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آهنگ بسازید

یر به هر ترتیبی که دوست دارید از برگه ها ز 
:استفاده کنید

طبل زدن•
(ضرب آهنگ)ساخت یک ریتم •
متحرک سازی طبل•
ساخت یک ملودی•
نواختن یک آکورد•
آهنگی غافلگیر کننده•
صداهای بیت باکس•
ضبط صدا•
پخش یک آهنگ•

برگی9مجموعه 
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.برای زدن طبل، کلیدی را بفشارید

طبل زدن



آماده شو

امتحانش کن

این کد را اضافه کن

طبل را انتخاب کنید

پس زمینه ای را 
.انتخاب کنید

طبل زدن
scratch.mit.edu

Theater 2

Drum

.روی کیبورد را بزنید( فاصله)Spaceکلید

از منو صدایی که 
.می خواهید را انتخاب کنید
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.تکراری از صدای طبل ها را پخش کنید

ساخت یک ریتم

آهنگ بسازید



آماده شو

امتحانش کن

این کد را اضافه کن

ل شک،از گروه موسیقی
Drumرا انتخاب کنید.

پس زمینه ای را 
.انتخاب کنید

ساخت یک ریتم
scratch.mit.edu

Drum TablaTheater 2

..روی کیبورد را بزنید( فاصله)Spaceکلید 

برای آنکه فقط شکل های مربوط به موسیقی را در 
.لیک کنیدکموسیقیکتابخانه اشکال ببیند، بر روی گروه 

.  مشخص کنید که چند بار می خواهید تکرار شود

. برای تغییر ریتم اعداد مختلفی را امتحان کنید
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.برای متحرک سازی، حالت ها را عوض کنید

متحرک سازی یک طبل

آهنگ بسازید



آماده شو

طبلی را 
.انتخاب کنید

.کلیک کنیدکدبر روی 

برای مشاهده همه حالت ها، 
.دکلیک کنیحالتهابر روی 

برای آنکه رنگ ها را عوض 
کنید از ابزارهای موجود در 

.نقاشی استفاده کنید

متحرک سازی یک طبل
scratch.mit.edu

Drum Conga

امتحانش کن

این کد را اضافه کن

.کیبورد را بزن( جهت چپ)left arrowکلید 

حالت ها

کد

صدایی را از منو 
.انتخاب کنید
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نواختن گروهی از نت ها

ساخت یک ملودی

آهنگ بسازید



آماده شو

این کد را اضافه کن

ساخت یک ملودی
scratch.mit.edu

سازی را انتخاب کنید
ساکسیفونمثال یک 

Saxophone

امتحانش کن

برای آنکه فقط شکل های مربوط به
یند، موسیقی را در کتابخانه اشکال بب

.کلیک کنیدموسیقیبر روی گروه 

.را بزنید( جهت باال)up arrowکلید 

را( جهت باال)up arrowکلید 
.ید انتخاب کن( یا هر کلید دیگری را )

.صدهای مختلفی را انتخاب کنید
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برای ساخت آکورد چندین صدا را همزان 
.پخش کنید

نواختن یک آکورد

آهنگ بسازید



آماده شو

این کد را اضافه کن

نواختن یک آکورد
scratch.mit.edu

سازی را انتخاب کنید مثال
ترامپتیک  Trumpet

برای آنکه فقط شکل های مربوط به 
د، بر موسیقی را در کتابخانه اشکال ببین

.کلیک کنیدموسیقیروی گروه 

.یدبرای پخش آهنگی بعد از اتمام آهنگ قبلی از دستور                             استفاده کن

نکته

امتحانش کن
.را بزن( جهت پایین)down arrowکلید 

.برای آنکه همزمان چندین آهنگ پخش شوند از دستور                        استفاده کنید

(جهت پایین)down arrowکلید 
.درا انتخاب کنی( یا هر کلید دیگری را )

.دصداهای مختلفی را انتخاب کنی
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.تصادفی یکی از آهنگ های لیست را پخش کنید

آهنگی غافلگیر کننده

آهنگ بسازید



آماده شو

آهنگی غافلگیر کننده
scratch.mit.edu

Guitar

کلیک کنید تا ببینیدصداهابر روی 
.چند تا صدا در سازتان وجود دارد

یکی از ساز ها را انتخاب کنید 
مثال گیتار

این کد را اضافه کن

.را بزیند( جهت راست)right arrowکلید 

امتحانش کن

صداها

تعداد صداهایی که سازتان 
.دارد را در اینجا تایپ کنید

انتخاباینجا یک دستور 
.قرار دهیدتصادفی

.کلیک کنیدکدبر روی 

( جهت راست)right arrowکلید 
.را انتخاب کنید

کد
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نواختن مجموعه ای از صداهای انسانی

(حنجره نوازی)صداهای بیت باکس 

آهنگ بسازید



آماده شو

.کلیک کنیدکدبر روی 

صداهای بیت باکس
scratch.mit.edu

Microphone

کلیک کنید تا ببینیدصداهابر روی 
.چند تا صدا در سازتان وجود دارد

این کد را اضافه کن

امتحانش کن
.را بزنیدBبرای شروع کلید 

شکلک میکروفن را 
.انتخاب کنید

صداها

تعداد صداهایی که سازتان 
.دارد را در اینجا تایپ کنید

کد

.درا انتخاب کنی( یا هر کلید دیگری)bکلید 

انتخاباینجا یک دستور 
.قرار دهیدتصادفی
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.صدای خودتان را پخش کنید

ضبط صدا

آهنگ بسازید



آماده شو

.را بزنیدCبرای شروع کلید 

برای ضبط صدا بر روی
.کلیک کنیدضبطدکمه 

پس زمینه ای را انتخاب 
.کنید

یک شکلک را انتخاب 
.کنید

.کلیک کنیدصداهابر روی 

سپس از منویی که باز 
را ضبطمی شود گزینه 

.انتخاب کنید

(  یا هر کلید دیگری)cکلید 
.را انتخاب کنید

ضبط صدا
scratch.mit.edu

Beach Malibu Beachball

این کد را اضافه کن
.کلیک کنیدکدبر روی 

امتحانش کن

کد

صداها

ضبط

با کلیک روی دکمه ی زیر ضبط را شروع کنید



آهنگی که تکرار می شود را به عنوان موسیقی متن 
.اضافه کنید
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پخش یک آهنگ

آهنگ بسازید



آماده شو

یکی از آهنگ ها گروه 
تکرار شونده را انتخاب

Drum Jamکنید مثال 
دگو شکلکی مثل بلن

.را انتخاب کنید

.کلیک کنیدصداهابر روی 

. کلیک کنیدکدبر روی 

پخش یک آهنگ
scratch.mit.edu

Speaker

روه برای مشاهده آهنگ هایی که تکرار می شوند، بر روی گ
.کنیددر باالی کتابخانه موسیقی ها کلیکتکرارشونده

.برای شروع بر روی پرچم سبز کلیک کن

این کد را اضافه کن

امتحانش کن

کد

صداها

.آهنگ تان را از منو انتخاب کنید


