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بين       ما  بإفريقيا في نسختها السادسة، المقررة  البرمجة  مبادرة أسبوع  النطالق  االستعداد  في إطار 
ن على المبادرة توفير محتوى تعليمي  و والقائم SAP، قررت 2020أواخر شهر أكتوبر إلى شهر نونبر 

البرمجة   حول  اإلنجليزية  باللغة  األطر    ،Scratch Desktop  باستعمالجديد  إشارة  رهن  ووضعه 
 التربوية من أجل مضاعفة التكوينات وتأطير المتعلمات والمتعلمين. 

وفي هذا الصدد، وبطلب من منسقي مبادرة أسبوع البرمجة بإفريقيا، تطوع مجموعة من المدرسات     
المهني والتكوين  الوطنية  التربية  لوزارة  التابعين  بالمملكة    والمدرسين  العلمي  والبحث  العالي  والتعليم 

  :دليل، من أجل ترجمة  GENIEالمغربية، في إطار لجنة عمل بتنسيق مع مديرية مشروع 
"Scratch in the Classroom  "  إلى اللغة العربية انطالقا من النسخة األصلية المدونة باللغة

وإدراج صور المقاطع البرمجية المأخوذة من    الجمل،اإلنجليزية. حيث عملت اللجنة على إعادة صياغة  
مع اعتماد المصطلحات التقنية المتعارف عليها    SCRATCH DESKTOPالنسخة العربية لبرنامج  

 . هذا الدليلفي مجال البرمجة، ثم القيام بالتدقيق والمراجعة اللغوية بعد تجميع مختلف أجزاء 

)الجدول    مــقام به أعضاء اللجنة حسب المهام التي أوكلت له  واعترافا وتقديرا للعمل المتميز الذي    
أسفله(، نود أن نتوجه بالشكر الخاص لكل األعضاء النخراطهم بكل شغف وجدية في هذا العمل وتوفير  

 النسخة العربية للمحتوى التعليمي المطلوب في ظرف زمني وجيز موازاة مع مهامهم األصلية. 
 

 المهمة األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين  المديرية اإلطار  النسب اإلسم

 الترجمة  جهة فاس مكناس مديرية مكناس  االبتدائي أستاذة التعليم  بن األمين  أم كلثوم

 الترجمة  جهة طنجة تطوان الحسيمة مديرية وزان مادة اإلنجليزية –أستاذة التعليم الثانوي التأهيلي  البقيدي  مريم

 الترجمة والتجميع النهائي  جهة مراكش آسفي  مديرية اليوسفية االبتدائي أستاذ التعليم  السوككي  المهدي

 الترجمة  جهة طنجة تطوان الحسيمة مديرية وزان االبتدائي أستاذ التعليم  خشو عصام 

 الترجمة  الجهة الشرقية مديرية تاوريرت االبتدائي أستاذ التعليم  هبالج عادل 

 الترجمة والتدقيق اللغوي  الجهة الشرقية مديرية وجدة  االبتدائي أستاذة التعليم  ناصري  أسماء

 الترجمة  جهة الداخلة وادي الذهب  مديرية أوسرد  المعلوميات مادة  –أستاذ التعليم الثانوي اإلعدادي  البوري  أحمد

 الترجمة  الساقية الحمراء جهة العيون  مديرية طرفاية االبتدائي أستاذ التعليم  الصادق  لرباس

 الترجمة  جهة مراكش آسفي  مديرية الحوز  االبتدائي أستاذة التعليم  لكربسي لبنى
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 سكراتش في الفصل
 الجمع والطرح والضرب والقسمة -  1المشروع 

حيث يكون موضوعها هو منطق الكمية   والنماذج،واألشكال  عداد هي علم دراسة األ الرياضيات    
العمارة  المحمولة،شيء في حياتنا اليومية: األجهزة  األساس لكلوهي حجر  والمقاييس،واألشكال 

 والفن والتمويل والهندسة والرياضة. 
 :تنقسم الرياضيات إلى ثالثة فروع رئيسية

 الحساب   •
 الجبر  •
 الهندسة •

 سيعتمد هذا المشروع على:
 

 الحساب 
 .فيما يتعلق باألعداد والعمليات األساسية: الجمع والطرح والضرب والقسمة

 الجبر
جزء من الرياضيات الحروف والرموز األخرى لتمثيل األعداد والكميات في الصيغ   يستخدم في

 . والمعادالت 

 

إدخالها. ثم سنمنحهم  سنوضح لألطفال كيفية إنشاء برنامج تفاعلي يقوم بجمع وطرح األعداد التي تم 
 .الفرصة لتحسين البرنامج من خالل توفير عنصر الضرب وعنصر القسمة

 !لنبدأ
 أوال نزل سكراتش 

  اذهب إلى مكتبة الكائنات  امسح الكائن )القط(
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 : مثل "بشر "صنف  مناسبًا من  كائنااختر 

 

 ضع الكائن على ثلثي الجزء السفلي من الجزء الرئيسي على الجانب األيسر. 
 . أفقيا أدر واختر "الهيئة" فانتقل إلى إذا كان الكائن في االتجاه الخاطئ )بعيًدا عن بقية المشهد( ،

 : لنبدأ اآلن في إنشاء البرنامج النصي

             وحدد المقطع البرمجي "األحداث"انتقل إلى لبنة 

 (.فضاء العمل)تسمى أيًضا   البرنامج النصياسحب وأفلت في منطقة 
 " المتغيرات"انتقل إلى مجلد 

تمثيل معمم لقيمة )عدد( يمكن أن  في الرياضيات ، وهو  متغير تأكد من أن األطفال يفهمون تعريف
عادة ، نستخدم حرًفا أو رمًزا واحًدا لتمثيل عدد متغير. لذا يمكننا  .تتغير في سياق صيغة رياضية

 لتمثيل األعداد التي سننشئها. Yو  Xاستخدام 
على تعميم الصيغ والقواعد التي  Bو  Aو   Yو  Xفي الجبر ، يساعدنا استخدام الحروف مثل 

 نكتبها. 

      "إنشاء متغير "حدد خيار

 

 .لكل الكائنات المتحركةتحت متغير واختر   Xاكتب 

في فضاء العمل يمينا في األعلى تحت رمز العلم األخضر. انقله إلى الزاوية  Xسوف يظهر مربع 
 .  العلوية اليمنى من الشاشة

   وضعه أسفل المقطع البرمجي السابق،   اسحب وأفلت في فضاء العمل
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 قم بإنشاء متغير آخر، 
 .اتبع نفس الخطوات 

 ."إنشاء متغير "حدد  أخرى،مرة 
 . الكائنات المتحركةكاسم المتغير واختر لجميع  Yاكتب 

 
في مساحة العمل يمينا في األعلى تحت رمز العلم األخضر. إذا كنت قد قمت   Yسوف يظهر المربع 
وضعه تحت   Yإلى الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة ، فكرر العملية مع المربع  Xبالفعل بنقل المربع 

 األول.

  أسفل المقطع البرمجي السابق،   مساحة العملاسحب وأفلت في 

 
 

 يجب أن يقول البرنامج النصي بضع كلمات للشرح باختصار ما يتكون منه المشروع.
لمرتين ، وأفلته في البرنامج النصي و أدخل بعض الكلمات  ــــــ قل ، وحدد المقطع  "الهيئة"انتقل إلى 
 التمهيدية. 

 

 
 

 

 "االستشعار"  انتقل إلى فئة
 

 .يحتوي هذا المجلد على لبنات مقاطع برمجية تسمح للمستخدم بالتفاعل مع البرنامج 
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 ثم أفلته في البرنامج النصي.    اختر واسحب 

 
 .هذا المقطعفي  X في الخانةأدخل عددا  اكتب النص 

 " المتغير" فئة انتقل إلى

من القائمة المنسدلة وضع هذا المقطع أسفل النص  X، اختر    حدد 
 البرمجي بأكمله 

 

 وضعه داخل الخانة البيضاء للمقطع المذكور أعاله.  ، واختر  "ستشعاراال"انتقل إلى 
  (  و الجواب المتغيرات ( و اجعل )ستشعاراالكرر العملية مرة أخرى للمقطع البرمجي اسأل )

 Y( مع النص الذي يشير هذه المرة إلى إدخال رقم في المربع ستشعاراال)
 .بمجرد القيام بذلك ، انتقل إلى المظهر

 

 في البرنامج النصي.  حدد وأفلت  المقطع البرمجي 
 

 ؟" ما نتيجة مجموع  هذين الرقمين بـ : " !"السالم عليكمكلمة استبدل "
 

تحت البرنامج النصي     هيئة"ال"فئة  آخر من  ابرمجي   امقطعضع 
 ثوان.   3إلى  2برمته، ثم زد في المدة بمقدار 

 .فأدخل مدة أطول الشاشة،إذا كنت تريد أن يجيب األطفال شفهيا قبل تقديم اإلجابة على 
 باإلضافة بين متغيرين منفصلين.  برمجي يسمحيجب علينا اآلن وضع مقطع 

 
 . "العمليات"ننتقل إلى فئة 

 

 .  قلوأفلته في الخانة البيضاء األولى من المقطع األخير  اختر 
 اكتب في الخانة البيضاء األولى الجواب

 

 وضعه في الخانة البيضاء الثانية.  المقطع   ، اختر"العمليات" ثم ارجع إلى
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  التوالي فيوضعهما على و واختر   "المتغيرات" اذهب إلى
 
 

 ثواني   4إلى  2زد في   المدة من 

 
 انقر على الشاشة كاملة واضغط على أيقونة العلم األخضر.

 .تم إنهاء أول العمليات الحسابية األربع
على جهاز الكمبيوتر الخاص    حفظ في الشريط العلوي واختر خيار ملفاحفظ البرنامج باالنتقال إلى 

 .بك من القائمة المنسدلة
 قم بتسمية الملف بشكل مناسب قبل حفظه. 

 
 الطرح نمر اآلن إلى 

 

 نضع المؤشر أواًل على المقطع البرمجي    بذلك،للقيام  
 

انقر بزر الفأرة األيسر أو بالجزء المناسب من اللوحة واسحب لألسفل قلياًل. هذا يفصل العلم األخضر  
 عن بقية البرنامج النصي. 
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مقطع  ضع الفأرة  على اللبنات أو المقاطع البرمجية المنفصلة  وانقر بالزر األيمن للفأرة  على أعلى 
 ".مضاعفةبرمجي  واختر "

قم بإرفاق المجموعة األولى من المقاطع البرمجية مع مقطع العلم األخضر وضم المجموعة الجديدة 
 من اللبنات مع نهاية البرنامج النصي. 

 
 افصل البرنامج النصي عن :

 
 لوحة اللبنات.واحذف هذا المقطع البرمجي بوضعه في أي مكان في منطقة 

 المقطع البرمجي إلى البرنامج النصي. وضم   استبدله بـ  
 في المقطع البرمجي. 2بـ   1غير  

 " أو نص مشابه. لنقم بطرح عددين": ــ" ب أوال، سوف نجمع عددين"غير النص 
 قم بتشغيل البرنامج لمعرفة ما إذا كان يعمل.  التعديالت،بعد اكتمال 

حتى يستمر البرنامج   كرر باستمراريمكننا إدخال حلقة  ردي،الفانتهاء التمرين بعد إجراء الطرح  ومع
 .في العمل
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 قبل القيام بذلك قم بتغيير النص 

 
 إلى 

 
  ي الذي صارالنصالبرنامج لذا فإن القصة تقرأ بشكل أفضل في 

 
 

 فقد حان الوقت ليجربه األطفال. إذا كان البرنامج النصي يعمل بشكل جيد ،
إذا كان لديهم مكتسبات سابقة ومستوى المعرفي يوافق سنهم ، اجعلهم يباشرون عمليات الضرب  

 .والقسمة كجزء من البرنامج الجاري تعديله
 .اطلب منهم إعادة النظر فيما قمتم به جميعا قبل بدء العملية

 امنحهم فترة من الوقت إلكمال التمرين. 
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 لتبدو مشابهة لـ كرر باستمرارب وضع المقاطع البرمجية اإلضافية للتعليمات في حلقة يج
 

 
 

الحضور إلى   بنجاح،الذين أكملوا التمرين   متعلمين،اطلب من أحد او عدة  الزمنية،بمجرد انتهاء المدة 
خطوة بخطوة ما فعلوه. إذا كان الفصل الدراسي يحتوي على سبورة بيضاء تفاعلية أو   السبورة وشرح

 اطلب من المتطوعين توجيه الفصل خالل العملية على الشاشة الكبيرة.  مسالط،
 .للمناقشةكمرحلة موالية يمكنك الحصول على المشروع  المهمة،بعد االنتهاء من هذه 

 ودة في الركن األيمن السفلي من واجهة سكراتش. الموج  انقر على أيقونة اإلضافة  
 النص إلى كالم حدد  يظهر،ملحق  إضافةفي 
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 ثم عد إلى واجهة سكراتش. 

 

    اختر  نص إلى كالم     في 
 " ما مجموع هذين العددين؟ ":بـ  "مرحبا  "و استبدل

 قم بتغيير الصوت وتغيير اللغة إذا لزم األمر.

