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برگه های 
بازی بپر بپر

:نیداز برگه ها به ترتیب زیر استفاده ک

پریدن1.

به نقطه شروع برو2.

مانع هایی که حرکت می کنند3.

اضافه کردن صدا4.

اتمام بازی5.

اضافه کردن مانع های بیشتر6.

امتیاز دهی7.
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بازی بپر بپر 1

پریدن

.پرش بازیگر را بسازید



این کد را اضافه کن

امتحانش کن

عالمت را منفی برای حرکت
.رو به پایین تایپ کنید

.را برای پریدن بزنیدSpaceکلید 

آماده شو

مثال بازیگری را انتخاب کنید
 (chick)یک جوجه

Chick

Chick

پریدن
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Blue Sky یک پس زمینه
.انتخاب کنید



بازی بپر بپر 2

به نقطه شروع برو

.برای بازیگر خود نقطه شروع را تعیین کنید



آماده شو

این کد را اضافه کن

.نقطه شروع را مشخص کنید
.(ندممکن است اعداد شما متفاوت باش)

نکته

Chick

، بازیگر را به جایی که می خواهید
.درگ کنید

استفاده کنید، باعث خواهدgo toحال اگر از بالک 
.شد تا بازیگر شما به نقطه شروعش برود

.با تایپ عدد کوچکتر و یا بزرگتر می توانید اندازه اسپرایت را تغییر دهید

وقتی که بازیگر خود را جابجا
آن در yو xمی کنید، محل 

.دقسمت بالک ها آپدیت می شو

به نقطه شروع برو
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بازی بپر بپر 3

حرکت مانع ها

.ساخت یک مانع که بر روی استیج حرکت می کند



آماده شو

این کد را اضافه کن

از لبه سمت راست 
.استیج شروع کنید

حرکت آهسته به 
برای حرکت سریعتر عددسمت چپ استیج

.کوچکتری را وارد کنید

خاب اسپرایتی را به عنوان یک مانع انت
 (Egg)تخم مرغکنید مثال یک 

Egg

امتحانش کن

کیبورد را Spaceکلید 
.بزنید

برای اجرای برنامه 
پرچم سبز را کلیک 

.کنید

مانع هایی که حرکت می کنند
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Egg



بازی بپر بپر 4

اضافه کردن صدا

. پَردپخش یک صدا وقتی که بازیگر شما می



این کد را اضافه کن

را اضافه start soundبالک 
.نیدکنید و یک صدا را انتخاب ک

آماده شو

امتحانش کن

کیبورد را Spaceکلید 
.بزنید

Chick

اضافه کردن صدا
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برای اجرای برنامه 
پرچم سبز را کلیک 

.کنید

بر روی اسپرایت جوجه کلیک کنید تا انتخاب شود



بازی بپر بپر 5

اتمام بازی

ی اگر اسپرایت شما به تخم مرغ ها برخورد کرد، باز
.تمام شود



آماده شو

اتمام بازی
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امتحانش کن

کیبورد را Spaceکلید 
.بزنید

Egg

برای تغییر ظاهر تخم مرغ،دومین حالت 
.اسپرایت تخم مرغ را انتخاب کنید

برنامهاجرایبرای
ککلیراسبزپرچم
.کنید

برای Costumesبر روی 
دیدن سایر حالت های 

(  تخم مرغ)Eggاسپرایت 
.کلیک کنید

را اضافه کنیدtouchingبالک 
را Chickو از منوی آن گزینه 

.انتخاب کنید

.کلیک کنید و این کد را اضافه کنCodeبر روی نمای 

این کد را اضافه کن

Eggبرای انتخاب اسپرایت 
، بر روی آن (تخم مرغ)

.کلیک کنید



بازی بپر بپر 6

اضافه کردن مانع های بیشتر

.با اضافه کردن موانع بیشتر، بازی را سخت تر کنید
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این کد را اضافه کن

اضافه کردن مانع های بیشتر

، بر روی Eggبرای ایجاد یک کپی از اسپرایت 
کلید سمت راست )right-clickتصویر کوچک آن 

.را انتخاب کنیدduplicateکنید و سپس ( موس

برای آنکه تخم مرغ دوم با تاخیر نمایش
.داده شود، این بالک ها را اضافه کنید

روی Egg2برای انتخاب 
.آن کلیک کنید

Egg2

.برای اجرای برنامه پرچم سبز را کلیک کنید

امتحانش کن

آماده شو



بازی بپر بپر 7

امتیاز دهی

هر بار که روی یک تخم مرغ می پرید، 
.یک امتیاز بگیرید



امتیاز دهی
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آماده شو
Variables را انتخاب

.کنید
بر روی دکمه 

Make a variable
.کلیک کنید

Score

.را انتخاب کنید و این دو بالک را به آن اضافه کنید( جوجه)Chickاسپرایت 

امتحانش کن

د و این بالک را اضافه کنی
را Scoreاز منو گزینه 
.انتخاب کنید

ن برای افزایش امتیاز ای
از بالک را اضافه کنید و

را Scoreمنو، گزینه 
.انتخاب کنید

Chick

این کد را اضافه کن

بگذارید و Scoreنام متغیر را 
.را بزنیدOKکلید 

.از روی تخم مرغ ها بپرید تا امتیاز بگیرید


