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 مدربات البرنامج

▪  

▪  

▪  

▪  

 

 

 (App Inventor) البرنامج التدريبي تطبيقات األجهزة الذكية

 

 املدربـة املوضوعات اجللسة الوحدة التاريخ اليوم

/  1 /20 األحد

 هـ1440

تطبيقات 

 األجهزة الذكية
 األولى

 التعريف بأولمبياد التطبيقات الذكية

 مدخل تاريخي لتطور األجهزة الذكية

 مفهوم األجهزة الذكية

 مفهوم التطبيقات

 حاالت التطبيقات

 المتاجر اإللكترونية

 شغيل األجهزة الذكيةتأنظمة 

 برامج وأدوات تطوير التطبيقات الذكية

 أسس تصميم التطبيقات

 على متجر جوجل بالي إنشاء حساب

 أ/ خلود الحربي

 أ/ أريج الصالحي

أب بيئة العمل في 

 إنفنتور

 (App 

Inventor) 

 الثانية

 (App Inventor)أب إنفنتور  موقع

 (App Inventor)أب إنفنتور إنشاء حساب على 

 إنشاء مشروع جديد

 Neom) ) نيوم تطبيق

 التطبيق تجربةطرق 

 أ/ فيروز الزهراني

/  1 /21 االثنني

 هـ1440

ات تطبيقال

 الدينية
 أ/ عليا العطوي القرآن الكريم  األولى

تطبيقات ال

 الخدمية
 أ/ أريج الصالحي (Write and Listenأكتب واستمع ) الثانية

/  1 /24 اخلميس

 هـ1440

تطبيقات 

 ترفيهال
 أ/ فيروز الزهراني (Paint Pot) دلو الدهان األولى

تطبيقات 

 األلعاب
 الثانية

 (Mole Mashجحر الخلد )

 

 الوثيقة العلمية

 أ/ عليا العطوي

 أ/ خلود الحربي



 

  3  
 ، الحربي، الصالحي(App Inventor) تطبيقات األجهزة الذكية 2018 © 

  متطلبات البرنامج التدريبي

 

 الباركود رابط التحميل إعداد املوضوع م

 

1 
 نيومتطبيق 

( (Neom 
 https://goo.gl/V7Ufzd أ/ فيروز الزهراني

 

 التطبيقات الدينية 2

 (القرآن الكريم)
 https://goo.gl/qaaLVh العطويأ/ عليا 

 

 دلو الدهان 3

(Paint Pot) 
 https://goo.gl/6oLnnK أ/ فيروز الزهراني

 

 جحر الخلد  4

(Mole Mash) 
 https://goo.gl/uqdhZ8 أ/ عليا العطوي

 

 

 
 

 

 مستلزمات التدريب

 

▪  

▪  

▪  (Samsung Galaxy). 

▪ USB)) 
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 (App Inventor)بيئة العمل في أب إنفنتور 
 

 

 

 (App Inventor)موقع أب إنفنتور 

 

من أسهل  (App Inventor)تعد منصة أب إنفنتور 

إنشائه هال  .للمبتدئين (Androidلبرمجة تطبيقات أندرويد ) الطرق

 التعليميوفريق من شركة جوجل  "  Hal Abelson" أبيلسون

(Google Education)   م 2011ثم تم إيقافه عام   ، م2010عام

ماساتشوستس  جامعة بعد جعله مفتوح المصدر، لتشرف عليه بعد ذلك 

 .(MIT) للتكنولوجيا

تتم فيه البرمجة وتصميم تطبيقات أندرويد باستخدام واجهة رسومية،  (App Inventor)أب إنفنتور يتيح 

نمط من اللبنات وظيفة وشكل ولون ليسهل التعديل والمتابعة  بحيث يكون لكل ،(Blocks) باستخدام اللبنات 

أي فكرة تطبيق  وتركيبها مع بعضها البعض، لبرمجة(Blocks) هو سحب وإفالت  هيتطلبوالتنفيذ، فكل ما 

التي   (Scratch) إذ تشابه هذه الطريقة فكرة لغة البرمجة في دقائق معدودة دون الحاجة إلى أي لغة برمجة،

 .ذاته سابقا    (MIT) أطلقها معهد

  (App Inventor) أب إنفنتورإنشاء حساب على 

  (Chrome)يمكن العمل مباشرة على موقع البرنامج أون الين من خالل استخدام متصفح اإلنترنت

الخاص بك، بكتابة  (Google Account)، ويتطلب ذلك تسجيل الدخول بحساب جوجل  (Firefox)أو

 (http://ai2.appinventor.mit.edu) العنوان التالي في شريط العنوان:

 

 

 

 

 

Khloud Alharbi 
khloudalharbi@gmail.com 
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بعد تسجيل الدخول بحساب جوجل الخاص  (App Inventor) ب إنفنتورأـ يتم تحميل الواجهة التطبيقية ل

 بالمستخدم.

 
 وواجهة، (Designer)ب إنفنتور من خالل واجهتين رئيسيتين، وهما: واجهة المصمم أيمكن العمل في 

 .(Blocks)الكتل 

 

  Designer)): واجهة المصمم أواًل

 : تعتبر الواجهة االفتراضية التي تظهر عند إنشاء تطبيق جديد، وتتألف من أربعة مكونات رئيسية، وهي

 المكونة للتطبيق. واألدوات يسارا ، ويستخدم إلضافة العناصر قعي: (Palette) لوح األدوات .1

ويتم سحب العناصر  ،(Screen1)في الوسط، ويظهر الشاشة األولى  قعي :(Viewer) المستعرض .2

 لتكوين التطبيق. وإفالتها داخلهواألدوات 

 .(Screen)المضافة للشاشة الحالية واألدوات تظهر به العناصر : (Components)المكونات  .3

 العناصر المكونة للتطبيق.خصائص  لتغييرأقصى اليسار ويستخدم  قعي :(Properties)الخصائص  .4

 

 (Blocks): واجهة الكتل ثانيًا

تركيب قطع أو أجزاء تسمى  من مميزات هذا البرنامج أنه ال يحتاج إلى كتابة أكواد برمجية إنما يعتمد على

 .وهي تشبه تماما  قطع البازل، وتستخدم إلعطاء أوامر البرمجة لكل جزء من التطبيق (Blocks) بالكتل

الموجود  (Blocks)زر  بنقر (Blocks)إلى واجهة الكتل  (Designer)يتم االنتقال من واجهة المصمم 

 أعلى اليمين أسفل القوائم.

1 

2 
3 

4 
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، ويتم بعد ذلك ضبط (Viewer) المستعرض داخلوإفالتها يتم سحب الكتل من القائمة الموجودة يسارا ، 

 جديدة لها، لتوسيع وظائفها. كتلخصائصها، أو إضافة 

استجابة للمكونات المضافة لشاشة المصمم  (Block Editor)تتغير المكونات الموجودة في محرر الكتل 

(Designer) وقد تم توزيع الكتل المختلفة ،(Blocks) ا الجدول التالي:في ثمان فئات رئيسية، يوضحه 

 الشرح واألمثلة التي توجد يف الفئة الكتل فئة الكتل

Control 

 سيقومما  وضحتتضمن كتل القرار التي ت

به البرنامج، كالتفرع الشرطي، وحلقات 

التكرار التي تعد وسيلة قوية لتكرار 

 المهام

نقرت على زر الوجه السعيد سيرسل الهاتف رسالة  إذا: (Decision)القرار 

 وجه حزين. بها رسالة سيتموإذا نقرت زر الوجه الحزين  ،وجه مبتسم

: عندما تكتب مجموعة من جهات االتصال، يقوم الهاتف (Loop)التكرار 

بتنفيذ حلقة تكرار من الرقم األول إلى الرقم األخير، ويقوم بإرسال النص 

 مرة.بشكل فردي في كل 

Logic 

أو  (True)تتضمن القيم المنطقية 

(False) ،المنطقية والعمليات 

 (AND, OR, NOT, = ) 

ضبط خاصية  فمثالا  ،(True, False)يمكن تغيير خصائص القيم المنطقية 

 تجعل هذا الزر يختفي. (False)لزر ما على  (Visible)"مرئي" 

إذا أردنا  القرار األكثر تعقيداا، مثالا  كتلالمنطقية في  العملياتبينما تستخدم 

 .12وأقل من  8التحقق من أن عمر المستخدم أكبر من 

Math 

الخاصة بإنشاء ومقارنة  كتلتتضمن 

 العملياتاألرقام، إضافة إلى كافة 

 الحسابية

ت المجمعة في األلعاب، وتحويلها اماليمكن أن تستخدم إلضافة أرقام للع

 .(Score)لنتيجة 

Text 
إنشاء وتغيير النصوص،  كتلتتضمن 

 وإضافتها، وربطها، وفصلها، ومقارنتها

، (Text block)أي نص يراد عرضه على الشاشة يضاف في كتلة نص 

االسم واللقب الذي أدخلهما المستخدم  (Join)فيمكن على سبيل المثال جمع 

 في حقول منفصلة وإظهارهما مجمعين في مربع حوار.

Lists 
التي تخزن وتعرض وتتعامل  كتلتتضمن 

 مع قوائم األشياء

للمستخدم لينقر على  (Menu) خيارات لعرض قائمة يمكن استخدامها مثالا 

 األوامر الموجودة بها.

Colors 
تتضمن مجموعة خيارات األلوان 

 األساسية التي يمكن استخدامها

 يمكن تعيين أو تغيير األلوان ألي عنصر ظاهر على الشاشة، كالنصوص،

 واألزرار، والخلفية.

Variables  إنشاء المتغيرات كتلتتضمن 
المتغير هو مساحة تخزين لجزء صغير من البيانات مثل االسم، أو العمر أو 

 نتيجة لعبة.