 استبدل 
 

 في البرنامج النصي.  ـ              ــب
 

 شغل البرنامج النصي. 
من األفضل ترك تحويل النص إلى  من الواضح أن هذا سيثير األطفال و يمنحهم متعة. ومع ذلك ،

 كالم لنهاية الحصة حيث يمكن أن تصبح مفرطة االستخدام و تتسبب تشتيتا صاخبا جدا في العملية.
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 كيفية إنشاء آلة حاسبة –  2المشروع 
مواصلة للمشروع السابق الذي استند إلى ترميز سلسلة من العمليات الحسابية التفاعلية البسيطة     

سيستخدم هذا الدرس سكراتش إلنشاء آلة حاسبة إلجراء عمليات الجمع والطرح والضرب  والمهمة،
 .والقسمة

 .هو األنسب لكبار السن والمراهقين
فإن هيكل هذا المشروع سيتيح للطالب فرصة التعلم من الرسوم الدراسية   ذلك،إذا كنت ترغب في 

من استنتاج الرمز المطلوب لتشغيل  كتمرين، يتمكنوا،المقدمة في الجزء األول من هذا المشروع حتى 
يمكنك توجيههم من خالل ترميز   أخرى،معارفهم السابقة. وبعبارة  و استثمار  عناصر اآللة الحاسبة

 رح وربما الضرب والسماح لهم بعد ذلك بإجراء عملية القسمة بشكل مستقل.الجمع والط
 

 . القائمةفي شريط  ملفضمن  جديدحدد أواًل  للبدء،
 . المنصةفي قسم  الخلفياتانتقل إلى  سكراتش، مستخدمفي واجهة 

 

 في القائمة يمين الشاشة  الخلفياتثم انقر فوق 

 
 ثم اختر رمز المستطيل في القائمة  

      واختر لونا فاتحا مناسبا

 

 

اسحب المؤشر للخارج إلى حوالي ثلثي عرض الجزء الرئيسي ثم   العلوية،انطالقا من الزاوية اليسرى 
 ألسفل. سيمثل المستطيل مخطط اآللة الحاسبة. 
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قم بحذفه عن طريق تمرير الفأرة فوق الرمز   البرنامج،نظًرا ألن الكائن قط غير مطلوب في هذا 
 . حذفالخاص به ، وانقر بالزر األيمن وحدد 

     

 .إنشاء متغيرإلنشاء أربعة متغيرات مختلفة باستخدام خيار  المتغيرات  فئةننتقل اآلن إلى 
 لتمثيل العدد األول الذي سيتم إدخاله في اآللة الحاسبة.   1سيتم تسمية األول بالعدد 

 
 لتمثيل العدد الثاني الذي سيتم إدخاله في اآللة الحاسبة.  2سيتم تسمية المتغير الثاني بالعدد 

 
لتمثيل اإلجراء الفعلي للجمع أو الطرح أو الضرب أو القسمة  العمليةسيتم تسمية المتغير الثالث باسم 

 .التي ستحدث بين العددين
 سيتم تسمية المتغير الرابع باسم الجواب لتمثيل نتيجة اإلجراء الرياضي بين العددين. 

قم بإخفائه عن طريق وضع   ليست بحاجة إلى عرض عملية وجواب لمستخدم اآللة الحاسبة. لذا
 عالمة على المربعات الزرقاء المناسبة في فئة المتغير. 
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" غير مطلوبة في ظهورهما على المنصة ألننا  2" و "رقم 1فإن الصياغة "رقم  ذلك،عالوة على 

 مهتمون فقط باألرقام الرياضية الفعلية التي تظهر في سياق العمليات.
وحدد خيار القراءات   2ورقم   1لذا انقر بزر الفأرة األيمن بشكل منفصل على الرموز المتحركة رقم 

 الكبيرة في كلتا الحالتين.
 

 
 
مع إسقاط أحدهما مباشرة   الحاسبة،العلوي من تصميم اآللة  سرم اسحب كالهما نحو الجانب األيث

 على اآلخر. 

 
 نحتاج اآلن لملء اآللة الحاسبة بمفاتيح الوظائف القياسية بما في ذلك األرقام والعمليات الرياضية.

 .كائنات حدد أيقونة فرشاة الطالء في قسم اختيار   العملية،لبدء 

 
 حدد رمز الدائرة في مربع أداة الطالء. 

 
 

وإذا كنت ترغب في ذلك ، فإن عرض مخطط الحدود )المربع الثاني( يتم التحكم فيه عن   لوًنا،اختر 
 طريق ضبط الرقم في المربع الثالث أدناه
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 يمكن تعديل حجمه بتحريك الخطوط الزرقاء 

 
 

 .ضع الكائن في خلفية اآللة الحاسبة
ة أو الكائن الرئيسي اثنا عشر مرة. ضع الدوائر بحيث يتم إنشاء ثالثة أعمدة من أربعة  ضاعف الدائر 

 .كائنات وأعمدة من خمسة كائنات متحركة
 .ُعد إلى الكائن األول وانتقل إلى األزياء

 .في مربع األدوات  (Tنص ) حدد 
 اختر لوًنا مختلًفا 

 .9و   0ثم ضع المؤشر في منتصف الدائرة وأدخل عددا بين 
 استخدم مفتاح إعادة التشكيل لتحريك الرقم إلى الدائرة التي أنت سعيد بإنشائها. 

 
باإلضافة إلى   9و   0كرر هذه العملية على كل كائن متحرك حتى يتم إدخال جميع األعداد بين  

 .العالمة العشرية )رمز التوقف الكامل(
 .انسخ تخطيط اآللة الحاسبة البسيطة عند وضع أيقونة كل زر

 ألربعة من الكائنات، حدد لوًنا جديًدا وأدخل رموز الجمع والطرح والضرب والقسمة.
 )حذف( C و  =، وهما  )كائنات( اختر لوًنا مختلًفا لكل من آخر مفتاحين أردت، إذا

 ضع هذه الكائنات الرئيسية وفًقا للتخطيط المتفق عليه. 
العلوي من المستطيل لمنحه مظهر آلة حاسبة  يمكن وضع كائنين مستطيلين صغيرين اتجاه الجزء 

 حقيقي. 
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  ،1 عددالوهي  األربعة،الخطوة األولى في إنشاء البرنامج النصي هي إدخال إعدادات المتغيرات 
 (.يساوي ) =، والتي سيتم وضعها في كائن المفتاح   اإلجابةو العملية، 2العدد

 األحداثاذهب إلى 

 في المنصة  اسحب وأفلت  
في مساحة   2 العدد و  1 العدد  و اإلجابة ، و العملية،وقم بسحب وإفالت خانة  "المتغيرات"انتقل إلى 

 . العمل المتصلة بالمقطع البرمجي  
 .)صفر( 0ستكون القيمة في هذه المقطع   مسبق،بشكل 

ألننا نريد أن تظهر فتحة الرقم على اآللة    2رقم   و 1ولكن احذف الصفر في كل من المقطع رقم  
 الحاسبة فارغة 

 
دائًما على الشاشة ، يجب أن نخفي   1و نظًرا ألننا نريد أن تظهر قيمة إدخال العدد   العملية،أثناء بدء 

 . 2 العدد  في البداية المتغير
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ووضعها في نهاية البرنامج النصي الحالي   المتغيرة،وإخفاء اللبنة  غيرالمت يتحقق ذلك باستخدام إظهار 
 من القائمة المنسدلة. 2والعدد  1واستخدام الخيارين العدد 

 
 1انقر اآلن على الرمز المتحرك التي يمثل مفتاح الرقم 

 

 ثم     وحدد  ،"األحداث"انتقل إلى فئة 
 

 معا  واربطهمااسحبهما إلى المنصة 

 
أو رسالة إلى جزء آخر من البرنامج   بث الغرض من هذين المقطعين البرمجيين المترابطتين هو إرسال 

 . 1لتنفيذ التغيير عند الضغط على المفتاح  
إلى الرسالة  1( مع تغيير تسمية الرسالة 9إلى  0كرر هذه العملية لجميع األرقام التسعة األخرى )من  

 دواليك.  وهكذا 3 والرسالة 2

واكتب االسم   ، حدد  1م بذلك انقر فقط على القائمة المنسدلة الرسالة للقيا
 الجديد. 

 الحالة،يجب أن يكون له أمر مقابل يستلمه في مكان آخر من البرنامج. في هذه  البث،لكي يعمل 
 . الخلفيةسنضع هذا المقطع في مساحة عمل 



19 
  بإفريقياكل هذا المحتوى يخضع لحقوق الملكية الفكرية ألسبوع البرمجة . SAP ـأسبوع البرمجة بإفريقيا هو مبادرة ل 
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 انقر على أيقونة الخلفيات في قسم المنصة. 

 
 

 1العملية برسالة  سنبدأ 

 ،"األحداث"من  اسحب وأفلت  
على الشاشة في   1سيظهر العدد  ،1ما الذي نريد حدوثه هو أنه عندما نضغط على المفتاح  

المرحلتين )اإلدخال األول واإلدخال الثاني( في كل عملية من عمليات الجمع والطرح والضرب  
 والقسمة.

ومرة في المتغير   1نظًرا ألن كل عملية ستشمل مدخلين منفصلين لألعداد، مرة واحدة في المتغير رقم 
 مكن أن يفرق بين االثنين. علينا التأكد من أن البرنامج النصي ي ،2رقم 

 
دائًما إذا  1)المنصة( ظهور الرقم  الخلفياتيضمن النص البرمجي الذي تم إدخاله بالفعل في مساحة 

 كان أول عدد )أو جزء منه( تم النقر عليه. 
يجب أن يظهر العدد الثاني المحدد فقط على اآللة الحاسبة بعد بدء العملية )الجمع والطرح والضرب  

 الثاني(  عدد )ال 4األول( +  عدد )ال 3على سبيل المثال  ،(والقسمة
 

انتقل إلى التحكم واختر:   تحديدها،للتأكد من ظهورها قبل وبعد كل عملية عند 

 
نأخذ بعين االعتبار أننا    نظًرا لوجود متغير التشغيل بالفعل في البرنامج وتعيينه على قيمة صفر،

 نحصل على الرمز.
  "العمليات" فئةانتقل إلى 

 وضعه في الخانة أمام إذا ـــــ  اختر 
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في التباعد األبيض  0في التباعد األبيض األول وأدخل القيمة  "المتغير"من فئة  ضع   
 .الثاني

 
 في البرنامج النصي على النحو التالي:   2على العدد  1ضع العدد 

 
 

 و  عند تغيير القيم معا  

لكن النص  1على اآللة الحاسبة يظهر الرقم  يعني عند الضغط على الزر   1إلى   0من 
 .إلخ 1111،  111  ،11كما في   1ال يسمح باإلدخال المتعدد لـ 

  1، كما في المثال  1يجب أن يكون لدينا نص برمجي يسمح بربط إدخاالت متعددة من  ذلك،لتحقيق 
 . 111إلعطاء  1متبوًعا بـ   1متبوًعا بـ 

من فئة العمليات ووضعها في البرنامج النصي على النحو   لذلك نختار  
 التالي:

 

 
 

 في الخانات البيضاء على التوالي للحصول على ما يلي:  و  ضع   



21 
  بإفريقياكل هذا المحتوى يخضع لحقوق الملكية الفكرية ألسبوع البرمجة . SAP ـأسبوع البرمجة بإفريقيا هو مبادرة ل 

 . من أجل صندوق كامدن التعليمي Brendan Smithوقد تم تطويره بواسطة 

 
 

 .9و   8و   7و   6و    5 4و   3و    2و   0باألرقام  1ضاعف هذا النص تسع مرات مع استبدال الرقم 
 .من األفضل إعادة تسميته رقمي،للمساعدة في تبسيط وفهم دور كائن 

مباشرة تحت الجزء الرئيسي على الجانب    كائن يمكن القيام بذلك عن طريق الذهاب إلى الملصق
 األيسر. 

 

 ثم أعد تسميته. 
 
 

 
 

لرموز  بل على جميع ا فحسب،ال تنطبق عملية إعادة التسمية هذه على الرموز المتحركة الرقمية 
 (  =،  -،   +األخرى)المتحركة 

 
نحتاج أواًل إلى إدخال برنامج نصي في كل   والقسمة، لتفعيل العمليات األربع للجمع والطرح والضرب 

 .من الكائنات األربعة المناسبة

 كائن   انقر  
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   وأفلت اسحب 
 .ثم اذهب إلى المتغيرات 

 .ثم قم بتوصيله بالمقطع البرمجي السابق الجمعالنص  واكتب حدد مقطع العمليات في _____ 
، فيجب علينا   1عدد نظًرا ألن استخدام أي من مفاتيح التشغيل األربعة ال يتم إال بعد النقر فوق ال

 .2 عدد مع إظهار إدخال ال 1إدخال رمز يخفي الكائن  رقم 
 النص التالي: للحصول علىيين إضافيين من المتغيرات ويتحقق ذلك بإضافة مقطعين برمج

 
كرر هذه العملية ثالث مرات أخرى لتمثيل الطرح والضرب والقسمة. أسهل طريقة للقيام بذلك هي نسخ  

  المناسبة:بالكلمة  الجمعهذا البرنامج النصي إلى الرموز المتحركة األربعة األخرى واستبدال كلمة 
 . القسمةو  الضربو  الطرح

 (.يساوي ) =ى الكائن  نعود إل الحساب،بالنسبة للجزء األخير من تفعيل عملية 

 إلى المنصة.  األحداثمن فئة اسحب وأفلت  
الذي   2،  ×  أو ÷ لعددين ، علينا أواًل إخفاء إدخال العدد  -و   إلظهار النتيجة الحسابية لـ + ،

 (.يساوي ) =سيظهر قبل أن ينقر المستخدم على المفتاح  
 

  من فئة المتغيرات تحت  ضع  
 ندخل العمليات األربع المنفصلة بدءا بالجمع. 

   واختر التحكماذهب إلى 
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   "العمليات"في 

 في الخانة بعد ___ إذا وضعه خذ    

 
 اختر   "المتغيرات "في 

 و            

 : بشكل منفصل في البرنامج النصي على النحو التالي  ثم ضعهما

 

 في البرنامج النصي. 50حيث يوجد العدد   الجمعأدخل كلمة  جمع، بالتاليإنها عملية  

 و   ألن الجواب سيكون إضافة  

   0 عدد أعلى ال +(   الجمع )ضع مقطع  العمليات من

 0في المكانين الفارغين بين و و  
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 ننجز اآلن ترميزا مشابها للطرح 

  ضع المقطع البرمجي     "و إال"في الفراغ الموجود تحت 

  وكرر العملية باستخدام كلمة طرح بداًل من الجمع واستبدال  

 بـ  
 بمجرد االنتهاء من ذلك،

 ضع   
 

 أسفل 
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 على: للحصول 
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  وإال إذا ــــرمجي بالمقطع الوالقسمة في  إتمام برنامج الضرب  كرر عمليات الجمع والطرح من أجل

 في البرنامج النصي. 

