
 

 ا

 

 الدرس االول
 

 مكونات الحاسوب
 

 :مم ٌتكون الحاسوب

 المعدات             -1

 البرمجات -2

 

 

 اذكر االجزاء المعدات؟

 وحدات االدخال - 1

 وحدة المعالجة المركزٌة - 2

 .وحدات االخراج- 3

 

 

 

 : المعدات

هً المكونات المادٌة للحاسوب إذ ٌمكن رؤٌتها ولمسها وتتنوع تبعا للوظٌفة التً تؤدٌها كل 

 (إدخال ، معالجة ، إخراج ، تخزٌن)منها 
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 ا

 : وحدات اإلدخال

 : هً المعدات التً تستخدم إلدخال البٌانات إلى جهاز الحاسوب  ومن األمثلة علٌها

 

 الفأرة (2                                  لوحة المفاتٌح (1

 

 

 

 

     

 

 

 

 .كامٌرا الوٌب( 4                                                         المٌكرفون3

 

 

 

 

 

 

 

الماسح الضوئً( 5                               
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 ا

 

 جوحدات اإلخرا

 

هً المعدات التً تستخدم لعرض النتائج على نحو مرئً أو سمعً أو ورلً ، ومن األمثلة 

 : علٌها

 

الشاشات   (1

تستخدم الظهار النصوص والرسومات وتمكن المستخدم من معاٌنة البٌانات المدخلة 

. والنتائج

 

 السماعات (2

. تستخدم الخراج الصوت من جهاز الحاسوب

 

 الطابعات (3

تستخدم الخراج النتائج على الورق  

 

بماذا تختلف الطابعات عن بعضها البعض؟ - س

 تختلف من حٌث الحجم والسرعة والثمن وجودة الطباعة 

 

اذكر اشهر انواع - س

 الطابعات؟

طابعة نفث الحبر   (1

طابعة اللٌزر   (2

الطابعة النمطٌة   (3
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 ا

 البرمجٌات

 ٌفعلهً مجموعة التعلٌمات واألوامر التً تحدد للحاسوب ماذا 

 

 ما هً انواع البرمجٌات؟- س

 برمجٌات التنظٌم (1

 
 

 البرمجٌات التطبٌمٌة (2

هً برامج ٌكتبها متخصصون الداء وظائف معٌنة  

 

 تمسم البرمجٌات التطبٌمٌة الى لسمٌن

مثل برامج معالجات النصوص وبرامج الجداول :البرمجٌات التطبٌمٌة العامة (1

 االلكترونٌة

 
 

 وهً برامج خاصة اعدت لخدمة فئة معٌنة من االعمال: البرمجٌات التطبٌمٌة الخاصة (2

 

 

اعط امثلة على برمجٌات النظم؟ - س

 (Android)نظام تشغٌل اندروٌد  (1

 (Windows)نظام تشغٌل وٌندوز  (2
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 ا

 
 

 

: السؤال األول

 

؟ (Software)والبرمجٌات  (Hardware)ما الفرق بٌن المعدات 

 المعدات

المكونات المادٌة للحاسوب حٌث ٌمكن رؤٌتها ولمسها، وتتنوع المعدات فً الحاسوب تبعاً 

. (إدخال، إخراج، تخزٌن)للوظٌفة المنوطة بها 

 

البرمجٌات 

 .مجموعة التعلٌمات واألوامر التً تحدد للحاسوب ماذا ٌفعل، وكٌف ٌعالج البٌانات

 

 

: السؤال الثانً

 

عدد أنواع البرمجٌات التطبٌمٌة؟ واذكر مثاالً على كّل نوعٍ؟ 

 .البرمجٌات التطبٌمٌة العامة، مثل برامج معالجة النصوص- 1

. البرمجٌات التطبٌمٌة الخاصة، مثل برامج المحاسبة- 2
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 ا

 :السؤال الثالث

 

اذكر وظٌفة برمجٌات النظم؟ 

تموم هذه البرامج باإلشراف على المكونات المادٌة للحاسوب بتوجٌهها للمٌام بوظائفها 

. المختلفة

 

 

 :السؤال الرابع

 

بماذا تختلف الطابعات بعضها عن بعض؟ 

: تختلف الطابعات بعضها عن بعض فً

 

 .الحجم- 1

 .السرعة- 2

 .الثمن- 3

 .جودة الطباعة- 4

 

 

: السؤال الخامس

 

