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حیوانات مجازی 1

معرفیش کنید

.به میمون بگید که خودش رو معرفی کنه



آماده شو

معرفیش کنید
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این کد را اضافه کن
.کنید( دِرگ)Dragمیمون رو به هرجایی که می خواهید بر روی استیج 

از بین شکل ها یک 
میمون را انتخاب کن

تصویری  را برای پس زمینه 
انتخاب کن مثال 
Garden Rock

Garden Monkey

Monkey

اعداد شما )جاش رو مشخص کنید 
(ممکنه متفاوت با این اعداد باشه

هر چیزی رو که می خواهید که میمون بگه رو
.اینجا تایپ کن

امتحانش کن

برای مشاهده حالت های مختلف یک
شکل، موس را بر روی شکل های 

.رکتابخانه تصاویر لحظه ای نگه دا

تر از شکلی رو بردار که بیش
.یک حالت داشته باشه

.برای شروع پرچم سبز را بزنید

.ممن کی کی هست. سالم
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متحرک سازی

.به میمون حرکت بدهید



آماده شو

متحرک سازی

.حالتی را انتخاب کنید

.حالت دیگری را انتخاب کنید

امتحانش کن

برای دیدن همه حالت های این 
کلیک Costumesاسپرایت بر روی 

.کنید

این کد را اضافه کن

Monkey

.کلیک کنید و این کد را اضافه کنیدCodeبر روی 

.بر روی میمون کلیک کنید
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غذا دادن

.برای غذا دادن به میمون، بر روی غذاها کلیک کنید
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آماده شو

.را انتشار دهیدfoodپیام 
را انتخاب New Messageگزینه 

.بگذاریدfoodکنید و نام آن را 

غذا دادن

.میمون را انتخاب کنید

.اونو به نقطه شروع برگردونید

داها صدایی را از بین کتابخانه ص
Chompانتخاب کنید مثل 

.کلیک کنیدSoundsبر روی 

این کد را اضافه کن

Bananas
Monkey

Bananas

Monkey

.را از منو انتخاب کنیدfoodگزینه 

.را از منو انتخاب کنیدBananasگزینه 

امتحانش کن
.بر روی غذا کلیک کن

.کلیک کنیدCodeبر روی 

از بین شکل ها، یک غذا 
.مثل موز را انتخاب کنید
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.کمی بهش آب بدید

آب دادن
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این کد را اضافه کن

آب دادن

.حالت را به لیوان خالی تغییر دهید

.برای اجرا، روی لیوان کلیک کن

آماده شو

Monkey

Glass Water .پیام جدید را انتشار دهید

Glass Water

.رو انتخاب کنیدdrinkاز منو گزینه 
Glass Waterرو از منو انتخاب کنید.

.بهش بگید که بعد از دریافت پیام باید چه کارهایی رو انجام بده

.حالت را به لیوان پر تغییر دهید

امتحانش کن

یدشکلی مانند یک نوشیدنی را انتخاب کن
لیوانمثل یک 

.    اونو به نقطه شروع برگردونید



حیوانات مجازی 5

ممکنه چی بگه؟

.بهش اجازه بدید تا هر چیزی رو که می خواد بگه
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این کد را اضافه کن

ممکنه چی بگه؟

چیزهایی رو که 
می خواهید ممیون 
بتونه بگه رو در این 

.مکان ها بنویسید

دستور 
Pick random
.را اینجا بگذارید

.بر روی میمون کلیک کنید تا ببیند که چی چیزهایی رو می تونه بگه

آماده شو

بگذاریدChoiceنام متغیر را 
.را بزنیدOKو کلید 

Variablesبر روی 
.کلیک کنید

بر روی دکمه 
Make a Variable

.کلیک کنید

Choice

Monkey

را در داخل Choiceبالک 
که در گروه equalsبالک 

Operatorsاست، بگذارید.

امتحانش کن
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وقت بازیه
توپ بازی کردن



این کد را اضافه کن

وقت بازیه
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امتحانش کن

برای افتادن توپ، عددی 
.منفی را وارد کنید

آماده شو
شکلی مثل توپ
.را انتخاب کنید

Ball

Monkey

Ball

wait untilدر داخل دستور 
.را قرار دهیدtouchingبلوک 

.پیام جدیدی را انتشار دهید

برای باال پرت کردن توپ، 
.عددی مثبت را وارد کنید

.را انتخاب کنیدBallاز منو گزینه 

را Monkeyاز منو گزینه 
.انتخاب کنید

.را انتخاب کنیدPlayاز منو گزینه 

.بر روی توپ کلیک کن
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چقدر گرسنه است؟
.حواستون باشه که چقدر میمون گرسنش شده

حیوانات مجازی
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آماده شو

این کد را اضافه کن

امتحانش کن

چقدر گرسنه است؟

ثانیه یکبار، میزان 5هر 
.واحد زیاد کن1گرسنگی را 

.میزان گرسنگی را صفر کن

بگذارHungerنام متغیر را 
.را بزنOKو دکمه 

.بروVariablesبه گروه 

بر روی دکمه 
Make a  Variable

.کلیک کنید

Hunger

.برای شروع پرچم سبز را بزنید.سپس بر روی غذا کلیک کنید

Monkey

زان عددی منفی را وارد کنید تا می
ذا گرسنگی هر وقتی که بهش غ

.واحد کم شود1می دهید، 

.را بزنیدfoodاز منو گزینه 