 

 

 انقر على العلم األخضر الختبار البرنامج النصي. 
 ال يعمل البرنامج حتى اآلن ألنه لم يكتمل.

فارغة   خانة في( 2يتعين علينا تعيين آخر عدد مستخدم )العدد  الشاشة،لكي تظهر اإلجابة على 
( هو 1عن العرض )إخفاء المتغير( بينما يصبح العدد اآلخر )العدد  اكون مخفي ي)بدون أرقام( وأن 

 .الجواب ويتم رؤيته على الشاشة )إظهار المتغير(
 بنهاية المقاطع البرمجية األخرى:  المقاطع التالية لذا قم بإرفاق 
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 للحصول على: 
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 رسم األشكال -  3المشروع 
 البرمجية.  المقاطعباستخدام سلسلة من  األشكال رسم كيفية المشروع هذا في المتعلمون لم يتع

 ع على: المشرو  سيرتكز

 ة الهندس
 وخصائصها. األعداد  من  واألحجام  األشكال مع  تتعامل  وهي أكثر الفروع العملية للرياضيات التي

 .والمجسمات  لمساحات وا لزواياوا الخطوطط و النق هي  للهندسةة األساسي العناصر

 المضلع؟  هو ما

 

 في الهندسة، المضلع هو كل شكل ثنائي األبعاد يتكون من خطوط مستقيمية. 
 . المثلثات، السداسيات، الخماسيات،ةكلمة مضلع مشتقة من اليونانية القديمة متعدد الزاوي 

 المربعات والمستطيالت هي أمثلة لمضلعات. 

على سبيل المثال مثلث  يمكن أن تخبرك أسماءهم في غالب األحيان بعدد األضلع المكونة للشكل،
 )ثالثة( وثماني )ثمانية(. 

 مستقيمة. خطوطاتملك  ال مضلعة ألنها  الدائرة ليست  لكن
 :إنشاء تعليمات برمجية لرسم مربع

 ".القلم"للرسم في سكراتش، انتقل إلى فئة 

المتواجد  ، لذلك علينا أن ننقر على زر اإلضافة  الفئات االعتياديةليس من  "القلم"لكن 
 في أسفل الزاوية اليمنى من واجهة سكراتش. 

الذي سيضاف تلقائيا   لقلمثم اختر ملحق ا   ، انقر علىرملحق االختيا في
 . الواجهة الرئيسيةفي  الفئات األخرى إلى 
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 :إنشاء تعليمات برمجية لرسم مربع
   اليمكن أن تعمل دون  أوامر سكراتش. لكن مثل كل الكائنهذه المرة، لسنا بحاجة إلى استخدام 

 ، نحتاج إلخفائه )بدال من حذفه(. الكائن
 .ضع األوامر التالية في فضاء العمل لجعل الكائن يختفي 

 
 من أجل الرسم في سكراتش، قم بتحريك مؤشر الفأرة إلى أسفل الزاوية اليمنى من الواجهة 

 ، حدد حجم القلم ولونه. "القلم" فئةوفي 
 :"القلم"عليك أن تعطي عدة تعليمات الستخدام 

  البداية ب  -أ

 نهاية الرسم ب  -ب 
فارغة   قماش لوحةى عل  الرسم عملية بدءدة ا عإ ة و المنصمن المهم أيضا مسح الرسومات السابقة من 

 .المشروع تشغيل إلعادة ر"األخض "العلم علىالضغط  بمجرد 

 للقيام بذلك، استخدم األمر  

تمكن المشاهد من عرض أفضل لبداية عملية الرسم   "التحكم" فئةمن   "ثانية  1انتظر " لبنةإضافة 
 .لكائن جديدوالتشكيل التدريجي 

مشاهدته  ل، هو من أبعاد كافية مربعالذي نحن على وشك رسمه، يسمى   الكائن الهندسيلتأكد من أن 
 خطوة.  100مثل  ،"الحركة" فئةكبيرا من الخطوات من  ابسهولة، استخدم عدد 

 .مرات 4كرر لترميز األمر الذي سيشكل مربعا، نستخدم أوال أمر 
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درجة مقسومة على عدد  360كل شكل هندسي، الزاوية متناسبة مع عدد األضالع أي في أن  يالحظ
 األضالع. 

 على سبيل المثال: 
 ؛ 90تساوي  4مقسومة على  360المربع هو 
 120تساوي  3مقسومة على  360المثلث هو 

 . 1تساوي  360مقسومة على  360والدائرة 
 . "الحركة" فئةمن  اتجه نحو االتجاه ___ درجة"نغير اتجاه خطوط الرسم باستخدام اللبنة "

 من أجل توجيه المربع.  اللبنةاستخدم 
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  مع خيار عشوائي  يمكننا أيضا تغيير ألوان كل رسم من خالل جمع  

الذي  لنحصل على   "ملياتالع" فئةمن  

 البرمجي.  المقطعفي      يمكن أن يحل محل
البرنامج   )انظر  200-1. نختار مجاال عشوائيا مرتفعا، مثال 200إلى  1 بينطيف األلوان  يتراوح

األلوان عند كل  اللون الذي سيختاره البرنامج عشوائيا من مجموعالنصي أسفله( من أجل تغيير 
 تشغيل. 

 لتعيين حجم القلم من اختيارك.     استعمل
 المثلث  لنرسم

  

 كم من ضلع في المثلث؟ 
 لزوايا )درجة(؟ا ا لحساب قياسم بهياقالي يجب تال  هي العمليةما 
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 الدائرة لنرسم 
 الدائرة؟ كم هي عدد الدورات )درجة( في 

 في المقطع البرمجي.  اللبنة   لال تستعمتدور درجة واحدة في كل مرة. 
 ثانية إلكمال الدائرة. 360في الواقع، استخدامها سيستغرق 

 اللبنة:  "مرة 360لقة كرر "ح داخل أضف
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 لنحصل على:

 

 

 

 الملون.  بالتأثيرواستمتع  

 
 

 
 تمرين 

 ارسم مضلعا خماسيا. .1
يرسم ثالثة أشكال مختلفة التي تظهر في أوقات وأماكن مختلفة في  اكتب برنامجا   .2

 المنصة. 

 
 
 
 
 
 

 أشكال أخرى 
 جرب بزوايا مختلفة وتكرارات في البرنامج. 

 بالنتائج. واستمتععلى سبيل المثال، حدد التعليمات أسفله 
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 أدخل التعليمات البرمجية التالية: 

 

 لتعطي 
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 بتالت زهرةإنشاء أربع 

 

درجة(   90درجة( ويستدير إلى اليمين ) 180يتم تحقيق التأثير من خالل عمل أربع نصف دوائر )
 عند االنتهاء من كل واحدة.
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 !اختر شكل المضلع الخاص بك -  4مشروع ال
في هذا المشروع، سيتمكن المشاركين من إنشاء برنامج تفاعلي سوف يتيح للمستخدمين مطالبة  

 من خالل إخباره بعدد أضلعها. المضلعاتالحاسوب برسم أنواع مختلفة من 
 لرسم أشكال مختلفة.  مقاطع برمجيةتعلمنا في المشروع السابق كيف يمكن كتابة  

 هي:  مربع إلنشاء اللبنات الرئيسية  على سبيل المثال،

 

 ترتكز على 
 مقسومة على عدد األضالع.  360وهي  كل شكل هندسي، الزاوية متناسبة مع عدد األضالعفي أن 

 :على سبيل المثال
 . 90تساوي  4مقسومة على  360المربع هو 
 . 120تساوي  3مقسومة على  360المثلث هو 
 .1تساوي  360مقسومة على  360الدائرة هي 

سؤال طرحه الحاسوب عن   نتفاعلية تسمح للمستخدم باإلجابة ع   مقاطع برمجيةلذلك دعونا نكتب 
لنفس األسباب التي كانت من قبل، نستخدم نفس المقاطع   عدد األضالع التي يريد في مضلعه.

 البرمجية التي استخدمنا في الدرس السابق لرسم مربع.

 



38 
  بإفريقياكل هذا المحتوى يخضع لحقوق الملكية الفكرية ألسبوع البرمجة . SAP ـأسبوع البرمجة بإفريقيا هو مبادرة ل 

 . من أجل صندوق كامدن التعليمي Brendan Smithوقد تم تطويره بواسطة 

، الذي 4)درجة( مقسومة على  360بعملية حسابية   لكن، سنستبدل المقطع  
 يمثل عدد أضالع المربع.

 ." لعمليات" ا فئةاذهب إلى 

 . اختر 
 : على النحو التاليالمقطع البرمجي  وادرجها في

 
 في الشكل الثاني البيضوي األبيض.  4و  في الشكل األول البيضوي األبيض  360 لعدد ضع ا

 )أنظر المقطع الرمادي أعاله(. 90تعطي  4مقسومة على  360  اختيار هذه األعداد ألنيتم 

 
 . "لمنصة"ا يظهر علىمربع    يجب أن تكون النتيجة ."لعلم األخضر"ا انقر على

بحيث يطلب من   المقطع البرمجي سنقوم اآلن بتحويل المشروع من خالل إدخال تفاعل إنساني بترميز 
 المستخدم اختيار مقدار الشرائح التي تكون المضلع. 

 "االستشعار"  فئةاذهب إلى 

تريد في المضلع   ضلعام " كإلى  " اسمك؟ و " ما هغير نص ، واختر 
 ." 8و 2عددا بين   دبك؟ حدالخاص 

 "االستشعار"  فئةارجع إلى 

 . 4في الشكل البيضوي األبيض التي يشغلها رقم  اللبنةه وضع هذ  اختر 
 ."لعلم األخضر"ا اضغط على
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 . المقطع البرمجيسيحسن أداء البرنامج ألنه سيزيد من التفاعل بين المستخدم و " التكرار " لبنةإضافة 

 

 اإلدخال على النحو التالي:

 

 
 

 لكن هناك مشكل يطرح اآلن ألن المضلعات الجديدة تظهر فوق المضلعات القديمة المحددة. 
 : التعليمات البرمجيةمن  إضافتين لبنتينلذا أدخل 

 

للسماح للمضلع بالبقاء على الشاشة   لمحو الرسومات السابقة و   
 لبضع ثوان قبل استبداله.

 
 النهائي:  المقطع البرمجييجب أن يكون 
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 لماذا األشجار مهمة؟ -  5مشروع ال

 
 

تنظيم  في هذا المشروع، سيتم تعريف المشاركين على علم األشجار، وأهمية هذا النوع من النباتات في  
األرض  كوكب  على  الحياة  على  والحفاظ  المياه  وتدبير  البيولوجي،  التنوع  ودعم  الجوي،   .الغالف 

سيساعد المشروع األطفال على التوصل إلى فهم أساسي للترابط بين بعض المشاكل الكبيرة التي تؤثر  و 
 .جي وتدهور التربة وفقدان التنوع البيولو  واقتالع األشجار على العالم الطبيعي، وهي تغير المناخ 

. ولكن من المهم أن يتم إدراج عناصر التفاعل في مشروع سكراتش  لراوي الوسيلة المستخدمة هي قصة  
 .من أجل الحصول على مستوى معين من المشاركة العملية مع المتعلمين الصغار

شجرة و / أو كائن    برسمالمشاركين   مطالبةعن طريق   ابداعيإ يافن اُبعد  سوف ندرج، باإلضافة إلى ذلك
 حيواني. 

سكراتش على    )قصة( وموضوع للقيام بمشروع  ماثل لهذا المشروع، يمكن للمعلم استخدام نموذج م  نتيجةك
لماذا التربية  أو    لماذا المحيطات مهمة؟أو    لماذا األنهار مهمة؟أو    لماذا الماء مهم؟سبيل المثال،  

 مهمة؟ 
حلي أو  الممجتمع  ال  برنامجا بيئيا أوسع نطاقا على مستوى المدرسة أو  وعيتضمن هذا المشر  ويمكن أن

 حكومي مثل مبادرة زراعة األشجار. ال
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، إجراء بحث وجمع المعلومات المتعلقة بأهمية األشجار  بتوجيهكقبل بدء المشروع، اطلب من األطفال،  
حياة ذلك    .وحياة الكوكب   البشر   في  أن يسبق  موضوع    "  سؤال وجواب"    حصةويمكن  لماذا "  حول 

 مستوى فهمهم للموضوع الرئيسي.  ةتقييم أو مطالبل " األشجار مهمة؟
القصص والمعتقدات األسطورية والدينية والثقافية المحلية    معينة من  إذا كنت ترغب في إدراج جوانب 

 .Baobabوالوطنية واإلقليمية المرتبطة باألشجار مثل الباوباب 
 قصة المشروع. إلنشاءالمواد التي تم جمعها األساس  ويمكن أن تشكل 

وسع بوصفها  سيستند هذا المشروع على معرفة علمية جيدة لدور األشجار في المجتمع البشري ودورها األ
يرجى استخدام أكبر أو أقل قدر من  ي.  توجيههذا مجرد مبدأ  جزءا رئيسيا من المحيط الحيوي للكوكب.  

 مناسب لفصلك الدراسي. إذا كنت تراه أنهمحتواه 
أو ثالث أو    لحصتينولكن مهما كان النهج الذي تتبعه، ليس هناك شك في أن هذا المشروع سيستمر  

 أكثر.