ما وظٌفة شاشة جهاز الحاسوب؟ 

 :وظٌفة شاشة جهاز الحاسوب

 .إظهار النصوص والرسومات، وتمكن المستخدم من معاٌنة البٌانات المدخلة والنتائج
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 ا

 الدرس الثانً
 

 مكونات الحاسوب الداخلٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحدة المعالجة المركزٌة -1

 

 ، مهمتها معالجة البٌانات واعطاء النتائج وهً بمنزلة الدماغ لجهاز الحاسوب

 

 اذكر وظائف وحدة المعالجة المركزٌة؟-  س

 

 إجراء العملٌات الحسابٌة والمنطمٌة (1

 

 لراءة البرامج وتفسٌرها (2

 

 التحكم بنمل البٌانات (3

 

 التحكم فً عمل أجزاء الحاسوب األخرى (4
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 ا

 

: مالحظة

تسمى هذه الوحدة فً الحواسٌب الصٌرة المعالج المصغر المٌكروي وٌعتمد على 

سرعة الحواسٌب ولدرتها على نوع المعالج المستخدم فٌها وحداثته  ومن االمثلة 

 Intel Core i7علٌها 

 

 ماهً العوامل المؤثرة فً اداء المعالج؟-  س

سرعة المعالج  (1

 عدد االنوٌة (2

 ذاكرة الكاش (3

 

 ةالذاكرة الرئٌسً -2

ترتبط الذاكرة الرئٌسٌة بوحدة المعالجة المركزٌة ، ووظٌفتها تتمثل باالحتفاظ بالبٌانات 

التً ستعالجها وحدة المعالجة المركزٌة ، والبرامج الالزمة لذلن ونتائج الحسابات 

 . والمخرجات بعد معالجتها

 

 

هنان نوعان للذاكرة -  س

 الرئٌسٌة اذكرهما؟

 RAMذاكرة  (1

 ROMذاكرة  (2

كما فً الصورة  

 

؟ (ROM)وال  (RAM)اذكر الفرق بٌن ال -  س

 

 

 

 

 

 



 

 ا

 

ما هو العامل المهم فً لدرة الحاسوب على معالجة البٌانات؟ - س

العامل المهم هو سعة ذاكرة الوصول العشوائً 

 (    RAM) وتماس السعة بوحدة الباٌتل 

 

 

 : اللوحة األم -3

هً المطعة اإللكترونٌة الرئٌسٌة فً جهاز الحاسوب ، ووظٌفتها هو ربط لطع 

الحاسوب بعضها مع بعض وتنظٌم عملٌة االتصال بٌنها 

 

 
 

 بطالة العرض -4

هً بطالة تحتوي دوائر إلكترونٌة خاصة بمعالجة الرسوم والصور ، إذ أنها تحول 

 المعلومات فً الذاكرة إلى صور تعرضها على الشاشة
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 ا

 
 

 

: السؤال األول

 

 مٌجاباٌت؟ (256)سعتها  (RAM)كم حرفاً ٌمكن تخزٌنه فً ذاكرة 

 .ملٌونحرف (256) 

 

 

: السؤال الثانً

 

عدد وظائف وحدة المعالجة المركزٌة؟ 

 .إجراء العملٌات الحسابٌة المنطمٌة (1

 لراءة البرامج وتفسٌرهاز (2

 .التحكم  فً نمل البٌانات عن طرٌك وحدات الحاسوب (3

 .التحكم فً عمل أجزاء الحاسوب األخرى (4
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 ا

 

 

: السؤال الثالث

 

 :ما العوامل المؤثرة فً أداء وحدة المعالجة المركزٌة

سرعة المعالج  (1

عدد األنوٌة  (2

ذاكرة الكاش  (3

 

 

 :السؤال الرابع

 

ما الفرق بٌن أنواع الذاكرة الرئٌسة؟ 
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 ا

 الدرس الثالث
 

 وحدات التخزٌن المساندة

 

تمسم وحدة التخزٌن المساندة الى عدة السام اذكرها؟ - س

وحدات داخلٌة مثل المرص الصلب   -1

 

 

 

 

وحدات خارجٌة   -2

 االلراص المدمجة (1

  االلراص الرلمٌة (2

  ذاكرة الفالش (3

  بطالات الذاكرة (4

 

 ب؟ المرص الصلما هً خصائص-  س

 ٌعد المرص الصلب وحدة التخزٌن الرئٌسٌة فً جهاز الحاسوب ، ومن أهم خصائصه

: 

