
متحر ك سازی (جلوه های انيميشن)، افزودن 
عمليات و جلوه های صوتی

افزودن زيبايي، رنگ زمينه و  ارايه و  به  افزايش جذابيت  از راه هاي  با بعضي  در فصل هاي قبل 
يكي  متحرك سازي،  شديم.  آشنا  متنوع  نمودارهاي  و  شكل ها  مناسب،  تصويرهاي  از  استفاده 

ديگر از عوامل مهمي است كه جذابيت ارايه را باال مي برد.
استفاده ي مناسب از حركت اشيا در اساليد، موجب افزايش دقت مخاطبان و جلب توجه 

بيشتر آن ها مي شود.

 )Animations( 1-5  زبانه ي متحرك سازي اشياء
زيرعنوان،  عنوان،  جانگه دارهاي  متن،  از  بخشي  متن،  شكل ها،  گزينه،  اين  طريق  از  مي توان 

تصويرها و نمودارها، را متحرك كرد.
چشمك زدن،  شدن،  كوچك  و  بزرگ  بلكه  نيست  جابه جايي  به منزله ي  تنها  حركت 



چرخيدن را نيز شامل مي شود و مي توان در سه وضعيت زير به يك شيء حركت نسبت داد و 
همچنين مسير حركت را تعيين كرد.

(Entrance) )زمان ورود )نمايش اساليد يا شيء  

(Emphasis) )پس از نمايش و هنگام ارايه )براي تأكيد  
(Exit) )زمان خروج )قبل از نمايش شيء ديگر يا اساليد بعدي  

(path Motion) )مسير حركت )تعيين مسير در حركت هاي انتخاب شده ي باال  
در هريك از اين چهار وضعيت، Effectهاي از پيش تعريف شده اي وجود دارند. از طريق 
زبانه ي Animations و گزينه ي Custom Animation پنجره ي متحرك سازي فعال مي شود كه در 

شكل 1-5 مي بينيد.

شكل 1-5  پنجره ی متحرك سازي

نكته
بايد شيء يا اشيايي را انتخاب كنيد تا دكمه ي Add Effect در پنجره ی وظيفه فعال 

گردد.



پاورپوينت مي نرم افزار  در 
دلخواه اضافه كنيد. پس از انتخاب شيء با دكمه ي Add Effect حركت جديد به شيء انتخاب شده، 
اضافه مي شود. دقت كنيد اگر بخواهيد حركت منتسب شده ي قبلي را تغيير دهيد، ابتدا در پنجره ي 
ناحيه ی وظيفه، در قسمت مياني پنجره، Effect شيء را انتخاب كنيد تا دكمه ي Add Effect به 

Change تبديل شود. در اين حالت، مي توانيد حركت قبلي را تغيير دهيد.

مثال 5-1
در اساليد عنوان، به متن »فناوري اطالعات و ارتباطات« حركت Fly In زمان ورود را نسبت دهيد. 

مراحل انجام كار به صورت زير است:
1. ابتدا كادر اطراف متن را انتخاب كنيد.

2. دكمه ي Add Effect را كليك كنيد و از Entrance، گزينه ي More Effects را انتخاب كنيد تا 
شكل 2-5 ظاهر شود.

Fly In شكل 2-5 حركت

تعداد زيادي حركت  براي يك شيء در يك اساليد،   توانيد 



انتخاب كنيد. مالحظه مي كنيد  را   Fly In Basic گزينه ي  از قسمت  پنجره ي ظاهر شده،  از   .3
حركت عنوان از پايين اساليد انجام مي شود. آن را تأييد كنيد و پنجره را ببنديد.

4. در قسمت مياني پنجره ي ناحيه ی وظيفه همان طور كه در شكل 3-5 مي بينيد، اين شيء اضافه 
شده است. با انتخاب Effect شيء در اين ناحيه، گزينه هاي پنجره فعال مي شوند. مي بينيد كه 
دكمه ي Add Effect نيز تبديل به Change شده است و دكمه ي ديگري با نام Remove نيز فعال 

شده است.