_________________________ ____________ 

  لبدءمن أجل ا

  ". سكراتش"  أوال حمل
 . كائن القطحذف ا

 في   ت "مكتبة الكائنا  "انتقل إلى 

 
 : مثلالراوي  دورالمناسب الذي سيؤدي الكائن  اختر
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 .منصة العرضأسفل يسار الكائن  ضع
  وحدد  " المظاهر"  فانتقل إلى)بعيدا عن بقية الشاشة(،  تجاه الخاطئيقابل اال الكائن  إذا كان

 ." اعكس أفقيا"

. األشجارالخطوة التالية تتضمن تطوير قصة للموضوع، بناء على حقائق علمية قصيرة يسهل فهمها على  
 .للعلوم المنهج الدراسي من كجزء  قبلك من مسبقا  إعدادها أو األطفال اك ر إشب بذلك القيام  ويمكن 

و ،  واألدويةالتنوع البيولوجي،  و الغداء،  و في إنتاج األوكسجين،    األشجارفي هذا المشروع بحثنا عن دور  
 الفيضانات وحماية التربة.و تغير المناخ، و تصفية الغازات السامة من الغالف الجوي، 

 المناسبة للمشروع.  " الخلفيات "و " الكائنات "  الختياريجب إعطاء الوقت 
 الخلفيات 
 خلفية تكون منطقة للمناظر الطبيعية الخالية من األشجار واألنهار. " لمكتبة" احدد من 

األنترنيت   منصورة مناسبة  بتحميل، ارسم خلفية أو قم " لمكتبة" افي حالة وجود نوع غير مناسب في 
 خالية من حقوق التأليف والنشر )أنظر أسفله(.

 

 ". العشبية ضاألر "اعطها اسما مناسبا على سبيل المثال 
 . قم بنسخها

 (."غابة")على سبيل المثال  اسماالخلفية الجديدة  عطا 
 استخدم األدوات المناسبة للرسم واللون في نهر أزرق بسيط في المقدمة.
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 في المقطع   "غابة"اكتب اسما مناسبا مثل 

 

 أربع مرات أخرى. "غابة"انسخ الخلفية الثانية 
 ، ارسم رش ضوء خفيف من الغيوم الداكنة. "4غابة"في إحدى هذه الخلفيات الجديدة 

 ، ارسم بعض الغيوم اإلضافية األكثر سمكا. "5غابة "في خلفية أخرى 
 الغالف الجوي. ث هذان المظهران سيمثالن مستويات مختلفة من تلو 

 4غابة
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 . من أجل صندوق كامدن التعليمي Brendan Smithوقد تم تطويره بواسطة 

 5غابة

 
 : المقدمة 1المشهد 

 . الخلفية االفتتاحية
 )أبيض( التي ستكون أول خلفية يتم استخدامها في المشروع. " 1الخلفية" انتقل إلى 

 وات ".األد" للنص في قائمة  Tحدد 

عن طريق إحضار أشرطة التمرير الثالثة إلى   " لوحة األلوان "حدد اللون األسود في 
 .أقصى اليسار

 

واسحب النص إلى الجانب األيمن العلوي من   لماذا األشجار مهمة؟لكتابة  استخدم أداة النص  
 الشاشة في منطقة عمل المظاهر. 
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 . من أجل صندوق كامدن التعليمي Brendan Smithوقد تم تطويره بواسطة 

 الكائنات 
 . "تبة سكراتش"مكمن   "ئناتلكاا"و/أو استخدم  "لكائنات"اارسم سلسلة من 

 تمثل:  ائناتك، سوف نستخدم كراتشسفي هذا العرض التوضيحي  
 تفاعلي.  مربعتسمية  •

 أشجار. •

 (. 3فواكه ) •

 (.2حشرات ) •

 (. 2قرود ) •

 سمك. •

 طائر.  •

 ضفدع.  •

 امرأة.  •

 صبي.  •

 (.2بنايات ) •

 سيارة.  •

 شمس. •

(  شجرة؟األولى للسماح لألطفال برسم كائن واحد على األقل )  الحصة حاول توفير الوقت الكافي في  
 حتى يشعروا بأنهم على صلة شخصية بالمشروع. 

 الشجرة" مقدمة"

 
 ضع كائن الشجرة في اتجاه وسط المنصة. 

 .التعليمات البرمجية أيقونة اذهب إلى 

    اللبنةوحدد ث "ألحدا" ااذهب إلى فئة 

 )المعروفة أيضا باسم فضاء العمل(. المقاطع البرمجيةفي نافذة   وأفلت اسحب 

 السابقة.  باللبنة ثم قم بتوصيل    "الهيئة"اذهب إلى فئة 
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 . من أجل صندوق كامدن التعليمي Brendan Smithوقد تم تطويره بواسطة 

 .المقطع البرمجي في " لحركة" امن فئة  ' ص' و' س ' لبنة ثم ضع 

 
 نافذة الكائن التفاعلية: 

لرسم كائن   فرشاة الطالءإلحضار عنصر تفاعلي إلى المشروع، استخدم أيقونة 
 جديد.

 حدد تظليل أحمر في لوح األلوان )في اللوحة(

 
 لرسم مربع أحمر  " األدوات"  قائمةفي نقر على أيقونة المستطيل اثم 

 
 . ك"نقر هنا لمعرفة ذل" اواكتب النص  نقر على أداة النص احدد اللون األبيض من اللوحة، 

 
 ."المنصة"الجانب األيسر السفلي من  في ائنالكضع 

 . مقطعه البرمجينبدأ في بناء  ،ناآل

   اللبنةثم حدد  "األحداث"اذهب إلى فئة 

 )المعروفة أيضا باسم فضاء العمل(. "المقاطع البرمجية"في نافذة   وأفلت اسحب 
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 . من أجل صندوق كامدن التعليمي Brendan Smithوقد تم تطويره بواسطة 

 "الحركة"اذهب إلى فئة 

 الموالية.  اللبنةفي فضاء العمل ثم قم بتوصيل  ' ص'  و  ' س' لبنة   وأفلت اسحب 

  وتظهر في بيض المربعين كراتشسللكائن تلقائيا بواسطة  ' ص'  و ' س'  اإلحداثياتيجب التقاط 

  من  

 .المقطع البرمجيالموجودتين في  اللبنتينوضعها بين   ، اختر "الهيئة"اذهب إلى فئة 
 "شجرة" مقدمة الكائن
عندما ينتقل البرنامج إلى الخلفية التالية ردا على نقر المستخدم للكائن  "الشجرة ائن"كنريد أن يختفي 

 

 يتم تحقيق ذلك من خالل جعله يختفي بمجرد أن يستجيب لرسالة بث تطلب منه ذلك.
 البث 

سكراتش والتي  يتم استخدام البث في برمجة سكراتش للسماح باالتصال بين الكائن وعناصر أخرى من 
يمكن أن تكون كائنات فردية أو متعددة، أو خلفيات أو مقطع برمجي آخر في فضاء العمل الخاص 

يبدأ بوضع لبنة من التعليمات   جراء من الكائن المتلقي  به. االستجابة أو اإل 

 البرمجية في المقطع البرمجي المرسل 
 ، على نطاق واسع في هذا المشروع." األحداث" ، الموجودة في لبنات البثسيتم استخدام 

      لضمان ظهور الخلفية التالية المسندة في القائمة، في هذه الحالة هي  اختر 
 ."غابة"

 . "الهيئة"من في فضاء العمل وقم بتوصيلها ب    وأفلت اسحب 
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 . من أجل صندوق كامدن التعليمي Brendan Smithوقد تم تطويره بواسطة 

 نافذة الكائن التفاعلية 
 ."غابة"إلى  "1خلفية"، من الخلفياتلتفعيل التغيير في 

 . الكائنمن قسم   اذهب إلى 
 التالي:  المقطع البرمجي، أدخل ر"لعلم األخض"اإلظهارها بضع ثوان بعد أن ينقر المستخدم على 

 
 يلي:   كما " لشاشة االفتتاحية" ايجب أن تبدو 

 
، الكائنعند النقر على   "غابة"التالية  الخلفيةلكي تظهر  "االفتتاحيةلشاشة "اخفاء هذه إلبدء عملية 

 خفاء. في تركيبه مع اإل "البث"أمر و  اللبنة  ث"األحدا"نستخدم من 
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 . من أجل صندوق كامدن التعليمي Brendan Smithوقد تم تطويره بواسطة 

 لإلظهار عند  ولإلخفاء أ( رسائل إلى عدد من الكائنات المناسبة إما بث) المقطع البرمجيسيرسل هذا 

 الخاصة بهم.  التعليمات البرمجيةفي إدراج اللبنة  
 الخلفيات 

 الخلفيات في  " المقاطع البرمجية" اذهب إلى قسم 
 ، أدخل "رلعلم األخض"اتظهر دائما عند النقر على  "1خلفية"للتأكد من أن خلفية 

 

، أدخل    علىتظهر دائما عند النقر  ("غابة"للتأكد من أن الخلفية الثانية )

 

 
 الثانية يجب أن تكون مليئة باألشجار. الخلفية 

 كائنات الشجرة
 بالنقر بزر الفأرة األيمن على رمزها الصغير واختيار مضاعفة. " ائن الشجرة" كانسخ 
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 . من أجل صندوق كامدن التعليمي Brendan Smithوقد تم تطويره بواسطة 

  المقطع البرمجيفي  لبنة إظهار وإخفاءواعكس  لبنة الحركةالثانية، قم بحذف   ة "ائن الشجر " كفي 

 إلعطاء 
 . " المنصة" مساحة  فيالكثير  لال تشغقم بتقليص حجمها للتأكد من أنها  

 ." المنصة" عدة مرات إلعادة وضعها في   " كائن الشجرة" ضاعف 

 
من أجل إعطاء انطباع عن العمق )الطبقات(، نحتاج إلى وضع بعض األشجار في المقدمة، والبعض  

 الخلفي من مساحة التشجير التي نقوم بإنشائها.اآلخر في الوسط والبعض اآلخر في الجزء 
 واختر  "الهيئة"فئة لذا اذهب إلى 

 

لكائنات الشجرة باستخدام مزيج من اإلعدادات من القوائم  المقطع البرمجيفي  اللبنةقم بإسقاط هذه 
 من كائنات شجرتين مختلفين.  المقطع البرمجيكما تظهر األمثلة التالية في  االمسندة الخاصة به
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 . من أجل صندوق كامدن التعليمي Brendan Smithوقد تم تطويره بواسطة 

 " أ"شجرة 

 

 "ب"شجرة 

 
 كائن الشمس 

 "  مكتبة سكراتش" من  " كائن الشمس" اختر 
 اصنع مظهرا ثانيا.

 .اإلصدار، استخدم أداة الرسم وخيار التلوين لزيادة نسبة أشعة الشمسفي هذا 

 
 الحقا في البرنامج. "2شمس "سيتم استخدام مظهر 

 التالي:  المقطع البرمجيباستخدام  "غابة"في سماء خلفية الكائن ضع 
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 .ستختلف بال شك عن تلك الموضحة أعاله ' ص'  و '  س 'إحداثياتك يرجى مالحظة أن 

كائنات   تستخدم كما نريد لتظهر الشمس دائًما في الخلفية عندما تحلق  اللبنة
 .السماء فيالطيور 

 الثانية في هذا المشروع التوضيحي اآلن على النحو التالي: "غابة"تظهر خلفية 

 
 : األشجار واألكسجين2 مشهدال

 . الكائناتمظاهر  تحول
هذا األخير  . المتحرككائن ال( و األشجارالكائنات الثابتة )و ،  "غابة"خلفية األولى القدم الراوي في 

 نريد تركيز انتباه المشاهد على راوي القصص. كاٍف ألننا

 الراوي 
 التالي: المقطع البرمجيادخل 

  



54 
  بإفريقياكل هذا المحتوى يخضع لحقوق الملكية الفكرية ألسبوع البرمجة . SAP ـأسبوع البرمجة بإفريقيا هو مبادرة ل 
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دائما  سيتم إخفاؤه من نافذة العرض، كما ينبغي  ذيمثل الرواي وال 

مع باقي الكائنات األخرى مثل األشجار   (في المقدمة )أمام إظهاره
  وراءه.والحيوانات واألسماك والتي تظهر 

في وضعية   (avery-b) يد الروايظهر ت في المثال المستخدم، س
 ثابتة.    

  
  حكاية. تأليفسنقوم اآلن ب

 المشروع،وفر معلومات علمية مختلفة مع تقدم يجزاء القصة، و أفي كل جزء من  اكون الرواي ثابتيس
  دائما بتغيير الخلفية و/ أو باقي الكائنات. امصحوب

 ما هي الشجرة؟ 
 هي نبات يتميز عادة بوجود جذع خشبي صلب 

  
شير بإيجاز إلى خصائص الحياة التي تتميز بها  ي(، أظهر الرواي واجعله غابة) 2في المشهد 

 النباتات. 