 . السعة الكلٌة للمرص الصلب (1

 .بسرعة دوران المرص الصل (2

 

 

 

 



 

 ا

 األلراص المدمجة

 . ٌطلك علٌها األلراص اللٌزرٌة تستخدم فً كتابة المعلومات علٌها ولراءتها

 

 اذكر انواع االلراص المدمجة؟-  س

المرص المدمج للمراءة فمط من مٌزاته ان الكتابة علٌه تتم اثناء عملٌة التصنٌع  (1

. فال ٌمكن مسحها او تعدٌلها

المرص المدمج المابل للكتابة فمط  من مٌزاته انه ٌمكن الكتابة علٌه مره واحده  (2

 .فمط بشرط ان ٌكون مشغل االلراص لابل  للكتابة على المرص ولراءته

المرص المدمج المابل العادة الكتابة والتخزٌن من مٌزاته امكانٌة الكتابة  (3

 -والتخزٌن علٌه وحذف المعلومات السابمه وتعدٌلها 

 

 

ي  المرص الرلم

وٌستخدم عادة ٌمتاز بسعته التخزٌنٌة الكبٌرة اذ تصل الى  ستة عشرة جٌجا باٌت

 . لتخزٌن أفالم الفٌدٌو

 

 

 ذاكرة الفالش

هً وحدة تخزٌن مكونة من شرٌحة ذاكرة لادرة على االحتفاظ بالمعلومات المخزنة 

 . علٌها على نحو دائم

 

 

 بطالات الذاكرة

هً بطالات صغٌرة الحجم لابلة لإلزالة وٌستخدم هذا النوع من الذاكرة فً الكمرات 

 . الرلمٌة ومشغالت الصوتٌات
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 ا

 
 

: السؤال األول

 

 ما سبب استخدام وحدات التخزٌن المساندة؟

ال تستطٌع االحتفاظ بالبٌانات بعد انمطاع  (RAM)نظراً إلى أن ذاكرة الوصول العشوائً 

التٌار الكهربائً عن الحاسوب؛ فمد استخدمت وحدات التخزٌن المساندة لالحتفاظ بالبٌانات 

. بشكٍل دائٍم، لكً تُسترجع عند الحاجة

 

 

: السؤال الثانً

 

 عدد مزاٌا ذاكرة الفالش؟

. صغٌرة الحجم

. سهلة الحمل

. ذات سعة تخزٌنٌة كبٌرة

. سهلة االستخدام

. ال تتلف بسهولة

 

 

: السؤال الثالث

 

 اذكر مزاٌا المرص الصلب؟

. سرٌع جداً فً نمل البٌانات

. (GB)سعته التخزٌنٌة كبٌرة تماس بالجٌجاباٌت 
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 ا

: السؤال الرابع

 

 عدد انواع االلراص المدمجة؟

. المرص المدمج للمراءة فمط

. المرص المدمج المابل للكتابة

. المرص المدمج المابل إلعادة الكتابة والتخزٌن

 

 

: السؤال الخامس

 

 عن األنواع األخرى من األلراص المدمجة؟ (CD-RW)بماذا ٌتمٌز المرص المدمج 

ٌتمٌز هذا النوع من األلراص المدمجة بإمكانٌة الكتابة والتسجٌل علٌه، وإمكانٌة حذف 

. المعلومات المخزنة سابماً وتعدٌلها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

برنامج : الوحدة الثانٌة

سكراتش 

 الدرس االول
 

 تشغٌل برنامج سكراتش

 

 عدد مزاٌا برنامج سكراتش؟- س

 .إنشاء برامج تتحكم فً الرسوم والصور والصوتٌات  (1

 .إنشاء مماطع برمجٌة ببساطة  (2

 .إرسال المشارٌع واستمبالها عن طرٌك اإلنترنت (3

 
ما هً خطوات تشغٌل برنامج سكراتش  - س

 ( كافة البرامج)واختر ( ابدأ)انمر على زر  (1

 

 .اختر مجلد سكراتش وهو باللغة االنجلٌزٌة ومنه اختر برنامج سكراتش (2

 

ماذا ٌظهر على الشاشة عند تشغٌل برنامج سكراتش؟ - س

 (هر سكراتش)ٌظهر كائن افتراضً ٌسمى

                        موتدى مركز االيمان التعليميدارين الغواهمة: اعداد وتوسيق 

WWW.ALEMANCENTER.COM 

http://www.alemancenter.com/


 

