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Dance Party!

چیزی بگو

.یدچیزیکهمیخواهیدبازیگرتانبگویدرابنویس
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چیزی بگو

آماده شو

این کد را اضافه کن

Sprite1

.شکلکی که می خواهید چیزی را بگوید را انتخاب کنید

امتحانش کن

.برای اجرا بر روی پرچم سبز کلیک کنید

Sprite1

.بنویسید که چه چیزی را باید بگوید
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پروازی به اطراف
.رابرایُسـرخوردنبزنیدSpaceکلید
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پروازی به اطراف
scratch.mit.edu

آماده شو

این کد را اضافه کن

امتحانش کن

Butterfly.پس زمینه ای را انتخاب کن .شکلکی را انتخاب کن2 Savanna

.را برای ُسـر خوردن بزنید Spaceکلید 

Butterfly2
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به چپ و راست برو

.ها را بزنیدarrow keyبرای چپ و راست رفتن 
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به چپ و راست برو
scratch.mit.edu

آماده شو

امتحانش کن

.شکلکی را انتخاب کن.پس زمینه ای را انتخاب کن Ben Playing Field

Ben

.برای حرکت به چپ عالمت منفی را بنویسید

.کلیدهای جهت راست و چپ بر روی کیبوردتان را بزنید

این کد را اضافه کن
.بازیگرتان را به چپ و راست ببریدxتغییربا
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برو باال بیا پایین

.ها را بزنیدarrow keyبرای چپ و راست رفتن 
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برو باال بیا پایین
scratch.mit.edu

آماده شو

امتحانش کن

.شکلکی را انتخاب کن.پس زمینه ای را انتخاب کن Hedgehog Woods and Bench

Hedgehog

.برای حرکت به پایین عالمت منفی را بنویسید

.کلیدهای جهت باال و پایین بر روی کیبوردتان را بزنید

این کد را اضافه کن
.بازیگرتان را به پایین و باال ببرید yتغییربا
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تغییر حالت ها
.هیدبا کلیک بر روی بازیگری حالتش را تغییر د
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تغییر حالت ها
scratch.mit.edu

آماده شو

این کد را اضافه کن

.شکلکی را انتخاب کنRooster.پس زمینه ای را انتخاب کن Blue Sky

امتحانش کن

Rooster

.برای شکلک کلیک کنید

.یکی از حالت ها را انتخاب کنید

.حالت دیگری را انتخاب کنید
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از اینجا به اونجا سـُر خوردن

ه شکلکی را از نقطه ای به نقطه دیگری ب
.آرامی حرکت دهید
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از اینجا به اونجا سـُر خوردن
scratch.mit.edu

آماده شو

این کد را اضافه کن

Earth

.شکلکی را انتخاب کنEarth.پس زمینه ای را انتخاب کن Stars

.نقطه شروع را مشخص کنید

.نقطه پایان را مشخص کنید

د که هنگامی که دارید شکلکتان را جابجا می کنید، خواهید دی
.بروزرسانی می شوندyوxاعداد 

xموقعیت مکانی از چپ به راست است.
yموقعیت مکانی از پایین به باال است.

.برای اجرا بر روی پرچم سبز کلیک کنید

امتحانش کن

نکته



Dance Party!

بزرگ و کوچک شدن

.با کلیک بر روی شکلکی آن را بزرگ و کوچک کنید
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بزرگ و کوچک شدن
scratch.mit.edu

آماده شو

.پس زمینه ای را انتخاب کن Theater.شکلکی را انتخاب کن 2 Drums Tabla

امتحانش کن

این کد را اضافه کن

DrumsTabla

.بر روی شکلک کلیک کنید

برای آنکه گنده تر شود،
.عددی بزرگتر را بنویسید

برای آنکه به اندازه اولیه اش 
.را بنویسید100برگردد، 
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تغییر پس زمینه

.با تغییر پس زمینه، منظره ها را تغییر دهید
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Create a Story

این کد را اضافه کن

آماده شو

.دو پس زمینه انتخاب کنید.شکلکی را انتخاب کن

MetroSavanna

تغییر پس زمینه
scratch.mit.edu

Avery

Avery

امتحانش کن
.برای اجرا بر روی پرچم سبز کلیک کنید

پس زمینه ای که می خواهید از 
. آنجا آغاز کنید را انتخاب کنید

.دومین پس زمینه را انتخاب کنید

.بنویسید که چه چیزی را باید بگوید



DanceDance  
PPararty!ty!

اضافه کردن صدا
صدای خودتان و یا هرصدای دیگری 

.را به پروژه تان اضافه کنید
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آماده شو

.شکلکی را انتخاب کن Champ99

گری برای ضبط صدایتان و یا صدای دی
.بر روی دکمه قرمز کلیک کنید

نید، اگر دستگاهتان نمی تواند صدا را ضبط ک
.می توانید صدایی را انتخاب کنید

.کلیک کنیدSoundsبر روی نمای 

ود، سپس از منویی که باز می ش
.را بزنیدRecordگزینه 

از یا اینجا کلیک کنید و
کتابخانه یک صدا را 

.انتخاب کنید

اضافه کردن صدا
scratch.mit.edu

این کد را اضافه کن

Codeبر روی نمای 
.کلیک کنید .صدایتان را انتخاب کنید

.ویدبنویسید که چه چیزی را می خواهید بگ

امتحانش کن .

.برای اجرا بر روی پرچم سبز کلیک کنید

To 
sound, click the red