 (.   2غابة  ) 3المشهد  البرمجي إلىبمجرد الحديث عن المادة العلمية، سيتغير المقطع 
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؛ يتم استخدامهما  "2  غابة" خلفيةو  "غابة"في هذه الحالة، ال يوجد اختالف بصري حقيقي بين خلفية 

 وإدخال الكائنات من خالل لبنات بث الرسائل.    ،الروايفقط لتسهيل تعليق جديد موضوعي من قبل 

 " طائر"كائن ال

  فئةمن  حداثيات "س" و "ص"اإل، ويوضع في السماء باستخدام 1في المشهد  "طائر"كائن اليتم إخفاء 
يتموضع  درجة )يتحرك صعودا(، كما أنه دائما  90، يتحرك فقط إلى األعلى باتجاه زاوية "الحركات"

 . أمامية طبقةلشاشة من خالل الذهاب إلى أمر عبر االكائنات األخرى عندما يطير   أمام

  
إلعطاء الرواي الوقت إلنهاء خطابه حول كيفية توفير   ،لبضع ثوان 2المشهد  الطائر فيظهور  رتأخ

 المقطع البرمجي. ذلك فياألشجار لألوكسجين لحياة البرية. وينبغي أن يشار إلى 
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وتنشيط   ،(ارتد إذا كنت عند الحافة) للطائر بالتحرك باستمرار)دائما( ذهابا وإيابا عبر الشاشة للسماح  

أدناه إلى  ألمررفق لبنات اأحركة جناحيه )تغيير مستمر بين المظاهر مع مختلف إعدادات الجناح(، 
 . المقطع البرمجي أعاله

    
  

 : األشجار والطعام3المشهد 

  .تحدث الرواي عن العناصر الغذائية لألشجاري( سوف 2 غابةفي هذا المشهد )
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 .كائنات الحيةتوفر الغذاء لإلنسان والم بإدخال الفواكه والتي  قُ 

 .تفاحة  ،  وموزة و ،  ختر برتقالة  امن مكتبة سكراتش، 

 . لق كل فاكهة على شجرة مختلفةع  

دخل أوسوف تظهر أمام كل شجرة،  "2غابة " ستظهر في مقدمة الخلفية   الثالث بما أن جميع الفواكه 
 . الكائنات القادم في كل هذه مقطع البرمجي ال

  
 

  قم بمضاعفة كل كائن من الكائنات الثالثة عدة مرات مع تعليق كل نوع في شجرة خاصة.

  
والتي ستوجه كل  . لكل فاكهة الحركة "س" و "ص"قبل مضاعفتها ، يمكنك، إن أردت، استخدام لبنة 

 النهائي بشكل صحيح.   كائن إلى موضعه

 : اآلن سوف يظهر المشهد هكذا
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 : األشجار والكائنات الحية 4المشهد 

 بدأ الرواي سريعا بذكر أهمية األشجار للكائنات الحية.يس ،(3غابة في هذا المشهد )

  
مجموعة متنوعة من الكائنات الحية البرية من مكتبة سكراتش ، وإذا أردت،  من معرض  قم بإدخال

 نترنت مجانا.  الصور على األ 

حشرتين وقردين وسمكة وضفدع، إلى الطائر واألشجار المتواجدة سابقا في  في هذا المثال، سنضيف 
 المشروع.

 كائنات القرود

 قم بمضاعفته. و اختر، 
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 . من أجل صندوق كامدن التعليمي Brendan Smithوقد تم تطويره بواسطة 

واستخدام أداة الطالء وخيارات األلوان، لجعل القرد الثاني بلون آخر )فقط إلعطاء   ،انتقل إلى المظاهر
 بعض التغييرات!(.

   
  ،(3غابة ولكي تظهر هذه الكائنات الحية الجديدة على الشاشة عندما تكون الخلفية الثالثة )

  قد دخلت إلى المشهد.

  
إحداثيات "س" ومع ذلك، للتأكد من أنها مخفية في بداية المشروع، استخدم المقطع البرمجي التالي مع 

 مختلفة بالنسبة لكل منهما.  و "ص"

  
 . "الحركة" فئةالمحدد، يمكن استخدام لبنة التموضع في  على الكائناعتمادا 

 على سبيل المثال، في حالة كائن القرد، فإننا نحتاج إلظهاره أمام الشجرة بدال من ورائها.  

 ___".     انتقل إلى الطبقةوهكذا، ينبغي أن يتم تقديم لبنة الخيار األمامي" 
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 . من أجل صندوق كامدن التعليمي Brendan Smithوقد تم تطويره بواسطة 

( من فرع إلى فرع، يجب استخدام مزيج من األوامر: القفز / االنزالقلجعل القرود تتحرك )
"  'ثانية___ انتظر" و"كرر باستمرار( و"الحركة فئة" )انزلق(، "الهيئة فئة) "إلى المظهر غير"
 (. التحكم فئة)

  

 
انزلق  " وذلك مكان األمر تحرك___خطوة، سوف نستخدم األمر " المتبقية في بعض الكائنات الحية

إرتد إذا كنت  جنبا إلى جنب مع أمر "  ) كما هو الحال مع القرد( إلى س:___ص:___ خالل___
 "المظهر التالي " و"عند الحافة
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 . من أجل صندوق كامدن التعليمي Brendan Smithوقد تم تطويره بواسطة 

 
  أو
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 . من أجل صندوق كامدن التعليمي Brendan Smithوقد تم تطويره بواسطة 

  ،)المتمركز إلى يسار المشهد(  "Avery" "الروايللتأكد من أن الفيل ال يمشي أمام أو خلف 
 .درجة 90من شأنه أن يجعله يغير اتجاهه من خالل االنعطاف يمينا بزاوية   اندخل أمر 

  
العالقات المتبادلة بين األنواع المختلفة داخل  وانعكاسبالنسبة للتنوع والتأثيرات الخاصة 

( عندما تقتربان من  اختفلحشرتين كي تختفيان)ل اعط  أمراً النظام البيئي )انظر أدناه(، 
 الضفادع واألسماك. وهذا يمثل أنهما تؤكالن من قبل مفترسيهم الطبيعيين.   

 الحق.اظهر( في وقت )يعا مرة أخرى سنجعلهما يظهران سر 

  
 يكولوجي النظام اإل

 مجتمع كبير من الكائنات الحية )النباتات والحيوانات والميكروبات( في منطقة معينة. 

 سالسل غذائية وتدفقات للطاقة.   ترتبط المكونات الحية والمادية معا عن طريق 

 تكون من كل األحجام، ولكنها عادة ما تكون في أماكن معينة.  النظم اإليكولوجية 
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 . من أجل صندوق كامدن التعليمي Brendan Smithوقد تم تطويره بواسطة 

  
 :ع األمر في مظهريه معا إلعطاء االنطباع عن اصطياد الضفدع الثابت للحشرات، ض  

 Frog 

 Frog2 
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 . من أجل صندوق كامدن التعليمي Brendan Smithوقد تم تطويره بواسطة 

  

  
  

نسمح لبعض الحيوانات بأن تعطي بعض العبارات العلمية القصيرة، لتبدأ بعد المشهد 
التناوب في لبنة "   أو باستخدام "الرسائل"التمهيدي للراوي.  يمكن القيام بذلك بواسطة أمر بث 

 ".   ثانية___انتظر

 يتم إنهاء المقطع البرمجي بلبنة البث وذلك لتنشيط حيوان آخر للحديث.
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 . من أجل صندوق كامدن التعليمي Brendan Smithوقد تم تطويره بواسطة 

  
" ، يمكن مزامنة رحلة الحشرة مع الضفدع المتحدث، بحيث  ثانية___ر انتظباستخدام أمر " 

 . انظر النص أعاله( "أحب أكل الحشرات"  تظهر مباشرة بعد أن يقول الضفدع )

  بفضل أمر البث في المقطع البرمجي األعلى واألسفل، تتم برمجة القرد للحديث.

   
 

 األشجار وصحة اإلنسان  : 3المشهد 

في  في المقطع البرمجي أعاله تتكامل مع  اللبنة 
 المقطع البرمجي للراوي  



66 
  بإفريقياكل هذا المحتوى يخضع لحقوق الملكية الفكرية ألسبوع البرمجة . SAP ـأسبوع البرمجة بإفريقيا هو مبادرة ل 

 . من أجل صندوق كامدن التعليمي Brendan Smithوقد تم تطويره بواسطة 

  

  
 كائن فتى مريض ال

نترنت، مع احترام حقوق التأليف  تحميله من معرض الصور على األبدخل الكائن، إما بالسحب، أو أ
والذي يمكن تمييزه بأنه يمثل شاب يشعر  ( 8th Ten80والنشر، أو من مكتبة سكراتش )مثل مظهر 

 بالمرض.  

 :مثال

  
 . سيتم إخفاء الكائن الجديد في المشهد االفتتاحي

  
 

مع   بالتكامل( الرواي) في الكائن السابق  حتى يتم تنشيطه بواسطة اللبنة 
 . المقطع البرمجي الخاص به
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 . من أجل صندوق كامدن التعليمي Brendan Smithوقد تم تطويره بواسطة 

  
 كائن أم ال

يتم إدخال كائن أنثى )مغنية( من المكتبة، لتمثيل والدة الفتى، ووضعها في المقدمة ليس بعيدا عن  
 . كائن الفتى

  
  

إخفاء الكائن الجديد من المشهد  األخرى، يجب كما هو الحال مع الكثير من الكائنات 
 فتتاحي اال

  

والذي ينبغي   آخر والذي سيمثل وعاء يحتوي على خليط من األدوية العشبية   ادخل كائنأ
 .   كائن أم، أمام "الحركة" بفئة و "ص" "س" أن يتموضع، باستخدام 
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 . من أجل صندوق كامدن التعليمي Brendan Smithوقد تم تطويره بواسطة 

    

 على الشاشة عند تنشيطه من قبل   " أم"كائن السيظهر 
 

 ، مع المقطع البرمجي الجديد الخاص به تكاملفي المقطع البرمجي لكائن الفتى، بال  

 والذي يبدأ بـ   

بحيث يظهر أمام كائنات    ومع ذلك، فإنه يحتاج إلى إضافة لبنة 
 )الشاشة(.    المنصةالنباتات والحيوانات والمتواجدة مسبقا في 

  
"   باللبنة القصيرة" مع تعليق مناسب، مسبوق  ثانية___ لمدة___قل"  خل األمرأد 

( والتي سوف تساعد على تنشيط مقطع  2أمي "، ويليه بث رسالة جديدة )ثانية___انتظر
 برمجي لكائن  آخر .   
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 . من أجل صندوق كامدن التعليمي Brendan Smithوقد تم تطويره بواسطة 

  
 الوعاء الطبي 

 على الشاشة عندما يتم تنشيطه أيضا من قبل  سوف يظهركائن الوعاء الطبي 

  
 مع المقطع البرمجي الجديد الخاص به، بدءا من تكاملفي المقطع البرمجي لكائن الفتى، بال

  
األمر البرمجي " قبل إضافته إلى  ثانية___ انتظر مع ذلك، فإنه يحتاج إلى تضمين " 

 ".اظهر. وعندئذ فقط سيمكن  استخدام لبنة " 

وذلك ألن كائن الوعاء الطبي يجب أن يظهر أمام كائن األم والذي بدوره يجب أن يظهر أمام كائنات  
 على الشاشة.   المتواجدة سابقاالنباتات والحيوانات 

يجب أن يكون الوحيد الذي   ـالكائن األخير المستخدم  ل
 يظهر أمام جميع الكائنات األخرى.   

 وعاء الطبي على النحو التالي لذلك، يجب أن يكون األمر في  ال
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 . من أجل صندوق كامدن التعليمي Brendan Smithوقد تم تطويره بواسطة 

سوف يستخدم الوعاء لبنة االنزالق من فئة    " أم"كائن ال رسالة إجابة على
( فإن المقطع البرمجي لكائن  ثانية___قصير)انتظربعد وقت   الفتى. نحو كائنوذلك للتحرك  "الحركة"

منه أن   طلب  ابث رسالة جديدة(، ومن ثم  )لبنةالوعاء سينشط كائن الفتى للرد على الدواء الذي سيأخذ  
 . ( من الشاشةاختفيختفي )

 

 

 سوف يجاب عليها ب   

 في كائن الفتى.   اجديد  ابرمجي  اوالتي سوف تبدأ مقطع  
  

 شأنه أن يجسد السعادة أو الرضااختر مظهر كائن الفتى والذي من 

  
  

(، الهيئةاستكمل المقطع البرمجي الذي سيغير المظهر ويقول كلمات الفرح والشكر )فئة 
 .( إلى كائن األم لالختفاءالتحكمرسالة )فئة  إضافة إلى بث 
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 . من أجل صندوق كامدن التعليمي Brendan Smithوقد تم تطويره بواسطة 

 
 كائن األم سيحتاج إلى مقطع برمجي قصير إلكمال هذا الجزء الحالي من القصة.  

  
 : األشجار وتلوث الهواء والحرارة في المجال الحضري _أ 4المشهد 
 الخلفيات

سحب     «، هناك5 غابة"( هناك برق يومض من سحب داكنة.  في 4  غابةفي إحدى الخلفيات )
 أكثر سمكا.  

إجابة على تفعيلهما  الهواء وسيتم مستويات تلوث هاتان الخلفيتان تمثالن مختلف 

  
     الفتى.في المقطع البرمجي لكائن 

 :انتقل إلى عنصر األوامر وأدخل ما يلي
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 . من أجل صندوق كامدن التعليمي Brendan Smithوقد تم تطويره بواسطة 

  
 الراوي 

  أدخل ما يلي الفتى، في المقطع البرمجي األخير لكائن  ردا على لبنة  

  
 

المقطع البرمجي للخلفية، أدخل المقطع البرمجي  خر آفي    استجابًة للبنة 
 التالي 
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 . من أجل صندوق كامدن التعليمي Brendan Smithوقد تم تطويره بواسطة 

  

ينشط أيضا كائن الشمس لتكبر، وذلك إلعطاء االنطباع عن   
 زيادة في االحتباس الحراري.  

 مع رسالة إيجابية  

  
يتم اآلن تضمين لبنة بث الرسالة في المقطع البرمجي لعودة كائن الشمس إلى حجمه 

 الطبيعي الصغير.  