 

ما هً االوامر التً ٌمكن اعطائها للكائنات او الصور والرسومات فً المشروع  من - س

خالل برنامج سكراتش؟ 

تغٌر شكلها بإعطائها مظهرا مختلفا   ●

توجه لها االوامر بالتحرن او عزف الموسٌمى او االستجابة لكائنات اخرى   ●

 

كٌف تظهر االوامر فً برنامج سكراتش؟ - س

 (kcolb)تظهر االوامر على شكل لبنات رسومٌة 

 

 
 

وضح خطوات تغٌٌر اللغة فً برنامج سكراتش؟ - س

 .من شرٌط االدوات فتظهر الئحة اللغات( اللغة)النمر على اداة  (1

 .ختر اللغة المطلوبة من الالئحة (2

 
 

وضح خطوات اغالق برنامج سكراتش؟ - س

 فً الزاوٌة الٌمنى للشاشة  ٌتم اغالق برنامج سكراتش بالنمر على 

التمام عملٌة ( sey)فتظهر رسالة لتأكٌد اغالق البرنامج، عندئذ انمر على 

االغالق 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 :السؤال األول

 

 (.سكراتش)اكتب لصة تتضمن أهم مزاٌا لغة البرمجة 

 (:سكراتش)مثال على لصة تتضمن أهم مزاٌا لغة البرمجة 

 

أحمٌد طاٌل فً الصف الثامن، تعّرف على لغة البرمجة سكراتش، ووجد أن لها مزاٌا 

 :كثٌرة، أهمها

 

-  ً  .إنشاء برامج تحكم بالرسوم والصور والموسٌمى واألصوات ودمجها معا

 

  .Puzzleإنشاء مماطع برمجٌة ببساطة، تشبه تجمٌع لطع لعبة األحجٌة  -

 

إرسال واستمبال المشارٌع عبر اإلنترنت، وتجربة مشارٌع طالب آخرٌن  -

 .واستخدامها وتعدٌل صورها ومماطعها البرمجٌة

 

 :السؤال الثانً

ابحث فً الدروس عن الكلمات المناسبة إلكمال كل جملٍة مما ٌأتً، ثم عبّر عن كّل منها 

 :بالرسم

 

. المماطع البرمجٌةفً كدساٍت تُسمى ( األوامر)تجمع اللبنات الرسومٌة  - أ

 

عند النمر فوق أّي ممطع برمجً نمراً مزدوجاً؛ ٌشغل هذا الممطع منفذاً اللبنات من   - ب

 .الكدسة حتى نهاٌتها بشكٍل متسلسللمة  

 

 المٌاسً، ثم شرٌط األدوات من اللغةلتغٌٌر اللغة فً برنامج سكراتش نختار أداة  - ت

 .نختار اللغة التً نرٌدها

 

زر اإلغالق فً الزاوٌة الٌمنى للشاشة وهو على شكل ٌغلك برنامج سكراتش من  - ث

 ×.حرف 



 

 

 الدرس الثانً
 ابدأ مع سكراتش

 
 

 

 

 

 

 

 

 

على ماذا تحتوي منطمة أشرطة األدوات؟ - س

 .شرٌط األدوات األساسً ، هو الشرٌط الظاهر أعلى الشاشة الرئٌسٌة  (1

 
 

شرٌط أدوات المنصة ، ٌظهر منخفضا عن شرٌط األدوات األساسً  وٌتكون من  (2

 .مجموعة ادوات تستخدم للتعامل مع الكائنات 

ماهً وظائف ادوات شرٌط  المنصة؟ - س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

كٌف تستخدم ادوات شرٌط المنصة؟ - س

 .النمر مرة واحدة على االداة (1

 .انمر على الكائن الذي ترٌد تطبٌك االداة علٌه (2

 

س ـ وضح الممصود بمنطمة المنصة؟ 

 .هً الحٌز الذي تدرج فٌه الكائنات وٌشاهد فٌه تنفٌذ المشروع

 

 

 
 

سمٌت منطمة المنصة بهذا االسم لماذا؟ : فسر- س

النها تشبه منصة المسرح التً ٌتحرن علٌه الممثلون إلداء ادوارهم بتوجٌه من 

مخرج الممطع المسرحً 

 

