك عمل انعكاس راسى للصورة
       Backdrops   يظهر التبويبStageنشط خلفية املنصة    -1

 صورةالبشريط أدوات تعديل      flip up downار  اخت -2 
   Next costumeتغري مظهر الكائن خطوات 

 Looksحدد الكائن ثم اخرت اجملموعة الربجمية  -1 

القاءه يف املنطقة الربجمة    Next costume اضغط واسحب املقطع الربجمي -2  Script Areaو
 ائن آخراملقطع الربجمي من كائن إىل ك نسخخطوات 

الكائن اجلديد مبنطقة الكائنات  اضغط واسحب املقطع الربجمي لكائن )القطة( مبنطقة الربجمة والقاءه على 
 وتغيري منط اجتاه الكائن أوامر االرتدادخطوات 

 motionحدد الكائن ثم اخرت اجملموعة الربجمية  -1
                                          if on edge,bounceنستخدم أمر    -2

 ملدة ثانيتني   say hello for 2 secsالكائن يقول   خطوات جعل
 Looksحدد الكائن ثم اخرت اجملموعة الربجمية  -1
    say hello for 2 secsنستخدم أمر    -2

   change colorتغيري ألوان الكائنات خطوات 

 Looksحدد الكائن ثم اخرت اجملموعة الربجمية  -1
    change color effect by 25دم أمر   نستخ -2

   whirlخطوات  تغيري منط شكل الكائن 
 Looksحدد الكائن ثم اخرت اجملموعة الربجمية  -1
    change whirl  effect by 25نستخدم أمر    -2

   مجيع التاثريات من على الكائن حذف خطوات  
 Looksحدد الكائن ثم اخرت اجملموعة الربجمية  -1
    clear graphic effectsنستخدم أمر    -2

 الكائن    إخفاء خطوات  
 Looksحدد الكائن ثم اخرت اجملموعة الربجمية  -1
معلومات الكائن نزيل عالمة    hideنستخدم أمر    -2  او من 

 الكائن     اظهارخطوات  
 Looksحدد الكائن ثم اخرت اجملموعة الربجمية  -1
    showنستخدم أمر    -2

 

 

 Pen Blocksرسم اى شكل هندسى :من خالل جمموعة القلم أساسية عند  خطوات 

  Clearحذف الرسومات السابقة   باستخدام االمر -1
 و حتدد اللون داخل مربع اللون  Set pen color toحتديد لون القلم باستخدام االمر  -2
 ربع املداخل  حجم  القلم حتدد  و  Set pen Size toحتديد حجم القلم باستخدام االمر   -3
 Pen downانزال القلم باستخدام االمر  -4

 Pen Upرفع القلم باستخدام االمر  -5

مثلثخطوات  ر  متساوي االضالع سم 
 ) و استعمل ما تشاء مما سبق (   Pen downانزال القلم باستخدام االمر  -1
 يف حتديد عدد اضالع املثلث  repeat 3أضف امر  -2
 لتحديد طول الضلع  move 50أضف االمر  -3
 لتحديد زاوية الدوران   turn 120 degrees أضف االمر -4

 مربعسم خطوات  ر
 ) و استعمل ما تشاء مما سبق (   Pen downانزال القلم باستخدام االمر  -1
 يف حتديد عدد اضالع املربع  repeat 4أضف امر  -2
 لضلعلتحديد طول ا  move 50أضف االمر  -3
 لتحديد زاوية الدوران   turn 90 degreesأضف االمر  -4

 دائرة : سم خطوات  ر
 ) و استعمل ما تشاء مما سبق (   Pen downانزال القلم باستخدام االمر  -1
 يف حتديد عدد اضالع   repeat 360أضف امر  -2
 لتحديد طول الضلع  move 50أضف االمر  -3
 لتحديد زاوية الدوران   turn 1 degreesأضف االمر  -4

 هذا النموذج على االشكال املنتظمة املوجودة بالكتاب املدرسى : وهذا اجتهاد نمكن تطبيق 
 
 
 
 
 

 

  sound  إضافة صوت خطوات 

 soundاخرت اجملموعة الربجمية  -1
  Play soundاخرت االمر  -2
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 نمكن تطبيقة على
املربع و   اخلماسى املثلث و  

 اخل   السداسى 
 الدائرة و كذلك 

 