والتي يتم تلقيها   ذلك عن طريق إضافة بث رسالة جديدة  يتم
 الشمس )انظر المقطع التالي(.    بواسطة كائن

والتي من الواجب   واجعل رسالة بث جديدة باسم "التحكم" فئةانتقل إلى 
   ربطها مع المقطع البرمجي السابق

  
". قم بزيادة المدة )مقدار  ثانية___   لمدة___  قل"   لبنتين منوحدد  "الهيئة"فئة انتقل إلى 

 يهما.تالثواني( في كل

  
___ " مفصولة بلبنات " قل اربط هذه اللبنات مع المقطع البرمجي الحالي وذلك بلبنتي" 

 " على النحو التالي   ثانية___انتظر



74 
  بإفريقياكل هذا المحتوى يخضع لحقوق الملكية الفكرية ألسبوع البرمجة . SAP ـأسبوع البرمجة بإفريقيا هو مبادرة ل 

 . من أجل صندوق كامدن التعليمي Brendan Smithوقد تم تطويره بواسطة 

  
على ذلك   يمكن العثوريحتاج المشروع اآلن إلى إضافة عدد من الكائنات لتمثيل الحياة في المدينة. 

 في مكتبة الكائنات. 

 واحدة   وشاحنة بنايتينفي هذا المشروع، تم استخدام 

  
  

التالية )طبعا مع االختالفات في  الثالثة برمجيةالمقاطع الكل هذه الكائنات سيكون لها 
 (.  حداثيات  "س"  و"ص"اإل
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 . من أجل صندوق كامدن التعليمي Brendan Smithوقد تم تطويره بواسطة 

  
 الشمس 

 كما هو مذكور في مقطع "الرواي" أعاله، 

ستفعل كائن الشمس للزيادة في حجمها إلعطاء االنطباع  لبنة 
 بتزايد في االحتباس الحراري. 

  
 عندما( وذلك الهيئة) "2 شمس"بتغيير المظهر إلى  البرمجي يقوميتم ذلك عن طريق جعل المقطع 

 (الهيئة( ، مع استخدام لبنة أخرى لزيادة حجم الكائن )األحداث___ )يتلقى الرسالة

  
  

   من أجل العودة إلى الحجم الطبيعي وكاستجابة للبنة 

 "، سيتم إدخال المقطع البرمجي التاليالروايالمرسلة من " 
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 . من أجل صندوق كامدن التعليمي Brendan Smithوقد تم تطويره بواسطة 

 

 
  

األشجار والفيضانات  : _ب 4المشهد 
 وتآكل التربة 

 كرار أحد الكائنات الشجريةقم بت

  
  

)هذا التصغير قد تم سابقا   20، والذي هو ربما في حدود العادي( الصغير)زد في حجمها الطبيعي 
 خصائص الكائن  مباشرة تحت شاشة نافذة صنفحيث يمكن القيام بذلك في  70في المشروع(، إلى 

   العرض.  

 
 المظاهر لهذا الكائن.   صنفاذهب إلى 

 قم برسم جذور طويلة  الطالء،باستخدام خصائص الملء )اللون( وفرشاة 
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 . من أجل صندوق كامدن التعليمي Brendan Smithوقد تم تطويره بواسطة 

  
  

 الشجرة في موضع مناسب على المشهد، بين األشجار الصغيرة األخرى. ضع 

 .  "األحداث"انتقل إلى فئة 

 )أو اسم مماثل(  "جذور الشجرة"األولى  الرسائل،أنشئ رسالتين جديدتين في لبنة بث 

   
  

 )أو اسم مماثل( "اختفاء جذور الشجرة"  والثانية

  
  

 التعليمات الثالثة التاليةفي مكان المقطع البرمجي، أدخل 
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 . من أجل صندوق كامدن التعليمي Brendan Smithوقد تم تطويره بواسطة 

  
  

بث الرسائل في المقطع البرمجي   مرين من أوامر___'' هي استجابة ألأتلقى عندما"اللبنتين 
 الرواي، يعني    في تعليمات الجديد والذي سيدرج 

  
  

 : عالم بال أشجار5المشهد 
قصة رائعة حول المساهمات اإليجابية   بإنتاجفي هذه المرحلة من المشروع، قام المشاركون 

 لألشجار في كوكب األرض.
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وقد حان الوقت اآلن إلكمال القصة من خالل النظر في ما سيحدث للمناخ والتنوع البيولوجي والبشر،  
 إذا تم قطع جميع األشجار. 

ن الكائنات البرية المختلفة ستخبرنا واحدة تلو األخرى كيف سيؤثر  لذا، باإلضافة إلى الراوي البشري، فإ
 اختفاء األشجار على حياتهم وحياة الكوكب.

سيتم تنشيط الروابط بين مختلف الرواة وعواقب ما يذكرونه داخل البرنامج وذلك باستخدام لبنات بث 
 . "األحداث" فئةالرسائل من 

 التفاعل مع البرنامج حتى تتم مواصلة المشروع. كما سيشارك المشاهد من خالل 

  
 الرواي 

 ".الرواي مساحة عمل " سنعود إلى

 تفاعل مع المشاهدين. يقم بتغيير مظهر الكائن إلعطاء االنطباع بأن الرواي 

  

 ، ما يلي   رفق إلى المقطع البرمجي األخير، والمنتهي بلبنة إ
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 القرد األسود
بما أن المقطع البرمجي أعاله يوضح بجالء بأنه من الواجب على المستخدم أن ينقر على كائن القرد 

 . تتم مواصلة البرنامج األسود حتى

 األسود  أيقونة القرد انقر فوق 

 إلى مساحة العمل وأفلت ، اسحب "األحداثفئة "من 

 "التحكم" فئةانتقل إلى 

___" وقم بربطها مع اللبنة السابقة، واختر من القائمة المنسدلة خيار أوقفاختر لبنة " 
 المقاطع األخرى في الكائن  

  

  
 . لهذا الكائن  البرمجية األخرى هذا سوف يجمد جميع المقاطع 

بدأ بقصة حول ما سيحدث عندما نقطع  امقطعا برمجيا يجعل القرد ينزل من الشجرة، و  ن  ـبا  
 الفواكه،   بها كائنات األشجار، وستكون 

 . الحقا  الختفاء من الشاشة، ل والموز ،   بدأ بالتفاح ا
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 التفاح 

" في المقطع البرمجي أعاله، تحتاج إلى مقطع برمجي تكميلي   اختفاء التفاحرسالة البث " 
  في كل كائنات التفاح، والذي من شأنه أن يجعلها تختفي. 

  
 أيضا لعملية اختفائها.  هاحفز يكما أنه ينشط المقطع البرمجي في بعض كائنات األشجار، و 

 الموز 
كل كائنات الموز، والذي من شأنه أن   إلى مقطع برمجي تكميلي في " تحتاجاختفاء الموزرسالة البث" 

  يجعلها تختفي.  

  
"ستنشط   ذهاب الموز" فإن أيضا رسالة " التفاح اختفاءكما هو الحال مع رسالة البث السابقة "

  المقطع البرمجي في بعض كائنات األشجار.
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 شجاراأل
البرمجية للنباتات  سوف تبدأ أشجار الغابة في االختفاء تدريجيا مع اختفاء المقاطع 

 والحيوانات.

   وللقيام بذلك، ضع خيارات مختلفة في كل اللبنات 

 جميعها. وضعها كمقطع برمجي في كل الشجرات حتى تختفي 
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 القرد البني 
يبدأه القرد األسود والذي يستند على إرسال وتلقي بنية من   استتبع نمط، المقاطع البرمجية اآلن 

 أوامر بث الرسائل )لبنات(.   
  

 
 

 



84 
  بإفريقياكل هذا المحتوى يخضع لحقوق الملكية الفكرية ألسبوع البرمجة . SAP ـأسبوع البرمجة بإفريقيا هو مبادرة ل 

 . من أجل صندوق كامدن التعليمي Brendan Smithوقد تم تطويره بواسطة 

 الفيل 
 

 ( 1الفراشة ) 
 

 
 

 ( 2الفراشة )
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 السمكة 

 

 الخلفيات 

يتم تغيير الخلفية إلى الخلفية األصلية قبل رسم مياه النهر   "اختفاء الماء"عندما تتلقى الخلفيات رسالة 
 الصالحة للغابات. 
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 الضفدع
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 الطائر
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 اإلنسان )الراوي( 

 

 

 

 مالحظة

يرجى التذكير مرة أخرى أنه ليس بالضرورة استخدام نفس الكائنات و الخلفيات و اللبنات المستعملة 
اختر ما تشعر أنه األفضل للحصول على نسخة مختصرة من هذه الرسالة البيئية  في هذا المشروع. 

 القوية حول أهمية األشجار في الحياة على كوكب األرض.
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 " مسابقة الحياة البرية" –  6المشروع 

 
 األسئلة واألجوبة هي جزء أساسي من الحياة اليومية في الفصول الدراسية بالمدارس. تشكل لعبة  

حول مستوى المتعلمين  وسيلة بسيطة ولكنها فعالة وممتعة في الواقع من أجل اختبارسؤال/جواب 
 . هم الدراسيموضوع ما وتقييم تقدم

ولكن   برمجةهم على التلن يحسن فقط قدر  سكراتشفي إنشاء اختبار في  إشراك األطفال والشباب إن 
. باإلضافة إلى تعزيز  التعلمية سيسمح لهم أيًضا بتطوير قالب يمكن استخدامه عبر المناهج التعليمية

قدراتهم على التعلم واهتمامهم بالموضوع المحدد المستخدم في هذا المشروع، يجب أن تشجع العملية  
على استخدامه في مواد أخرى تتراوح بين اللغات والجغرافيا والتاريخ    متعلمينالمعنية المعلمين وال

 والعلوم. 

بشكل فردي أو في مجموعات   تكليف المتعلمينمن المستحسن أن تتم متابعة هذا التمرين عن طريق 
بناء على موضوع أو مواضيع أخرى يدرسونها حالًيا. البحث في مسألة  مشروعهم صغيرة على تطوير 

لجميع المعنيين.   اممتعيجب أن يكون لخروج بأسئلة مناسبة ينبغي أن يكون تحديا ولكن المحتوى وا
 الفصول الدراسية. تالميذ بين جميع  النهائيةاالختبارات القيام بتجربة ويمكن بعد ذلك 
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 حمل البرنامج من حاسوبك بالنقر على: 

 
 

 

 بحث المشروع وملخص التصميم 
  ات هذا المشروع على األسئلة المتعلقة بسلوكي سيتم تطويره في  ذ ال "الحياة البرية"مسابقة  سوف يستند اختبار 

سيتم عرض عدد من  حيث ، ات الحيوان كائنات من  واحد . من خالل النقر على عادات الحيوانات األربعةو 
الحقائق المثيرة لالهتمام على األنواع المحددة. ثم سوف يذهب المستخدم إلى قسم جديد حيث سيتم طرح سؤال 

 م اختيارها من خيارات متعددة. التي سيت  الصحيحة مع اإلجابة
ربعة  الحيوانات األهذا المشروع اإليضاحي، أجريت البحوث الالزمة في أساليب حياة  ةلترميز وبرمجواستعدادا 

 سئلة المناسبة. األواختيار 
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 احذف الكائن "قط" 

 الخلفيات 

 األسفل يسارا كما هو مبين في الصورة: انقر في منصة الخلفيات في 

 
 قائمة النوافذ الثالث في األعلى جهة اليمين   اذهب إلىثم 

 بعدها اضغط على الخلفيات في قائمة النوافذ الثالث )يمينا في األعلى(

  
 وأعد نسخها بالضغط على يمين الفأرة ثم مضاعفة للحصول على خلفيتين.  1اضغط على خلفية  

 
 ابق في نفس الخلفية الثانية. 2على خلفية ستحصل  

 ( الصفحة الرئيسية)اتجه إلى مكان اسم المظهر، وغير االسم إلى 
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عن طريق النقر أواًل   " يةالحياة البر مسابقة  " )داخل الخلفية في منطقة العمل( ، اكتب الخلفية هذهفي 
 في تحويل إلى رسم نقطي: دوات األقائمة  في  Tعلى

 
 "ملء"اختر اللون المناسب في 

 
 ثم اختر نوعية الخط المناسب:

 
في هذه النسخة من برنامج سكراتش استبدال نوعية الخط في اللغة العربية ال يحدث أي  ملحوظة:

 تغيير.

أعلى العمود األيمن األول من قائمة   المتواجدةباستخدام األداة  تصغيرهالنص أو  حجم  كبيريمكن ت
 األدوات
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 وبعد ذلك، وباستخدام نفس األداة، يمكن تحريكها ووضعها في المكان المناسب. 

ستستعمل في   التي الحجم مع ترك أماكن مناسبة لوضع كائنات الحيوانات   ن يكون النص كبيرأينبغي 
 هذه الخلفية. 

   هذه المسابقةأسد وأخطبوط( لو فيل، و برية )قرد، ات  حيوان أربع ركما ذكر أعاله، سيتم اختيا و 

 " مسابقة الحياة البرية"
 فيالثلث السفلي  في مناسبة مساحة المنصة وتركمناسبة ووضعها يدويا على كائنات اختيار أربع يتم 

 التعليمة الرئيسية للمسابقة. ب  ؤهاسيتم ملخلفية والذي ال

 

 التعليمة الرئيسية للمسابقة: 

والتي توجد في الجانب    في قائمة إضافة كائن جديد   لى خيار إنشاء كائن جديد إاذهب 
 األيسر السفلي في المكان المخصص للكائنات. 
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   أسفل لوحة الرسم خيار تحويل إلى رسم نقطيانقر على 

 تحويل إلى رسم متجه  خيار  وستحصل على 

 كما يلي:  أيقونة المربعمة األدوات واختر ئاتجه إلى يمين لوحة الرسم في قا 

 

 ( الثخانة)سمك الخط ثم   مؤطرثم  (،  ملء)أمام  ن ثم اختر اللو 

 
 في هذا المثال.  20يمكن تعديل سمك المستطيل بتغيير العدد الموجود في الثخانة والذي كتب فيه 

 قم برسم المستطيل  

 
 المستطيل وهو في وضع التحرير. حرك 

 غير من خيار )تحويل على رسم متجه( إلى خيار )تحويل إلى رسم نقطي( 
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 يقونة نص في قائمة األدوات يمين لوحة الرسم. أانقر على 

 

   اختر اللون المناسب أعلى لوحة الرسم في ملء

 ثم اختر الخط المناسب: 

 

انقر على حيوان كي تكتشف حقائق مثيرة ومفيدة وتشارك في   مناسبا:اكتب النص التالي أو ما تراه 
 مسابقة الحياة البرية. 

