
Time 

آموزشی     00:00 برنامه .LibreOffice Impress - Viewing a Presentationبه آمدید   خوش

00:06 

برنامه    این در

های   آنها    Viewگزینه از استفاده .Master Pagesو   و گیریم     می یاد را

از    00:13 ما .3.3.4نسخه  LibreOffice Suiteو   Ubuntu Linux 10.04اینجا کنیم    می استفاده

.Sample Impressخود  “presentationابتدا   00:22 کنیم”          می باز آن کردن کلیک دوبار با را

00:27 LibreOffice Impress     متعدد های گزینه کردن      viewشامل درست به که کمک  presentationمیباشد بهتر
. کند  می

شما       00:34 وقتی پیشفرض صورت .LibreOffice Impressبه باشد    .      می صورت این به میکنید شروع را

این     00:41 به .Normal viewکه شود    می گفته

که    00:43 یک   presentationوقتی , viewدر باشد   دیگر

تب       00:48 کردن کلیک با به    Normalشما .Normal viewمیتوانید برگردید 

کردن      00:53 کلیک با Normalو   Viewیا

و       Normal viewدر   00:57 ایجاد را اسلیدها میتوانید .editشما کنید 

01:02 . دهیم          تغییر را اسلید طرح میتوانیم ما مثال طور به

عنوان      " 01:05 با اسلید به این بروید" Overviewبرای

قطعه       01:09 در راست سمت میبینیم" Used in This Presentationزیر  "Master Pagesقسمت   Tasksدر
اسلید   ' طرح .prs strategyکه باشد'   می

میتوانیم    01:21 ما این . Available for Useو  Recently Usedزیر ببینیم   را

01:27 . کنید      کلیک آنها از یکی روی

قطعه         01:30 در اسلید طرح در تغییرات .Workspaceبه کنید   توجه

01:35 . است       ساده خیلی اسلید طرح دادن تغییر

01:39 . کنید          ایجاد خود اسلیدهای زمینه برای طرح میتوانید همچنین شما

ما    01:45 .Outline viewسپس کنیم     می بررسی را

کردن       01:47 کلیک با میتوانید این   Outlineو   Viewشما بروید  viewبه

تب        01:53 کردن کلیک با یا Outlineو

این   01:57 .    viewدر مثل          درست اند شده مرتب یکدیگر زیر در اسلیدها که Table of Contentsمیبینید



02:05 . باشد      می اسلید های عنوان اینجا

عنوان    " 02:08 که کنید .Overviewتوجه است"    شده نشاندار

تب      02:12 ما که زمانی کردیم   Outlineچون انتخاب اسلید    را بودیم  .Overviewدر

صورت      02:18 به آیکونها این که .bullet pointsمیبینید باشند   می

شما     02:23 که این     mouseوقتی روی .bullet pointsرا شود         می تبدیل دست به نشانگر میدهید حرکت

02:29 . دهیم                   حرکت اسلید در آنها کردن مرتب برای پایین و بال به را ها آیتم خط این میتوانیم ما

02:38 . اسلید    سراسر در یا

دادن    02:40 فشار را    Zو  Ctrlبا تغییرات و    undoاین .presentationمیکنیم شود       می نمایان اصلی صورت به

از    02:49 .Slide Sorter viewما کنیم         می استفاده اسلیدها کردن مرتب دوباره برای

کردن      02:53 کلیک با به    Slide Sorterو   Viewما .Slide Sorter viewمیتوانیم برویم 

تب       03:00 کردن کلیک با Slide Sorterیا

.viewاین  03:04 باشد            می مفید نظر مورد ترتیب برای اسلیدها کردن مرتب برای

03:08 
اسلیدهای        شماره تبادل برای مثال طور اسلید    10و  9به شماره اسلید        10روی از قبل را اسلید و کنید کلیک

.9شماره  بکشید 

.mouse buttonحال   03:18 کنید    رها را

03:22 . شوند    می عوض اسلیدها

حین         Notes viewدر   03:26 در که بنویسید یادداشت میتوانید .presentationشما کند      می کمک شما به

به     03:31 رفتن .Notes Pageو   Viewشما   Notes viewبرای کنید    کلیک را

میتوانید    03:36 .Notes tabهمچنین کنید    کلیک را

اسلید   "Slides paneاز   03:39 .Development up to presentشما کنید"    انتخاب را

قسمت     03:44 در را .notesمتنی کنید   تایپ

03:49 
در       شما اسلیدهای که یادداشت         (projectorوقتی دیدن به قادر هنوز شما شوند خود)    notesدیده مانیتور در خود

. نه    حضار اما هستید

.Normal tabحال   03:58 کنید    کلیک را

04:01 
میتوانیم    ) layoutما در     presentationارائه ( را قسمت   Tasks paneخود راست   Layoutsدر سمت در

. دهیم  تغییر

کردن        04:08 مخفی یا دادن نشان  Tasks paneبرای

04:12 View   قطعه .Tasksو کنید    کلیک را

.Tasks paneاین  04:14 کند          می مخفی یا و میدهد نشان یا را



قسمت    04:18 .Layoutاز کنیم        می استفاده اسلید طرح تغییر برای

نام   " 04:23 با .Development up to presentاسلید کنید"    انتخاب را

قسمت    04:26 .Title Content over Contentشما  Layoutاز کنید    انتخاب را

04:33 . دهد       می تغییر را اسلید طرح این

04:37  . آورد         می برنامه این پایان به را ما این

های       04:40 گزینه ما خلصه طور و      Viewبه آنها استفاده .Master Pagesو گرفتیم    یاد  را

04:46 . دهید     انجام را ارائه این

.presentationیک   04:49 کنید    درست جدید

04:52 Master . کنید            ایجاد روشن آبی عنوان قسمت و تیره آبی زمینه رنگ با

04:58 
    . پروژه       خلصه این کنید مشاهده زیر لینک در را .spoken tutorialویدئو باشد   می

05:02 

05:05 . کنید           مشاهده سپس و دانلود ابتدا ندارید خوبی باند پهنای اگر

از         05:09 استفاده آموزشی کارگاه پروژه این .        Spoken Tutorialتیم قبول    را آنلین آزمون که کسانی به و دهد می ارائه
    . به,     جزئیات برای دهد می گواهینامه ایمیل contact at spoken hyphen tutorial dot orgشوند

بفرستید.
05:15 

05:19 

پروژه    Spoken Tutorialپروژه  05:26 از پشتیبانی     Talk to a Teacherبخشی تحت که Nationalمیباشد
Mission on Education    طریق .ICT, MHRDاز باشد     می هند دولت

05:30 

05:38 
در    بیشتر موجود   spoken hyphen tutorial dot org slash NMEICT hyphen Introاطلعات

. باشد  می

05:49 . خان      اقبال شبنم صداگذاری و شما.    ترجمه از تشکر با .