مما تتكون المنصة؟  - س

طول  وحدة ( ٤٨٠)تتكون المنصة من 

ذات  وحدة عرض  ، ممسمه الى شبكه ( ٣٦٠)و

ولمركزها االحاداثٌات (س،ص)محورٌن 

صفر  = صفر وص=س

 

 



 

 

مما تتكون منطمة الكائنات؟ - س

 .مصغرة المنصة، تمثل خلفٌة ارضٌة المشروع (1

جزء الكائنات المصغرة التً تظهر فٌها مصغرات الكائنات جمٌعا الموجودة على  (2

المنصة  

 

 
 

 

 (هرة سكراتش)تذكر انه عند بدء اي مشروع فإنه ٌحتوي على كائن افتراضً هو *** 

والضافة كائن جدٌد انمر على اجدى االدوات الموجودة فً اعلى منطمة الكائنات عندئذ 

ٌظهر لن كائن جدٌد وٌأخذ اسما افتراضٌا مثل 

 (....،٢، كائن١كائن) 

 

 مــــــــــــهـــــــــم

 

 

 



 

 

 
 

والهدف منه ربط التعلم بالتطبٌك  ((عبارة عن تنفٌذ لمشروع مبسط)): الدرس الثانً

والممارسة 

: لم بتنفٌذ ما ٌلً

 (....المواصالت’ الطبٌعة ’ الرٌاضة , العلم)حدد موضوع للعمل علٌه مثل  (1

 ٌختار الطالب الموضوع االلرب الٌه او ما ٌرغب به 

 

الكائنات , موضوعه, اسم المشروع )لم بإعداد مخطط مشروع , فً ملف اعمالن (2

 .(....اماكن ظهورها على المنصة, أحدمها, الممرر ادراجها

: مخطط مشروع

 الطبٌعة , الرٌاضة لً وألبً, بالعلم بنبً أنفسنا, بٌئتً االجمل: اسم المشروع

 ....بدون الحروب

 ٌتحدث المشروع عن وصف اللبٌئة االمل التً نسعى لها : موضوع المشروع

, انفسنا\\\الى كٌف ٌمكن ان ٌساعدنا العلم على بناء شخصٌاتنا و, فً مدارسنا

كٌف ٌمكن للرٌاضة ان تساعدنا فً ٌناء عائلة لوٌة متماسكة وٌمكن لها ان 

 .تجعلنً الرب من ابً

 وهً , كائن (العدد)ٌجب ان ٌتوفر فً المشروع / الكائنات الممرر ادراحها

طفل , عائلة حول طاولة, او كتاب , ....شجرة , ولد والف, صورة ورود

وهً تحتاج للصورة , ٌضحن وهو ٌمرأ او ولد وبنت ووالدهما ٌركضان

, او طفل ممعد نتٌجة لنبلة, بحركات مختلفة متسلسلة حتى تظهر حركة الركض

 .وهكذا ٌصف الطالب كائنات مشروعة... وطفل اخر سعٌد بصحة جٌدة 

 أو تكون بنفس , ...ستكون جمٌع الكائنات بحجم ضصغٌر : حجم الكائنات

 ....الحجم باستثناء 

 ستكون الطاولة ثابتة فً الوسط وبالً : أماكن ظهور الكائنات على المنصة

أو ستظهر الورود فً اسفل المنصة والشجرة على الٌمٌن , ...الكائنات حولها 

 الشمس فً األعلى وهكذا
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 أضف الكائنات المسجلة فً مخطط المشروع باستخدام اكثر من اداة (3

  ٌختار الطالب الكائنات التً لررها فً المخطط وٌضٌفها الى مشروعه

 وٌٌستخدم لذلن ادوات مختلفة

 

 حدد اماكنها على المنصة بالشكل المناسب لها كما لررته فً المخطط  (4

  ٌضع الطالب كل كائن من الكائنات فً المكان الذي لرره ووصفه فً مخطط

 المشروع

 

 غٌّر احجام الكائنات بناء على مخطط مشروعن بالمدر الذي تراه مناسبا (5

  ًٌبدأ الطالب بتغٌٌر حجم الكائنات فً ما ٌتالئم مع مشروعه وحسب الوصف ف

المخطط 
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 الدرس الثالث
 

 التحكم فً الكائنات
 

 
 

 

 

 

 

 مما تتكون منطمة التحكم؟- س

وهو الكائن الذي تظهر صورته فً , التبوٌبات الخاصة بالتحكم فً الكائن النشط (1

 :هذه المنطمة ، وهً

تبوٌب -  3.              تبوٌب الخلفٌات -  2.         تبوٌب المماطع البرمجٌة  -1

 .األصوات

 

