
 

 

 

 

 

 
 مسائل الفئة األولى  )األطفال(

 
 اختبار لغة سكراتش: الببغاء والصياد 

علينا تصميم لعبة من عدة مراحل يكون فيها الببغاء قادرًا على الطيران من على غصن الشجرة التي يقف عليها ليصل في 
مرحلة إلى الغصن المقابل متجاوزا الصياد الذي يطلق النار عليه مرة وجامعًا لبعض الزهور التي تتساقط عليه مرة كل 

 أخرى وفق ما يلي :

 حركة الببغاء

الببغاء يكون واقفا بدون تحريك أجنحته على الغصن في الجهة اليسرى ويمكنه الطيران باستخدام األسهم األربعة لألعلى 
واليمين واليسار وبمجرد مالمسة للغصن اليساري )األوراق الخضراء(  يتوقف عن الطيران، حيث أنه  يحرك واألسفل 

 جناحيه بشكل مستمر في حالة الطيران.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 المرحلة األولى:

ويظهر   x=-160,y=35يظهر الببغاء على الغصن في الموضع : 
 الصياد في األسفل بحيث يأخذ موضعًا عشوائيا بين

 x=100,y=-136    وx=-100,y=-136    ثانية ، ويقوم   2كل
ثانية تتجه   0.5بإطالق ثالث طلقات متتالية بين كل طلقة وأخرى 

خطوات بحيث إن أصابت إحداها الببغاء تنتهي  5لألعلى بسرعة 
اللعبة بالخسارة حيث أن الخسارة توقف كل شي وتظهر عبارة 

(you lose.على المنصة ) 

اء الطيران مبتعدا عنها ليصل للغصن األخضر المقابل لتبدأ المرحلة الثانية عند مالمسة الغصن األخضر على الببغ
 المقابل، حيث يختفي الصياد وطلقاته.

  المرحلة الثانية :

يختفي الصياد في هذه المرحلة . بحيث تبدأ األزهار بالتساقط من 
ثانية قبل أن  21خالل زهرات  01األعلى وعلى الببغاء جمع عدد وقدره 

  حيث: يالمس الغصن المقابل لينتقل للمرحلة الثالثة

  يظهر الزمنtime 21ليصل إلى  0على المنصة ويبدأ من 
 .scoreوكذلك يظهر عداد الزهور 

  كل زهرة تأخذ موضعًا عشوائيًا بينx=100,y=155   وx=-100,y=155   حتى تالمس  2-وتتحرك لألسفل بسرعة
 من جديد للتساقط. الحافة لتعود



 

 

 

 

 

  كل زهرة تزيد الـscore .بمقدار واحد عند مالمستها الببغاء لتختفي بعدها وتعود للظهور من جديد للتساقط 

   تتوقف األزهار عن التساقط . 01عندما يصبح عدد األزهار الملتقطة أكبر أو يساوي 

 ( قبل جمع العدد المطلوب تنتهي  21إذا انتهى الزمن )اللعبة بالخسارة.ثانية 

  ،مالمسة الببغاء للغصن المقابل قبل نهاية الزمن ال تنقله للمرحلة التالية ولو جمع العدد المطلوب من الزهور
 ثانية تبدأ المرحلة الثالثة. 21بعد مرور زمن  01حيث فقط إذا المس الببغاء الغصن األخضر المقابل برصيد 

 المرحلة الثانية :

لتزداد األمور صعوبة على صديقنا الببغاء حيث  يعود الصياد للظهور
يترافق إطالق الصياد للطلقات بنفس األسلوب السابق) نفس حركة 
الصياد وأسلوب إطالقه للطلقات الثالثة في المرحلة األولى ونفس 

شروط نهاية اللعبة عند المالمسة( ولكن هنا يترافق ظهوره مع تساقط 
زهور أيضا خالل  01عدد قدره  الزهور بحيث يجب على الببغاء جمع

 : وبحيث ثانية ولكن بدون أن تصيبه طلقات الصياد  21الزمن 

 الزمن يعود ليبدأ من الصفر مجددًا وكذلك عداد الزهور 

  كل زهرة تأخذ موضعًا عشوائيًا بين x=100,y=155  وx=-100,y=155   حتى تالمس  2-وتتحرك لألسفل بسرعة
 قط.الحافة لتعود من جديد للتسا

  كل زهرة تزيد الـscore  بمقدار واحد عند مالمستها الببغاء لتختفي بعدها وعندما يصبح عدد األزهار الملتقطة
  تتوقف األزهار عن التساقط 01أكبر أو يساوي  



 

 

 

 

 

 ( قبل جمع العدد المطلوب تنتهي اللعبة بالخسارة. 21إذا انتهى الزمن )ثانية 

  قبل نهاية الزمن ال تنه اللعبة ولو جمع العدد المطلوب من الزهور، حيث فقط مالمسة الببغاء للغصن المقابل
  ثانية تنتهي اللعبة بالفوز. 21بعد مرور زمن  01إذا المس الببغاء الغصن األخضر المقابل برصيد 

 بإنشاء تقم ال Parrot.sb2.الملف  ضمن لك معطاة   اللعبة هذه إلنشاء الالزمة والمظاهر الكائنات كافة :هامة مالحظة
 .مظاهر أو كائنات أي أواستيراد تعديل أو

 : ++Cاختبار لغة 

 يكون عندما التالي البرنامج خرج هو ما .وأرسله إلى حسابك الشخصي على الموقع نصي ملف في الحل اكتب :مالحظة
 ( :٤) مساوياً  الدخل

#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
int x; 
cin >> x; 
for (int i = 1; i <= x; i++) 
{ 
for (int j = x; j > i; j--) 
{ 
cout<<" "; 
} 
for (int k = 0; k < i; k++) 
{ 
cout << "*"; 
} 
cout << endl; 
} 
return 0; 
} 

 



 

 

 

 

 

 اختبار علم الحاسوب والمنطق:

 تطلبها.محل بيع المثلجات، ُتكدس كرات المثلجات في البوري بشكل دقيق كما  في

 ماذا يجب عليك أن تقول كي تحصل على بوري من المثلجات

 كما هو في الشكل المجاور؟

       أريد بوري من..

 شوكوال                                                                                  

 مارشميلو          شوكوال..مارشميلو..فريز -0

 فريز..مارشميلو..شوكوال -2

  فريز          شوكوال..فريز..مارشميلو -3

 فريز..شوكوال..مارشميلو -4

 

 

 

 