 گزينه ي Start : در آن سه گزينه ي زير وجود دارد :

ــ On Click : با اين گزينه، حركت شيء با كليك ماوس يا Enter شروع مي شود.
ــ With Previous : حركت همراه با نمايش/حركت شيء قبلي اجرا مي شود.

ــ After Previous : حركت پس از نمايش/حركت شيء قبلي شروع مي شود.
 گزينه ي Direction : گزينه هاي آن براساس حركت انتخاب شده، متفاوت است.

در حالت Fly In هشت مورد به شرح زير وجود دارد كه سمت شروع حركت نسبت به اساليد 
را نشان مي دهد.

ــ From Bottom : سمت حركت از جهت پايين
ــ From Left : سمت حركت از جهت چپ

ــ From Right : سمت حركت از جهت راست

شكل 3-5 گزینه هاي حركت



ــ From Top : سمت حركت از جهت باال
ــ From Bottom-Left : سمت حركت از جهت پايين ــ چپ )جنوب غربي(

ــ From Bottom-Right : سمت حركت از جهت پايين ــ راست )جنوب شرقي(
ــ From Top-Left : سمت حركت از جهت باال ــ چپ )شمال غربي(

ــ From Top-Right : سمت حركت از جهت باال ــ راست )شمال شرقي(

تا سريع ترين  نشان مي دهد. كندترين  را  انيميشن  اجراي  و  : سرعت حركت   Speed گزينه ي   

سرعت. اين سرعت ها متناسب با زمان ارايه، صحبت و منظور ارايه دهنده انتخاب مي شوند.

خيلي كند  5 ثانيه   : Very Slow ــ
3 ثانيه كند     : Slow ــ
2 ثانيه متوسط    : Medium ــ
1 ثانيه سريع     : Fast ــ

0/5 ثانيه خيلي سريع   : Very Fast ــ

در قسمت مياني ناحيه ي وظيفه ــ همان طور كه گفتيم ــ اشياء به همراه حركت هايي كه به آنها 
نسبت داده شده است نمايش داده مي شوند. با انتخاب هر يك از اشياء و كليك سمت راست ماوس 

و انتخاب گزينه ي Effect Options خصوصيات بيشتري نمايش داده مي شوند )شكل هاي 5-4(.

شكل 4-5  نماي خصوصيت هاي حركت



نكته
 ،Start: On Click داده شود و با گزينه ي Enterance زماني كه به يك شيء حركت
در زمان نمايش اساليد، شيء نمايش داده نمي شود. با كليك ماوس يا Enter شيء با 
حركت مربوط روي صفحه ظاهر مي شود. اگر به برخي اشياء روي اساليد حركت 
داده  نمايش  اشياء  ساير  باشد،   On Click به صورت  و شروع حركت  دهيد  نسبت 

مي شوند و اشيای داراي حركت، با كليك ماوس ظاهر مي شوند.

 )Slide Transition( 2-5  متحرك سازي اسالید در زمان گذار
بعدي، مي توان جلوه هايي  اساليد  نمايش  يا  نمايش  زمان شروع  در  نيز  اساليدها  به  اشياء  مانند 

نسبت داد. مثاًل اساليد از باالي صفحه وارد شود و از سمت چپ خارج شود.
مي توان از زبانه ي Animations، گروه Transition to this slide، گزينه ها را انتخاب كرد.

از ليست جلوه هاي نمايش مختلف اساليد، جلوه ي Dissolve را انتخاب كنيد. اساليد با حالت 
شطرنجي نمايش داده مي شود. پس از نمايش اساليد خالي، جلوه هاي متحرك سازي اشياء شروع 
 No Transition به حركت مي كنند. در صورتي كه مي خواهيد اساليد بدون حركت باشد گزينه ي

را انتخاب كنيد.
با گزينه ي Transition Speed مي توانيد سرعت ظاهر شدن را تعيين كنيد. همچنين با گزينه ي 
Transition Sound مي توانيد صدا يا موسيقي دلخواه را كه هنگام ظاهرشدن اساليد پخش شود، 

تعيين كنيد.