Procedures إنشاء وتشغيل اإلجراءات تتضمن كتل 
( هو عبارة برنامج صغير يمكن تشغيله عن طريق Procedureاإلجراء )

 قد يكون لديك إجراء يعيد تعيين الشاشة كلما انتهت اللعبة.مثالا  ،خرىأكتلة 
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 تدريب عملي
 

 ..بعد متابعتك البيان العملي 

 ؟(App Inventor)حساب خاص بك على موقع أب إنفنتور أنشئ •
 

 

 إنشاء مشروع جديد

 .(start new project)قر على نأو ا (start new project) اختر األمر (project) من قائمة .1

 .(Ok)اكتب اسم مناسب للتطبيق باللغة اإلنجليزية ثم انقر زر  .2

 
 تظهر بعد ذلك بيئة العمل في التطبيق. .3
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 تدريب عملي
 

 ..بعد متابعتك البيان العملي 

  ؟(App Inventor) أب إنفنتور مشروع جديد على أنشئ •

 

 (Neom)  نيوم تطبيق

 

 

 الهدف من التطبيق:

 .(Designer)استخدام األدوات وتخصيصها في شاشة المصمم  ▪

 .(Blocks)التعامل مع الكتل  ▪

 

 األدوات المستخدمة في التطبيق:

 الوظيفة االسم الفئة األداة

Label User Interface Neom 

 تستخدم بصفة عامة إلظهار نصوص على الشاشة. ▪

تستخدم في التطبيق لعرض تلميح للمستخدم عن كيفية عمل  ▪

 التطبيق

Button User Interface Click Me 

 عليه لتنفيذ حدث أو وظيفة. النقريؤدي  ▪

المستقبل الجديد للملكة استخدم في التطبيق ليظهر عبارة ) ▪

 ( للمستخدم في عنصر العنوان.العربية السعودية

Image User Interface Image1 ▪ .يعرض صورة التطبيق 

 

 

 خطوات إنشاء التطبيق:

 من لوح األدوات إلى الشاشة. (Label)أداة العنوان  اسحبثم ، "Neom"  وسمهتطبيق جديد  أنشئ .1

 من لوح األدوات إلى الشاشة. (Button)أداة الزر  اسحب .2

 من لوح األدوات إلى الشاشة. (image)اسحب أداة  .3
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الخاصة  "Text"من لوح المكونات، ثم انتقل إلى لوح الخصائص وغير خاصية  (Button) أداة الزر حدد .4

 ."Click Me"به إلى 

 

 .(Ok)ثم انقر  (Fill Parent)الخاصة به إلى  (Width)الزر، واضبط خاصية  حدد .5
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 .(OK)ثم )االستعراض( الختيار الصورة ثم انقر  (upload file)انقر  .6

 

 (picture)من لوح المكونات ثم انتقل إلى لوح الخصائص وغير خاصية  (image)حدد عنصر الصورة  .7

 .(OK)ثم انقر   (upload file)الخاصة به باختيار اسم الصورة التي تم رفعها من خالل خاصية 

 

التطبيق التي سنقوم من خاللها بضبط  كتلالموجود أعلى اليسار لننتقل إلى شاشة  (Blocks)انقر زر  .8

 وظائف األدوات وتخصيص أحداثها بدون كتابة كود.

في اليسار، لتظهر كافة األحداث  (Screen1)الموجود أسفل الشاشة  (Button1)انقر على عنصر الزر  .9

 .(Viewer)الخاصة بالزر في المستعرض 

 جهة اليمين. كتلي مساحة تكوين ليظهر ف (Button1 click)على الزر  النقرانقر كتلة حدث  .10
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وضعه  (set label1 text to)سحب حدث ا، ثم (Screen1)الموجود أسفل  (Label1)انقر العنصر  .11

 داخل كتلة حدث النقر على الزر.

 
سحب عنصر النص الفارغ ليكون في نهاية كتلة اثم  ،(Built in)أسفل قائمة  (Text)انقر عنصر النص  .12

 العنوان.
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 .داخل كتلة النص األخير "New future of SA"النص  اكتب .13

 
 

 وبذلك يكتمل التطبيق.

 

 تدريب عملي
 

 ..بعد متابعتك البيان العملي 

 تطبيق ئأنشاااااا(App Inventor) بااااسااااااتخااادام أب إنفنتور  •

(Neom)؟  

 

 التطبيق تجربةطرق 

 

 هي :و التطبيق بعدة طرق تجربةيمكن 

 جهاز األندرويد استخدام : الطريقة األولى

على جهاز األندرويد  (Google Play)من متجر جوجل بالي  (MIT AI2 Companion) تطبيق  ثبت .1

شبكة من خالل نفس  والجهاز الذكيالخاص بك، والبد أن يكون هناك اتصال باإلنترنت لكل من الكمبيوتر 

 اتصال اإلنترنت.

 .(Al Companion)  واختر أمر  (App Inventor)على منصة  (Connect) فتح قائمةا .2

ليتم   (Scan QR code) زر  وانقرإلى الكود الذي سيظهر على الشاشة،  الجهاز الذكيوجه كاميرا  .3

 .الجهازتشغيل التطبيق على 

 في عنصر العنوان. (New future of SA)انقر على الزر لتظهر عبارة  .4

https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.mit.appinventor.aicompanion3
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  ((USBاستخدام كابل  : الطريقة الثانية

 .(USB)قم بتوصيل جهاز أندرويد بجهاز الحاسب عن طريق كابل  .1

 ليتم تشغيل البرنامج على الجهاز. (Connect)من قائمة  (USB)اختر أمر  .2

 

  ((APK التطبيق تنزيل ملف  :الثالثةالطريقة 

ليتم تنزيل ملف التطبيق بصيغة  (Save .apk to my computer)، ثم اختر األمر (Build)افتح قائمة  .1

(Apk) .على جهاز الحاسب 

 شغل التطبيق. إلى الجهاز عن طريق البريد اإللكتروني أو اتصال بلوتوث، ثمنقل الملف من الكمبيوتر ا .2

 

 (Emulator) الطريقة الرابعة: استخدام المحاكي 

الذكي يتم تجريب التطبيق عليها من خالل جهاز الحاسب، ويتم استخدام  الجهازالمحاكي عبارة عن واجهة 

، والستخدام المحاكي ذكي لتجريب التطبيق جهازعندما يتعذر الحصول على  (Emulator)طريقة المحاكي 

 على جهاز الحاسب، وذلك باتباع الخطوات التالية: لمرة واحدة فقط تثبيت برنامج المحاكييجب 

Hello 
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 في شريط العنوانالتالي بإدخال العنوان وذلك (App Inventor) موقع أب إنفنتور انتقل إلى  .1

(http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/setup-emulator.html.) 

 

 .نظام التشغيل الذي تريد تثبيت نسخة المحاكي عليه، لتنتقل لصفحة التثبيت الخاصة به انقر رابط .2
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 ، وانتظر حتى يتم تثبيت البرنامج.(Download the Installer)رابط تنزيل برنامج التثبيت  نقرا .3

حتى يكتمل  (Next)زر التالي  بنقرنقر على برنامج التثبيت لتشغيله، وتابع خطوات التثبيت االفتراضية ا .4

 تثبيت البرنامج.

 ي :ليظهر كما بالشكل التال (Start)بعد أن تثبته من قائمة  ل البرنامجغش .5

 
 .(App Inventor) ب إنفنتورأاترك البرنامج كما هو، وانتقل إلى نافذة  .6

وانتظر حتى تتم تجهيز واجهة المحاكي التي تظهر في  (Connect)من قائمة  (Emulator)اختر أمر  .7

 : إطار خاص بها، كما بالشكل التالي
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 ظهر بعد ذلك التطبيق على شاشة المحاكي.ي .8

   
على الزر ويتغير النص في أداة العنوان ويظهر بها النص  النقرليتم تطبيق حدث  (Click Me)انقر زر  .9

(New future of SA). 

 

 تدريب عملي
 

 ..بعد متابعتك البيان العملي 

 تطبيق لتجربااةطرق الأحااد  اسااااااتخاادم  •

 (Neom) ؟ 
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 (القرآن الكريم) الدينيةالتطبيقات 

 

 الهدف من التطبيق:

الترتيب الرأسي  أداة(، وHorizontalArrangementالترتيب األفقي ) أداةاستخدام  ▪

(VerticalArrangement.لترتيب المكونات على شاشة التطبيق ) 

 نشاء قائمة عناصر داخل التطبيق.إل( ListPickerقائمة العناصر) مكوناستخدام  ▪

 التطبيق.( لتحميل الرسائل المخصصة بعد تشغيل Screen.Initializeاستخدام إجراء تهيئة الشاشة ) ▪

 ( الذي يستخدم لقراءة ملفات الوسائط )صوت(.Playerمشغل الوسائط ) مكوناستخدام  ▪

 ( للتحكم في درجة الصوت من خالل التطبيق.Sliderالمنزلق ) مكوناستخدام  ▪

 األدوات المستخدمة في التطبيق:

 الوظيفة االسم الفئة األداة

Label 
User 

Interface 
Sura ▪ تشغيلها.ورة التي يتم ساسم ال 

Label 
User 

Interface 
Volume ▪ .عنوان اسم منزلق التحكم في الصوت 

VerticalArrangement Layout VerticalArrangement1 ▪ .يضم كافة عناصر التطبيق 

VerticalArrangement Layout VerticalArrangement2 ▪ .يتضمن صورة التطبيق 

HorizontalArrangement Layout HorizontalArrangement1 
يتضممممن قائمة العناصمممر التي تتضممممن  ▪

سممممممور القرآن الكريم المضمممممممنمممة في 

 التطبيق.

HorizontalArrangement Layout HorizontalArrangement2 ▪ .يضم أزرار التحكم في تشغيل السور 

Image 
User 

Interface 
image1 ▪ .يعرض صورة التطبيق 

ListPicker 
User 

Interface 
ListPicker ▪  قائمة العناصر التي ستضم سور القرآن

 الكريم.

Button 
User 

Interface 
Pause ▪  توقيف مؤقت لملف الصمممموت المشممممغل

 بشكل مؤقت.

Button 
User 

Interface 
Play ▪ ورة.سيشغل ملف ال 

Button 
User 

Interface 
Stop ▪ .يوقف تشغيل ملف السورة 

Slider 
User 

Interface 
Slider1 ▪  سور القرآن.قائمة 

Player Media Player1 ▪ .مشغل ملفات الوسائط المختارة 
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 فكرة التطبيق:

الذي يمكن أن يتسع للقرآن وتتضمن أسماء سور القرآن الكريم المتضمنة، في التطبيق يتم عرض قائمة 

الكريم بشكل مباشر الكريم كله، مع االحتفاظ بحجم البرنامج صغيرا ، نتيجة لالعتماد على تشغيل سور القرآن 

من خادم متاح على اإلنترنت، ويتيح التطبيق التحكم في السور إما بتشغيلها أو إيقافها مؤقتا أو إيقافها تماما ، 

 ويتيح أيضا  التحكم في درجة الصوت من خالل منزلق خاص يتم تخصيصه داخل التطبيق.

