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.با به حرکت درآوردن بازیگرها، به آن ها جان بدهید

برگه های 
ساخت انیمشن



:نبه ترتیب زیر از کارت ها استفاده ک

جهت دارحرکت دادن با کلیدهای •
باال و پایین پریدن بازیگر•
تغییر حالت ها•
حرکت از جایی به جای دیگر•
جلوه قدم زدن•
جلوه پرواز کردن•
جلوه صحبت کردن•
نقاشی یک جلوه•

برگه های 
ساخت انیمیشن

scratch.mit.edu



حرکت با کلیدهای جهت دار

جان دادن به بازیگرها1

با استفاده از کلیدهای جهت دار، بازیگرتان را به 
.اطراف حرکت دهید



حرکت با کلیدهای جهت دار
scratch.mit.edu

آماده شو

ینه تصویری را برای پس زمSoccer 2.نبازیگری را انتخاب ک
.انتخاب کن

Pico Walking

xتغییر 
این کد را اضافه کن

.حرکت دهیدچپ و راست بازیگر را به 

بازیگر از یک عدد پایین آوردن برای 
.منفی استفاده کن

بازیگر از یک عدد بردن عقب برای 
.منفی استفاده کن

امتحانش کن

.حرکت دهیدباال و پایین بازیگر را به 

ت برای حرکت دادن بازیگرتان به اطراف از کلیدهای جه
.دار استفاده کن

yتغییر 



جان دادن به بازیگرها2

باال و پایین پریدن بازیگر

.با استفاده از کلیدی به باال و پایین بپرید



باال و پایین پریدن بازیگر
scratch.mit.edu

آماده شو

این کد را اضافه کن

امتحانش کن

شکلی دلخواه را /بازیگر
.انتخاب کن

Blue Sky تصویری را برای پس زمینه
.انتخاب کن

Giga Walking

ه عددی منفی را بنویس تا ب
.پایین برگردد

Giga  باید اینجا بنویس که چقدر باال
.بپرد

.صفحه کلید را بزنSpaceکلید 



جان دادن به بازیگرها3

.با زدن کلیدی حالت بازیگرتان را تغییر دهید

تغییر حالت ها



تغییر حالت ها
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آماده شو

.یکی از حالت ها را انتخاب کن

یک بازیگر که چندین حالت 
(Costume) دارد مانندMax را

.انتخاب کن برای مشاهده همه 
حالت های یک شکل بر 

کلیک Costumeروی 
Max.کن

Max

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

.لحظه ای نگه دار

این کد را اضافه کن
.کلیک کنCodeبر روی 

امتحانش کن

.حالت دیگری را انتخاب کن

.کیبورد را بزنSpaceکلید 



جان دادن به بازیگرها4

.از جایی به جای دیگر حرکت بدهشکلی را  

از جایی به جای دیگرحرکت 



از جایی به جای دیگرحرکت 
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آماده شو

این کد را اضافه کن

شکلی دلخواه را/بازیگر
.انتخاب کن

Nebula تصویری را برای
.پس زمینه انتخاب کن

Rocketship

.نقطه شروع حرکت را مشخص کن

بجا اگر شکلی را بر روی صفحه جا
، می بینی که (Drag)شود 

بالک در قسمت yو xمختصات 
.بالک هاتغییر می کند

نقطه ای که می خواهید به 
.آنجا برود را مشخص کن

.نقطه پایانی را مشخص کن

Rocketship

امتحانش کن
.برای شروع روی پرچم سبز کلیک کن

نکته



جان دادن به بازیگرها5

ساخت جلوه قدم زدن و یا دویدن بازیگران

جلوه قدم زدن



جلوه قدم زدن
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آماده شو

این کد را اضافه کن

یکی از شکل هایی که در 
حال راه رفتن و یا دویدن 

.است را انتخاب کن

Jungle تصویری را برای
.پس زمینه انتخاب کن

Unicorn Running

Unicorn Running

امتحانش کن

برای شروع روی پرچم 
.سبز کلیک کن

نکته

اگر می خواهید که حرکت آهسته تر شود،  
اضافه repeatرا در داخل حقله waitدستور 

.کن



جان دادن به بازیگرها

ج بازیگری می سازیم که بال بزند و بر روی استی
.حرکت کند

6

جلوه پرواز کردن



.را انتخاب کن(parrot)طوطی 
.(یا هر چیزی دیگری که پرواز می کند)

Canyon

تصویری را برای پس زمینه 
.انتخاب کن

Parrot

حرکت 
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آماده شو

نقطه پایان را 
.مشخص کن

حالت دیگری را 
.انتخاب کن

امتحانش کن

این کد را اضافه کن
حرکت بر روی صحنه بال زدن

نقطه شروع را
.مشخص کن

.یک حالت را انتخاب کن

.برای شروع روی پرچم سبز کلیک کن



جان دادن به بازیگرها

ساخت جلوه صحبت کردن یک بازیگر

7

جلوه صحبت کردن



Penguin 2را انتخاب کن.

Penguin 2

برای دیدن همه حالت های 
Costumesپنگوئن بر روی 

.کلیک کن

Talking Animation
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این کد را اضافه کن

آماده شو

ما اینجا بنویسید که بازیگر ش
.چه چیزی را باید بگوید

.یک حالت را انتخاب کن

.حالت دیگری را انتخاب کن

.کلیک کنCodeبر روی 

امتحانش کن
.برای شروع روی پرچم سبز کلیک کن



جان دادن به بازیگرها

برای ساخت جلوه ویژه مورد نظرتان، حالت های 
.بازیگران را ویرایش کن

8

نقاشی یک جلو



Frog

شکلی دلخواه/بازیگر
.را انتخاب کن

.حاال دو حالت کامال مجزا دارید

.را بزنیدSelectابزار  از برای کشیدن و جمع کردن یکی
.قسمت ها، آن را انتخاب کن

بالک/از دستور
next costume

برای اجرای جلوه ای که 
.ساخته اید، استفاده کن

امتحانش کن

برای شروع روی پرچم 
.سبز کلیک کن

برای تکثیر کردن یکی از 
right-clickحالت ها بر روی آن 

.را بزنیدduplicateکن و 

.کلیک کنCostumesبر روی 

ا برای ویرایش یکی از حالت ه
.بر روی آن کلیک کن

نقاشی یک جلوه
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این کد را اضافه کن

آماده شو

.کلیک کنCodeبر روی 

ه برای چرخاندن شکل، از دستگیر 
.کنکوچکی که می بینید، استفاده


