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 اسمال بیسیک 

 Microsoft Small Basic  

 

مه اي بر برنامه نویسیمقدّ  

 
 



   
 

 فهرست منابع 

 ١ _____________________________________________________________ مترجم   شگفتار ی پ

 ٣ ____________________________________________________________________ مقدّمه 

 3 __________________________________________________ یسینوبرنامه و کیسیبِ اِسمال

 3 _______________________________________________ کیسیب اسمال یسینوبرنامه طیمح

 5 ___________________________________________________________ مان برنامه نیاوّل

 6 _______________________________________________________ مانبرنامه کردن رهیذخ

 ٧ ________________________________________________________ مان برنامه   ن ی اوّل   ی بررس 

 7 ________________________________________________ ست؟ یچ يوتریکامپ يبرنامه واقعاً

 7 _____________________________________________________ کیسیب اسمال يهابرنامه

 7 ____________________________________________________ م یبرو اوّلمان يبرنامه سراغ

 9 ___________________________________________________________ مانبرنامه نیدوم

 ١١ ______________________________________________________________ ست؟ یچ   ر یّ متغ 

 11 _______________________________________________ مانبرنامه در  رهایّمتغ از  استفاده

 12 ____________________________________________________________ برنامه  یبررس

 13 ____________________________________________________ رهایّمتغ ينامگذار  نیقوان

 13 _____________________________________________________________ اعداد با يباز 

 15 _________________________________________________________ دما لیتبد يبرنامه

 ١٧ ___________________________________________________ ها   پرش   و   ی شرط   ي دستورها 

ELSE ___________________________________________________________________ 18 

 19 ____________________________________________________________ خطوط جلوبردن

 19 _______________________________________________________________ فرد ای زوج

 20 _________________________________________________________________ هاپرش

 22 ____________________________________________________________ ان یپایب ياجرا

 23 ___________________________________________________________ تکرار يهاحلقه

 FOR _______________________________________________________________ 23 يحلقه

 WHILE _____________________________________________________________ 25  يحلقه

 ٢٧ ___________________________________________________________ ک ی گراف   با   کار   آغاز 

 GRAPHICSWINDOW ____________________________________________________ 27 با ییآشنا

 28 ___________________________________________________ یکیگراف ي پنجره مات یتنظ

 28 ______________________________________________________________ خطوط رسم

 31 ____________________________________________________ هاشکل يزیآمرنگ و رسم

 ٣٥ _________________________________________________________ ها شکل   با   ح ی تفر   زنگ 

 35 ____________________________________________________________ یلیمستط تونل

 35 _____________________________________________________________ ها رهیدا تونل



   
 

 36 ___________________________________________________________ ی تصادف انتخاب

 37 _______________________________________________________________ هافراکتال

 ٤١ __________________________________________________________ ی ک ی گراف   پشت   الك 

 41 ___________________________________________________________________ لوگو 

TURTLE _________________________________________________________________ 41 

 42 _________________________________________________________کردن رسم و حرکت

 43 _______________________________________________________________ مربع  رسم

 45 _______________________________________________________________ رنگ رییتغ

 46 ______________________________________________________ تر دهیچیپ  يشکلها رسم

 48 __________________________________________________________ اطراف  در  گردش

 ٥٠ _________________________________________________________________ ن ی سابروت 

 51 ___________________________________________________ نیسابروت از  استفاده دیفوا

 52 __________________________________________________________ ریّمتغ از  استفاده

 54 ________________________________________________ حلقه درون نیسابروت زدن صدا

 ٥٧ __________________________________________________________________ ها ه ی آرا 

 58 ____________________________________________________________ ست؟ی چ هیآرا

 60 _____________________________________________________ ه ی آرا در  يگذار  سیاند

 61 __________________________________________________________ بعد کی از  شتریب

 62 __________________________________________ جدول  ينگهدار  يبرا هاهیآرا از  استفاده

 ٦٥ ___________________________________________________ ی تعامل   ي ها برنامه   و   دادها ی رو 

 65 ________________________________________________ ند؟یآیم کار به چطور  دادهایرو

 67 ______________________________________________________ داد یرو  نی چند به پاسخ

 69 _________________________________________________ دیبساز  PAINT يبرنامه خودتان

 ٧١ _______________________________________________ ی س ی نو برنامه   با   ح ی تفر :  الف   وست ی پ

 71 __________________________________________________________ الکپشت  فراکتال

 FLICKR  _______________________________________________ 72 تیوبسا از  عکس شینما

 73 _________________________________________ شودیم عوض خودش  که نهیزمپس  عکس

 73 _________________________________________________________ طونکیش توپ يباز 

 ٧٥ ____________________________________________________________ رنگها :  ب   وست ی پ
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 1صفحه  

