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 ملخص ملا ورد يف منهاج الصف السابع الفصل الثاني

 والتعليمات والبيانات تقوم بأداء مهمة معينة لتعطينا المعلومات.مجموعة من األوامر   :البرنامج

 : لغة التخاطب والتفاهم بين لغة الحاسوب ولغة اإلنسان.البرمجة لغات

 : الشخص المختص بكتابة البرامج في الحاسوب باستخدام إحدى لغات البرمجة.المبرمج
 : خطوات تنفيذ البرنامج وتسلسلها.الخوارزمية

 : رسم توضيحي يحتوي على عدة أشكال تكتب بداخلها خطوات الخوارزميةلعملياتا سير مخطط
 (0،1: هي لغة الحاسوب والمكونة من النظام الثنائي )اآللة لغة

(: برنامج يقوم بترجمة لغات البرمجة العادية وتحويلها إلى لغة اآللة التي يفهمها Compiler) المترجم
 الحاسوب.
 ج مكتوب بإحدى لغات البرمجة التي سيتم تحويلها إلى لغة اآللةالمصدري: برنام البرنامج
: استخدام لغة خاصة لكتابة مجموعة من التعليمات واألوامر من خالل البرنامج لتنفيذ سلسلة من المهام البرمجة

 للحصول على تطبيق حاسوبي.
 تحركة.: برنامج يسهل بناء القصص التفاعلية واأللعاب والرسوم المالسكراتش برنامج
 : هو كل عنصر داخل المشروع قابل للبرمجة والتحريكالكائن
 : المكان الذي يتم فيه عرض نتيجة العملالمنصة منطقة
 : صورة تغطي المنصة خلف الكائناتالخلفية: يستخدم لتشغيل المقاطع البرمجية   األخضر العلم

 : يستخدم إلنشاء وتعديل المظاهر والخلفياتالرسم محرر
 : مجموعة من اللبنات المتصلة ببعضها تجعل الكائن يقوم بعمل معينلبرمجيا المقطع
 : اإليحاء بأن حركة الكائن طبيعية كما األفالم االلكترونية.الكائن مظهر
 : اإليحاء باالنتقال من مكان آلخر يتم فيها تغيير خلفية المنصة.المنصة مظهر
 المحدد.: عرض وتعديل األصوات الخاصة بالكائن الصوت إطار
 : مجموعة من األوامر تضيف حركات مختلفة للكائنالحركة لبنات
 : تحرك الكائن إلى األمام أو الخلف. التحريك لبنات
 تغير اتجاه الكائن بزاوية معينة. :االتجاه لبنات
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 : تغيير مكان الكائن اعتمادًا على حسب إحداثيات معينة.الموضع لبنات
 على تشغيل أو إيقاف ملفات الصوت. : تساعدبالصوت التحكم لبنات
 : تشغل احد اإليقاعات المتوفرة داخل برنامج السكراتش.اإليقاع لبنات
 : تحدد من خاللها آلة موسيقية ثم تعزف نوتة موسيقية.العزف لبنات

 : تشغيل المقطع البرمجي المرتبط بهذه اللبنة عند النقر على العلم.

 بهذه اللبنة. : تشغيل المقطع البرمجي المرتبط

 : االنتظار لعدد الثواني المحدد قبل متابعة تنفيذ اللبنة التالية.

 : تكرار تنفيذ اللبنات الموجودة داخل هذه اللبنة.

 : تكرار تنفيذ اللبنات الموجودة داخل هذه اللبنة لعدد محدد من المرات
 ثم تنفيذ اللبنة التالية.: إرسال رسالة إلى جميع الكائنات ألمرها بتنفيذ فعل محدد ومن 

 : تشغيل المقطع البرمجي المرتبط بهذه اللبنة عند استقبال الرسالة المحددة.
 الكائنات للبث أحد: استجابة البث استقبال: إرسال رسالة مخفية من كائن إلى باقي الكائنات في المشروع. البث

 

 الداللة األيقونة الداللة األيقونة

 
 منطقة األلوان  رنامج السكراتشب

 فرشاة الرسم  حفظ 

 ممحاة  أداة الختم )مضاعفة( 

 تكبير 
 

 أداة تعبئة اللون 

 أداة النص  تصغير 
 الداللة األيقونة الداللة األيقونة

 أداة التحديد  منصة صغيرة 
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 أداة قطارة اللون   منصة كاملة 
 دوير لليسارت  تشغيل المقطع البرمجي 
 تدوير لليمين  إيقاف المقطع البرمجي 

 
 انعكاس أفقي  رمز المنصة

 
 انعكاس عمودي  نمط العرض

 تكبير  رسم كائن جديد 
 تصغير  اختيار كائن جديد 

 تبديل اللون   كائن عشوائي 

 باستخدام لغة البرمجة. المبرمج يقوم بكتابة البرامج 
 ات البرمجة المختلفةتكتب البرامج بلغ. 

 تتكون البرامج من بيانات وتعليمات ومعلومات. 

 (المترجمCompilerوسيط بين لغة اآللة ولغة البرمجة ). 

  الحاسوب تكتب بلغات برمجة مختلفةالتطبيقات المختلفة في 

 الضغط على مفتاح Enter له نفس األثر عند النقر على العلم األخضر 
  بمجرد استعراض مشروع على موقع سكراتش فإن العلم األخضر يعمل تلقائيًا 

 عند النقر على رمز المنصة يتغير إطار المظاهر إلى إطار الخلفيات في منطقة التحكم 

 الكائن التلقائي الذي يظهر عند فتح السكراتش هو الهرة 

 تفتح تلقائيًا عند تشغيل السكراتش هي لبنة الحركة اللبنة التي 

  وحدة طول  360بوصة وحدة عرض و  480تبلغ المنصة 

  الداللة الشكل
 بداية ونهاية البرنامج

 المدخالت والمخرجات 
 العمليات 
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  ال يمكن حذف الخلفية البيضاء إال بعد إضافة خلفية أخرى 

  ًبمجرد استعراض مشروع على موقع سكراتش فإن العلم األخضر يعمل تلقائيا 

 اهر إلى إطار الخلفيات في منطقة التحكمعند النقر على رمز المنصة يتغير إطار المظ 

  ال يمكن حذف الخلفية البيضاء إال بعد إضافة خلفية أخرى 

 يتم التعامل مع كل كائن على حدة 

 النقر على أي مكان في المقطع البرمجي يشغله كاماًل من أعاله إلى أسفله 

 تحتوي بعض اللبنات على حقول قابلة للتعديل 

 

 محدد يظهر بجانبه لكل مظهر من المظاهر رقم 

 يمكن إضافة أكثر من ملف صوتي لكائن واحد 

 يجب تحديد الكائن المراد إضافة لبنات التعليمات البرمجية له قبل عملية اإلضافة 

 يمكن إضافة تعليمات برمجية لمنطقة المنصة 

  ًاألصوات تضيف على القصص واأللعاب والمشاريع جماال 

 لواحد وباقي الكائنات تستجيب للرسالة.يمكن بث أكثر من رسالة في المشروع ا 

  

 