 . باستخدام المؤشرات الزرقاءواضبطه داخل الشكل  الجملة إلى المستطيل  انقل
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يمكن تكبير حجم النص أو تصغيره باستخدام األداة في األعلى يمين لوحة الرسم )العمود األول( من 
 قائمة األدوات 

  مستقل. والمستطيل بشكلالنص  لحد اآلن نحرك
 ر ، اختوتحريكهما معالتوحيد العنصرين 

 

سرى لتحصل على  ة اليإلى أسفل الزاوي منى للمستطيل ثم اسحب أعلى الزاوية اليضع مؤشر الفأرة في 
 وهكذا تستطيع تحريكهما معا في آن واحد. إطار أزرق 

 

 ملحوظة 

إذا تعذر عليك كتابة النص كامال بشكل صحيح يمكنك كتابة كل سطر على حدة بالضغط على  
 أيقونة نص في كل مرة. وبعدها يتم ترتيبها في المستطيل.

 خلفية معلومات القرد 

اذهب إلى مكان الخلفيات الموجودة في أقصى اليمين في األسفل، ضع مؤشر الفارة على أضف خلفية  

 ثم انقر على  جديدة 
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 اكتب مكان اسم المظهر )معلومات القرد( 

 
 في لوحة األدوات يمين لوحة الرسم في اختيار تحويل إلى رسم نقطي. Tانقر على أيقونة النص 

 

 اختر اللون المناسب مكان ملء 

 المناسب:  خطثم اختر نوع ال

 

األدوات في األعلى،   في قائمة أيقونة   تصغير حجم النص باستخدام وأتكبير  يمكن
 ن تمأل شاشة العرض. أوالمتواجدة يمين لوحة الرسم، مع الحرص 

النص المكتوب وذلك باتباع خطوات الشرح المتعلق بالكائن السابق   مستطيل يؤطر كما يمكن إنشاء 
 )التعليمة الرئيسية(.
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 ملحوظة 

، ستتمكن من ذلك بالضغط على  نصدة على أيقونة  حإن تعذر عليك كتابة المعلومات بالضغط مرة وا
 وكتابة كل سطر على حدة، وهكذا سيظهر بشكل جيد في الخلفية.  نصيقونة  أ

 خلفية أسئلة القرد واألجوبة متعددة االختيارات 

)في خلفية جديدة( في قائمة الخلفيات المتواجدة  بنفس طريقة إنجاز الخلفية السابقة، انقر على  
 في أقصى اليسار بواجهة سكراتش. 

 
اتبع نفس الخطوات وأنشئ خلفية تتضمن سؤاال بثالث أجوبة كاختيارات والمتعلقة بمعلومة واحدة من 

 المعلومات الخاصة بالقرود.
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 أمام المظهر مسابقة القردنقوم بتسمية هذه الخلفية بكتابة 

  
 

المطارق( كما هو   – الخشب  –الحجارة  )عند كتابة الخيارات الثالثة، نترك فراغا مناسبا أمام كل خيار 
 مبين في الصورة أدناه: 

 
ألننا سنضع في تلك الفراغات كائنات على شكل أقراص ملونة والتي تمثل رمز اإلجابة أمام كل  

 . اختيار

 مسابقة القردكائنات األقراص الملونة رموز اإلجابة في 

مام كل جواب مقترح من الخيارات أ واحد أنشئ ثالث كائنات على شكل أقراص ملونة وضع كل 
 الثالثة. 

سفل واجهة البرنامج في المكان المخصص إلضافة كائن جديد ضع مؤشر أتجه إلى اكي تقوم بذلك 
 الحظ الصورة أسفله:  ية  ثم اختر رسمها بالضغط على األيقونة التال  الفأرة على األيقونة التالية  
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أسفل لوحة  تحويل إلى رسم متجه يمين لوحة الرسم بعد تغيير خيار  اضغط على أيقونة الدائرة  

  الرسم.

 اختر اللون المناسب في خانة ملء كما يلي   

وكي نحصل على قرص بدون إطار خارجي نحرص على وضع الصفر مكانه كما هو مبين في  
 الصورة: 

 
 القرص بمساحة مناسبة.ارسم 

 
  

 جر القرص وضع أمام الخيار األول من الخيارات الثالث.

 
 اتبع نفس المراحل وارسم قرصين آخرين بلونين مختلفين واضع كل قرص أمام الخيارين اأُلخريين.
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 كائن "نص تعليمة السهم "

  نحتاج إلى متعدد الخيارات،على القرود إلى السؤال  معلومات من صفحة عرض ال كي ينتقل المستخدم
 . كائنين جديدينإنشاء 

السهم   كائنتعليمات موجزة عن كيفية االنتقال إلى الصفحة األخيرة؛ والثاني سيكون سيتضمن  األول 
  الذي يلمسه المستخدم للقيام بهذه الخطوة.

إلنشاء "التعليمة الرئيسية   المنجزة ات و خط، تتبع مرة أخرى نفس التعليمة السهمإلنشاء كائن نص 
 للمسابقة" 

واجهة البرنامج في المكان المخصص إلضافة كائن جديد ضع مؤشر  أسفلتجه إلى اكي تقوم بذلك 
 الحظ الصورة أسفله:  ثم اختر رسمها بالضغط على األيقونة التالية   الفأرة على األيقونة التالية  

 

 

 

 

   أسفل لوحة الرسم  نقطيتحويل إلى رسم انقر على خيار  
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   تحويل إلى رسم متجهوستحصل على 

 مة األدوات واختر مستطيل  ئاتجه إلى يمين لوحة الرسم في قا 

 

 كما هو مبين في الصورة:  )الثخانة( سمك الخطأخيرا و  مؤطرالبعدها (،  ملءن أمام ) ثم اختر اللو 

 

 في هذا المثال. 7الموجود في العينة والذي كتب فيه يمكن تعديل سمك المستطيل بتغيير العدد 

 ارسم المستطيل  

 

 حرك المستطيل وهو في وضع التحرير. 

 ( تحويل إلى رسم نقطي( إلى خيار )لى رسم متجهإتحويل غير من خيار )

 في قائمة األدوات يمين لوحة الرسم. نصيقونة أ انقر على 
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 اختر اللون المناسب أعلى لوحة الرسم في ملء 

 ثم اختر الخط المناسب: 

 

 انقر على السهم كي تشارك في المسابقة  اكتب النص التالي أو ما تراه مناسبا:

 . باستخدام المؤشرات الزرقاءواضبطه داخل الشكل الجملة إلى المستطيل  انقل
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)العمود األول( من  مين لوحة الرسمعلى ياألباستخدام األداة في  تصغيرهحجم النص أو   كبيريمكن ت
 .قائمة األدوات 

  بشكل مستقل.والمستطيل  النص  لحد اآلن نحرك
 ر ، اختوتحريكهما معالتوحيد العنصرين 

 

سرى لتحصل على  إلى أسفل الزاوية الي منى للمستطيل ثم اسحب أعلى الزاوية اليضع مؤشر الفأرة 
 ذا تستطيع تحريكهما معا وفي آن واحد. وهك إطار أزرق 

 

 

 الكائن "السهم" 

ضع مؤشر الفأرة على   و اتجه إلى أسفل واجهة البرنامج في المكان المخصص إلضافة كائن جديد 

الحظ   ثم اختر البحث عنها في مكتبة سكراتش بالضغط على األيقونة التالية   األيقونة التالية  
 الصورة أسفله: 
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 : «Arrow 1«اختر السهم المسمى 

 
 «Arrow 1-b«ثم اختر مظهر السهم الذي يشير نحو اليسار 

 

في لوحة األدوات أعلى لوحة الرسم ثم انقر  يمكنك تغيير اللون بتغييره في خانة ملء  

ثم اتجه نحو السهم في لوحة الرسم، بمجرد وضع مؤشر الفأرة فوق  على األيقونة التالية  
 السهم سيتغير اللون وستحصل على النتيجة التالية إن اخترت نفس اللون: 

 
 

 

 لبدء إدخال التعليمات البرمجية اآلن حان الوقت
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 خلفية )الصفحة الرئيسية( مظهر 

 .ونضعها في مساحة العمل   نسحب من اللبنات اللبنة التالية

  )الصفحة الرئيسية(، نختار اسم الخلفية ة"الهيئ" نلصق معها لبنة أخرى من فئة

 
 " التعليمة الرئيسيةكائن "

 
 ن الكائن موضوع في المكان الصحيح في منصة العرض. أتأكد 

إلى  المكان المناسب بمنصة العرض. اسحب لبنة العلم األخضر كي يظهر الكائن في 
 مساحة العمل.

   .........ص .......... اذهب إلى موضع س" واختر لبنة "الحركةبعد ذلك اتجه إلى فئة 

 حداثيات تلقائيا ما دمنا وضعناه في المكان المناسب في البداية.برنامج سكراتش يحدد اإل

 واسحبها ثم ضعها في مساحة العمل.  اظهرواختر لبنة  "الهيئةاتجه إلى فئة "

 هذا الكائن يجب أن يظهر في بداية المسابقة مثله مثل كائنات الحيوانات.

 المقطع البرمجي سيظهر على الشكل التالي:
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 كائن "القرد"

 ."الصفحة الرئيسية" اتبع نفس العمليات التي قمت بها في برمجة الكائن السابق الخاص ب 

 كد أن كائن القرد يوجد في الموضع المناسب في منصة العرض. تأ

، كي يتم  معلومات القردةوفقا للتعليمة الرئيسية، النقر على القرد سيحيلنا إلى خلفية جديدة تحتوي على  
 " واختر اللبنة التالية: حداثاألذلك عليك التوجه إلى فئة "

 
.  "معلومات القردة" خلفية هذا األمر يحتاج إلى لبنة بث رسالة جديدة كي نتمكن من االنتقال إلى 

 (معلومات القردةاسحب اللبنة التالية وضعها في مساحة العمل، ثم اكتب في بث رسالة جديدة )

 
متصلة باألوامر  ضعها  ،"اختف" لبنة واسحب   "الهيئة" فئةصل هذا األمر باألمر السابق ثم اتجه إلى 

 وستحصل على المقطع البرمجي التالي: السابقة



108 
  بإفريقياكل هذا المحتوى يخضع لحقوق الملكية الفكرية ألسبوع البرمجة . SAP ـأسبوع البرمجة بإفريقيا هو مبادرة ل 

 . من أجل صندوق كامدن التعليمي Brendan Smithوقد تم تطويره بواسطة 

 
 يجب أن يختفي القرد أيضا إذا تم النقر على كائنات الحيوانات األخرى. 

 جديدة ةثم أدخل رسال   "............"عندما أتلقى واختر لبنة  "األحداثإذن اذهب إلى فئة "

 
 

ثم   "اختفواختر لبنة " "الهيئةبعد ذلك اذهب إلى فئة "  ،)معلومات الفيل(اكتب رسالة جديدة بعنوان 
 صلها باألمر السابق وستحصل على ما يلي: 

 
 كرر نفس اإلجراءات للحصول على مقاطع برمجية البث الخاصة باألخطبوط واألسد.

 كائن )التعليمة الرئيسية( 

التعليمة الرئيسية ستختفي أيضا كلما تم النقر على إحدى كائنات الحيوانات األربعة. لذلك سيتم  
 إخفاؤها باتباع نفس طريقة إخفاء الكائن السابق.  
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 مظهر خلفية )معلومات القردة(  

 : كنتيجة للمقاطع البرمجية التاليةو

 
 : سنتحول إلى المرحلة التالية
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كي تظهر هذه الخلفية كاستجابة للمقطع البرمجي الخاص ببث رسالة كائن القرد والمتعلقة بتلقي رسالة  
معلومات القردة، نحتاج إلى مقابل الرسالة وهو عندما أتلقى رسالة معلومات القرد يتغير مظهر الخلفية  

 العمل:  ، وبالتالي سنقوم باإلجراءات التالية في مساحةمعلومات القردةإلى خلفية  
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 كائن )نص تعليمة السهم( 

يجب إخفاء كائن نص تعليمة السهم في الصفحة الرئيسية، فتظهر فقط عند إظهار خلفية معلومات  

ثم تختفي مرة أخرى عندما    القردة كنتيجة للمقطع البرمجي التالي   
 ينقر المستخدم على السهم لالنتقال إلى مظهر خلفية مسابقة القرد.

 ة كي تحصل على النتائج المرجوة:إذن قم بتنفيذ المقاطع البرمجية الثالثة التالي 

 
وبما أنه كائن وليس خلفية وكي نتفادى حدث عدم استقراره في نفس الموضع المحدد إن تم تغييره  

 يدويا عن غير قصد، علينا إضافة لبنة  

 وسنحصل على ما يلي:  ........ص.......اذهب إلى الموضع س
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 كائن "السهم" 

 ويختلفان فقط في مواضعهما. )نص تعليمة السهم(يعمل كائن السهم بطريقة مشابهة لكائن 

 
إن كائن السهم هو اآللية التي ستمكن المستخدم من االنتقال، بمجرد النقر على السهم، إلى السؤال 

 باختيارات متعددة.

