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 התחבר לאתרscratchבכתובת  :https://scratch.mit.edu/

ליצירת תסריט חדשצור ולחיצה על כפתור 

צור תסריט חדש

https://scratch.mit.edu/


תן שם לתסריט

קבע את שפת העבודה לאנגלית

תסריט חדש
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מבנה חלון העבודה

במה

stage
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sprites

תסריטים

scripts

הוראות

commands



הבמה

מידות הבמה:

יחידות480:  רוחב

יחידות360: אורך

(0,0):  מרכז הבמה



:זהה את הנקודות הבאות

(-100, 100)

( 150,  -50)

(-200,-100)

(  50,  100)

היכן תמצא הנקודה

(-100,-200)?

הבמה



הינה כל עצם שנמצא על הבמהדמות•

.עם דמות החתולייפתח כל פרויקט חדש •

דמות  
(SPRITEשדון )

:הדמות מאפשרקליק ימני על •

(duplicate)לשכפל דמות •

(delete)למחוק דמות •



דמות  
(SPRITEשדון )

.ותן לה שםסמן בקליק את הדמות:  (באנגלית)שם מתאים ניתן לדמות 

:ניתן לקבוע מאפיינים לדמות

y-ובציר ה x-מיקום התחלתי בציר ה

sizeגודל הדמות  

Dorectionהכיוון התחלתי אליו תפנה הדמות  

showגלויה או מוסתרת  הדמות האם 



.הוראה משמשת אותנו להנחות את הדמות כיצד להתנהג•

.הדמות מבצעת את ההוראה•

.  שוניםהוראות מסוגים Scratch-ל•

.לכל קבוצת הוראות צבע משלה

הוראות 



לחיצה על סמל ההוספה שבתחתית קבוצת ההוראות מאפשר •

להוסיף לתסריט הוראות מקבוצות נוספות

הוראות 



.תסריטרצף של הוראות יוצרות •

לכל דמות יכול להיות תסריט אחד או הרבה  •

.תסריטים שירוצו במקביל

דמות שאין לה תסריט אינה מבצעת דבר  •

.חלק מהרקעומהווה 

בעזרתו Scratchהתסריט הוא הכלי של •

.כיצד לפעולמנחים את הדמות 

SCRIPTתסריט 



הינו תקציר הכתוב בשפה חופשית ומשמש להעברת מידע בין תיעוד•

כותבי התסריט 

.כדי להזכיר לכותב התסריט מה מבצע התסריט-וגם 

.במיוחד בתסריטים ארוכים, חשוב לתעד בקצרה מה עושה כל דמות•

קליק ימני באזור : כדי להוסיף תיעוד•

.add comments-התסריטים ובחירה ב

COMMENTSתיעוד 



-בחר בFileמתפריט קובץ •

Save as a copyלשמירה ראשונית ומתן שם

.אם טרם ביצעת זאת

Save nowלשמירה חוזרת.

.התכנית תישמר באזור האישי באינטרנט

SAVEשמירה  



My Stuffדברים שלי-מהתפריט האישי בחר ב•

תסריט  /שליד התכניתSee insideלחיצה על •

המתאימים

LOADטעינה  



על הבמה( רץ)התסריט מתבצע •

לחיצה על הדגל הירוק תגרום לתסריט להתבצע•

לחיצה על הסמל האדום יעצור את ביצוע התסריט

.ניתן לשלוט בגודל הבמה•

.יגדיל את הבמה למקסימום( החוצה)לחיצה על סמל החיצים 

יחזיר את הבמה( פנימה)לחיצה על סמל החיצים , כשהבמה במקסימום

.לגודל הרגיל

הרצה



.תסריט בנוי מאבני בניין שכל אחת מהן מהווה הוראה•

לאבני הבניין בלטים ומגרעות המאפשרים להן •

להשתלב זו בזו

לא ניתן להוסיף אבן לפני אבן התחלה•

הוראות מסוימות מאפשרות לשלב בתוכן הוראות•

יש הוראות שתהיינה האחרונות בתכנית•

בניית תסריט

אבני הבניין



Eventsתסריט יתחיל תמיד באירוע מקבוצת האירועים •

כאשר לוחצים על הדגל הירוק

כאשר לוחצים על מקש מסוים

כאשר מקליקים על הדמות הנוכחית

בניית תסריט

אירוע התחלתי



נגרור למקום , כדי להוסיף הוראה בתוך התסריט•

,  המבוקשת( אבן הבניין)המתאים את ההוראה 

.והאבן תשתלב במקום המתאים

באותו אופן ניתן ליצור תסריט  

המורכב מקבוצת הוראות ולשלבן  

.במקום המתאים

עריכת תסריט



לשלב את הקטע החדש ולחבר מחדש, ואפשר גם לנתק את הרצף•

עריכת תסריט



(אינו מכיל אירוע התחלתי)קטע מנותק •

.לא יתבצע

, כדי למחוק קטעי תסריט•

נתק אותם מהתסריט  

התסריטיםוגרור אותם אל מחוץ לאזור

עריכה ומחיקה