 پیشگفتار مترجم

ترهایی  و یا بزرگ بشویدهنرجوي هنرِ برنامه نویسی  دل توي دلتان نیست که  ي خوانندگان عزیزي که سالم به همه

  نویسی هستید.  یا شاگردانتان با برنامه تان، دوستانتان مناسبی براي آشنا کردن فرزندانکه به دنبال پیدا کردن راه 

  .آمدگویی گرمبه همراه خوش 1ک سالم بلند و گرم و لطیف به تو خواننده عزیز و شریف ی

هاي مختلف دنیاي مهندسی کامپیوتر هست، اما انقدر  هه از پلّنویسی اگرچه که دومین پلّنویسی؟ برنامهچرا برنامه

بشود. هرکس در هر شغلی   آشنا آنبا دارد که هرکسی حتی شده مدت کوتاهی باید    ست و انقدر فایدهبخش ا لذّت

گوید: « حاال چه کار کنم؟ کدام را انتخاب کنم؟ چه  شود که به خودش میهایی مواجه میاي حتماً با لحظهدر هر رشته

بیشترین  یا کمترین هزینه  زمانچه طور با کمترین  انجام بدهد؟کدام را اوّل ، کار ر مدیریت کنم؟ از بین این همهطو

آید، آن روزها که به  سر وکار داشتید به کارتان می»  و اینجاست که آن روزهایی که با دنیاي الگوریتم فایده را ببرم؟

  آنقدرها نیزحتی اگر   آید.به کارتان می روزها ، آنترتیبی انجام بدهد به چهو گفتید چه طور کاري را کامپیوتر می

  .2از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود یک مسأله ایم که  که همه مشغول حلّ سرتان شلوغ نباشد حداقل آن است

کشیم غولی از جادو است که وقتی به آن دست میچراغ یک در واقع چون اسمال بیسیک و اما چرا اسمال بیسیک؟ 

که تدریس را شروع   1383گویم، از سال کند.  کامالً جدي مینویسی کمک میبه ما در برنامه و آید آن بیرون می

هاي مختلفی شروع  با زبان ،نویسیي برنامهافزارهاي مختلفی کار کردیم و در زمینهآموزان با نرمبا دانش ،کردم

یادگیري  وقتهاي خودشان را داشتند اما مزیتنویسی، هاي برنامهباناز زنویسی هرکدام موقع برنامه .کردیم

هاي آخر دبستان مناسب  براي گروه سنی سال نویسی،برنامه هايبعضی محیط شد،هایشان نیز مشخص می دردسر

رسید، برخی دیگر  آموزان پایه ي دوم راهنمایی و هفتم به باال بعد از چند جلسه کودکانه به نظر میبود و براي دانش

را   راه حلتوانست میآموز دانش کهبا وجود این :رد، مشکل دیگري داشتند کها تایپ میدانش آموز در آن وقتی

را  3ي دقیق استفاده از دستور آمد یا اینکه شیوهنویسی را بلد بود اما اشتباهات تایپی پیش می برنامه پیدا کند و 

ي زحماتش را ببیند،  که با هیجان زیادي آماده بود تا نتیجه  همان جاکه دقیقاً  شدکرد، و این باعث میفراموش می

هاي جذاب هاي قبل، وقتی تازه محیطیا حتی بدتر از آن خیلی سال. شدپیغام خطا روبرو میداد و با کارش نتیجه نمی

 
  ) 1348-1397(شعري از ابوالفضل زرویی نصرآباد   بخشی از 1
  موالنا  2
  آید خصوصاً که زبان انگلیسی زیان اوّل ما نیست.آموزان خیلی پیش میبه طور کامالً طبیعی براي دانش  syntaxنحو یا همان فراموش کردن  3
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 2صفحه  

ي  زمینهساده با پسهاي ن محیطنویسی در آبرنامه به یادگیري آمده بودند، شروع ي جدیدهاویندوز و سیستم عامل

  آبی یا مشکی واقعاً کسالت آور بود. 

  ببرند.  لذّتنویسی و یادگیري آن مندان از برنامهعالقه تا وارد میدان شد ا اسمال بیسیک با چند ویژگی امّ

همین محیط  نویسد  می متنوّع هاي دارد و کلمات را با رنگ مناسبي اوّل اینکه محیطی جذاب، با پس زمینه -

 د. برَها را می دل خیلی ،رنگی

را   از آن  ي درست استفادهشود، شیوهنوار ابزاري هست که وقتی دستوري نوشته می ،دوم اینکه در سمت راست -

یا در کتاب و   هایش سردرگم شوددر جزوه براي جستجو آموز به جاي آنکه و دانش دهدنمایش می در آن جا

- پرانتز استفاده کند یا نه، خیلی راحت به نوار سمت راست نگاه می مثالً ازکه  بیاید به یادشبگردد تا  اینترنت 

 کند.

