
Create a Story 1

ةنشئ قصأبطاقات 

اختر الشخصيات، أضف المحادثة، 
.وأعط الحياة لقصتك

scratch.mit.edu/story



Create a Story 2

ةبطاقات أنشئ قص

ابدأ قصة

ظهر شخصيةا

إجراء محادثة

المشاهدتبديل 

مكاناإلنزالق إىل 

الظهور بالمشهد

اجعلها تفاعلية

أضف صوتك

نقر عىل الزرا

scratch.mit.edu/story

اقاتالبطجربثماألوىلبالبطاقةابدأ
:ترتيببأياألخرى



ئ قصة أنش  1

ابدأ قصة 

.اختر مشهد وقدم الشخصية



أضف هذا البرنامج

جربه

أنقر عىل العلم األخضر للبدء

ابدأ قصة
scratch.mit.edu/story

استعد

اكتب ما تريد أن تقوله

.شخصيتك

اختر خلفية

اختر شخصية



2

شخصيةظهر ا

.بالمشهدشخصية جديدة اظهر 

ئ قصة أنش 



أضف هذا البرنامج  

امج  أنقر عىل نافذة التر

جربه

ظهر شخصيةا
scratch.mit.edu/story

استعد

أنقر عىل العلم األخضر للبدء

اختر شخصية

اختر صوت مثل 

«fairydust»

انقر عىل نافذة األصوات
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إجراء محادثة

.جعل شخصياتك تتحدث مع بعضها البعضا

ئ قصة أنش 



أضف هذا البرنامج

بث الرسالة

أختر هذه الشخصية ما 

الذي يجب أن تفعله عند 

ي الرسالة
تلقر

جربه

أنقر عىل العلم األخضر للبدء

إرشاد

يمكنك النقر عىل القائمة المنسدلة 

إلضافة رسالة جديدة

إجراء محادثة
scratch.mit.edu/story

استعد

ر  اختر شخصيتي 
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تبديل المشاهد

ا م
ً
ا غت  الخلفية واجعل شيئ

.يحدث

ئ قصة أنش 



أضف هذا البرنامج

ا يحدث عند تبديل الخلفيات
ً
.دع شيئ

أكتب ما الذي 

تريد أن تقوله 

شخصيتك

جربه

تبديل المشاهد
scratch.mit.edu/story

استعد

أنقر عىل العلم األخضر للبدء

ر  اختر خلفيتي 

اختر شخصية
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مكاناإلنزالق إلى 

لق عتر الشاشةا ر
.جعل الشخصية تتر

ئ قصة أنش 



استعد

أضف هذا البرنامج

.حدد نقطة البداية

ل ر ي ستتر
ق حدد النقطة التر

.إليها الشخصية

مكاناإلنزالق إلى 
scratch.mit.edu/story

اختر خلفية

اختر شخصية

إرشاد
أو  ”go to“لبنة اسحب الكائن إىل حيث تريد ثم أضف 

.اىل برنامجك”glide“لبنة 

ث عند سحب الكائن، سيظهر  تحدي
بلوحة وصموقعه بإحداثيات س 
.اللبنات
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الظهور بالمشهد

غت  الخلفية واظهر شخصية 

.جديدة

ئ قصة أنش 



استعد

أضف هذا البرنامج

ي هذا المشهد
ر
رالتبديل للمشهد اآلخاظهر ف

.أيقونة انقر عىل 

ي 
عند البدايةاختقر

بالمشهدالظهور 
scratch.mit.edu/story

جربه

أنقر عىل العلم األخضر للبدء

TheStage

ر  اختر خلفيتي 

اختر شخصية
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اجعلها تفاعلية

ا
ً
.انقر عىل الكائن ليفعل شيئ

ئ قصة أنش 



استعد

جربه

.نقر عىل كائنك للبدءا

إرشاد

التوقف نقر عىل عالمة ا
إللغاء التأثت  

.اختر صوتك

ات مخ تلفة يمكنك اختيار تأثت 

.من القائمة

اجعلها تفاعلية
scratch.mit.edu/story

اختر كائن

اختر صوت من مكتبة 

.األصوات

نقر عىل نافذة األصواتا

أضف هذا البرنامج 

امج أنقر عىل نافذة التر
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أضف صوتك

.سجل صوتك لجعل الشخصية تتحدث

ئ قصة أنش 



أضف صوتك
scratch.mit.edu/story

جربه

نقر عىل العلم األخضر للبدءا

نقر لتسجيل ا

.صوتك

نقر عىل هذه ا

.  األيقونة

ستحتاج إىل )

(ميكروفون

استعد

نافذة األصواتنقر عىل ا

أضف هذا البرنامج

امج أنقر عىل نافذة التر

.اختر شخصية
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نقر على الزرا

ر المشا .اهدنقر عىل الزر للتبديل بي 

ئ قصة أنش 



استعد

نقر على الزرا
scratch.mit.edu/story

أضف هذا البرنامج

اكتب مدة اإلنتظار قبل ظهور الزر

جربه
أنقر عىل الزر للبدء

إرشاد

نامج أضف هذا  .ثم أنقر عىل العلم األخضر للبدء. إلعداد المشهد األولالتر

1اختر كائن للزر، مثل سهم 

ر  اختر خلفيتي 

من اختر الخلفية التالية
القائمة