(، وكذلك image1الصورة ) أداةي ابحث في اإلنترنت عن صور مناسبة لتستخدمها كرمز للبرنامج ف ▪

 ( لكل زر.image(، باستخدام خاصية الصورة )pause( ،)play( ،)stopصور األزرار )

(، وحدد القارئ الذي تريد استخدام صوته mp3quran.netانتقل إلى الموقع التالي على اإلنترنت ) ▪

األيمن، ثم اختر أمر )نسخ الرابط(،  الفأرة ( بزرmp3رابط )تحميل ملف  انقر علىوتالوته في التطبيق، 

واحتفظ بروابط السور التي تريد إضافتها للتطبيق في ملف نص، وتكون على النسق التالي: 

(http://server10.mp3quran.net/trablsi/001.mp3) 

 

 خطوات إنشاء التطبيق:

 . "Quran"، واعطه االسم (App Inventor)ب إنفنتورأتطبيق جديد في  أنشئ

 

 تصميم مكونات التطبيق:

المحاذاة  خاصيتي ثم عدل (Component)المكونات  جزء في الموجود (Screen1)النافذة  اسم على انقر .1

(AlignHorizontal)  و (AlignVertica)اجعلها و (Center)  ،واجعلها الخلفية لون بتغييّر قم ثم 

 .(DarkGray)المثال  سبيل على
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النافذة،  على (VerticalArrangement1) وأدرج الشاشة يسار على (Layout) القائمة الى اذهب .2

، (Fill Parent)على ( (Heightوخاصية الطول  (Fill Parent)على  (width)اضبط خاصية العرض 

واضبط خاصية  (Center) على( (AlignVerticalثم اضبط المحاذاة بضبط خاصية 

AlignHorizontal) )على (Center). 

 

 (Image)  األداة اسحب ثم ، (VerticalArrangement1) داخل (VerticalArrangement2) درجا .3

 الصورة بداخله م ادرجث بداخله، وضعها الشاشة يسار على الموجودة (User Interface) القائمة من

ليصبح  (width)والعرض (  (Height عدل خصائص الطول  وأخيّرا  (Picture)  الخاصية باستخدام

 .((Pixels 200( والعرض (Pixels 200الطول 

 

 
 

 

 ظة :ـــالحـم

 .النافذة في ادراجها من تتمكن كي (Media) في الوسائط الصورة إدراج من البد
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داخل  (HorizontalArrangement1) أدرج الشاشة يسار (Layout) القائمة من .4

(VerticalArrangement1)   خاصية العرض  وعدل(Width)  لتصبحFill Parent) واضبط ،)

 (. (Centerعلى  (Align Horizontal)المحاذاة 

 
 

(  (Button األداة سحب طريق عن (HorizontalArrangement1) بداخل أزرار 3  أدرج ذلك بعد .5

 ألزرارا خصائص حجم حددو مرات 3 بداخله جهاأدرو  (User Interface) فئة من

 Width)وHeight  )بمقدار (50 Pixels) ،مع تتناسب بأسماء األزرار كافة تسمية إعادة ويفضل 

  المثال على  سبيل وسمها (Rename) الخاصية باستخدام الحقا برمجتها ليسهل البرمجية وظائفها

( Pause , Play , Stop) الخاصية من األزرار على تظهر التي االفتراضية النصوص بإزالة قم ثم 

Text)  )الخاصية طريق عن زر كل داخل المناسبة الصورة بإدراج قم ا  رأخيّ  ، و النافذةن يمي (Image) 

 .الشاشة يمين

 

 ظة :ـــالحـم

 .النافذة في ادراجها من تتمكن كي (Media) في الوسائط الصورة إدراج من البد
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 هوو (User Interface Slider) القائمة من (Slider) درجا اآليات تالوة عند الصوت بحجم للتحكم .6

 حسب إليه المسندة المهمة وتختلف المستخدم، قبل من ولليسار لليمين للسحب قابل تمرير عن شريط عبارة

 الخط حجم أو الصوت) لتغير مستو  استخدامه األداة وباإلمكان لهذه صياغته يتم الذي البرمجي األمر

 .)إلخ ...

 كالتاليلتصبح  الشاشة يمين الخصائص على من للصوت واألدنى األعلى المستو  خصائص عدل .7

 (Max Value = 100, Min Value = 0) ، العرض ) خاصية اضبطو(Width  على(Fill Parent) 

 (Color Right) من خصائص الصوت مستو  حسب األلوان بدرجة التحكم يمكننا كما

 .بذلك الرغبة حال في (Color Left) و 

 

 باستخدام " Volume" " كلمة بداخلها واكتب (User Interface) القائمة من (Label) درجا ذلك بعد .8

 الخاصية باستخدام " Volume " إلىا  أيض تسميته بإعادة نقوم أن ويفضل ، (Text) الخاصية

(Rename) . 
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 ثم(  (Layout القائمة من (VerticalArrangement3) ادرج السور على تحتوي التي القائمة إلنشاء .9

 عن عبارة هيو (User Interface List Picker) القائمة من (ListPicker1) بداخله األداة ادرج

 المستخدم ليقوم الخيارات من مجموعة على تحتوي قائمة تظهر له المستخدم قبل من عليه النقر بعد " زر"

 .عليها النقر بواسطة عناصرها أحد باختيار

 وإضافة الحقا   القائمة هذه ببرمجة وسنقوم ،" السورة اختر " النص بداخلها كتباو( Text)الخاصية  عدل .10

 اسم عرض هو منه والغرض (Label) جادر ، ثمبالبرمجة الخاص الجزء ( فيالسور ر ) أسماءالعناص

  (Rename). الخاصية بواسطة" Sura " إلى تسميته إعادة ويفضل التالوة، أثناء اختيارها تم التي السورة
 

 

 

 المستخدم، واجهة داخل ووضعها الشاشة، يسار (Media) فئة من (Player) األداة سحب من البد ،أخيّرا   .11

 .بالسهم إليها المشار (VerticalArrangement1) داخل حدود
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 ظة :ـــالحـم

 بالخاصية مقارنة الحجم ةركبيّ  الصوتية بالتسجيالت والملفات الخاصة األدوات أحد هي (Player) األداة

Sound)  )لبرمجةا جزء في الصوت بتشغيل وإيقاف وذلك للتحكم للمستخدم مرئية رغيّ  وهي (Blocks) . 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 إضافة السلوكيات لمكونات التطبيق:

بعد أن قمنا بإضافة وتصميم مكونات التطبيق وترتيبها على الشاشة، سنقوم في هذه الخطوة بضبط 

 ( أثناء تشغيل التطبيق. Events( لتستجيب لألحداث )Behaviorsسلوكيات المكونات )

 

 تشغيل السورة:لعلى أزرار التحكم  النقرضافة استجابة إ

ثم  ،( إلى منطقة الكتلPlay.Cliclkاسحب كتلة )و(، Playانقر عنصر الزر )ثم انتقل إلى شاشة الكتل،  .1

( داخل كتلة Player1.Start( أسفل فئات الكتل، ثم اسحب كتلة )Player1انقر عنصر المشغل )

(Play.Cliclk)،  أداةمن خالل  الذي تم تحميلهتقوم هذه الكتلة بتشغيل ملف الصوت (Player1.) 

 : كرر نفس الخطوة مع الزرين اآلخرين لتكون كما بالشكل التالي .2
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 النقر(، ويتم إيقاف ملف الصوت تماما  عندما يتم Pauseعلى زر ) النقرعندما يتم  ليتم إيقاف السورة مؤقتا  

 (.Stopعلى زر )

 

 التحكم في الصوت:

( Slider.PositionChanged(، ثم اسحب كتلة )Sliderانتقل إلى شاشة الكتل، انقر عنصر المنزلق ) .1

( أسفل فئات الكتل، ثم اسحب كتلة Player1ثم انقر عنصر المشغل ) ،إلى منطقة الكتل

(Player1.Volume( داخل كتلة )Slider.PositionChanged .) 

( فارغ وضعه في نهاية كتلة get( ثم اسحب متغير )Variablesالمتغيرات ) انقر فئة كتل .2

(Player1.Volume( ثم اختر المتغير ،)thumbPosition( من قائمة )get.) 

 (.thumbPositionللوضعية المحددة على منزلق الصوت ) تقوم هذه الكتلة بتغيير درجة الصوت وفقا  

 ضافة أسماء السور:إ

ولعمل الكريم المضمنة في التطبيق طول تشغيله،  آنقائمة العناصر محملة بأسماء سور القر يجب أن تكون

 ما يلي: باتباع ،(initialize globalسنقوم بتخصيص عناصر هذه القائمة داخل متغير التهيئة العام ) ذلك

( إلى منطقة initialize global to( ثم اسحب متغير التهيئة العام )Variablesانقر فئة كتل المتغيرات ) .1

 (.listMp3الكتل، وقم بتسمية هذا المتغير )

( داخل متغير التهيئة العام make a list(، ثم اسحب كتلة إنشاء قائمة )Listsانقر فئة كتل القوائم ) .2

(initialize global to.) 

داخل القائمة، بعدد ( itemانقر زر النجمة الزرقاء داخل كتلة إنشاء القائمة، وقم بإضافة عناصر أخر  ) .3

 السور المطلوب إضافتها في التطبيق.

 ( ثم اسحب كتلة نص فارغة وضعها في نهاية قائمة إنشاء القائمةTextانقر قائمة كتل النصوص ) .4

 (make a list.واكتب اسم السورة في المكان الفارغ ،) 

ب السور التي تريد تضمينها في كرر الخطوات السابقة إلضافة معامالت جديدة إلى الكتلة السابقة لتستوع .5

 التطبيق.
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 الخاصة بالسور: (Mp3)ضافة روابط إ

 بإضافة أسماء السور إلى القائمة، من خالل متغير التهيئة العام ةقمنا في الخطوة السابق

 (initialize global)، توسنقوم في هذه الخطوة بإضافة روابط ملفا (mp3 للسور في متغير تهيئة عام )

 آخر، ولعمل ذلك نتبع ما يلي:

( إلى منطقة initialize global to( ثم اسحب متغير التهيئة العام )Variablesانقر فئة كتل المتغيرات ) .1

 (.listStramالكتل، وقم بتسمية هذا المتغير )

لعام ( داخل متغير التهيئة اmake a list(، ثم اسحب كتلة إنشاء قائمة )Listsانقر فئة كتل القوائم ) .2

(initialize global to.) 

