
Time 

. LibreOffice Impressدر   Custom Animationدر   Spoken Tutorialبه  00:00 آمدید   خوش

مورد        00:07 در ما برنامه این .Impressدر   Custom Animationدر گیریم    می یاد

از    00:12 ما .3.3.4نسخه  LibreOffice Suiteو  10.04نسخه  Ubuntu Linuxاینجا کنیم    می استفاده

.Sample-Impress.odpخود  "presentationابتدا  00:21 کنید"    باز را

00:26  thumbnail Potential Alternatives درSlides pane. کنید    کلیک را

در      00:32 حال اسلید .Main paneاین است     شده داده نمایش

چگونه      00:36 که میگیریم یاد از      presentationحال استفاده با را .custom animationخود کنیم   جذابتر

00:43 . کنید          انتخاب را اسلید چپ سمت در متنی کادر اولین

این   00:47 .textبرای کنید             کلیک میشود مشخص که را کادری سپس و کنید کلیک را

پنجره      00:54 راست سمت .Custom Animationشما   Tasks paneدر Impressاز کنید    کلیک را

01:01 Add . کنید   کلیک را

ای    01:03 محاوره .Custom Animationکادر شود    می نمایان

تب    01:07 که کنید .Entranceتوجه است   باز

.Entranceتب  01:10 کند               می کنترل را میشوند داده نمایش صفحه در ها آیتم که را روشی

01:15 . گیریم             می یاد مجموعه این بعدی برنامههای در را دیگر های تب ما

.Diagonal Squaresشما  Basicزیر  01:21 کنید    انتخاب را

01:25 . کنید                کنترل را میشود داده نشان شما انیمیشن آن در که را سرعتی میتوانید همچنین شما

فیلد    01:30 و        Speedدر کنید کلیک را کشویی و      Slowکادر کنید انتخاب .OKرا کنید    کلیک را

.Effectفیلد  01:37 دهد            می را انیمیشن های گزینه کردن تنظیم اجازه شما به

فیلد     01:43 پایین در به      Effectکادر که را هایی .presentationانیمیشن دهد       می نمایش را شدهاند اضافه

01:51 . است            شده اضافه ها انیمیشن لیست به انیمیشن اولین که کنید توجه

و       01:56 کرده حرکت پایین .Playبه کنید    کلیک را

02:00 preview          اصلی قطعه در کردهاید انتخاب که هایی انیمیشن .  <<playهمه شوند   >> Pauseمی

زیر         .    02:08 کنید انتخاب را متنی کادر دومین اسلید در .Addشما   Custom Animationحال کنید    کلیک را

ای     02:18 محاوره کادر زیر      Custom Animationدر میشود نمایان را Wedgeشما   Basic Animationکه
. کنید  انتخاب



را    02:25 .Mediumسرعت کنید   .OKتنظیم کنید    کلیک را

به        02:31 انیمیشن این که کنید .boxتوجه است    شده اضافه

02:36 . اند                گرفته قرار لیست در کردید ایجاد را آنها شما که ترتیبی به ها انیمیشن این

02:42    . دکمه     کنید انتخاب را دوم . <<Playانیمیشن کنید    کلیک >>pauseرا

برای           02:47 را انیمیشن یک از بیشتر میتوانید همچنین .previewشما کنید   انتخاب

کلید     02:51 این دارید        Shiftبرای نگه انیمیشن انتخاب با همزمان را

02:57 Play  . کنید   کلیک کردهاید       Previewرا انتخاب که هایی انیمیشن .playهمه شوند   می

03:05    . در       کنید انتخاب را سوم متنی کادر . Addشما  Layoutsحال کنید    کلیک را

تب    03:10 .Diamondشما  Basicزیر  Entranceدر کنید    انتخاب را

روی     03:17 را . Slowسرعت کنید   .OKتنظیم کنید    کلیک را

تعدادی     03:22 با انیمیشن .propertiesهر آید    می پیشفرض

های             03:26 دکمه از استفاده با را انیمیشین ترتیب میتوانید همچنین .Change Orderشما دهید   تغییر

.propertiesحال  03:32 دهیم               تغییر را آنها چگونه میگیریم یاد و میبینیم را انیمیشین هر برای پیشفرض

03:40    . گزینه        این کنید کلیک دوبار را لیست در اول .Diagonal Squaresانیمیشین باشد    می