نكته
حركت اساليد زماني مناسب است كه حركت به عناصر و اشيای آن نسبت داده 

نشده باشد.



تمرین 5-3 
گزينه ي Random Transition از ليست جلوه هاي نمايش اساليد به چه صورت عمل 

مي كند. آيا رخداد تصادفي از حركت ها، قابل پيش بيني است؟

 )Action( 3-5  عمليات
اگر نخواهيم اساليدها به صورت متوالي، همان طور كه در Slide Show نشان داده مي شوند، نمايش 
يابند يا اگر بخواهيم با كليك روي يك شيء، به اساليد خاصي برويم يا با كليك روي يك 
شيء چند اساليد نمايش يابند و مجدداً به همان نقطه ي قبل يعني شيء كليك شده برگرديم، از 

»عمليات« استفاده مي كنيم.
قابليت عمليات در حالت هاي زير استفاده مي شود : 

ــ دكمه ي عملياتي
ــ تخصيص عمليات به شيء خاص

)Action Button( دكمه ي عملياتي   5-3-1
با انتخاب زبانه ي Insert، گروه Illustration، گزينه ي Shapes و گزينه ي Action Buttons يك سري 
دكمه ي از پيش آماده، نشان داده مي شود كه با كشيدن آن ها به صفحه، مي توانيد آنها را به اساليد 

اضافه كنيد تا عمل مربوطه انجام شود )شكل	5-5(.
در زمان نمايش ارايه، كليك روي دكمه ها موجب انجام عمل مربوطه مي شود:

ــ دكمه ي First : اولين اساليد نمايش مي يابد.
.Enter اساليد بعدي نمايش داده مي شود. مانند كليك روي اساليد يا : Next ــ دكمه ي

و ...

تمرین 5-4 
تمام دكمه هاي عملياتي را به اساليد خود اضافه كرده  و آنها را امتحان كنيد. هر 

يك چه كاري انجام مي دهند؟



)Action Setting( 2-3-5  انتساب عمليات به شيء
گزينه هاي   ،Links گروه   ،Insert زبانه ي  از  كنيد  ايجاد  عملياتي  دكمه ي  بخواهيد خودتان  اگر 
Action و گزينه ي Hyperlink استفاده كنيد. مي توانيد عمليات خاصي را روي متن، بخشي از متن، 

شكل و در واقع هر شيء موردنظر ايجاد كنيد. اين كار يك نوع برنامه نويسي بسيار ساده است.
6-5 نمايش  انتخاب كنيد. شكل  Action را  انتخاب كنيد و گزينه ي  شكل مورد نظر را 

داده مي شود.
اين پنجره از دو زبانه تشكيل شده است :

: Mouse click 

عمليات نسبت داده شده در اين قسمت در زمان كليك روي شكل انجام مي شود.
: Mouse Over 

عمليات نسبت داده شده در اين قسمت در زمان حركت ماوس روي شكل انجام مي شود.
گزينه هاي اين دو قسمت مشابه هم هستند :
ــ گزينه ي None : هيچ كاري انجام نشود.

شكل 5-5  پنجره ی دكمه هاي عملياتي



ــ گزينه ي Hyper link to : پيوندي به گزينه يا عمل انتخاب شده برقرار مي شود؛ مانند شكل 

.5-7

شكل 6-5  پنجره ي انتساب عمليات به شيء

شكل 7-5  عمليات مرتبط با پيوند

گزينه هاي اول مشابه عملياتي است كه در دكمه هاي عملياتي بررسي كرده ايم.  
 گزينه ي End show : خاتمه ی نمايش ارايه است.

 گزينه ي Custom show  : براي نمايش ترتيب خاصي از اساليدها، از آن استفاده مي كنيم. با 
انتخاب آن، ليست ترتيب هاي تعريف شده )كه چگونگي آن را بعداً خواهيم ديد( نمايان 
اساليدها،  آن  نمايش  از خاتمه ي  پس   Show and Return انتخاب گزينه ي  با  مي شود. 