( داخل القائمة، بعدد itemانقر زر النجمة الزرقاء داخل كتلة إنشاء القائمة، وقم بإضافة عناصر أخر  ) .3

 روابط السور المطلوب إضافتها في التطبيق.

 ( ثم اسحب كتلة نص فارغة وضعها في نهاية قائمة إنشاء القائمةTextانقر قائمة كتل النصوص ) .4

 (make a list.وقم بلصق رابط السورة األولى في كتلة النص ،) 

كرر الخطوات السابقة إلضافة روابط السورة المضمنة في التطبيق بنفس الترتيب المتبع في قائمة أسماء  .5

 السور.
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 ضافة أسماء السور على القائمة:إ

سنحتاج إلضافة أسماء هذه الصور بعد أن قمنا بإضافة أسماء السور المضنة في التطبيق في متغير عام، 

 داخل القائمة، ويكون ذلك من خالل ما يلي:

( إلى منطقة ListPicker1.BeforePicking(، ثم اسحب كتلة )ListPicker1انقر عنصر القائمة ) .1

( ListPicker1.Elements( مرة أخر ، ثم اسحب كتلة )ListPicker1ثم انقر عنصر القائمة ) ،الكتل

 (. ListPicker1.BeforePickingداخل كتلة )

( فارغ وضعه في نهاية كتلة get( ثم اسحب متغير )Variablesانقر فئة كتل المتغيرات ) .2

(ListPicker1.Elements( ثم اختر متغير التهيئة العام الخاص بأسماء الصور ،)global listMp3 )

 (.getمن قائمة )

 

 استدعائها من متغير التهيئة العام.وبذلك تتم إضافة أسماء السور إلى القائمة، بعد 

 

 ضافة روابط السور داخل القائمة:إ

نحتاج في هذه الخطوة األخيرة إلى إضافة االرتباطات بشكل مرتب مع أسماء السور، وأن تتم كتابة اسم 

( ليقوم بتشغيل السورة Player1المشغل ) لمكونالسورة المختارة أعلى منزلق الصوت، وتعيين الرابط 

 يتم ذلك باتباع الخطوات التالية:و ،المختارة

 ( إلى منطقة الكتل. ListPicker1.AfterPicking(، ثم اسحب كتلة )ListPicker1انقر عنصر القائمة ) .1
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( داخل كتلة set Sura.Text to( أسفل منطقة الكتل، ثم اسحب كتلة )Suraانقر عنصر عنوان ) .2

(ListPicker1.AfterPicking.) 

( داخل متغير select list item list index(، ثم اسحب كتلة إنشاء قائمة )Listsكتل القوائم )انقر فئة  .3

 (.set Sura.Text toالتهيئة العام )

 select list( فارغ وضعه في نهاية كتلة )get( ثم اسحب متغير )Variablesانقر فئة كتل المتغيرات ) .4

item listثم اختر متغير التهيئة العام الخ ،)( اص بأسماء السورglobal listMp3( من قائمة )get.) 

( أسفل قائمة المكونات، ثم اسحب كتلة ListPicker1انقر عنصر القائمة ) .5

(ListPicker1.SelectionIndex( داخل مكون )select list item index.) 

( داخل set Player.Source( أسفل منطقة الكتل، ثم اسحب كتلة )Player1انقر عنصر عنوان المشغل ) .6

 (.ListPicker1.AfterPickingكتلة )

( داخل متغير select list item list index(، ثم اسحب كتلة إنشاء قائمة )Listsانقر فئة كتل القوائم ) .7

 (.set Player.Sourceمصدر المشغل )

 select list( فارغ وضعه في نهاية كتلة )get( ثم اسحب متغير )Variablesانقر فئة كتل المتغيرات ) .8

item list( ثم اختر متغير التهيئة العام الخاص بروابط السور ،)global listStram( من قائمة )get.) 

( أسفل قائمة المكونات، ثم اسحب كتلة ListPicker1انقر عنصر القائمة ) .9

(ListPicker1.SelectionIndex( داخل مكون )select list item index.) 

 
 

 التطبيق: تجربة

  .(Connect)( من قائمة Al companionاختر أمر ) .1

وانقر إلى الكود الذي سيظهر على الشاشة،  الجهاز الذكيوجه كاميرا  .2

 .الجهازليتم تشغيل التطبيق على   (Scan QR code)زر  على

 انقر عنصر القائمة )اختر سورة(، واختر سورة من القائمة التي ستظهر. .3

عنصر القائمة للتحكم في السورة  أسفلاألزرار الموجودة  انقر على .4

 بتشغيل الصوت أو إيقافه مؤقتا أو إيقافه.

 .وخفضهالصوت  رفعاستخدم منزلق الصوت ل .5



 

  28  
 ، الحربي، الصالحي(App Inventor) تطبيقات األجهزة الذكية 2018 © 

 :التطبيق الشكل الكامل لكتل

 

 

 تدريب عملي
 

 ..بعد متابعتك البيان العملي 

 مماثل لتطبيق القرآن الكريم يتضمن كافة السور؟ قتطبي أنشئ •
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 (Write and Listen) واستمعأكتب  

 

 الهدف من التطبيق:

م بعض الخصائص التي تمتلكها األجهزة الذكية الحديثة مثل خاصية التحدث وقراءة النصوص ااستخد ▪

(Text to Speech). 

الاااذكي مثااال مساااااااتشاااااااعر التساااااااااارع  الجهاااازاساااااااتخااادام المساااااااتشاااااااعرات الموجودة على  ▪

(AcceleometerSensor.) 

 

 التطبيق:األدوات المستخدمة في 

 

 

 خطوات إنشاء التطبيق:

 ." WriteAndListen "، واعطه االسم (App Inventor)ب إنفنتورأتطبيق جديد في  أنشئ .1

 

 من لوح األدوات إلى الشاشة. (Button)سحب أداة الزر ا .2

 الوظيفة االسم الفئة األداة
AcceleometerSensor Sensors AcceleometerSensor ▪  الجهاز الذكيتستخدم الستشعار تحريك. 

Text to Speech Media Text to Speech ▪ .تستخدم لقراءة النص المحدد 

Button User Interface Talk to Me 

 عليه لتنفيذ حدث أو وظيفة. النقريؤدي  ▪

استخدم في التطبيق ليظهر عبارة للمستخدم في  ▪

 عنصر العنوان.

Text Box User Interface Text Box ▪ .استخدم إلدخال النص الذي سيتم التحدث به 
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 ."Talk To Me"للزر من خالل لوح الخصائص لتصبح  (text)غير خاصية النص  .3

 
 إلى الشاشة، ليظهر أسفل نموذج الشاشة. (Media)الوسائط  فئةمن  "Text to Speech"سحب أداة ا .4

 
 .( من لوح األدوات لتظهر أعلى أداة الزرTextBoxسحب أداة مربع النص )ا .5
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 .(Blocks)زر  بالنقر علىانتقل لوضع الكتل  .6

 
 .(Viewer)في المستعرض  ه، لتظهر كافة األحداث الخاصة ب(Button1)انقر على عنصر الزر  .7

 .الكتلتكوين  منطقةليظهر في  (Button1.click)على الزر  النقرانقر كتلة حدث  .8

 
 .(Viewer)في المستعرض  هب، لتظهر كافة األحداث الخاصة (TexttoSpeech1)انقر على عنصر  .9

كن داخل حدث توقم بسحبها ل ،( لهذا العنصرCall TextToSpeect.Speak)كتلة حدث االستدعاء  اختر .10

 (.Button.clickالنقر على الزر )
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 ة( ليكن في نهايTextBox1.Textسحب حدث إحضار النص )ا( TextBoxانقر أداة مربع النص ) .11

 (.TextToSpeechعنصر )الكتلة 

 

 

 التطبيق: تجربة

  (Connect). ( من قائمةAl companionاختر أمر ) .1

  (Scan QR code) زر  وانقر علىإلى الكود الذي سيظهر على الشاشة،  الجهاز الذكيوجه كاميرا  .2

 .الجهازليتم تشغيل التطبيق على 

 النص الذي تود سماعه داخل مربع النص. اكتب .3

 من الجهاز الذكي.المكتوب ( في التطبيق لتسمع النص Talk To Meانقر على الزر ) .4

 
 

 
 

 
 

 

 

 تطوير التطبيق:

، ليتحدث التطبيق إلى المستخدم للجهاز الذكييمكن تطوير التطبيق السابق ليستجيب لحدث هز المستخدم 

 لعمل ذلك نتبع الخطوات التالية:، و(!Stop shaking me"توقف عن هزي" ) بنطق عبارة

 في التطبيق. (Designer)ط المصمم مانتقل لن .1

في األلواح،  (Sensors)من فئة المستشعرات  (AcceleometerSensor)سحب أداة مستشعر التسارع ا .2

 وقم بإلقائها على الشاشة، لتظهر في أسفلها. 

