
بازیگرانی را انتخاب کنید، گفتگو اضافه کنید و
.به داستان تان واقعیت ببخشید

برگه های
ساخت داستان

scratch.mit.edu



رتیبی از اولین برگه شروع کنید، سپس به هر ت
.نیدکه مایل هستید،سایر برگه ها را امتحان ک

شروع یک داستان•
شروع یک گفتگو•
تغییر پس زمینه ها•
کلیک بر روی بازیگر•
اضافه کردن صدای خودتان•
حرکت به سمتی•
قدم زدن روی صحنه•
پاسخ به بازیگر•
اضافه کردن یک منظره•

برگه های
ساخت داستان

scratch.mit.edu



ساخت داستان 1

صحنه  ای را بسازید و
.بازیگری که چیزی را می گوید

شروع یک داستان

!به مدرسه جادوگری خوش آمدید



.دیک بازیگر را انتخاب کنی

امتحانش کن

.پرچم سبز را برای شروع کلیک کنید

این کد را اضافه کن

آماده شو

.چیزی را که می خواهید بازیگرتان بگوید را بنویسید

Witch House یک تصویر پس
دزمینه انتخاب کنی

Wizard

Wizard

شروع یک داستان
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!به مدرسه جادوگری خوش آمدید
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شروع یک گفتگو

ساخت گفتگوی دو بازیگر با هم

!من یک جغد اهلی دارم

اسمش چیـه ؟ 



کلیک کنید Costumesبرای تغییر جهتی صورت بازیگر، بر روی  
Flipسپس گزینه  Horizontalرا بزنید.

آماده شو

درا انتخاب کنی( بازیگر)دو اسپرایت 
مثال یک جادوگر و یک غول چراغ

ElfWitch

چیزهایی که می خواهید
ا بازیگرانتان بگویند ر 

.بنویسید

آغاز یک گفتگو
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این کد را اضافه کن
.بر روی تصویر کوچک هر بازیگر کلیک کرده و این کدها را به هر یک از  آن ها اضافه کنید

Elf

Witch

نکته

!من یک جغد اهلی دارم

اسمش چیـه ؟ 
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تغییر پس زمینه ها
تغییر پس زمینه به پس زمینه ی دیگری



ساخت داستان

این کد را اضافه کن

آماده شو

.دو تصویر پس زمینه اتنخاب کنید

MountainWitch House

یک تصویر پس زمینه که 
می خواهید از آنجا شروع کنید 

.را انتخاب کنید
دومین تصویر پس 

.دزمینه را انتخاب کنی

Elf

.یدیک بازیگر را انتخاب کن

تغییر پس زمینه ها
scratch.mit.edu

Elf

امتحانش کن
.پرچم سبز را برای شروع کلیک کنید
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کلیک بر روی بازیگر

.داستانتان را زنده و تعاملی کنید



آماده شو

این کد را اضافه کن

می توانید از سایر 
.یدجلوه ها استفاده کن

یکی از صدا را از منو 
.انتخاب کنید

Mountainیک تصویر پس زمینه
را انتخاب کنید

یک بازیگر 
.انتخاب کنید

Unicorn

Unicorn

کلیک بر روی بازیگر
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امتحانش کن
.بر روی بازیگرتان کلیک کنید
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اضافه کردن صدای خودتان

برای یک بازیگر با ضبط صدای خودتان،
.صداگذاری کنید تا حرف بزند

!بیا بریم



ساخت داستان

یک اسپرایت را 
انتخاب کنید

Princess

آماده شو
Recordرا کلیک کنید

__________
Princess

اضافه کردن صدای خودتان
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بعد از ضبط صدا به 
را Saveپایان رسید، 

کلیک کنید

.پرچم سبز را برای شروع کلیک کنید

از منویی که باز شده است،
را انتخاب کنیدRecordگزینه 

امتحانش کن

ا صدای ضبط شده تان ر 
.از منو انتخاب کنید

.کلیک کنیدTab ،Codeبر روی 

Tab ،Soundبر روی 
.کلیک کنید
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حرکت به سمتی

.بازیگرتان را بر روی استیج حرکت دهید



ساخت داستان

آماده شو

یک بازیگر را 
.انتخاب کنید

Mountain یک پس زمینه
.را انتخاب کنید

Owl

وقتی که یک استپرایت را جابجا 
در قسمت yو xمی کنید، اعداد 

.بالک ها به روزرسانی می شود

Owl

حرکت به سمتی
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.پرچم سبز را برای شروع کلیک کنید

این کد را اضافه کن

امتحانش کن

نکته
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.بازیگرتان در صحنه وارد می شود

قدم زدن روی صحنه



ساخت داستان

Mountain یک پس زمینه را
.انتخاب کنید

این کد را اضافه کن

آماده شو

یک بازیگر را 
.انتخاب کنید

Dragon

نکته
رگتر اندازه یک اسپرایت را با تایپ عددی بز

.و یا کوچکتر تغییر دهید

Dragon

قدم زدن روی صحنه
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.وداین عدد را تغییر دهید تا حرکت آرام تر و یا سریعتر ش

ا لبه را تایپ کنید تا بازیگر شم240-عدد 
.سمت چپ استیج قرار بگیرد
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پاسخ به یک بازیگر

گفتگو را هدایت کنید به طوری که یک
.بازیگر بعد از دیگری صحبت کند

می خواهی کجا بری؟

!به جنگل
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این کد را اضافه کن
.بر روی تصویر کوچک هر بازیگر کلیک کرده و این کدها را به هر یک از آن ها اضافه کنید

آماده شو

دو بازیگر را 
.انتخاب کنید

Mountain یک پس زمینه را
.انتخاب کنید

Goblin

نکته
می توانید با کلیک بر روی منو، یک 
.پیغام جدید اضافه کنید

پاسخ به یک بازیگر
scratch.mit.edu

Princess

انتشار یک پیغام

Princess

Goblin

ه به این بازیگر می گوییم که وقتی ک
پیغامی که منتشر شده را دریافت 

.کرد، باید چه کاری انجام دهد
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اضافه کردن یک صحنه

چندین صحنه با بازیگر ها و تصاویر 
.پس زمینه متفاوت بسازید



این کد را اضافه کن

آماده شو

اضافه کردن یک منظره
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.دو تصویر پس زمینه انتخاب کنید

Fox

از منو نام تصویر پس زمینه را 
.انتخاب کنید

MountainWitch House

.یک بازیگر را انتخاب کنید

Fox

.پرچم سبز را برای شروع کلیک کنید

امتحانش کن


