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حتر النهايةسايق 1

ابدأ السباق

دع كائنك يتحرك عىل مضمار السباق



السباقابدأ 
scratch.mit.edu/racegame

استعد

جربه

الكائناضغط عىل مفتاح المسافة لتحريك 

اختر خلفية

ضف هذا البرنامجأ

امج انقر نافذة التر

انقر الختيار القطة

حاول استخدام أرقام 
مختلفة لتغيتر الرسعة



سابق حتر النهاية 2

على خط البداية

.اختر نقطة بداية لكائنك



البرنامجأضف هذا 

استعد

.اسحب كائنك ال الموقع الذي تريده بمضمار السباق

جربه

على خط البداية
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انقر العلم األخض  
.إلعادة الضبط

اضغط عىل مفتاح 

.ككائنالمسافة لتحريك  

.قم بضبط وضع البداية

ارقامك يمكن أن تكون )

.(مختلفة



سابق حتر النهاية 3

ابلغ خط النهاية

ء ما عند بلوغه خط  
دع كائنك يفعل ش 

.النهاية



استعد

ال ( 2كائن )جر الخط 

المكان الذي تريده عىل 

.المنصة

ابلغ خط النهاية
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  الضغط عىل 
 
مسافة مفتاح الاستمر ف

!حتر تتعدى خط النهاية
انقر العلم األخض  

.للبدء

جربه

.2اختر كائن 

.هذه اللبناتاضف 

اختر أداة الخط وارسم 

ا
ً
.خط

ابقمستقيم،خطلرسم

Shiftمفتاحعىلاصبعك

.ترسمبينما 

ن انقر الفرشاة لرسم كائ

.جديد

البرنامجأضف هذا 

امج انقر نافذة التر .انقر الختيار القطة



سابق حتر النهاية 4

اختر متسابق

ا آخر 
ً
.للتسابقاضف كائن



البرنامجأضف هذا 

اختر متسابق
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جربه

المسافةمفتاحعىلاضغط

جعلتك  األيمنالسهمومفتاح

.تتسابقكائناتك

انقر العلم األخض  
للبدء

ا ليكون المتسابق 
ً
اختر كائن

  
 
.الثان

اختر السهم األيمن أو 
.مفتاح مختلف

اسحب كائنك ال المكان الذي

.تريد البدء منه

استعد



سابق حتر النهاية 5

اضف صوت

ا عند فوزك بالسباق
ً
.اطلق صوت



هذه اللبنة  اضف 
.ألطالق الصوت

.انقر الختيار القطة

استعد

اضف صوت
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جربه

اضغط مفتاح المسافة حتر 
!تعتر خط النهاية

انقر العلم األخض  
.للبدء

ا من مكتبة األصو 
ً
ات، ثم اختر صوت

.«هتاف»مثل 

انقر عىل نافذة األصوات

البرنامجأضف هذا 

امج انقر عىل نافذة التر



سابق حتر النهاية 6

اصنع حركة

بدو غتر بير  المظاهر لتجعل كائنك ي

.وكأنه يتحرك



اصنع حركة
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جربه

.اضغط مفتاح المسافة

إرشاد

.يمكنك تحريك أي كائن يملك أكتر من مظهر

اضف تلك اللبنة 

.اهرللتغيتر بير  المظ

ى مظاهر كائنكعىل نافذة المظاهر                         انقر  .لتر

استعد

البرنامجهذا أضف 

امج انقر نافذة التر



سابق حتر النهاية 7

سابق الكمبيوتر

ًياسابق ضد كائن يتحرك أوتوماتيك



سابق الكمبيوتر
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أضف هذا البرنامج

جربه

استعد

ه اختر الكائن الذي تريد تحريك

.أوتوماتيكًيا

فة اضغط عىل مفتاح المسا

.لتحريك الكائن اآلخر
انقر العلم األخض  

.للبدء

  أقلاكتب 
 
عدد ثوان

.تتحرك أرسعك  


