
Time 

00:00 .LibreOffice Impressدر   Slide Creationدر  Spoken Tutorialبه   آمدید   خوش

00:06

برنامه    این در

Slide Shows Slide Transitions Automatic Shows. گیریم     می یاد را

00:16 .Slide Showsشما   کنید            می استفاده حاضرین به اسلیدها دادن نشان برای را

00:21 Slide-shows   در میتوان .projectorsیا   desktopsرا داد   نشان

00:25 Slide-shows  کلcomputer screen. گیرد    می را

00:30 Presentations    در نمیتوان .slide-show modeرا کرد   ویرایش

00:34 Slide-shows . باشند      می دادن نشان برای فقط

00:38 Presentation " خودSample-Impress.odp. کنید"    باز را

00:43 بعنوان   presentationاین   . Slide-Showرا بینیم   می

00:47 ابتدا      اصلی منو روی       Slide Showاز سپس و کنید کلیک Slide Showرا

00:53 از    میتوانید کردن'     function key 'F5همچنین شروع .slide-showبرای کنید   استفاده

01:00  Presentation   بعنوانslide-show. شود     می داده نشان

01:04 . کنید             حرکت اسلیدها بین صفحهکلید در فلش کلید از استفاده با میتوانید شما

01:10 میتوانید    برای    mouseهمچنین و      context menuرا کنید راست .Nextکلیک کنید    انتخاب را

01:16 . برد        می بعدی اسلید به را شما این

01:20 از      شدن خارج )  slide showبرای اسلید (  برای    mouseنمایش کنید   context menuرا راست کلیک
.End Showاینجا.    کنید    انتخاب را

01:28 دکمه           دادن فشار شدن خارج برای دیگر روش .Escapeیک باشد   می

01:33 گزینه         از استفاده با میتوانید همچنین .Mouse pointer as a penشما کنید      برقرار ارتباط حاضرین با

01:40 . کند            می عمل چگونه که میبینیم و میکنیم فعال را گزینه این

01:45 .Slide Show Settingsو   Slide Showشما   Main menuاز   کنید    کلیک را

01:51 ای     محاوره .Slide Showکادر شود    می نمایان

01:54 .Mouse Pointer as Penو'   'Mouse Pointer visibleکادرهای   'Optionsزیر   کنید'    تأیید را



02:02 OK . کنید        کلیک ای محاوره کادر بستن برای را

02:06 از    .Slide Showو   Slide Showشما   Main menuدوباره کنید    کلیک را

02:13 . است         شده تبدیل مداد به نشانگر که کنید توجه

02:17 در           کشیدن و نوشتن اجازه شما به گزینه در     presentationاین که هستید slide-show modeزمانی
. دهد   می را

02:24 چپ      دکمه که .mouseوقتی کنید          طراحی قلم با میتوانید شما میدهید فشار را

02:29 . کشیم         می اول نکته در تیک علمت یک حال

02:34 . دهید          انجام را ارائه این و کنید متوقف را برنامه

02:38 اسلید           در کوچک نمودار یک کشیدن برای طراحی قلم .Impressاز کنید   استفاده

02:47 چپ     دکمه .mouseحال       . شود    می داده نمایش بعدی اسلید کنید کلیک را

02:52 دادن        فشار با میتوانید همچنین .Space barشما بروید     بعدی اسلید به

02:57 از    . slide showحال    ( شویم (  می خارج اسلید و       context menuنمایش کنید راست کلیک Endرا
Show. کنید    کلیک را

03:05 مورد     در .Slide Transitionsسپس گیریم    می یاد

03:09 Slide Transitions چیست؟

03:12 Transitions               در دیگر اسلید به اسلید یک از که وقتی اسلیدها برای که هستند presentationعواملی
. شوند           می برده کار به میدهیم انتقال یا و میکنیم حرکت

03:22 .Slide Sorterتب  Main paneدر   کنید    کلیک را

03:26 در    اسلیدها .presentationهمه شوند       می داده نمایش اینجا در

03:31 این      در راحتی به در     viewشما اسلیدها ترتیب .presentationمیتوانید دهید    تغییر را

03:37 Slide 1 . کنید   انتخاب را

03:40 چپ    دکمه .mouseحال           . بگذارید    چهار و سه اسلیدهای بین و بکشید را اسلید دهید فشار را

03:48 . شوند     می مجدد تنظیم اسلیدها

03:52 برای    Ctrl+Zکلیدهای   .undoرا دهید      فشار عمل این کردن

03:57 میتوانید       حرکت یک با .transitionشما کنید         اضافه اسلید هر به را مختلف های

04:02 .Slide Sorter viewاز   کنید      انتخاب را اول اسلید

04:06 قطعه    در .Slide Transitionشما   Tasksحال کنید    کلیک را



04:13 و'    Apply to selected slidesزیر ' کنید .Wipe Upحرکت کنید    انتخاب را

04:19 که     کنید قطعه    transition effectتوجه .Mainدر شود    می نمایان

04:24 سرعت     میتوانید کشویی         transitionشما فهرست های گزینه انتخاب با . Speedرا کنید   کنترل

04:31 کشویی   Modify Transitionsزیر   و       Speedکادر کنید کلیک .Mediumرا کنید    کلیک را