مجدداً به اين اساليد برمي گرديد.
 گزينه ي Slides )شكل 8-5(: عنوان هاي اساليدها نمايش داده مي شوند و بر اساس آنها 

اساليد موردنظر را انتخاب مي كنيد.
www.tvoccd. مثاًل  به صورت  را  نظر  اينترنتي مورد  : مسير آدرس سايت   URL گزينه ي   



sch.ir  وارد مي كنيد. در صورت اتصال به اينترنت، پس از كليك روي شيء مربوطه، 

مرورگر وب باز شده و سايت نمايش داده مي شود.
 گزينه ي Other PowerPoint Presentation : با انتخاب آن مي توانيد فايل ارايه ی ديگري 
را كه قباًل ساخته ايد به شيء مرتبط كنيد. در زمان ارايه ، فايل اجرا شده و پس از خاتمه 
از جمله  شود،  استفاده  مي تواند  ارايه  قابل  فايل هاي  تمام  برمي گرديد.  اساليد  همين  به 

 .ppt ،.pot ،.pptx پسوندهاي
مثل  انتخاب كنيد.  را  اجرايي تحت ويندوز  برنامه هاي  : مي توانيد   Run Program گزينه ي  ــ 

بازي ها، برنامه هاي كاربردي ديگر و ....
ــ گزينه ي Play Sound : فايل صوتي انتخاب شده، پخش مي شود.

ــ گزينه ي Highlight Click : در     صورتي كه كادر متني يا بخشي از متن به اين گزينه مرتبط 

 Mouse Over شده باشد، پس از نمايش به رنگ روشن تر نشان داده مي شود. اين گزينه براي
مناسب است.

تمرین 5-5 
در اساليد اول، عنوان »فناوري اطالعات و ارتباطات چيست؟« سه كلمه ی فناوري، 
پيوند دهيد.  به اساليدي كه تعريف آنها را شامل است،  ارتباطات را  اطالعات و 
همچنين روي سه اساليد تعريف، فلشي را براي بازگشت به اساليد اول قرار دهيد. 
همچنين عالمتي براي برگشت به اولين اساليد، اساليد قبلي و اساليد بعدي ايجاد 

كنيد.

شكل 8-5  ليست عنوان اسالیدها



 )Custom Show( 4-5  نمایش سفارشي
يا  و   Slide Sorter نماي  در  قرارگرفتن  ترتيب  همان  پيش فرض  به طور  اساليدها  نمايش  ترتيب 
قسمت Slides/Outline است. اگر بخواهيد اساليدها به ترتيب ديگري نمايش يابند و شايد تعدادي 
 ،Slide Show استفاده مي شود. از زبانه ی Custom Show از آنها نمايش داده نشوند، از گزينه ي
گروه Start Slide Show، گزينه ي Custom Slide Show را انتخاب كنيد. از پنجره ي ظاهر شده، 

دكمه ي Custom Shows را انتخاب كنيد و دكمه ي New را كليك كنيد.
ابتدا يك نام تعريف كرده و سپس اساليدهاي مورد نظر را آن اضافه كنيد؛ مانند شكل 

.5-9

Custom Show شكل 9-5  پنجره ی

نكته
در زبانه ي Slide Show گزينه ي Set Up Show را انتخاب كنيد و در پنجره ی باز شده ی 
شكل 10-5، گزينه ي :Custom Show نام ترتيب خاص موردنظر )تعريف شده( را 

انتخاب كنيد. نماي نمايش ارايه را اجرا كنيد. ترتيب نمايش تغيير مي كند.

Set Up Show شكل 10-5 پنجره ی



 )Media Clip( 5-5 جلوه هاي صوتي و تصویري
اثرگذار است و  ارايه  بر جذابيت  تنها  نه  به اساليد و اشيای روي اساليد  فيلم  افزودن صوت و 
مي توان با افزودن جلوه هاي صوتي و تصويري، پيام را بهتر به مخاطب منتقل كرد، بلكه مي توان 
بدون حضور در جمع و سخنراني، يك ارايه ي كامل را به همراه صداي ارايه كننده آماده كرده و 

آن را در اختيار مخاطبان قرار داد. 