 .(Blocks)زر  بنقرانتقل لوضع الكتل  .3
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الموجود أسفل قائمة الكتل، لتظهر كافة  (AcceleometerSensor)انقر على عنصر مستشعر التسارع  .4

 .(Viewer)األحداث الخاصة بالزر في المستعرض 

ليظهر في مساحة  (When AcceleometerSensor1.Shaking)سحب كتلة حدث تغيير المستشعر ا .5

 جهة اليمين. كتلتكوين 

 

 .المستعرضتظهر كتلة تغيير المستشعر في  .6
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 .(Blocks)في لوح الكتل  (TextToSpeech1)انقر على عنصر  .7

وضعه  (Call TextToSpeech1.Speak message)حدث استدعاء تحويل النص إلى صوت  اسحب .8

 داخل حدث تغيير المستشعر. المستعرضعلى 

 

 يصبح حدث تغيير المستشعر كما يلي: .9

 
 (text string)ثم اسحب متغير النص الفارغ  (Blocks)في قائمة الكتل  (Text)انقر فئة النصوص  .10

، لتصبح (Call TextToSpeech1.Speak message)لنهاية كتلة استدعاء تحويل النص إلى صوت 

 على النحو التالي:

 
 بذلك يكون قد اكتمل التطبيق. 
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 التطبيق: تجربة

  .(Connect)  ( من قائمةAl companionاختر أمر ) .1

  (Scan QR code) زر  وانقر علىإلى الكود الذي سيظهر على الشاشة،  الجهاز الذكيوجه كاميرا  .2

 .الجهازليتم تشغيل التطبيق على 

 من الجهاز الذكي.المكتوب ( في التطبيق لتسمع النص Talk To Meانقر على الزر ) .3

 .إذا توقفت عن تحريك الجهازتوقف الصوت وسي( !Stop Shaking Meمع صوت )قم بهز الجهاز لتس .4

 

 الشكل الكامل لكتل التطبيق:

 

 

 عملي تدريب

 ..بعد متابعتك البيان العملي 

  ينطق مهامك اليومية؟تطبيق  أنشئ •
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 (Paint Pot) دلو الدهان

 الهدف من التطبيق:

 (.2Dلتنفيذ الرسومات البسيطة ثنائية األبعاد ) (Canvas)لوحة التزيين  أدواتم ااستخد ▪

 معالجة أحداث اللمس والسحب على شاشة الجهاز. ▪

 الشاشة وترتيب المكونات عليها.التحكم في عرض  ▪

 تعريف المتغيرات لتذكر بعض خيارات المستخدم. ▪

 المستخدمة في التطبيق: األدوات

 

 

 خطوات إنشاء التطبيق:

 ."PaintPot"، واعطه االسم (App Inventor)ب إنفنتورأتطبيق جديد في  أنشئ .1

 .(PaintPot)لتكون  (Title)خاصية العنوان  غيرفي لوح المكونات، ثم  (Screen1)حدد الشاشة  .2

 الوظيفة االسم الفئة األداة
Canvas 

Drawing and 

Animation 
DrawingCanvas ▪ .تزيين واجهة التطبيق وتغطيتها بصورة أو لون 

HorizontalArra

ngement 
Layout 

HorizontalArrang

ement1 
 .ترتيب العناصر على الشاشة في االتجاه األفقي ▪

Camera Media Camera1 ▪  واستخدامها. بالجهازاستدعاء الكاميرا الخاصة 

Button User Interface Red ▪ .لرسم خط أحمر 

Button User Interface Blue ▪ .لرسم خط ازرق 

Button User Interface Green ▪  أخضر.لرسم خط 

Button User Interface TakePicture ▪ .اللتقاط الصورة 

Button User Interface Wipe ▪ .لمسح الشاشة 

Button User Interface BigDots ▪ .لرسم نقطة كبيرة 

Button User Interface SmallDots ▪ .لرسم نقطة صغيرة 
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 تصميم مكونات التطبيق:

على الشاشة، ليكون أحدها باللون  (User Interface)واجهة المستخدم  فئةقم بإضافة ثالثة أزرار من  .1

 ضبط خصائص األزرار على النحو التالي:ا ثمآلخر أخضر، واألخير أزرق، ااألحمر، و

 

Name Background Color Text 

 RedButton Red Red الزر األول

 BlueButton Blue Blue الزر الثاني

 GreenButton Green Green الزر الثالث

 

 
ضبط اإلى الشاشة، ثم  (Layout) فئة( من HorizontalArrangementسحب أداة الترتيب األفقي )ا .2

 أداة الترتيب األفقي عرض الشاشة. لتمأل (Fill Parent)على  (Width)خاصية العرض 
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 :اسحب األزرار الثالثة وضعها داخل أداة الترتيب األفقي، لتصبح كما بالشكل التالي .3

 
 (.Centerعلى ) (AlignHorizontal)وسط الشاشة بضبط خاصية لتكون محاذاة األزرار  اضبط .4

 إضافة لوحة التزيين:

على  (Drawing and Animation)واجهة المستخدم  فئة من (Canvasالتزيين ) أداةقم بإضافة  .1

 الشاشة.

نقطة أسفل صف  300ليكون طولها  (pixels 300)لهذه األداة على  (Height)لطول اخاصية  اضبط .2

 األداة عرض الشاشة. تمألل (Fill Parent)على  (Width)األزرار وكذلك اضبط العرض 

 

 قم بتنزيل صورة القطة من المسار التالي: .3

http://www.appinventor.org/bookFiles/HelloPurr/kitty.png 
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، وغير خاصية صورة الخلفية (DrawingCanvas)إلى  ((Canvasغير اسم أداة  .4

(BackgroundImage) لوحة التزيين  ألداة(DrawingCanvas)  بالنقر علىلصورة القطة، وذلك 

( واختيار ملف الصورة الذي سبق تنزيله على جهاز الحاسب الخاص بك، لتغطي Upload Fileزر )

 صورة القطة بعد ذلك لوحة التزيين.

 

 إلى اللون األحمر. (DrawingCanvas)لوحة التزيين  داةأل (PaintColor)خاصية لون التلوين اضبط  .5

 

 األزرار السفلى ومكون الكاميرا:إضافة وترتيب 

إلى الشاشة أسفل  (Layout) فئة( من HorizontalArrangementترتيب األفقي )أخر  للأداة  اسحب .1

أداة الترتيب  تمألل (Fill Parent)على  (Width)ضبط خاصية العرض ا(، ثم Canvasلوح التزيين )

 األفقي عرض الشاشة.

 الترتيب األفقي، وقم بضبط خصائصها على النحو التالي: أداةأربعة أزرار جديدة داخل  أضف .2

 

Name Text 

 TakePictureButton Take Picture الزر األول

 WipeButton Wipe الزر الثاني

 BigButton Big Dots الزر الثالث

 SmallButton Small Dots الزر الرابع
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إلى الشاشة، وبذلك يكتمل تصميم مكونات  (Media)الوسائط  فئةمن  (Camera)الكاميرا  أداةسحب ا .3

 :التطبيق، كما بالشكل التالي

 

 
 

 إضافة السلوكيات لمكونات التطبيق:

مكونات التطبيق وترتيبها على الشاشة، سنقوم في هذه الخطوة بضبط سلوكيات ل إضافتنا وتصميمنابعد 

حيث يمكن الرسم عند السحب  ،التطبيق( أثناء تشغيل Events( لتستجيب لألحداث )Behaviorsالمكونات )

أزرار  نقرعلى شاشة التطبيق باإلصبع، وتغيير األلوان عند نقر أزرار األلوان، وتغيير حجم النقطة عند 

 زر الكاميرا، والرسم عليها. نقرالحجم، والتقاط صورة جديدة عند 

 

 إضافة حدث اللمس لرسم النقط:

 لعمل ذلك نتبع التالي:وتفعيل حدث النقر على الشاشة لرسم نقط باللون األحمر االفتراضي،  علينا

الموجود أعلى اليسار لتنتقل إلى شاشة الكتل التي سنقوم من خاللها بضبط وظائف  (Blocks)انقر زر  .1

 األدوات وتخصيص أحداثها بدون كتابة كود.

سحب كتلة افي اليسار، ثم ( من أسفل الشاشة DrawingCanvasمكون ) انقر .2

(DrawingCanvas.Touchedإلى منطقة الكتل ) ، على  النقرهذه الكتلة مخصصة لالستجابة لحدث

 الشاشة في منطقة لوحة التزيين المغطاة بصورة القطة.
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سحب كتلة استدعاء حدث رسم دائرة على لوحة التزيين ا ( مرة أخر ، ثمDrawingCanvasانقر مكون ) .3

DrawingCanvas.DrawCircle).إلى منطقة الكتل داخل الكتلة السابقة ) 

 
 لتصبح كما بالشكل التالي:
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(، والعرض CenterXإلحداثيات الطول ) رسم دوائر عند النقر على الشاشة، وفقا  من التطبيق  يمكننا هذا

(CenterYللشاشة، و )فقا  و ( لقطر الدائرةradiusالذي سيتم تحديده، وتكون الدائرة ) ( معبئةfill.true )

 باللون االفتراضي.

 (Variables)من فئة المتغيرات  (get)ويتوجب علينا اآلن تحديد قيم هذه المتغيرات بسحب كتلة المتغير 

في لوح الكتل، وتغيير قيمتها من السهم الخاص بها، لتكون الكتلة كما بالشكل التالي، ونقوم كذلك بسحب كتلة 

 (.5، وضبط قيمتها على )(Radius)عند كتلة القطر  ووضعها( Mathة الحساب )قيمة حسابية فارغة من فئ

 

 

 التطبيق: تجربة

تجريب التطبيق عند هذه النقطة قبل استكمال باقي من الممكن 

 السلوكيات واألحداث.

  .(Connect) ( من قائمة Al companionاختر أمر ) .1

إلى الكود الذي سيظهر على الشاشة،  الجهاز الذكيوجه كاميرا  .2

ليتم تشغيل التطبيق على   (Scan QR code) زر  وانقر على

 .الجهاز

انقر في أماكن متفرقة على صورة القطة لتظهر عليها دوائر  .3

 حمراء في أماكن النقر.

 

 إضافة حدث السحب لرسم الخطوط:

 :ةالتالي اتباع الخطوات ، علينااالفتراضيحدث السحب على الشاشة لرسم الخطوط باللون األحمر  كي نفعل

الموجود أعلى اليسار لتنتقل إلى شاشة الكتل، ثم انقر على مكون  (Blocks)انقر زر  .1

(DrawingCanvasو ،)سحب حدث السحب على لوحة التزيين من ثم ا

(DrawingCanvas.Dragged.إلى منطقة الكتل ) 
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سحب كتلة استدعاء حدث رسم خط على لوحة ا( مرة أخر ، ثم DrawingCanvasانقر على مكون ) .2

رسم خطوط ، وذلك ل( إلى منطقة الكتل داخل الكتلة السابقة(DrawingCanvas.DrawLineالتزيين 

 إلحداثيات السحب الحالية على الشاشة باللون االفتراضي. عند السحب على الشاشة، وفقا  

ير غفي لوح الكتل، و (Variables)من فئة المتغيرات  (get)ير حدد قيم هذه المتغيرات بسحب كتلة المتغ .3

 :قيمتها من السهم الخاص بها، لتكون الكتلة كما بالشكل التالي

 
 

 

 

 

 

 التطبيق: تجربة

 يمكننا تجريب التطبيق عند هذه النقطة قبل استكمال باقي السلوكيات واألحداث.