و یا در جایی نقطه    t، کافی است برنامه نویس تایپ کند 4ي پیشنهاداتنهوو سوم غول چراغ جادو یا همان گرد -

تواند بعد از نقطه بیاید را  شود یا میشروع می  tنه از انواع پیشنهادات که با وبگذارد و غول چراغ جادو یک گرد

خواهید یا  می  text، خوب بفرمایید tقربان امري داشتید؟ فرمودید  !گوید: « جانمدهد و میبه او نشان می

textwindow  یاturtle  یاtimer  ، «امرتان کدام است؟ 

توانید آن را به  براي نصب اسمال بیسیک می شود؟ از این بهتر میمطالب گفته شده را که روي هم بگذاریم، 

بدون نصب برنامه در همان  تر از آن، حتی راحتدریافت و نصب کنید و یا  smallbasic.comراحتی از وبسایت 

  نویسی کنید. رنامهشروع به ب start coding onlineسایت در بخش وب

دهد. اگر فرصتی باشد امیدوارم در  این کتاب مباحث ابتدایی و متوسط اسمال بیسیک را به خوبی توضیح می

و امکانات   هامعرفی افزونهي اسمال بیسیک، کتاب بعدي به شکل پروژه محور، به امکانات بیشتر و پیشرفته

  فارسی بپردازم.جذاب افزارهاي گرافیکی براي تولید نرم

  حدیث ملکی  -

    1397دي 

 
4 autocomplete 
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 3صفحه  

 فصل اوّل 

مه مقدّ  

 

نویسی یسیک و برنامهسمال بِاِ  

همان طور که  . است  زبان برنامه نویسییک افزار کامپیوتري با کمک نوشتن نرمبرنامه نویسی کامپیوتري،  منظور از

  متوجّه کنیم تا منظور یکدیگر را هاي فارسی، عربی، انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوي و ... صحبت میزبانها با ما انسان

زبان   ها،این زبانته شده باشند. ـهاي مخصوص نوششوند که به زبان می  متوجّههایی را شویم، کامپیوترها نیز برنامه

ها ساده بود.  ویسی وجود داشت که درك و یادگیري بیشتر آنننویسی نام دارند. اوایل، تنها چند زبان برنامهبرنامه

به سرعت رشد  نویسی نیز هاي برنامهتر شدند، زبانتر و پیچیدهافزارها پیچیدهاما همانطور که کامپیوترها و نرم

براي افرادي که   ،هانویسی مدرن و مفاهیم آنهاي برنامهاي را در برگرفتند. بنابراین زبانکردند، و مفاهیم پیچیده

-در ابتداي راه هستند بسیار پیچیده هستند. همین موضوع باعث شده تا برخی مردم از تالش براي یادگیري برنامه

  نویسی کامپیوتر دلسرد شوند. 

کار، بسیار  نویسی را براي افراد تازهنویسی است و به شکلی طراحی شده تا برنامهاسمال بیسیک یک زبان برنامه

نویسی را کوتاه  اسمال بیسیک قصد دارد تا حصارهاي بلند ورود به دنیاي برنامه بخش کند. لذّتل انجام و ساده، قاب

  نویسی بشوید. انگیز برنامهبا عبور از آن وارد دنیاي شگفت شما  تا   باشدسکویی  کند و 

  نویسی اسمال بیسیک  محیط برنامه

کنید، اوّلین  وقتی اسمال بیسیک را باز می بیسیک شروع کنیم.نویسی اسمالمحیط برنامه با  کوتاهی آشناییبیایید با  

  5اي شبیه شکل زیر است. موردي که خواهید دید پنجره

 

 

 

 
هم ا�نون شما �دون ن�از �ه نصب اسمال ب�س�ک و تن�ا �ا �مک �زدن �ه و�سا�ت اسمال ب�س�ک، � توان�د �ه ش�ل آنالین برنامه ن���   ٥

  حد�ث مل�)  – ۱۴۰۱کن�د.  (
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 4صفحه  

  
نویسی اسمال بیسیک محیط برنامه  -1شکل  

کنید. این  نوشته و اجرا میهاي اسمال بیسیک را نویسی اسمال بیسیک است، جایی که در آن برنامهاین محیط برنامه

  اند.  مشخص شده  اعدادهایی دارد که در شکل با محیط ویژگی

نویسیم. وقتی شما شروع به نوشتن  هاي اسمال بیسیک را در آن میاست که برنامه ویرایشگریا  ادیتور]  1ي [شماره

ي شما در این  ل ذخیره کرده اید، برنامهپردازید که از قباي میکنید و یا به تکمیل کردن برنامهي ساده میابرنامه