04:39 برای      را صدا .transitionحال کنیم    می تنظیم

04:43 کشویی   Modify Transitionsزیر   . Soundکادر کنید     کلیک .beamرا کنید    انتخاب را

04:52 . کنیم         می انتخاب را دوم اسلید صورت همین به

04:56 قطعه    .Slide Transitionشما   Tasksدر کنید    کلیک را

05:00 .Wheel Clockwise, 4 spokesشما   Apply to selected slidesزیر   کنید    انتخاب را

05.08 کشویی     کادر .  Speedحال کنید    کلیک .Mediumرا کنید    انتخاب را

05:13 کشویی   کادر .  Soundسپس کنید    کلیک .Applauseرا کنید    انتخاب را

05:21 آن    کردهایم     transition effectحال ایجاد که . previewرا کنیم   می

05:25  Play . کنید   کلیک را

05:28 چگونه        که گرفتهایم یاد حال و    animateما اسلید     sound-effectکنیم به .transitionرا کنیم   اضافه

05:35 چگونه      که میگیریم یاد .presentationحال کنیم           ایجاد را رود می پیش خودکار صورت به که

05:42 قطعه    .Slide Transitionشما  Tasksدر کنید    کلیک را

05:46 نوع    .Checkerboard Downشما  Transitionدر کنید    انتخاب را

05:50 کشویی     فهرست .Mediumشما   Speedدر کنید    انتخاب را

05:55 کشویی     فهرست .gongشما   Soundاز کنید    انتخاب را

06:00 Loop until next sound . کنید   تأیید را

06:04 رادیویی    .Automatically afterدکمه کنید    کلیک را

06:09 را    .sec 1زمان کنید   انتخاب

06:14 Apply to All Slides . کنید   کلیک را

06:18 دکمه        کردن کلیک که کنید می       transitionیک   Apply to All Slidesتوجه کار به اسلیدها همه برای را
برد.

06:25 جداگانه            صورت به اسلید هر برای ما روش این .transitionبا بریم     نمی بکار را

06:31 سپس       Slide Showشما   Main menuاز   و کنید کلیک .Slide Showرا کنید    انتخاب را



06:38 . روند          می پیش خودکار طور به اسلیدها که کنید توجه

06:49 از    شدن خارج .Escapeکلید presentationبرای دهید    فشار را

06:54 میگیریم    یاد هر             presentationحال برای متفاوت نمایش زمان با اما میرود پیش خودکار صورت به که
اسلید.

07:03 در          اسلیدها از بعضی محتوای که زمانی .presentationاین باشد        می مفید باشند پیچیدهتر یا طولنیتر

07:13 قطعه    تب   Mainاز .Slide Sorterابتدا کنید    کلیک را

07:18 . کنید     انتخاب را دوم اسلید

07:21 قطعه    .Tasksبه بروید 

07:24 گزینه   Slide Transitionزیر   .Advance slideبه بروید 

07:29 فیلد    را   'Automatically afterدر .seconds 2زمان کنید'   وارد

07:37 قطعه    .Mainاز کنید      انتخاب را سوم اسلید

07:42 قسمت   .Tasksبه بروید 

07:44 گزینه    Slide Transitionsزیر   .Advance slideبه بروید 

07:49 فیلد    را   'Automatically afterدر .seconds 3زمان کنید'   وارد

07:57      . به              را زمان و دهید انجام قبلی اسلیدهای مثل را مراحل همین و کنید انتخاب را چهارم تغییر  4اسلید ثانیه
دهید.

08:08 سپس     Slide Showشما   Main menuاز   .Slide Showو کنید    کلیک را

08:13 . شود            می داده نمایش متفاوت زمان مدت برای اسلید هر کنید توجه

08:19 از       Escapeکلید   شدن خارج برای .presentationرا دهید   فشار

08:24      . مورد         در ما آورد می برنامه این پایان به را ما slide shows, slide transitions, automaticاین
show. گرفتیم   یاد

08:37 حال    assignmentو

08:40 .presentationیک   کنید    ایجاد جدید

08:42 A wheel clockwise ,. کنید   اضافه را

08:46 spoke transition 2  باسرعتmedium        صدای با سوم و دوم اسلید gongبرای

08:54 . کنید      ایجاد اتوماتیک اسلید نمایش یک

08:58     . پروژه       خلصه این کنید مشاهده زیر لینک در را .spoken tutorialویدئو باشد   می



09:04 . کنید           مشاهده سپس و دانلود ابتدا ندارید خوبی باند پهنای اگر

09:09 از         استفاده آموزشی کارگاه پروژه این .      Spoken Tutorialتیم آنلین    آزمون که کسانی به و دهد می ارائه
    .     , به   جزئیات برای دهد می گواهینامه شوند قبول contact at spoken hyphen tutorial dotرا

org. بفرستید   09:18ایمیل

09:25
پروژه    Spoken Tutorialپروژه  از پشتیبانی     Talk to a Teacherبخشی تحت که Nationalمیباشد

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

09:37 در    بیشتر spoken hyphen tutorial dot org slash NMEICT hyphen Introاطلعات
. باشد     می موجود

09:48 .     . شما       از تشکر با خان اقبال شبنم گذاری صدا و ترجمه


