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پروازش بده

انتخاب بازیگر

1

شکلکی را برای پرواز کردن انتخاب کن

!وقت پروازه 



این کد را اضافه کن

آماده شو

لوه شکلکی مناسب با ج
.پرواز را انتخاب کن

انتخاب بازیگر
scratch.mit.edu

چیزی که می خواهید 
جا بازیگرتان بگوید را این

تایپ کنید

. نپس زمینه ای را انتخاب ک
blue sky2مثال 

امتحانش کن

.برای شروع، روی پرچم سبز کلیک کن



پروازش بده

برای شبیه سازی پرواز بازیگر باید
.منظره ها را حرکت دهید

شروع پرواز
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شروع پرواز
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آماده شو

از لبه سمت راست 
صحنه شروع کنید

نکته

y = -180

x = -240 x = 240

این کد را اضافه کن

عددی منفی برای حرکت آن 
به سمت چپ را وارد کنید

ب مانند یک ساختمان را انتخاشکلکی
.کنید تا در باالی آن پرواز کنید

.مکانی را بر روی صحنه از چپ به راست مشخص می کندxمقدار 
y = 180



پروازش بده

.منظره های متفاوتی را اضافه کنید

تغییر منظره
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این کد را اضافه کن

آماده شو

تغییر منظره
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برای انتخاب شکلک ساختمان،
.بر روی آن کلیک کنید

امتحانش کن
.برای شروع، روی پرچم سبز کلیک کن

سپس بر روی نمای 
Costumes ها برای

دیدن سایر حالت های 
.ساختمان کلیک کنید

بر روی نمای                      کلیک کنید
برای تغییر حالت ها این 

.دستور را اضافه کنید



پروازش بده

با زدن کلیدی باعث جابجا شدن 
.بازیگرتان شوید

هدایتش کن
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Make 



هدایتش کن
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آماده شو

xتغییر 
این کد را اضافه کن

.بازیگرتان را به چپ و راست ببرید

.عالمت منفی را برای حرکت به چپ تایپ کنید.نیدعالمت منفی را برای حرکت به پایین تایپ ک

امتحانش کن

.بازیگرتان را به باال و پایین ببرید

کیبوردتان را برای ( جهت دار)arrow keyکلیدهای 
.حرکت دادن بازیگر به اطراف بزنید

.بر روی شکلک پرنده تان کلیک کنید تا انتخاب شود

yتغییر 



پروازش بده

!  در آسمان ابرهایی شناور را بسازید

ابرهای شناور
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ابرهای شناور
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آماده شو

.را انتخاب کنیدCloudsاز کتابخانه شکلک ها 

y = -180

x = -240 x = 240

را در داخل  pick randomدستور 
.قرار دهیدset y toدستور

نکته

y = 180

این کد را اضافه کن

برای آنکه ابرها در نیمه باال 
.را تایپ کنید180باشند، 

.مکانی را بر روی صحنه از باال به پایین مشخص می کندyمقدار 



پروازش بده

.قلب و یا چیزهای دیگری در هوا اضافه کنید

قبلهای پرنده
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قلب های پرنده
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این کد را اضافه کن

آماده شو

.قلب و یا هر شکلک دیگری را اضافه کنید

.برای شروع، روی پرچم سبز کلیک کن

.شکلک را به پایین و باال حرکت دهید

جای شکلک تان را در انتهای سمت راست 
.صحنه تنظیم کنید

.شکلک را در تمام طول صحنه حرکت دهید

امتحانش کن



پروازش بده

هر بار که قلب و یا چیز دیگری را 
.می گیرید، امتیاز را اضافه کن

امتیاز جمع کن
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امتیاز جمع کن
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بگذارید وPointsنام متغیر را 
.کلیک کنیدOkسپس روی 

را Heartاز منو گزینه 
.انتخاب کنید

شکلک پرنده خود را 
.انتخاب کنید

.یک امتیاز اضافه کنید

.درا بازنشانی کنیpointsابتدا مقدار 

امتحانش کن

آماده شو

بر روی دکمه 
Make a Variable

.کلیک کنید

Points

Variable را انتخاب
.کنید

این کد را اضافه کن

.نبرای شروع، روی پرچم سبز کلیک ک


