
CatchGame

قاطبطاقات لعبة االلت

ئ لعبة يمكنك من خاللها التقاط أنش 
أشياء تسقط من السماء

scratch.mit.edu/catch



CatchGame

توجه اىل القمة

السقوط

حرك الالقط

!التقطها

جمع النقاط

نقاط إضافية

!لقد فزت
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قاطبطاقات لعبة االلت

تيب التلك البطاقات استخدم  :تاىل  بالتر

scratch.mit.edu/catch



لعبة االلتقاط 1

ابدأ بنقطة عشوائية أعىل 

منصة العمل

توجه الى القمة



توجه الى القمة
scratch.mit.edu/catch

y = –180

x = 240x = –240

استعد

جربه

أضف هذا البرنامج

إرشاد

Yهو الموقع عىل منصة العمل من األعىل لألسفل.

y = 180

.انقر العلم األخضر للبدء

ك  تذهب 180اكتب 

.ألعىل منصة العمل

من random positionاختر 
.القائمة

.اختر خلفية

ا، مثل التف
ً
.احةاختر كائن



لعبة االلتقاط 2

.دع كائنك يسقط

السقوط



السقوط
scratch.mit.edu/catch

استعد

جربه

أضف هذا البرنامج

.انقر العلم األخضر للبدء . انقر عالمة اإليقاف للتوقف

.انقر الختيار التفاحة

استعمل

إرشاد

.لضبط الموضع الرأس  للكائن

.اكتب رقًما سالًب للسقوط

تحقق إن كنت قريب من 

.   أسفل منصة العمل

.    عد ألعىل منصة العمل

.ك  تتحرك لألعىل واألسفل

استعمل
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حرك اضغط عىل مفاتيح األسهم ك  ت

ا ويساًرا
ً
.الالقط يمين

حرك الالقط



.جر الصحفة ألسفل منصة العمل

حرك الالقط
scratch.mit.edu/catch

جربه

أضف هذا البرنامج

م اضغط عىل مفاتيح األسه

.لتحريك الالقط انقر العلم األخضر 
.للبدء

استعد

ا، مثل 
ً
اختر القط

.الصحفة
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.التقط الكائن الساقط

!التقطها



.انقر الختيار التفاحة

.  من القائمةbowlاختر 

!التقطها
scratch.mit.edu/catch

استعد

أضف هذا البرنامج

إرشاد

ا من مكتب
ً
ة ثم اختر صوت

.األصوات

اذا اردت إضافة صوت مختلف، انقر عىل نافذة األصوات

ا
ً
. اختر صوت
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  كل مرة تلتقط
ر
فيها أضف نقطة ف

ا
ً
ا متساقط

ً
.كائن

جمع النقاط



أضف تلك اللبنة إلعادة ضبط مجموع 
.النقاط

ادة أضف تلك اللبنة لزي

.مجموع النقاط

جمع النقاط
scratch.mit.edu/catch

استعد

جربه

.التقط التفاح إلحراز النقاط

أضف هذا البرنامج

ر  ر جديدتي  نامجكأضف لبنتي  .لتر

.Dataاختر 

Scoreسم  هذا المتغت  .Make a Variableانقر زر 
.Okوبعدها انقر 
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ا إضافية عند 
ً
أحرز نقاط

.التقاطك لكائن ذهبر  

نقاط إضافية



.اختر أداة المضاعفة

يمكنك استخدام أدوات الرسم لجعل كائن 
ا
ً
.المكافأة الخاص بك يبدو مختلف

.انقر عىل كائنك لمضاعفته

حدد عدد النقاط لكائن 

.المكافأة الخاص بك

نقاط إضافية
scratch.mit.edu/catch

استعد

جربه

!كالتقط كائن المكافأة الخاص بك لزيادة مجموع نقاط

.انقر نافذة المظاهر

أضف هذا البرنامج

امج  انقر نافذة التر
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عند إحرازك عدد كاف من النقاط، اعرض 

.رسالة فوز

!لقد فزت



!لقد فزت
scratch.mit.edu/catch

استعد

جربه

ا 
ً
العب حبر تحرز نقاط

!كافية للفوز .دءانقر العلم األخضر للب

استخدم أداة النص لكتابة رسالة، 

.«لقد فزت»مثل 

كل يمكنك تغيت  لون وحجم وش

الخط

أضف هذا البرنامج

امج انقر عىل نافذة التر

.  scoreادخل لبنة 

م انقر عىل الفرشاة لرس

.كائن جديد

انقر عىل زر 

Convert to 

vector.