اضافه كردن فایل صوتي به اسالید    5-5-1
براي وارد كردن يك فايل صوتي، از زبانه ی Insert، گروه Media Clip، گزينه ي Sound، سپس 
را  موردنظر  فايل صوتي  و  مسير  محاوره اي،  پنجره ي  از  كنيد.  انتخاب  را   Sound from File…

انتخاب كنيد. زبانه ی Sound Tools ظاهر مي شود. شكل 11-5 تغيير مشخصات فايل صوتي را 
نشان مي دهد.

شكل 11-5  ابزار كار با فایل صوتي



باشد صوت پخش مي فعال  اساليد  تا زماني كه   :loop until stopped گزينه ي ــ 

مي شود.
داده  نشان  ارايه  نمايش  زمان  در  اساليد  روي  بلندگو  آيكن   :Hide During Show گزينه ي  ــ 

نخواهد شد.
اگر گزينه ي Custom Animation را انتخاب كنيد. در بخش مياني ناحيه ی وظيفه كه اشيای 
حركت دار را نشان مي دهد، فايل صوتي اضافه شده نيز نمايش داده مي شود. با كليك راست 
در  كه  همان طور  آن،  مشخصه هاي  ساير   Effect Options گزينه ي  و  صوتي  فايل  اين  روي 

شكل12-5 مي بينيد، مشاهده مي شود.

 زبانه ي Effect براي اعمال جلوه هايي به صوت استفاده مي شود و شامل گزينه هايي به شرح زير 

است:
: Start Playing ــ گروه

نحوه ي شروع اجراي صوت را مشخص مي  كند و شامل سه مورد است:

 From beginning : اجراي صوت از ابتداي آن.

 From last position : اجراي صوت از آخرين محل قبلي.

 From time…seconds : اجراي صوت از زمان ...ثانيه به بعد پخش مي شود.

شكل 12-5 سایر مشخصه هاي فایل صوتي

 شود و تكرار 



: Stop Playing ــ گروه

نحوه ي توقف اجراي صوت را مشخص مي كند و شامل سه مورد است :

 On click : توقف با كليك كاربر.
 After current slide : توقف در پايان اساليد جاري.

 After … slides : توقف پس از اتمام نمايش اساليد.
: Sound Settings زبانه ي 

تنظيم درجه و بلندي صداي بلندگو را انجام مي دهد.
 زبانه ي Timing براي تعيين زمان بندي اجراي صوت موردنظر است و شامل گزينه هايي به شرح 

زير است :
: Start  ــ گزينه ي

نحوه ی شروع صوت را مشخص مي كند و شامل سه مورد است:

 After Previous : زمان شروع بعد از اتمام صوت قبلي.
 With Previous : هم زمان و همراه با صوت قبلي.

 On click : زمان شروع پس از كليك ماوس.
: Delay ــ گزينه ي

زمان تأخير براي اجراي صوت است كه به واحد ثانيه بيان مي شود.
: Repeat ــ گزينه ي

تكرار يا تكرار نشدن صدا را هنگام پايان يافتن آن تعيين مي كند. گزينه ي None به معني عدم 
تكرار و ساير موارد )اعداد( نشان دهنده تعداد تكرار است.

اضافه كردن فایل ویدیویي به اسالید   5-5-2
در اين نرم افزار مي توانيد انواع مختلف فايل هاي تصويري و ويديويي را به اساليد وارد كنيد. اين 

كار مشابه افزودن فايل صوتي است، براي اين منظور مراحل زير را طي كنيد :
را   Movie from File گزينه ي  سپس  و   Movie گزينه ي   ،Media Clip گروه   ،Insert زبانه ي   .1

انتخاب كنيد. از كادر محاوره اي ظاهر شده، مسير و فايل ويديويي دلخواه را برگزينيد.
 Custom گزينه ي  در  مي توان  شد،  داده  توضيح  صوتي  فايل  مورد  در  كه  طريقي  همان  به   .2
Animation ناحيه ی وظيفه، اين فايل تصويري را انتخاب و تنظيمات مربوط به جلوه هاي ويژه 

و زمان بندي نمايش ويديويي را انجام داد.




