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بازی قاپیدن 1

.ازیکنقطهتصادفیدرباالیصحنهشروعکنید

بروبهباال



برواونباال
scratch.mit.edu

آماده شو

تصویری برای پس زمینه
انتخاب کنید مثال 

Boardwalk

نید شکلی را انتخاب ک
Appleمثال 

Apple

AppleBoardwalk

نکته

y = –180

x = 240x = –240

را بنویسید تا 180عدد 
به باالی صحنه برود

.بر روی پرچم سبز برای شروع کلیک کنید

امتحانش کن

.مختصاتی از باال به پایین بر روی صحنه است/محلyمقدار

y = 180

این کد را اضافه کن



بازی قاپیدن 2

.شکلتانراازباالبهپایینبیندازید

سقوط



سقوط
scratch.mit.edu

آماده شو

امتحانش کن

نکته
و پایین بردن برای باال

.شکلک ها استفاده کنید
از دستور

Apple

برای متوقف کردن برنامه بر روی 
.دکمه توقف کلیک کنید

بر روی پرچم سبز برای
.شروع کلیک کنید

بر سیببرای انتخاب شکل 
.روی آن کلیک کنید

این کد را اضافه کن

عالمت منفی را برای 
نیدپایین افتادن تایپ ک

ین ببیند که نزدیک پای
.صفحه شده است

به باالی صحنه برش 
.گردانید

.کد قبلی را دست نزنید و این دستورها اضافه کنید

را از گروه yمکاندستور 
در داخل این عملگرها

.دستور قرار دهید
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کلیدهایچپوراسترابرایحرکتقاپنده

حرکتدادنقاپنده



را به پایین کاسه
.صحنه بکشید

حرکتدادنقاپینده
scratch.mit.edu

آماده شو

امتحانش کن

این کد را اضافه کن

کلیدهای جهت دار را برای حرکت 
.دادن قاپینده بزنید

Bowl کاسهیک قاپینده مانند
.را انتخاب کنید

بر روی پرچم سبز برای
.شروع کلیک کنید

جهت راستاز منو گزینه 
.را انتخاب کنید

جهت چپاز منو گزینه 
.را انتخاب کنید

Bowl



بازی قاپیدن 4

.شکلکهاییکهدرحالافتادنهستندرابگیرید

!بقاپش



سیببرای انتخاب 
.روی آن کلیک کنید

!بقاپش
scratch.mit.edu

آماده شو

نکته

صدایی را از بین کتابخانه 
.صداها انتخاب کنید

اگر می خواهید که صداهای 
ر روی مختلفی را اضافه کنید ب

.کلیک کنیدصداهانمای، 

Apple

وقتی که می خواهید دستورهای
دیگری را اضافه کنید

.برویدکدبه نمای 

Bowl(کاسه )را از
.منو انتخاب کنید

.صدایی را انتخاب کنید

این کد را اضافه کن
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هربارکهچیزیدرحالافتادنرامیگیرید،
.بهامتیازهایکیاضافهکنید

جمعکردنامتیاز



جمعکردنامتیاز
scratch.mit.edu

آماده شو

این کد را اضافه کن

امتحانش کن
بر روی پرچم سبز برای شروع کلیک کنید
!سپس سیب ها را بقاپید و امتیاز بگیرد

.نیددو دستور جدید را به کدتان اضافه ک

متغیرهابه گروه 
.بروید

د وبگذاریامتیازنام متغیر را 
.را کلیک کنیدتایید

امتیاز

بر روی دکمه 
ایجاد یک متغیر

.کلیک کنید

Apple

را از امتیازگزینه 
.منو انتخاب کنید

این دستور را برای ریست 
.کردن امتیاز اضافه کنید

این دستور را برای
.اضافه کردن امتیاز بزنید
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دریافتجایزهبرایگرفتنیکشکلطالیی

جایزه



یر می توانید از ابزارهای نقاشی برای تغی
.ظاهر شکل سیب جایزه استفاده کنید

right-clickبرای کپی کردن شکلکتان، 
.(یدکلید سمت راست موس را بزن.)کنید

جایزه
scratch.mit.edu

آماده شو

!سیب های جایزه را برای کسب امتیاز بیشتر شکار کنید

حالتها، Tabبر روی 
.کلیک کنید

Apple2

.را انتخاب کنیدتکثیرو سپس 

امتحانش کن

این کد را اضافه کن
.کلیک کنیدکدبر روی نمای، 

زه تعداد امتیازی که برای قاپیدن سیب جای
.می خواهید بگیرید را وارد کنید
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اگر توانستید که امتیاز کافی جمع کنید، 
.نمایش داده شود« برنده شدی»پیام 

!برندهشدی



!برنده شدی
scratch.mit.edu

ن برای کشیدنقاشیبر روی 
.دیک شکل جدید کلیک کنی

این کد را اضافه کن

1شکلک 

امتحانش کن
به بازی کردن آنقدر ادامه دهید

رنده تا اینکه امتیاز کافی برای ب
.شدن را به دست آورید

بر روی پرچم سبز برای
.شروع کلیک کنید

آماده شو

یغام برای نوشتن یک پمتناز ابزار 
.نیداستفاده ک« برنده شدی»مانند 

اگر می خواهید می توانید فونت، 
.اندازه و رنگ را تغییر دهید

نقاشی

ا را از گروه متغیرهامتیازقطعه 
.در اینجا قرار دهید

.کلیک کنیدکدبر روی نمای، 


