
الط�ب ا�عزاء,

كم عدد الرسائل التي تستقبلوها � اليوم؟

?1,000 ?100 ?10
نتلقى رسائل � كل وسيلة ممكنة:

� كث� من ا�حيان نرد ع� هذه الرسائل باستخدام الرموز:

� مثل هذه النوع من الردود نُع�عن دعمنا للرسالة. هل قصدنا هذا؟
يجب علينا التوقف والتفك� قبل الرد ع� الرسالة!

 

والكث�...

هل سيتأذى أي شخص
 بعد الرسالة?

هل الرسالة
 حقا صحيحة? 

 

هل هي ُمفيدة?

إذا احدى ا�جابات هي ك�, 

لن نرد ع� الرسالة وسنبلغ شخًصا بالًغا.

تذكروا الرسائل التي تلقيتموها وحاولوا ا°جابة ع� هذه ا�سئلة.

بالنسبة لكل رسالة ، فكر: هل من ا±ناسب الرد?

هل تفكرون
قبل الضغ



1. «ساعدة مؤ¹ الفارة اخ· الصورة التوضيحية خ

     اخ· امكانية الرسام " فرشاة رسم" وأبدأ بتصميم الخلفيات.

2. � كل خلفية أنشئ مستطيل بداخله نص:

     خلفية ا�فتتاح                                     مثال لرسالة                  

                                  

Áكنك تكرار الخلفية التي قمت بإنشائها (الزر ا�Áن– مضاعفة)     

من ا±فضل تغ� اسم الخلفية: البداية, رسالة 1 وهكذا.

اه� وسه� �"ملعب ا�لعاب"

 .Æحملوا الصورة "اعجبني "אהבתי" لحاسوبكم الشخ

افتح مÈوًعا جديًدا بالنقر فوق:

"פרויקטים" -”مشاريع“ – "צור פרוייקט" -انشئ مÈوع, اختاروا اسم للمÈوع. 
 

   

جاهزون للبدأ؟

1

شخصيات:

خلفيات:

"نكتب" كود:

نبدأ ب�مجة السكراتش

2

سنقوم بإنشاء برنامج � سكراتش

وبه تعرضون أمثلة مختلفة للرسائل التي تتلقاها.

لكل رسالة ا±ستخدم يُحدد:

هل س�د ع� الرسالة

او � يرد ع� الرسالة

1. باستخدام مؤ¹ الفأر ، اخ· الصورة التوضيحية:

.Æاخ· السهم – "تحميل كائن" – ارفع الصورة التي حملتموها ع� حاسوبكم الشخ    

: X وع بالضغط ع�È±2. * امسح شخصية القط ا±وجودة � ا

3. بالضغط ع� الصورة التوضيحية بالزر ا�Áن للفأرة, Áكنك مضاعفة الصورة

4. انتقل اÐ ا±ظاهر                        واضف X للصورة.

5. اضف من مخزن الشخصيات صورة ولد.

نفكر قبل الضغط 

تلقيتم رساله،

?LIKE هل ستضغطون

تلقيُت رسالة ل�نضÑم 

±جموعة: مقاطعة الصف السادس 1

نكتب مقطع برمجي لشخصية الولد والزر "اعجبني".

ا±قطع ال�مجي للولد

يبدأ ال�نامج بالضغط ع� العلم .

.Ôتظهر خلفية البداية لعدة ثوا

Ôنُحدد عدد الثوا

"Ðنُغ� للخلفية "الرسالة ا�و

ماذا سيقول الولد مع ظهور الرسالة? 

 

اضغطوا 
±شاهدة مثال



عند النقر ع� هذا الزر - الكائن  ("اعجبني") 

يسأل ال�عب: هل ت×ر أي شخص من الرسالة? 

نطلب من ا±ستخدم ا�جابة ب"نعم" او  "ك�".

لكتابة جمل طويلة نستعمل ا�مر  "اربط" 

نُدخل ا°جابة �وامر "العمليات"

وندخلها ±توالية الÈط – إذا... وا�...

اربط الÈط  

مع ا�وامر "عند الضغط.." و"أسأل" 

بالنجاح

ا±قطع ال�مجي للزر ”אהבתי اعجبني“

ا±قطع ال�مجي للزر "Ù يعجبني"

كيف Áكن لÛوامر تغي� اللون? غ� تأث� اللون

اذا ال�عب جاوب بأن الرسالة سببت Üر, ماذا نقول 

من ال×وري ا�نتقال للرسالة القادمة -"الخلفية التالية"

من ال×وري  ا�نتقال  اÐ الرسالة التالية " الخلفية التالية"

وا� - أذا ا�جابة هي ”ك�” 

ماذا نقول؟

 عند النقر ع� هذا الكائن

ماذا تريد أن تفعل الشخصية؟ هل تقول؟ تطلب؟

تذكروا اضافة ا�مر            

من اجل وبعد ان يختار ا±ش·ك الزر, سينتقل  إÐ الرسالة التالية.

عند الضغط ع� العلم ا�خ× لتشغيل ا±Èوع

ا�مر يغ� تأث� اللون

من أجل تكرار عملية تغي� اللون

نُدخل ا�مر بداخل متوالية: 

من اجل ارجاع اللون ا�صÞ عند بداية ا±Èوع

نُضيف ا�مر :

بعد امر من " ا�حداث". 

 

استكشف بيئة سكراتش واكتشف أوامر جديدة  

اضف نغمتك, صوتك, حركاتك ومظهرك.

بالنهاية شاركوا عائلتكم وأصدقائكم.  

واسمح لهم بتجربة النص الذي أنشأته

.


