
Time 

00:00 
LibreOffice Impress - Creating a presentation document andدر  Spoken Tutorialبه

basic formatting. آمدید   خوش

00:08 
   : قسمتهای         گیریم می یاد را موارد این برنامه این چگونه    Impress windowدر , slidesو کپی    کنیم وارد را
.        , فونتها  کردن فرمت و فونت مورد در اسلیدها کردن

از     00:21 ما اینجا .3.3.4نسخه  LibreOffice Suiteو   Ubuntu Linux 10.04در کنیم    می استفاده

00:29  presentation“  خودSample Impress. کنیم”           می باز را کردهایم ایجاد قبلی برنامه در که

رامیبینیم    00:35 صفحه حال

مرکز    00:39 .Workspaceدر باشد        می ما کار ناحیه که است

00:44  Workspace   5شاملtabs“      آنها به که .View buttonsمیباشد گوییم”   می

.Normalتب    00:49 است    شده انتخاب

.main viewاین  00:52 باشد        می جداگانه اسلیدهای کردن ایجاد برای

00:55 
  Outline view            , فرمت    در اسلید هر برای شده مشخص و گذاری شماره لیستهای موضوع عنوان را outlineکه

. دهد   می نشان

01:03 
 Notes view           که زمانی که اسلید هر به یادداشت کردن اضافه دیدن     presentationاجازه قابل شد داده نشان

. دهد     می را باشند نمی

01:10 Handout view. دهد        می را اسلید کردن پرینت اجازه

01:14 . کنیم                 انتخاب را کنیم پرینت میخواهیم صفحه هر در که را اسلید تعداد میتوانیم اینجا در

01:19 Slide Sorter view کهthumbnails. دهد      می نشان را اسلیدها

دکمه  “ 01:23 .Normal viewدوباره کنیم “     می کلیک را

01:26 
قطعه       شما صفحه چپ سمت .    Slidesدر شامل    این بینید می در    thumbnailsرا می presentationاسلیدها

باشد.

قطعه      01:34 راست سمت .5که  Tasksدر بینید      می دارد را قسمت

.Layoutsقسمت   01:40 دارد        را بندی بسته از قبل طرح

01:43 . دهیم              تغییرش خود احتیاجات طبق یا و کنیم استفاده مستقیمًا را این میتوانیم ما

01:48 . بینیم              می جزئیات همراه را قسمتها این از یک هر مجموعه این حین در

01:53 “      . قطعه        در دوم اسلید کنیم وارد را اسلیدها چگونه میگیریم یاد .Slidesحال کنید”        انتخاب آن کردن کلیک با را

.Slideو   Insertحال  02:02 کنید    کلیک را



02:05 . است            شده وارد دوم اسلید از بعد جدید خالی اسلید که میبینیم

متنی          ‘ 02:10 نوار روی اسلید به عنوان کردن اضافه .Click to add Titleبرای کنید’   کلیک

.Short Term Strategyحال " 02:17 کنید"           کلیک را متن کادر از وبیرون کنید تایپ را

02:23 . کرد         اضافه میتوان را عنوان روش این با و

02:26 . داریم       اسلید کردن کپی برای روش دو

02:30   . کنیم      می بررسی را اول . Duplicate Slideو   Insertروش کنید    کلیک را

02:35 . است                  شده وارد کردیم ایجاد قبل مرحله در اسلیدی آن از بعد همان مثل اسلید یک که میبینیم

تب      02:42 کردن کلیک با قطعه   Slide Sorterهمچنین .sorter viewبه  Workspaceدر بروید   اسلید

انتخاب             02:50 و آن کردن راست کلیک با را هفتم اسلید .context menuاز  Copyحال کنید    کپی

و        02:58 کنید راست کلیک را آخر .Pasteاسلید کنید    انتخاب را

03:01 After     و کنید انتخاب .OKرا کنید    کلیک را

آخر          03:04 در را اسلید از کپی یک حال .presentationشما اید    کرده ایجاد

را           03:10 فونت میتوانیم که روشهایی از تعدادی و فونت .formatحال کنیم      می بررسی را کنیم