  .(Connect) ( من قائمة Al companionاختر أمر ) .1

إلى الكود الذي سيظهر على الشاشة،  الجهاز الذكيوجه كاميرا  .2

ليتم تشغيل التطبيق على   (code (Scan Q) زر  وانقر على

 .الجهاز

انقر في أماكن متفرقة على صورة القطة لتظهر عليها دوائر  .3

 حمراء في أماكن النقر.

 قم بالسحب على الصورة لترسم خطوط عليها. .4

 

 تغيير ألوان الرسم:

رسم النقاط والخطوط على الصورة باستخدام اللون االفتراضي األحمر، وهو  حتى هذه الخطوة نستطيع

. يمكننا تغيير (DrawingCanavas)للوحة التزيين  (PaintColor)في خاصية لون التلوين  المحدد سابقا  
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أللوان الموجودة أعلى اللون االفتراضي بأي من األلوان )األزرق، األخضر، األحمر( بتفعيل عمل أزرار ا

 :ةالتاليالخطوات ولعمل ذلك نتبع  ،الخاصة بها النقرالتطبيق، وذلك بضبط أحداث 

سحب حدث النقر على الزر ا ثم( أسفل الشاشة في لوح الكتل، RedButtonانقر على مكون الزر ) .1

(When RedButton.Click.إلى منطقة الكتل ) 

 DrawingCanvas.PaintColorتل ثم اسحب حدث )( في لوح الكDrawingCanvasانقر مكون ) .2

to .ليكون داخل حدث النقر على الزر ) 

( وضعه في نهاية كتلة Colorsاسحب اللون األحمر من فئة كتل األلوان ) .3

(DrawingCanvas.PaintColor). 

 ث النقر على الزر األخضر، والزر األزرق.اكرر ذلك مع الزرين اآلخرين، لتضبط أحد .4

 

 ظة :ـــالحـم

ومن الممكن ، (Duplicate)عليها بزر الفأرة األيمن، واختيار أمر  نقريمكن نسخ كتلة في منطقة الكتل بال

 النقرتكرار كتلة حدث  مثال   ، حيث يمكناألسهم الموجودة عليها واختيار قيم أخر  بنقرتغيير متغيراتها  أيضا  

 .األحمر إلى األزرق، واللون األحمر إلى األزرق اللونعلى الزر األحمر بعمل تكرار لها، ثم يتم تغيير 
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 إضافة حدث مسح التلوين:

، يتم ذلك (WipButton)لمسح التلوين الذي تم على الصورة يتوجب علينا تفعيل حدث النقر على زر 

 باتباع الخطوات التالية:

سحب حدث النقر على الزر ا( أسفل الشاشة في لوح الكتل، وWipButtonانقر على مكون الزر ) .1

(When WipButton.Click.إلى منطقة الكتل ) 

( ليكون (DrawingCanvas.Clearثم اسحب حدث  ،( في لوح الكتلDrawingCanvasانقر مكون ) .2

 داخل حدث النقر على الزر. 

 
 

 التطبيق: تجربة

  .(Connect) ( من قائمة Al companionاختر أمر ) .1

إلى الكود الذي سيظهر على الشاشة،  الذكيالجهاز وجه كاميرا  .2

ليتم تشغيل التطبيق على   (Scan QR code) زر  نقر علىوا

 .الجهاز

انقر في أماكن متفرقة على صورة القطة لتظهر عليها دوائر  .3

 حمراء في أماكن النقر.

 زر اللون األزرق أو األخضر. بالنقر علىغير اللون االفتراضي  .4

 .م على الصورةتابع النقر والسحب للرس .5

 ليتم مسح التلوين من على الصورة. (Wipe)زر على انقر  .6

 

 تغيير حجم نقاط الرسم:

 (Big Dots)النقط الكبيرة  زركننا تفعيل أحداث النقر على م، يبأحجام مختلفةرسم النقاط على الصورة ل

 :باتباع الخطوات التاليةذلك و (Small Dots)النقط الصغيرة زر و

القيمة االفتراضية لهذا المتغير  ، ثم نعين(dotSize)متغير عام في التطبيق يحفظ قيمة حجم النقطة  نضيف .1

 (.2على )
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( إلى منطقة initialize globalكتلة ) نسحبفي لوح الكتل، ثم  (Variables)تغيرات ملفئة ال ننتقل .2

 الكتل.

ه كتلة قيمة حسابية فارغة، وندخل بها كما بالشكل التالي، ونسحب ل (dotSize)اسم المتغير إلى  نغير .3

 (.2القيمة )

 

 

( 5حذف القيمة )، ن(5القيمة )ب هاالتي سبق تعيين (radius)القيمة االفتراضية لحجم قطر الدائرة نغير  .4

من على لوحة المفاتيح، أو بسحبها إلى سلة المهمالت في منطقة عمل  (Delete)زر  ننقرعليها ثم  بالنقر

 الكتل.

 ( في لوح الكتل، ونعين به القيمةvariable( من فئة المتغيرات )getالمتغير )نسحب  .5

 (global dotSize). 

 

 

 تغيير قيمة نقاط الرسم:

يتم تغيير حجم ، (global dotSize)( المعينة في المتغير العام 2) يساويحجم النقطة االفتراضية قيمة 

على زر النقاط الصغيرة  النقر(، وحدث 8على زر النقاط الكبيرة بعد تغييره إلى ) النقرالنقاط بتفعيل حدث 

 باتباع الخطوات التالية:ذلك ، و(2ليعود للقيمة )

 Whenسحب حدث النقر على الزر )وا( أسفل الشاشة في لوح الكتل، BigButtonانقر على مكون الزر ) .1

BigButton.Click.إلى منطقة الكتل ) 

( داخل حدث النقر على الزر set .toسحب كتلة )افي لوح الكتل، ثم  (Variables)المتغيرات انتقل لفئة  .2

(When BigButton.Click.) 
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كما بالشكل التالي، واسحب له كتلة قيمة حسابية فارغة، وادخل  (global dotSize)اسم المتغير إلى  غير .3

 (.8بها القيمة )

 
ليتم تكراره،  (Duplicate)( واختر أمر When BigButton.Clickعلى الزر ) النقرانقر على حدث  .4

 (.2، وغير قيمة المتغير العام به ليصبح حجم النقطة )(SmallButton)ثم قم بتغيير اسمه ليصبح 

 

 

 

 التطبيق: تجربة

  .(Connect) ( من قائمة Al companionاختر أمر ) .1

إلى الكود الذي سيظهر على الشاشة،  الجهاز الذكيوجه كاميرا  .2

ليتم تشغيل التطبيق على   (Scan QR code) زر  وانقر على

 .الجهاز

انقر في أماكن متفرقة على صورة القطة لتظهر عليها دوائر  .3

 حمراء في أماكن النقر.

 زر اللون األزرق أو األخضر. بنقرغير اللون االفتراضي  .4

 ة.تابع النقر والسحب للرسم على الصور .5

 ليتم مسح التلوين من على الصورة. (Wipe)انقر زر  .6

 وعاود الرسم على الصورة ليتم الرسم عليها بنقاط كبيرة. (Big Dots)انقر زر  .7

 وعاود الرسم على الصورة ليتم الرسم عليها بنقاط صغيرة. (Small Dots)انقر زر  .8
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 تمكين المستخدم من أخذ الصور:

واحدة، هي صورة القطة المحددة منذ خطوات التصميم، والتي تعتبر يعمل التطبيق إلى اآلن على صورة 

الذكي.  الجهازيمكن تغيير هذه الصورة إلى صورة يتم التقاطها بكاميرا  ،(Canvas)خلفية لوحة التزيين 

 كما يلي: وذلك ،(Tack Picture)على زر  النقرولعمل ذلك نفعل حدث 

سحب حدث النقر على وا( أسفل الشاشة في لوح الكتل، TakePictureButtonانقر على مكون الزر ) .1

 ( إلى منطقة الكتل.When TakePicture.Clickالزر )

( call Camera1.TakePictureسحب كتلة )ا في لوح الكتل، ثم (Camera)انقر على عنصر الكاميرا  .2

 (.When TakePicture.Clickداخل حدث النقر على الزر )

 
سحب كتلة ا في لوح الكتل مرة أخر ، ثم (Camera)انقر على عنصر الكاميرا  .3

(Camera1.AfterPicture.إلى منطقة عمل الكتل ) 

سحب كتلة افي لوح الكتل، ثم  (DrawingCanvas)انقر على مكون لوحة التزيين  .4

(DrawingCanvas.BackgroundImage to( داخل حدث )Camera1.AfterPicture.) 

وضعها  (get(image))سحب قيمة او (Camera1.AfterPicture)حدث من  (image) كتلة انقر على .5

 .في نهاية الحدث السابق

 
للصورة الملتقطة من  (DrawingCanvas)هذا الحدث صورة الخلفية لمكون لوحة التزيين  يغير

 الكاميرا.

 

 التطبيق: تجربة

  .(Connect) ( من قائمة Al companionاختر أمر ) .1
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وانقر إلى الكود الذي سيظهر على الشاشة،  الجهاز الذكيوجه كاميرا  .2

 .الجهازليتم تشغيل التطبيق على   (Scan QR code) زر  على

ليتم تشغيل برنامج الكاميرا االفتراضي  (Tack Picture)انقر زر  .3

من  التقط الصورة لتظهر داخل التطبيق بدال  ثم الذكي،  الجهازعلى 

 صورة القطة االفتراضية.

لمختلفة المعينة في التطبيق للرسم على الصورة استخدم األزرار ا .4

 الملتقطة.