 ستشكل جزءا من المقطع البرمجي التالي: وبالتالي اللبنة التالية  
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 مظهر خلفية )مسابقة القرد( 

 المتعلق بنص تعليمة السهم أعاله.كجواب على األمر التالي  

 يتم إدراج المقطع البرمجي التالي: 

 
 "مسابقة القرد": سيؤدي إلى ظهور مظهر خلفية 

 
 اإلجابة في مسابقة القرد  خيارات كائنات األقراص الملونة رموز

هناك ثالث اختيارات لإلجابة عن السؤال المقدم، اختيار واحد من الثالثة يمثل الجواب الصحيح، لذلك 
علينا تحديد الجوابين الخاطئين والجواب الصحيح بمقاطع برمجية. إضافة أن علينا تشجيع المتعلمين  

 م في الموضوع.وتحفيزهم حتى يجدوا الجواب الصحيح ويطوروا معارفه
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 ح يكائن الجواب الصح

الذي يوجد أمام كلمة  لنبدأ ببرمجة كائن الجواب الصحيح من االختيارات الثالثة وهو القرص 
 الحجارة. 

أعد تسمية هذا الكائن مباشرة في واجهة سكراتش في المكان الخاص بالكائنات تحت المنصة، وتسميته  
 "القرد نعم".

 

المتواجدة في  بما أن هذا الكائن سيظهر جوابا على لبنة   
"، علينا إدخال المقاطع البرمجية التالية في مساحة العمل الخاصة بكائن القرص السهمبرمجة كائن "

  

 
 "الحجارة" م تحديد موضع الكائن كي يحافظ على مكانه أمام الجواب الصحيح الذي هو ت

من أجل اختيار حيوان آخر   للصفحة الرئيسيةبمجرد اختيار المستخدم هذا الخيار، سيتم الرجوع 
 وتتمة المسابقة، وسيكون إذن المقطع البرمجي التالي هو آخر جزء ستتم برمجته في هذا الكائن: 
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 للمستخدم أنه اختار الجواب الصحيح.  تؤكد هذه اللبنة  

 كائنات االختيار الخاطئ 

 " 2"القرد ال  و  "1"القرد ال أعد تسمية الكائنين 

في المقاطع البرمجية   "القرد نعم"معا يتشابهان مع كائن الجواب الصحيح  نشير إلى أن الكائنين
 التالية: 

    
   

لكن عليك أن تحرص على تغيير موضع كل كائن حسب المكان الذي يجب أن يتواجد فيه أمام  
 "المطارق" أو  "الخشب"الخيار المناسب له 

 وبما أن النقر على هذين الخيارين يمثل الجواب الخاطئ ستتم برمجة الكائنين معا كما يلي: 
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يجب أن يستقبل الكائنين:   "القرد نعم" وعندما ينقر المستخدم الجواب الصحيح بالنقر على الكائن

الرسالة التي بثها كائن الجواب الصحيح وبالتالي يتم برمجتهما كي يختفيا    "2القرد ال  ""و  1القرد ال «
 من المنصة أيضا وذلك باتباع تحديد البرمجة التالية في الكائنين معا: 

 
 مظهر خلفية "مسابقة القرد"

هو تغيير مظهر الخلفية من مظهر   مسابقة القردسنكمل به برمجة المقطع البرمجي األخير الذي 

 والمتعلق ب )مسابقة الحياة البرية(   "الصفحة الرئيسية"" إلى مظهر "مسابقة القرد

"اذهب إلى الصفحة "عندما أتلقى رسالة  األحداثأمر جديد متعلق بلبنة فئة "ذن تركيب إعلينا 
 " كالتالي: الهيئةفئة " "الصفحة الرئيسية"مع لبنة تغيير مظهر خلفية الرئيسية" 
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 كائن "القرد"

السؤال المتعلق    نالمقطع البرمجي النهائي لكائن القرد يتعلق بإظهاره مرة أخرى عندما تتم اإلجابة ع
بمسابقة القرد بشكل صحيح. فيظهر كائن القرد في الصفحة الرئيسية مع باقي الحيوانات الثالثة  

 األخرى وكذلك كائن التعليمة الرئيسية والسهم. 

 سيتم ذلك على الشكل التالي:

 
 كائن "التعليمة الرئيسية" 

فيظهر مع ظهور خلفية   الصفحة الرئيسية""اذهب إلى  يضا عندما يتلقى رسالةأهذا الكائن يظهر 
 ويكون المقطع البرمجي على الشكل التالي:"الصفحة الرئيسية" 

 
 

 

 

 

 
 

 



118 
  بإفريقياكل هذا المحتوى يخضع لحقوق الملكية الفكرية ألسبوع البرمجة . SAP ـأسبوع البرمجة بإفريقيا هو مبادرة ل 

 . من أجل صندوق كامدن التعليمي Brendan Smithوقد تم تطويره بواسطة 

 
 

 
 
 

 اتبع كائن القرد  –برمجة كائنات الفيل، واألسد واألخطبوط 
 

 
 

عملية برمجة كائنات الحيوانات المتبقية ستكون مماثلة لكائن القرد، من النقر على كائن الحيوان  
"مسابقة األسئلة  إلى المشاركة في   "حقائق مثيرة لالهتمام على القردة"لالنتقال إلى شاشة 

تبع نفس  ا"، الصفحة الرئيسيةالالحقة والعودة أخيًرا إلى خلفية " واألجوبة متعددة الخيارات"
 األسد واألخطبوط.و اإلجراءات وقم ببرمجة كائنات الفيل، 

  يجب أن يكون لكل من تلك الكائنات السابقة )مقاطع برمجية مناسبة لها(:
 خلفية "حقائق مثيرة لالهتمام"

 كائن السهم 
 خيارات" خلفية "األسئلة واألجوبة متعددة ال

رموز اإلجابة )واحد يمثل إجابة صحيحة واثنين يمثالن إجابتين غير    كائنات أقراص ملونةثالثة 
 صحيحتين(.

  
يتطلب نص تعليمة السهم وخلفية الصفحة الرئيسية أيًضا مقاطع برمجية إضافية لدمجها في  

 العملية لكل كائن من كائنات الحيوانات.
  

 تبع نفس الخطوات في برمجة كائنات الحيوانات األخرى. االقرد و إذن تعلم مما أنجزته في كائن 
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 تمرين: 
خرى  األ كائنات الحيوانات الثالث  ببرمجةبشكل مستقل أو بتوجيهاتك القيام  و يمكن للمتعلمين اآلن 

  والعناصر المرتبطة بها.
األسئلة  و  الخاصة بهذه الكائنات " حقائق مثيرة لالهتماممعلومات " إليكمللمساعدة في هذه العملية، 

 لفيل، واألسد واألخطبوط.ا باختياراتها المتعدة المتعلقة بكائنات 
 

 الفيل 
 

 

 

 

 

 
 

 السؤال باختيارات متعددة

 لة أنيابها للحفر والبحث عن: تستخدم الفي  

 النمل                  
 الخضروات               
 الماء                

 

 

 

 

 

 

 لة حقائق مثيرة لالهتمام على الفي  
 . في العالم ةبريال الحيوانات هي أكبر   -1 
 قوية مقارنة مع الثدييات األخرى. لديهم حاسة شم -2 
 . األمد  طويلة ذاكرةلديهم  -3 
موسم الجفاف، يستخدمون أنيابهم للحفر والبحث عن المياه التي تسمح لحيوانات أخرى أيضا البقاء   خالل -4 

 على قيد الحياة في فترة المناخات الجافة والقاسية. 
  عبرتوفر مسارات ، كما النموب  أخرى باتات نسمح لي  مماالغابات الغطاء النباتي بخلق ثغرات في ت  -5 

 .لحيوانات الصغيرةتستعملها اوالتي  األشجار 
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 األسد

 
 السؤال متعدد الخيارات 

 مجموعة عائلة األسد تسمى: 

 القطيع                  

 الفخر                  

 السرب                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حقائق مثيرة لالهتمام على األسود 

 والشجاعة. هم رمز القوة  .1
 لديهم حاسة بصر حادة ليال، تفوق حاسة بصر اإلنسان بست مرات. .2
 اللبؤات معروفات برعايتهن الجيدة لصغارهن بل ويتكلفن حتى باألشبال المهملة.  .3
وذلك  20000فريقية. اآلن هناك أقل من أسد في البرية اإل 100000عامًا، كان هناك    50منذ  .4

 التسمم، وفقدان الموطن. و بسبب الصيد الجائر، 
 هي القطط الكبيرة الوحيدة التي تعيش مجتمعة في أسرة وفي مجموعات عائلية تسمى الفخر. .5
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 خطبوط األ

 
 السؤال متعدد الخيارات 

 

 األخطبوط يحمي نفسه من الهجوم ب:
 إطالق النار داخل المياه.                
 إخراج سحابة من الحبر األسود.                
 استخدام أطرافه لرمي الحجارة من قاع المحيط.                 

  

 خطبوط: حقائق مثيرة لالهتمام على األ

 . لديهم ثمانية أطراف  1

 . ليس لديهم عظام  2

 . ثالثة قلوب  هم لدي 3

 . محيطهمحسب لون يمكن تغيير لون وملمس الجلد  4

 إلخفاء هروبها.   سود أ احبر -وبصوت عال   - تُخِرج  ،هوجمت  إذا 5
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 إفريقيارحلة حول رائز الجغرافيا:  –  7المشروع 
 

، يمكن لهذا النوع من األلعاب )رائز( أن يكون وسيلة  6بشكل مماثل للمثال المقدم في المشروع 
 الختبار معارف اليافعين حول موضوع ما، وكذا تقييم مدى تطور قدرات المدرسين،

 
جولة في  اريع في مادة الجغرافيا. ويتعلق األمر بالمثال أسفله يوضح كيفية استعمال هذا النوع من المش

أن تتمحور أيضا حول   هايمكنوبالطبع . اإلفريقيةأسماء الدول حول أسئلة  أنحاء قارة إفريقيا، مع 
اللغات الرسمية لهذه الدول أو عواصمها أو رؤسائها أو المآثر السياحية المشهورة بها أو تضاريسها  

 كالجبال والوديان والبحيرات، إلخ...
 

 

 

 ملخص مخطط المقطع البرمجي  –سيناريو اللعبة 
مثال(، يجوب قارة إفريقيا ثم يتوقف عند إحدى الدول، فيطلب من أحد الالعبين    Gobo)الكائن    المرشد السياحي اسمه "آدم" 

 إدخال اسم هذه الدولة باستعمال لوحة المفاتيح.  

للشخص المستجوب )الالعب( مغادرة هذه الدولة إال بعد اإلجابة عن السؤال. بمجرد إدخال اإلجابة الصحيحة، ينتقل   نال يمك

طرح السؤال الموالي، إلى أن تتم زيارة كل البلدان المحددة.  تستمر هذه العملية إلى أن تتم زيارة كل مدن  "آدم" إلى البلد التالي وي 

 . إفريقياقارة 
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 : الحاجيات

 )خريطة إفريقيا( بمقاطع برمجية للكائن فقط.  خلفية( وGobo) كائن

 الخلفية خريطة إفريقيا  

 اإلفريقية مقسمة بالحدود السياسية لكل دولة فقط.يجب أن تحتوي الخريطة على القارة 

لتلوين عدد  علبة األدواتخلفيات المنصة واستعمل أداة الملء أو الفرشاة من   مظاهرأدخل إلى خيار 
 من الدول، على أن يكون لكل بلد لون مختلف عن اآلخر.

 
 سيتم االعتماد على هذه األلوان خالل كتابة المقاطع البرمجية. 

ووضعه ضمن    االستشعار"من فئة " العتماد أوال على اللبنة  وذلك با
 (.Goboالمقطع البرمجي للكائن المناسب. )جميع األكواد موضوعة بالنافذة المخصصة للكائن 
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 الختيار لون محدد للبلد، أنقر بزر الفأرة على فقاعة اللون في اللبنة.

 

 لة.أسفل القائمة المنسد  أنقر على زر أداة الماصة  

 اجعل مؤشر الفأرة يتموضع فوق الدولة الملونة المختارة. 

 
 أنقر مرة واحدة وستظهر اللون في الفقاعة داخل لبنة "مالمس للون"

 
 كرر هذه العملية لكل البلدان األخرى. 
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"التحكم" و "المظاهر" و "الحركات" و"االستشعار"   اللبنات المستعملة في هذا المشروع موجودة في فئة
 و "العمليات"

 سنستعمل هنا صور من شاشة. عكس المقاطع المكتوبة نصيا بتفصيل في المشاريع السابقة،  

 

   الجزء األول المقاطع البرمجية:

 
 الجزء الثاني

 

 ! تنبيه

االنتقال  يجب االنتباه والتأكد من عدم مالمسة الكائن ألي بلد ملون غير ذلك البلد الذي هو بصدد  

 إليه. ألن ذلك سيعطي االنطالقة للمقطع البرمجي وسيبدأ بتنفيذ األوامر. 

 



126 
  بإفريقياكل هذا المحتوى يخضع لحقوق الملكية الفكرية ألسبوع البرمجة . SAP ـأسبوع البرمجة بإفريقيا هو مبادرة ل 

 . من أجل صندوق كامدن التعليمي Brendan Smithوقد تم تطويره بواسطة 

 الجزء الثالث )يحتوي على الجزء الثاني أعاله( 
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 الجزء الرابع )يحتوي على الجزء الثالث أعاله( 
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 )يحتوي على األول و الجزء الثالث أعاله( خامسالجزء ال

   
تلقي  :    ملحوظة  جميع  عند  االعتبار  بعين  األخذ  يجب   ، المفاتيح  بلوحة  إدخالها  عبر  اإلجابات 

والصغيرة   الكبيرة  والحروف  العربية  اللغة  في  والتنكير،  التعريف  أو  الفارغة  كالمساحات  االحتماالت. 
 . بالنسبة للحروف الالتينية
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 :بأنغوالالمقطع البرمجي الخاص 

 
 : يمكنك اتباع نفس الطريقة إلضافة بلدان أخرى على الخريطة.  ملحوظة