 : بٌانات الكائن النشط ، مثل  (2

اتجاه -   3.                موضع الكائن -   2.                    اسم الكائن  -1

 . الكائن 

 

 



 

 

 
 

 :السؤال األول

 

 :ادرس الشكل اآلتً، ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه

 

 
 :التبوٌب المفعّل - أ

 .تبوٌب المماطع البرمجٌة

 

 :عدد الكائنات الظاهرة على المنصة - ب

 .كائنات 3

 

 :اسم الكائن النشط - ت

 .الشجرة

 

 :ممدار زاوٌة اتجاه الكائن - ث

45 

 

 :نمط الدوران المفعّل - ج

 .الدوران ممكن

 

 :إحداثٌات مولع الكائن النشط على المنّصة - ح

- :X8Y   :62 



 

 

 :السؤال الثانً

 

اآلتٌة فً حال كانت محددة ( النشطة)حدد الخٌار المناسب لنمط الدوران للكائنات المحددة 

 (:نشطة)

 

 .شخص ٌسٌر فً الطرٌك - أ

 .مواجهة للٌمٌن والٌسار فمط

 

 

 .العب سٌرن على الحبال - ب

الدوران ممكن  

 

 .طاولة فولها إبرٌك شاي - ج

ال دوران  
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 الدرس الرابع
 

 المماطع البرمجٌة
 

 ما الممصود بالمماطع البرمجٌة؟- س

هً مجموعة من االوامر التً تجعل الكائنات  على المنصة تتحرن وننغٌر وتصدر 

 .      اصواتا

 

 

 

س ـ مما تحتوي منطمة ألواح اللبنات؟ 

أنواع  تحتوي هذه المنطمة على مجموعة أزرار للتبدٌل بٌن 

اللبنات ، وٌتمٌز كل زر بلون 

 . خاص ٌظهر على الطرف األٌمن منه 

 

 

 

ما هً  االوامر او التغٌرات التً تموم بها عند النمر على الواح اللبنات؟ - س

 .ٌصبح لون الزر كامال مصل طرف الزر االٌمن الممٌز له -1

تظهر مجموعة اللبنات الخاصة به التً ٌستخدم كل امر منها لتنفٌذ امر معٌن   -2

 

:  فسر- س

 :تسمى منطمة المماطع البرمجٌة بمنطمة العمل  -

تسمى منطمة العمل ؛ ألن التخطٌط والترتٌب وبناء المماطع البرمجٌة المتعلك 

. ببرمجة الكائن النشط ٌُنفذ علٌها 

 

 

 

 :وضح كٌفٌة بناء المماطع البرمجٌة فً لبنات سكراتش - س



 

 

فعند سحب لبنة الى منطمة المماطع , ٌتعٌن علٌنا تركٌب اللبنة بطرٌمة مناسبة

البرمجٌة ٌظهر خط ابٌض ٌشٌر الى امكانٌة افالتها واالرتباط بلبنة اخرى واذا لم 

. ٌظهر الخط االبٌض فإن ذلن ٌعنً انها غٌر مناسبة لتشكٌل االرتباط

 

 
 

س ـ اذكر أنواع اللبات؟ 

 . لبنات المتغٌرات ( 3.   لبنات المبعات ( 2.   لبنات الكدسة (  1

 

 

 اذكرخصائص لبنات الكدسة؟- س

تحتوي منطمة ادخال االدخال لٌم متغٌرة   -1

 .تحتوي لائمة مسدلة -2

 . شكلها مثل فم مفتوح -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 :السؤال األول

 

حدد ما سٌحدث فً كل حالٍة من الحاالت اآلتٌة عند تنفٌذ الممطع 

 : البرمجً المبٌن فً الشكل المجاور على هّرة سكراتش

 

 

 :سٌحدث فً الحاالت اآلتٌة

 

 (:الدوران ممكن)اختٌار نمط  - أ

 .ستدور هرة سكراتش دوراناً كامالً رأساً على عمب خالل الحركة

 

 (:ال دوران)اختٌار نمط  - ب

 .ستظهر هرة سكراتش وكأنها تسٌر فً مكانها دون ان تدور

 

(: مواجهة للٌمٌن والٌسار فمط)اختٌار نمط  - ج

ستتحرن هرة سكراتش إلى الٌمٌن والٌسار فمط، وٌمكن رؤٌة ذلن بوضوح بجعل 

 .الحركة خطوة واحدة بدل عشرة

 