 التطبيق: الشكل الكامل لكتل

 

 

 تدريب عملي

 

 ..بعد متابعتك البيان العملي 

 ؟لتلوين قصص األطفالتطبيق  أنشئ •
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 (Mole Mash)الخلد  جحر

 الهدف من التطبيق:

 (.ImageSprite( باستخدام مكون )touch-sensitiveاالستجابة للمس الشاشة ) ▪

 (.ImageSprite( لتحريك مكون الصورة )Canvasاستخدام لوحة التزيين ) ▪

 ( كل ثانية.ImageSprite( لتحريك الصورة حركة جديدة )Clockالساعة ) مكوناستخدام  ▪

 (.ImageSprite( ليحدث اهتزاز عند لمس الصورة )Soundالصوت ) مكوناستخدام  ▪

 لعبة جديدة. لبدء (Button)الزر مكون استخدام  ▪

 ( الحتساب النتيجة.-( والطرح )+استخدام مكونات معامالت الجمع ) ▪
 

 األدوات المستخدمة في التطبيق:

 الوظيفة االسم الفئة األداة

Canvas 
Drawing and 

Animation 
Canvas1 

 تستخدم بشكل عام لوضع صورة داخل الشاشة أو تزيينها. ▪

 .(ImageSpriteالصورة ) أداةاستخدمت في التطبيق لتضم  ▪

ImageSprite 
Drawing and 

Animation 
Mole 

 يستخدم بشكل عام إلدراج الصور التي تستجيب لحدث اللمس. ▪

 يمثل في التطبيق منطقة نقر المستخدم في اللعبة، ويحمل صورة الخلد. ▪

Button User Interface ResetButton 
 عليه لتنفيذ حدث أو وظيفة. النقريؤدي  ▪

 إلى الصفر. (Score)استخدم في التطبيق إلعادة النتيجة  ▪

Clock Sensors Colck1 
 يستخدم بشكل عام الحتساب الوقت. ▪

 .(Mole)استخدم في التطبيق للتحكم في سرعة حركة الخلد  ▪

Sound Media Sound1 

 يستخدم الستدعاء الصوت. ▪

 استخدم في التطبيق ليحدث اهتزاز عندما يتم النقر على الخلد ▪

(Mole). 

Label User Interface HitsLabel ▪  يستخدم لعرض النصوص.(Hts: ) 

Label User Interface 
Hitscount 

Label 

 يستخدم لعرض النصوص والعناوين. ▪

 استخدم في التطبيق لعرض نتيجة اللمسات الصحيحة للمستخدم. ▪

Label User Interface MissesLabel ▪  يستخدم لعرض النصوص.(Misses: ) 

Label User Interface 
Misses 

CountLabel 
 استخدم في التطبيق لعرض عدد المحاوالت الخاطئة. ▪

Horizontal 

Arrangeme

nt 

Layout 

Horizontal 

Arrangement

1 

 على الشاشة. األدواتيستخدم لترتيب  ▪

( بعد HitsLabelاستخدم في التطبيق لترتيب وضع أداة العنوان ) ▪

 .(HitsCountLabelأداة العنوان )

Horizontal 

Arrangeme

nt 

Layout 

Horizontal 

Arrangement

2 

 على الشاشة. األدواتيستخدم لترتيب  ▪

( بعد MissesLabelاستخدم في التطبيق لترتيب وضع أداة العنوان ) ▪

 .(MissesCountLabelأداة العنوان )
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 فكرة اللعبة:

عشوائية حركة مختلفة كل ثانية، عند نجاح ( على الشاشة وتتحرك بصورة Moleتظهر صورة الخلد )

( أسفل الشاشة، وإذا لم ينجح Hitsالمستخدم في لمس الخلد يهتز الجهاز، وتحتسب له نقطة، تظهر في عنوان )

يمكن للمستخدم بدء اللعبة من و( أسفل الشاشة. Missesالمستخدم في لمس الخلد تحتسب عليه نقطة في خانة )

 (.resetزر ) نقرجديد عند 

 

 خطوات إنشاء التطبيق:

 ."MoleMash"، واعطه االسم (App Inventor)ب إنفنتورأتطبيق جديد في  أنشئ .1

 من المسار التالي: (mole.png)قم بتحميل الصورة  .2

http://appinventor.org/bookFiles/MoleMash/mole.png على جهاز الحاسب  ، ومن ثم احفظها

 الخاص بك.

 

 تصميم مكونات التطبيق:

على  (Drawing and Animation)الرسم والحركة  فئة( من Canvasلوحة التزيين ) أداة أضف .1

 ( علىHeight)والطول  ،(Fill parent)على  (Width)خاصية العرض  واضبط الشاشة،

 (300 pixels)  نقطة أسفل صف األزرار. 300ليكون طول هذه األداة 

 
( داخل لوحة التزيين Drawing and Animation) فئة( من ImageSprite) أداةقم بإضافة  .2

(Canvas) ،ثم اضبط ( خاصية الصورةpicture على )(mole.png)  عن طريق رفعها إليه باستخدام

 (.Moleإلى ) األداةد داخل قائمة خصائص الصورة، وقم بتغيير اسم الموجو (Uplode)زر 

http://appinventor.org/bookFiles/MoleMash/mole.png
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( يمثل هدف النقر من المستخدم على اللعبة، والذي تظهر به صورة الخلد، وهو ImageSpriteمكون )

 يتحرك على الشاشة بصفة مستمرة بشكل عشوائي.

 

( وغير اسمه إلى Canvas) ( أسفل لوحة التزيينUser Interface) فئةمن  (Button)زر  أداة اسحب .3

(ResetButton( عن طريق زر )Rename الموجود أسفل لوح المكونات )(Components) ، ومن

 (.Rest( له إلى )Textغير خاصية النص ) ثم

 

 ( وألقه على شاشة التطبيق ليظهر بأسفلها.Sensorsالمستشعرات ) فئة( من Clockالساعة ) أداة اسحب .4

 أسفل شاشة التطبيق. ليظهر أيضا   (Media)الوسائط  فئة( من Soundصوت ) أداةاسحب  .5
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 إضافة مكونات العناوين:

قمنا في الخطوات السابقة بإضافة مكونات اللعبة على شاشة التطبيق، سنقوم فيما يلي بإضافة العناوين 

(Labels التي ستظهر بها النتيجة )(Score). 

إلى الشاشة أسفل الزر  (Layout) فئة( من HorizontalArrangementسحب أداة الترتيب األفقي )ا .1

 .(Fill Parent)( على Widthضبط خاصية العرض )ثم االموجود بها، 

الترتيب األفقي  أداةداخل  (User Interface) فئةمن  (Label)عنوان  أداتيقم بإضافة  .2

(HorizontalArrangement( وغير العنوان األول إلى ،)HitsLabel وغير خاصية النص إلى ،)

(Hits:،) يغكذلك قم بتو( ير أداة العنوان األخر  لالسمHitsCountLabel ،)النصخاصية  واجعل 

 فارغة.

إلى الشاشة أسفل  (Layout) فئة( جديدة من HorizontalArrangement1سحب أداة ترتيب أفقي )ا .3

 .(Fill Parent)( على Widthضبط خاصية العرض )ااألداة األولى، و

داخل أداة الترتيب األفقي الثانية  (User Interface) فئةمن  (Label)عنوان  أداتيقم بإضافة  .4

(HorizontalArrangement2( وغير العنوان األول إلى ،)MissesLabel وغير خاصية النص ،)

خاصية  واجعل(، MissesCountLabelغير أداة العنوان األخر  لالسم )كذلك (. و:Missesإلى )

 .النص فارغة

 لتكون شاشة التطبيق كما بالشكل التالي :
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 التطبيق: لمكوناتإضافة السلوكيات 

مكونات التطبيق وترتيبها على الشاشة، سنقوم في هذه الخطوة بضبط سلوكيات ل ناوتصميم تنابعد إضاف

 (Moleلخلد )ا ينتقلوذلك كي ( أثناء تشغيل التطبيق. Events( لتستجيب لألحداث )Behaviorsالمكونات )

 .ثانية كل (Canvas)لوحة التزيين  على عشوائي موقع إلى

يعرض  وسوف ظهر بالنقر عليه ليحصل على نقاط، أينما الخلد من في اللعبة هو االستفادة المستخدم وهدف

 إعادة زر على النقروعند . فيها الخلد والمرات التي يفشل فيها المستخدم يضرب التي المرات عدد التطبيق

 .(0( تبدأ اللعبة من جديد ويتم تعيين النتيجة إلى )Reset) تعيين
 

 (:Moleتحريك الخلد )

 ب إنفنتورأ( مبني داخل built-in proceduresحرك الخلد سنقوم بإنشاء إجراء خاص بذلك )نكي 

(App Inventor) ك باتباع الخطوات التالية :ل، وذ 

 الكتل.نتقل لشاشة ن( لBlocksانقر زر ) .1

( إلى منطقة doسحب اإلجراء الفارغ الذي يتضمن كلمة )ثم ا( Proceduresقائمة اإلجراءات ) انقر على .2

 الكتل.

 ( ليكون هذا االسم هو اسم اإلجراء.MoveMoleانقر خانة النص في اإلجراء الجديد، واكتب االسم ) .3
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فئات الكتل، ثم اسحب إجراء  ( أسفلcanvasالموجود أسفل لوح التزيين ) (Mole)مكون  انقر على .4

(call Mole.MoveTo إلى منطقة الكتل داخل اإلجراء السابق تخصيصه. وهذا اإلجراء الجديد مسؤول )

( المسؤولة عن تحريك الخلد x, yيحتوي إجراء تحريك الخلد على إحداثيات ) عن تحريك صورة الخلد.

اإلحداثيات، حتى ال يتوقع المستخدم الحركة التالية على الشاشة. وعلينا أن نقوم بتعيين قيم عشوائية لهذه 

 للخلد.

( على المكون x(، ونضعه عند النقطة )Math( من فئة كتل الحساب )random integerنختار المكون ) .5

( الموجودة في خانة 100(، ونحذف القيمة )0( إلى )1(، ونغير القيم )call Mole.MoveToالسابق )

(to بتحديدها ،) علىثم الضغط (Delete) .من على لوحة المفاتيح 

 في نهاية المكون السابق. ا(، ونضعهMath( من فئة كتل الحساب )-سحب كتلة الطرح )ا .6

 
( في Canvas1.Widthمن أسفل فئات الكتل، ثم اختر مكون ) (Canvas)حدد مكون لوحة التزيين  .7

 المنطقة الفارغة األولى في مكون الطرح.

من أسفل فئات الكتل، ثم اختر مكون  (Canvas)( الموجود أسفل لوحة التزيين Moleمكون ) حدد .8

(Mole.Width.في المنطقة الفارغة الثانية في مكون الطرح ) 
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( Canvas1( في قيمة عشوائية من صفر إلى عرض لوحة التزيين )xوبذلك يتحرك الخلد على المحور )

 (Moleمطروحة من عرض صورة الخلد )

( إلى طول لوحة التزيين 0( لتكون إحداثياته من صفر )yلخطوات السابقة لتعيين قيمة المحور )اتبع نفس ا .9

(Canvas1( مطروحة من طول صورة الخلد )Mole) ،: ليكون اإلجراء على الشكل التالي 

 
 

 

 ظة :ـــالحـم

ثم غير  (Duplicate)عليه بزر الفأرة األيمن واختر أمر  بالنقرتذكر أنه يمكن تكرار اإلجراء الفرعي، 

(Width)  إلى(Height). 