ای     03:46 محاوره .Effects Optionsکادر شود    می نمایان

تب     03:50 پیشفرض صورت .Effectبه است    شده نمایان

کشویی    Settingsزیر  03:54 و     'Directionفهرست کنید کلیک .From right to topرا کنید'    انتخاب را

کند                 04:01 می حرکت بال به رفتن پیش با و کرده شروع راست سمت از را انیمیشین این

04:08 OK. کنید         کلیک ای محاوره کادر بستن برای را

.Playدکمه  04:12 ببینید           کردهاید اضافه که را انیمیشینی تا کنید کلیک را

04:17 
. کنید       کلیک دوبار دوباره را انیمیشین این

ای    محاوره .Effect Optionsکادر شود    می نمایان

.Timingتب  04:24 کنید    کلیک را

فیلد    04:26 به    Delayدر را .          . 1.0تأخیر میکند    شروع ثانیه یک از بعد را انیمیشن این دهید افزایش .OKثانیه کنید    کلیک را

04:39 . کنیم       می انتخاب را اول انیمیشین حال

.Playدکمه   04:43 کنید    کلیک را

04:45 . ببینید        را انیمیشین در تغییرات تأثیر میتوانید شما

04:50    . گزینه         این کنید کلیک بار دو را لیست در دوم .Wedgesانیمیشین   , باشد     می کردیم تنظیم ما که

ای    04:54 محاوره .Effects Optionsکادر شود    می نمایان



.Text Animationتب   05:02 کنید    کلیک را

برای      Text Animationتب   05:05 متعدد های گزینه .animateشامل باشد     می متن کردن

فیلد    05:12 .By 1st level paragraphsشما   'Group textدر کنید'    انتخاب را

هر    05:16 انتخاب .bullet pointاین دهد        می نمایش جداگانه صورت به را

05:20 .   , کنید                    استفاده دهید توضیح بعدی نکته به کردن حرکت از قبل را نکته یک میخواهید که زمانی گزینه این از میتوانید شما

05:28  OK   . کنید   کلیک .Playرا کنید    کلیک را

این         05:32 و کنید متوقف را برنامه .assignmentاین دهید    انجام را

و         05:36 کنید درست را دیگری های .Effect optionsانیمیشین کنید       بررسی انیمیشن هر برای را

که     05:43 میگیریم یاد .animation effectsحال ببینیم      را دادهایم که را

.Slide Showدکمه  05:48           . کنید    کلیک انیمیشین دیدن برای صفحه روی را جایی سپس کنید کلیک را

یکنواختی          05:59 بردن بین از برای خوب روش یک .presentationانیمیشین کند          می کمک نکات دادن توضیح به و میباشد

06:09 . نکنید          حد از بیش را آن که باشید مواظب اما

06:13 . کند             می سلب بحث مورد موضوع از را حاضرین توجه زیاد های انیمیشین

06:20 . آورد         می برنامه این پایان به را ما این

مورد        06:23 در ما برنامه این .Custom animation, Effect optionsدر گرفتیم   یاد

06:30 : ارائه  و

سه      06:33 با متنی کادر .bullet pointsیک کنید    ایجاد را

را   06:36 .Animateمتن شود           می داده نشان خط به خط متن پس کنید

را    06:41 انیمیشین .Playاین کنید 

06:44     . پروژه       خلصه این کنید مشاهده زیر لینک در را .spoken tutorialویدئو باشد   می

06:51 . کنید           مشاهده سپس و دانلود ابتدا ندارید خوبی باند پهنای اگر

از         06:55 استفاده آموزشی کارگاه پروژه این .        Spoken Tutorialتیم قبول    را آنلین آزمون که کسانی به و دهد می ارائه
    . به,     جزئیات برای دهد می گواهینامه .contact at spoken hyphen tutorial dot orgشوند بفرستید   ایمیل

07:04 

07:11 
پروژه    Spoken Tutorialپروژه  از پشتیبانی     Talk to a Teacherبخشی تحت که Nationalمیباشد

Mission on Education    طریق .ICT, MHRDاز باشد     می هند دولت

07:22 
در    بیشتر موجود   spoken hyphen tutorial dot org slash NMEICT hyphen Introاطلعات

. باشد  می

07:33     . شما      از تشکر با خان اقبال شبنم صداگذاری و ترجمه



07:38 