 

 

 :السؤال الثانً

 

ابن ممطعاً برمجٌاً ٌتضمن حواراً بٌن الطالب ٌاسٌن نضال والطالبة لٌلى شفٌك، متضمناً 

 :اختٌار شكل الكائنات

 

 .ٌبدأ الحوار بسؤال لٌلى عن بداٌة الدوام المدرسً- أ

 

 .ثوانٍ ( 5)مدة انتظار - ب

 

إجابة ٌاسٌن بأن أول ٌوٍم مدرسً سٌكون - ج      20/9األحد 

 

 .ثوانٍ ( 5)مدة انتظار - د

 

شاء هللا  إن : "خطواٍت، وتمول( 10)تتحرن لٌلى - هـ

سأكون  

 ".مستعدة

 

 .ثوانٍ ( 5)مدة انتظار - و

 

ً : "ٌتغٌر تأثٌر اللون، وٌستدٌر ٌاسٌن إلى الخلف وٌمول- ز  ".وداعا

 

 .ثوانٍ ( 5)مدة انتظار - ح

 

 .درجة إلى الٌمٌن( 45)تستدٌر لٌلى بممدار - ط

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الدرس الخامس
 

 انشاء مشروع باستخدام سكراتش
 

ما الممصود بالمشروع فً برنامج سكراتش؟  - س

هو مجموعة من الكائنات واحد او اكثر ٌمكن برمجتها للتحرن على المنصة 

 . واصدار االصوات وتغٌٌر الشكل واالستجابة للكائنات االخرى

 

 

وضح طرٌمة البدء فً انشاء مشروع جدٌد؟ - س

عند تشغٌل سكراتش ٌبدأ تلمائٌا مشروع جدٌد، وتظهر هرة سكراتش فً النمطة 

وٌمكن مسح كل الكائٌنات واللبنات اللً تم سحبها والبدء من جدٌد ( ٠،٠)

 .   من شرٌط االدوات االساسً( جدٌد)بالنمرعلى اداة 

 

 

 

اذكر االرشادات إلنجاز المشروع؟ - س

 .اكتب خطة عمل المشروع بحٌث توضح فٌها الكائنات التً ستستخدمها  ●

 .تأكد من تنشٌط الكائن الذي ترٌد برمجته  ●

 .اخر نمط الدوران المناسب حسب طبٌعة الكائن ودوره فً المشروع  ●

 .اختر من مجموعة التحكم اللبنة المناسبة لبدء تنفٌذ المماطع البرمجٌة  ●

 . حدد اللبنات المناسبة للمشروع واسحبها إلى منطمة العمل  ●
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وضح بالخطوات طرٌمة  بناء مشروع ممترح؟  - س

 ( مواجهه للٌمٌن او الٌسار فمط)  من ازرار نمط الدوران، اختر  ●

 (التحكم)من مجموعة ( عند نمر العلم االخضر) اسحب لبنة  ●

من (  خطوة١٠) خطوه اسحب لبنة تحرن ٥٠لجعل الهرة تتحرن من مكانها  ●

 (٥٠)الى( ١٠) مجموعة الحركة والصمها باللبنة السابمة ثم غٌر المٌمة من 

لل السالم السالم ) لجعل الهرة تتحدث، انمر على مجموعة المظاهر واسحب لبنة  ●

( السالم علٌكم)والصمها اسفل اللبنات السابمة ثم غٌر عبارة (  ثانٌة٢علٌكم لمدة 

 ( مرحبا بكم فً مشروعً االول) الى 

عند االنتهاء تكون لد اكملت مشروعن االول وٌظهر فً حٌز العمل  ●

لمشاهدة تنفٌذ المشروع، انمر على العلم االخضر   ●

 .  فوق المنضة

 

وضح خطوات حفظ المشروع؟  - س

من شرٌط االدوات االساسً فٌظهر صندوق ( حفظ باسم) او( حفظ)انمر على اداة  .1

حوار  

حدد المجلد الذي ستحفظ فٌه المشروع   .2

اكتب االسم فً خانة اسم الملف الجدٌد   .3

انمر زر موافك   .4

 

وضح خطوات فتح مشروع؟  - س

من شرٌط االدوات االساسً ( فتح) انمر على اداة  .1

اختر المجلد الموجود فٌه المشروع المراد فتحه   .2

 ( موافك) اختر اسم المشروع، ثم انمر زر  .3
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: السؤال االول