عنوان    03:15 با .Long term goal"اسلید کنید"         انتخاب آن کردن کلیک دوبار با را

متنی    03:20 کادر .Bodyروی      . کنید         حذف را آن حال کنید انتخاب را متن کل و کنید کلیک

03:26 
": کنید     تایپ را این Reduce cost, Reduce dependence on few vendors, Developحال

customized applications"

همان           03:37 مثل فونت اندازه و فونت نوع دادن .LibreOffice Writer documentsتغییر باشد   می

03:43 
     . ابزار       نوار در کنید انتخاب را متن از خط “Text Formatیک از     را فونت ”Arial Blackبه”   “Albanyنوع

دهید  تغییر

از   font sizeو   03:52 .40به  32را دهید   تغییر

03:56 . کنید        کلیک را متن کادر از خارج جایی

03:59 . است       کرده تغییر فونت که کنید توجه

کردن        04:02 کلیک با را فونت میتوانیم همچنین گزینه      Formatما و اصلی منو .Characterدر دهیم   تغییر

میتوانیم            04:09 آن در ما که ای محاوره کادر یک .Sizeو   Font, Styleاین کند           می باز را دهیم تغییر خود احتیاج طبق را

04:16 . بندیم       می را ای محاوره کادر این

عنوان          " 04:19 با اسلید ما فونت رنگ دادن تغییر .Development up to presentبرای کنیم"     می انتخاب را

بدنه    04:25 .text-boxروی کنید         انتخاب را متن کل و کرده کلیک

آیکون          04:30 از بعد پایین به رو فلش . colorروی کنید          انتخاب میخواهید که را رنگی و کنید کلیک



از    04:37 بیرون .text-boxجایی کنید    کلیک را

04:40 . کنید      توجه رنگ در تغییر به

مثل     04:43 دادن همان   Underlineو   Bold, Italicsفرمت .LibreOffice Writer documentsمثل باشد   می

عنوان   ‘ 04:50 با .Recommendationsاسلید کنید’    انتخاب را

متنی   04:53 . Bodyکادر کنید            انتخاب را متن از خط یک و کنید کلیک را

های    04:58 .Underlineو   Bold, Italicsگزینه کنید    کلیک را

از    05:03 بیرون .text-boxجایی کنید    کلیک را

05:06 . کنید      توجه متن در تغییرات به

05:08 . آورد         می برنامه این پایان به را ما این

05:11 

: گرفتیم        یاد را موارد این خلصه طور به

چگونه    Impress windowقسمتهای   ,      slidesو    , کردن    فرمت و فونت مورد در اسلیدها کردن کپی کنیم وارد را
فونتها.

05:24 . دهید     انجام را ارائه این

.presentationیک   05:28 کنید    ایجاد را

05:30 . کنید         وارد چهارم و سوم اسلیدهای بین اسلید یک

این          05:35 پایان در چهارم اسلید از کپی .presentationیک کنید   ایجاد

.text-boxیک   05:40       . کنید      تایپ آن در را متنی کنید ایجاد دوم اسلید در

به     05:45 را متن .32font size فرمت دهید    تغییر

را   05:49 .bold, italic, underlinedمتن کنید       آبی را آن رنگ و

05:56 
    . پروژه       خلصه این کنید مشاهده زیر لینک در را .spoken tutorialویدئو باشد   می

05:59 

06:02 . کنید           مشاهده سپس و دانلود ابتدا ندارید خوبی باند پهنای اگر

از         06:07 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    06:12ایمیل

06:16 

پروژه    Spoken Tutorialپروژه  06:23 از پشتیبانی     Talk to a Teacherبخشی تحت که Nationalمیباشد
Mission on Education    طریق .ICT, MHRDاز باشد     می هند دولت

06:27 



06:35 
در    بیشتر موجود   spoken hyphen tutorial dot org slash NMEICT hyphen Introاطلعات

. باشد  می

06:46     . شما      از تشکر با خان اقبال شبنم صداگذاری و ترجمه