  توانید آن را تغییر دهید و یا ذخیره کنید تا بعداً روي تکمیل آن کار کنید. می شما  شود.بخش نشان داده می

هر برنامه در   که زمان در اسمال بیسیک باز کرده و ببینیدرا به طور هم توانید بیشتر از یک برنامههمچنین شما می

  ویرایشگري که در حال حاضر مشغول نوشتن برنامه در آن هستید،شود. گر جداگانه نمایش داده مییک ویرایش

  نامیده میشود.  ویرایشگرِ فعال

  نویسی نمایشي دستورات ویرایشگر یا موارد محیط برنامهبارهدر آن توضیحاتی دراست و   نوار ابزار]، 2ي [شماره

شود، یاد  داده می ي دستورات مختلف که در این نوار ابزار نمایشبه مرور بیشتر درباره در این کتاب، شود.داده می

  خواهیم گرفت. 

 گیرد. هاي باز شده در آن قرار میاست که تمام ویرایشگر پوسته ]، 3ي[ شماره
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 5صفحه  

   مان  اوّلین برنامه

طور که همان نویسی کنیم.برویم و  شروع به برنامهخواهیم جلوتر حاال که با محیط اسمال بیسیک آشنا شدید، می 

نویسیم. بنابراین دست به کار شویم، این خط را  مان را میتر گفتیم، ویرایشگر جایی است که ما در آن برنامهپیش

 در ویرایشگر بنویسید.  

 TextWindow.WriteLine("Hello World")  

بینید باید شبیه شکل زیر  اگر متن را درست تایپ کرده باشید آنچه می ي اسمال بیسیک ما است و  اوّلین برنامه این

  باشد.

  
اوّلین برنامه  -2شکل   

- ي جدیدمان را نوشتیم، بیایید یک قدم جلوتر برویم، برنامه را اجرا کنیم و ببینیم چه اتفاقی رخ میحاال که برنامه

را   F5کنیم و یا از یک میانبر استفاده کنیم یعنی دکمه ي کلیک  Runي توانیم روي دکمهدهد. براي اجراي برنامه می

  ي اجراي برنامه باید مشابه شکل زیر باشد. در صفحه کلید فشار دهیم. اگر همه چیز طبق روال پیش برود، نتیجه

  
ماناوّلین اجرا گرفتن از برنامه -3شکل   
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          bisculens.ir                                                                                       بیسکولنز) (  مترجم و معلّم: حدیث ملکی      

 

 6صفحه  

ي ساده و کوچک اما  نوشتید و اجرا کردید.  یک برنامهي امسال بیسیک را زنده باد! شما همین االن اوّلین برنامه

تر باید کاري  هاي بزرگنویس واقعی!  قبل از شروع به نوشتن برنامهقدمی بزرگ به سمت تبدیل شدن به یک برنامه

ھمید کھ چھ  فما دقیقاً بھ کامپیوتر چھ گفتیم و او چھ طور   _که بررسی کنیم دقیقاً چه اتفاقی افتاد انجام دهیم و آن این

پردازیم، تا بتوانیم به درك بهتري دست  که نوشتیم می ايکار کند؟ در فصل بعد، ما به تجزیه و تحلیل اوّلین برنامه 

  پیدا کنیم.  

 

دستیار هوشمند  – 4شکل   

  

  

  مانبرنامه 6ذخیره کردن 

تان یا تغییر آن ي برنامهاگر بخواهید از اسمال بیسیک خارج شوید و بعداً در فرصتی دیگر براي نوشتن بقیه

عادت خوبی   ،برنامه مداوم ذخیره کردنعادت کردن به  جداي از آن،برگردید، نیاز هست تا برنامه را ذخیره کنید.  

اگر ناگهان مشکلی در برق سیستم پیش آمد و یا سیستم به طور اتّفاقی خاموش شد،  شود است چرا که باعث می 

 را بزنید و یا از میانبر  Saveي توانید دکمهبراي ذخیره کردن برنامه می هاي شما پاك نشود.اطّالعات برنامه

crtl+S در صفحه کلید استفاده کنید (درحالی که دکمه يCtrl   ي را فشار داده اید، دکمهS  .(را فشار دهید  

 
6 save 

 متوجّهاحتماالً   نوشتیددرحالی که داشتید اوّلین برنامه را می 

).  4دید ( شکل اي به همراه فهرستی در کنار آن شٌنوشته

کند تا  مک میـ«دستیار هوشمند» است و به شما کاین  

توانید با کمک تر تایپ کنید. شما میتان را سریعبرنامه

کلید موارد مختلف فهرست  هاي باال و پایین در صفحهدکمه 

را ببینید و  وقتی موردي را که دنبالش بودید پیدا کردید با  

ي شما نوشته  آن دستور در متن برنامه  Enterي زدن دکمه

 شود. می

 

 