غٌر , ابحث عن تعرٌفٌن لها من مراجع مختلفة :لكلمة مشروع تعرٌفات متعددة

 .تعرٌف الكتاب

  واحد او )ٌعرف المشروع فً برنامج سكراتش انه مجموعه من الكائئئنات

التً ٌمكن برمجتها للتحرن على المنصة واصدار االصوات وتغٌٌر  (اكثر 

 شكلها واالستجابة للكائنات االخرى؟

  وٌمكن تعرٌف المشروع على انه مجموعة من الخطوات التً ٌموم بها

 .مجموعة من االشحاص بحٌث بطون له بداٌة وله نهاٌة

 

: السؤال الثانً

برأٌن هل تكون منتجات , لٌاسا لما تعلمته وشاهدته خالل الدروس السابمة

. المشارٌع مختلفة ام متشابهة؟ علل اجابتن

  تكون المنتجات مختلفة والسبب اختالف االشخاص الذٌن ٌمكن ان ٌموموا بها

والكائنات التً تدرج فً كل , والطرٌمة التً ٌتم التنفٌذ بها, او ٌنفذوها

 .وغٌر ذلن, مشروع

 

: السؤال الثالث

:  ما طبٌعة العمل الذي ٌؤدٌه المشروع التالً

 

 

 

 

 

 

 

  وعند النمر علٌه تظهر عبارة  (3اسمه الكائن )ٌوجد فً المشروع كائن

ثم تبدأ الكرة بالدوران وتستمر بذلن حتى نولف عمل " اضرب الكرة"

 .اذاً عمل المشروع هو دوران الكرة باستمرار. المشروع بالنمر على زر اٌماف

 

: السؤال الرابع

.. تنفٌذ عملً 



 

 

 الدرس السادس
 

 المظاهر واألصوات
 

 

س ـ  ما الممصود بالمظهر؟ 

ٌمصد بالمظهر التغٌر الذي ٌحدث فً شكل الكائن أو فً شكل الخلفٌة 

 

عدد خطوات اضافة مظهر - س

 (تبوٌب المظاهر)أانمر على  -1

المظهر  انمر على زر رسم لتتمكن من رسم  -2

الذي ترٌد  

وسائط  زر استٌراد الضافة صورة جاهزة من  -3

 .التخزٌن

 

 

وضح طرٌمة تغٌٌر األصوات؟ - س

تحدٌد أحد كائنات المشروع      -1

النمر على تبوٌب األصوات  فٌظهر التبوٌب  -2

بلون مختلف عن بالً 

 التبوٌبات  

النمر على زر تسجٌل لتسجٌل صوت باستخدام  -3

 .المٌكرفون

ٌوجد زر لتشغٌل الصوت واخر الٌمافه   -4

تظهر المدة الالزمة لتشغٌل كل صوت   -5

)×(ٌمكن حذف الصوت بالنمر على زر  -6
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: السؤال االول

: أجب بنعم او ال عن كل مما ٌلً

 

.      المظهر هو التغٌر الذي ٌحدث على الكائن - أ

 ال 

ٌمكن ان نرسم صورة ونستخدمها كمظهر جدٌد      - ب

 نعم 

عند تغٌٌر المظاهر او االصوات نستخدم تبوٌب المماطع البرمجٌة   - ت

 ال   

تظهر جمٌع االصوات وكل ما ٌتعلك بها   , عند تفعٌل االصوات - ث

 نعم  

 MP3ٌستطٌع برنامج سكراتش التعامل مع انواع اصوات مختلفة ومنها ملفات  - ج

 نعم  WAVوملفات 

اضافة المظاهر واالصوات ال ٌضٌف اي شًء للمشروع     - ح

 ال 

ال ٌمكن انشاء مشروع بدون اصوات       - خ

 ال 

 

: السؤال الثانً

:  ادرس الممطع البرمجً المجاور واجب عن االسئلة التالٌة

 ما اسم الكائن فً الممطع البرمجً؟ - أ

First – Car 

 كم مظهر للكائن؟ - ب

اثنان 

 .كم صوت سٌتم تشغٌله؟ اذكر اسماءها - ت

:  اثنان وهما

1) Motorcycle passing 

2) Car passing 

ما هً مدة االنتظار للمظهر التالً فً كل  - ث

 مرة

خمس ثوانً 

 



 

 

 