 

 حركة الخلد عند بدء التطبيق: ءعا ستدإ

حدث تحريك الخلد عند بداية تشغيل التطبيق.  باستدعاءسنقوم في هذه الخطوة بكتابة إجراء جديد ليقوم 

 ولعمل ذلك نتبع الخطوات التالية: 
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ثم اسحب كتلة تهيئة الشاشة ( أسفل فئات الكتل، Screen1قم بتحديد مكون الشاشة ) .1

(Screen1.Initialize.إلى منطقة الكتل ) 

( داخل إجراء تهيئة الشاشة call MoveMoleكتلة )اسحب ( ثم Proceduresحدد فئة كتلة إجراءات ) .2

(Screen1.Initialize) 

 

 

 تعيين حركة الخلد لتكون كل ثانية:

ونضبط خاصية الفاصل الزمني له  (Clock)لكي نجعل الخلد يتحرك كل ثانية سنستخدم مكون الساعة 

(TimerInterval( القيمة )1( مل ثانية، أو ثانية واحدة )1,000)لعمل ذلك نقوم بما يلي:، و 

 .( إلى منطقة الكتلClock1.Timer( أسفل فئة الكتل، ثم اسحب كتلة )Clock1حدد مكون الساعة ) .1

( داخل إجراء تهيئة الشاشة call MoveMole( ثم قم بسحب كتلة )Proceduresحدد فئة كتلة إجراءات ) .2

(Clock1.Timer.) 

 
 

 ظة :ـــالحـم

( لمكون TimerIntervalأو بطيئة بالنسبة لك، يمكنك تغيير الخاصية ) إذا كانت حركة الخلد سريعة جدا  

 ( للتحكم في سرعته.Designer( في مصمم المكونات )Clock1الساعة )

 

 

 (:Scoreتسجيل النتيجة )

 (، وHitsCountsLabel( هما )labelsقمنا أثناء تصميم التطبيق بإنشاء عنصري عنوان )

(MissesCountsLabel( وقد تم تعيينها على القيمة االفتراضية ،)0 ،)هذه القيمة الموجودة في ولكي نزيد 
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، دعندما يفشل المستخدم في اصطياد الخل وتقليلهاهذين العنوانين عندما ينجح المستخدم في النقر على الخلد، 

عن  (Canvasلتحديد مكان النقر على الشاشة )لوحة التزيين  ،(Canvas1.Touched) كتلة نستخدم سوف

 الخطوات التالية: ، وذلك باتباع(x , yطريق اإلحداثيات )

أسفل فئات الكتل، ثم اختر كتلة لمس لوحة التزيين  (Canvas)عنصر لوحة التزيين  حدد .1

(Canvas1.Touched.) 

( واتركها داخل اإلجراء السابق if - thenثم اسحب حلقة التكرار ) (Control)انقر فئة كتل التحكم  .2

(Canvas1.Touched.) 

 

( لتتم توسعة if( واتركها داخل كتلة )elseلة )الزر األزرق داخل كتلة التكرار، ثم اسحب كت انقر على .3

 .بها (else)حلقة التكرار وإظهار الشرط 

 

( ثم اسحب األحداث الفرعية التي ستظهر منه إلى Canvas1.Touchedحرك الماوس فوق حدث ) .4

 (.if( داخل كتلة )get touchedAnySpritالخارج. وقم بسحب الحدث )
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العنصر  حدد( HitsCountLabelفي عنصر العنوان )( Scoreنزيد قيمة النتيجة ) كي .5

(HitsCountLabel( أسفل منطقة الكتل، ثم اسحب كتلة خاصية النص لعنصر العنوان )Set 

HitsCountLabel.Text( داخل كتلة )then.) 

( وضعها في نهاية كتلة خاصية النص السابقة +( ثم اسحب كتلة الجمع )Mathانقر فئة كتلة الحساب ) .6

(Set HitsCountLabel.Text.) 

( أسفل منطقة الكتل، ثم اسحب كتلة خاصية النص لعنصر العنوان HitsCountLabelانقر عنصر ) .7

(HitsCountLabel.Text.داخل الكتلة الفارغة في نهاية الحدث السابق ) 

بتغيير  ( وضعها في نهاية الحدث السابق، ثم قم0( ثم اسحب كتلة القيمة )Mathانقر فئة كتلة الحساب ) .8

 (.1( إلى )0القيمة )

 ( في القسم اآلخر الموجود في حلقة التكرار.MissesCountLabelكرر الخطوات السابقة للعنوان ) .9

 

 

 

 التطبيق: تجربة

يمكننا تجريب التطبيق عند هذه النقطة قبل استكمال باقي 

 وذلك باتباع الخطوات التالية: السلوكيات واألحداث

  .(Connect)( من قائمة Al companionاختر أمر ) .1

إلى الكود الذي سيظهر على الشاشة،  الجهاز الذكيوجه كاميرا  .2

ليتم تشغيل التطبيق على  (Scan QR code) زر وانقر على

 .الجهاز

انقر صورة الخلد التي تتحرك في أماكن عشوائية على الشاشة،  .3

 (.Hitsفي عنوان ) (Score)والحظ زيادة النتيجة 



 

  60  
 ، الحربي، الصالحي(App Inventor) تطبيقات األجهزة الذكية 2018 © 

 تعيين النتيجة:إعادة 

على زر  النقرل حدث يفعت عن طريق( Misses(، و )Hitsيمكن إعادة تعيين النتيجة بتصفير عنواني )

(Reset:ولعمل ذلك نتبع الخطوات التالية .) 

سحب حدث النقر على الزر ثم ا( الموجود أسفل الشاشة في لوح الكتل، Resetانقر على مكون الزر ) .1

(When Reset.Click إلى ).منطقة الكتل 

( داخل set HitsCountLabel.Textسحب حدث )وا(، HitsCountLabelانقر على عنصر العنوان ) .2

( وقم بسحب القيمة Mathكتلة الحساب ) انقر على(، ثم When Reset.Clickحدث النقر على الزر )

 ( إلى نهاية الحدث.0)

 setسحب حدث )وا(، MissesCountLabelانقر على عنصر العنوان ) .3

MissesCountLabel.Text( داخل حدث النقر على الزر )When Reset.Click كتلة  انقر على(، ثم

 ( إلى نهاية الحدث.0( وقم بسحب القيمة )Mathالحساب )

 

 :التطبيق تجربة

 التطبيق نتبع الخطوات التالية: تجربةل

  .(Connect)( من قائمة Al companionاختر أمر ) .1

ليتم   (Scan QR code) زر وانقر علىإلى الكود الذي سيظهر على الشاشة،  الذكيالجهاز وجه كاميرا  .2

 .الجهازتشغيل التطبيق على 

في عنوان  (Score)انقر صورة الخلد التي تتحرك في أماكن عشوائية على الشاشة، والحظ زيادة النتيجة  .3

(Hits.) 

 النتيجة.( من جديد في عنواني 0( لتظهر القيمة )Resetزر ) انقر .4

 

 عند بدء التطبيق: (MissesCount) و  (HitsCount)تهيئة عنواني 

( داخل set HitsCountLabel.Textسحب حدث )وا(، HitsCountLabelانقر على عنصر العنوان ) .1

( وقم بسحب Mathكتلة الحساب ) انقر على(، ثم When screen1.initializeحدث النقر على الزر )

 الحدث. ( إلى نهاية0القيمة )
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 setسحب حدث )وا(، MissesCountLabelانقر على عنصر العنوان ) .2

MissesCountLabel.Text( داخل حدث النقر على الزر )When screen1.initialize انقر (، ثم

 ث.( إلى نهاية الحد0( وقم بسحب القيمة )Mathكتلة الحساب ) على

 

 : اهتزاز الجهاز عند لمس الخلد

 لعمل ذلك نفعل حدث لمس الخلدويمكن جعل الجهاز يهتز عندما يتم لمس الخلد أثناء تشغيل التطبيق، 

 باتباع الخطوات التالية:

 whenسحب كتلة لمس الخلد )اثم الموجود أسفل الشاشة في لوح الكتل،  (Mole)تحديد عنصر  .1

Mole.Touched.إلى منطقة الكتل ) 

سحب حدث استدعاء صوت االموجود أسفل الشاشة في لوح الكتل، ثم ( Soundنقر عنصر الصوت )ا .2

سحب قيمة ا(، when Mole.Touched(، وضعه داخل كتلة )call Sound1.Vibrateاالهتزاز )

 (.0من ) ( بدال  100( إلى نهاية الحدث، وغير قيمتها إلى )Mathعددية من كتلة الحساب )

 
 التطبيق: تجربة

 التطبيق نتبع الخطوات التالية: تجربةل

  .(Connect)( من قائمة Al companionاختر أمر ) .1

ليتم   (Scan QR code)زر  وانقر علىإلى الكود الذي سيظهر على الشاشة،  الجهاز الذكيوجه كاميرا  .2

 .الجهازتشغيل التطبيق على 

لجهاز، والحظ زيادة النتيجة انقر صورة الخلد التي تتحرك في أماكن عشوائية على الشاشة، ليهتز ا .3

(Score) ( في عنوانHits( وعنوان ،)Misses.) 

 ( من جديد في عنواني النتيجة.0( لتظهر القيمة )Resetنقر زر )ا .4
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 :التطبيق الشكل الكامل لكتل

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 تدريب عملي
 

 ..بعد متابعتك البيان العملي 

مستخدما  طريقة أخر  لعبة مماثلة  أنشئ •

 ؟الحتساب النتيجة
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 الوثيقة

العلمية



 

 

 

 

 



 

  
 

 



 

  
 

 



 

  
 

 



 

  
 

 



 

  
 

 



 

  
 

 



 

  
 

 



 

  
 

 



 

  
 

 



 

  
 

 



 

  
 

 



 

  
 

 



 

  
 

 



 

  
 

 



 

  
 

 



 

  
 

 



 

  
 

 



 

  
 

 


