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های مجازی و استفاده از آن برای کالس صداگذاری بر روی فایل پاورپوئینت

ابتدا قبل از هر اقدامی، شما  طبق مراحل زیر جلو بروید. کافیست ،نیست زیادی تنظیمات دارای و ،باشد نمی مشکل زیاد کار این انجام روشمکاران محترم، ه

 فایل روی بر صداگذاری اقدام به ازپیش  پرداخته، و در انتها، مراحل زیر را دنبال نمایید.نت مورد نظر خود پاورپوی و تدوین ارائه ،ساختتهیه، طراحی، باید به 

 کار شوید مطمئن تاآزمایش نمایید،  را میکروفون. باشد شده وصل خود رایانه به که دارید نیاز میکروفون یک به شماباشید:  داشته مدنظر را زیر موارد ،خود ارائه

از قبل آماده  را بگویید خواهید می که متنی کرده، و آماده گویندگی برای را ود، و خبشنوید تر راحت را صوت صدای تا ،کنید تنظیم هم را صدا سطح. کند می

 .کنید تمرین را هاآن بار چند توانید همچنین، میکرده، تا صحبت های شما گویا و قابل فهم باشد. 

(Microsoft PowerPoint 2007) 2007با ورژن پاورپویینت 

به مراحل زیر توجه کنید: ،ت خودپویینبوده، لیکن سربرگ آن کمی تفاوت دارد، پس از طراحی و ساخت پاور 2010مانند ورژن  2007 ورژن با پاورپویینت

 Set) به کادر گروه( Slide Show) سربرگبرای ضبط توضیحات صوتی مربوط به هر اسالید، ابتدا اسالید مورد نظر را انتخاب کرده سپس از  مرحله اول:

Up )و از این کادر گروه گزینه ،مراجه نمایید (Record Narration ) نمایید:را انتخاب

:کنید که تصویر آن را در زیر مشاهده می ،باز خواهد شد (Record Narration) ره ای جدید با نامبا کلیک بر روی این گزینه و انتخاب آن پنج مرحله دوم:

:دکمه های کاربردی این پنجره عبارتند از

1 :OK - که شامل دو گزینه پرسشی از  ،شود. با کلیک بر روی این دکمه پنجره ای جدید باز خواهد شد از این دکمه برای شروع کردن ضبط صدا استفاده می

 .باشد که انتخاب این گزینه باعث ضبط صدا بر روی اسالید جاری )انتخاب شده( صورت خواهد گرفت می( Current Slide) باشد. گزینه اول شما می

د:ال گزینه مناسب را انتخاب کنیشود. ح باشد که انتخاب این گزینه باعث ضبط صدا بر روی اولین اسالید موجود در ارایه می می( First Slide) گزینه دوم

2 :Cancel - با انتخاب ابن گزینه عملیات ضبط صدا بر روی اسالید لغو خواهد شد.
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3 :Set Microphone level - شما میتوانید صدای میکروفن خود را برای ضبط صدا تنظیم کنید. برای این کار کافیست بر روی گزینه (Set 

Microphone level ) با نامکلیک کنید. با کلیک بر روی این گزینه پنجره مربوط به آن (Microphone Check )توانید با استفاده  که می ،باز خواهد شد

 .ز اهرم لغزنده موجود در این پنجره اقدام به تنظیم صدای میکروفن نماییدا

4 :Change Quality - ت ذخیره سازی )که البته نیازی به تغییرات آنها احساس نخواهد شد( را توانید کیفیت صدا و همچنین فرم با استفاده از این گزینه می

.تغییر دهید

5:Browse  - اید به اسالید جاری اضافه نمایید. بدین صورت که با انتخاب این گزینه پنجره  توانید صدایی را که قبال ضبط نموده با استفاده از این گزینه می

.توانید صدای مورد نظر را انتخاب و با تایید نهایی به اسالید اضافه کنید و از این پنجره می ،اهد شدجستجو در فایل های ذخیره شده باز خو

د:چگونگی ضبط صدا بر روی اسالی

یا  اقدام به ضبط صدا بر روی اسالید انتخابی )اسالید اول و OK برای ضبط صدا بر روی اسالید پس ار تنظیم صدای میکروفن و سپس کلیک بر روی گزینه

سالید ها انجام جاری( نمایید. پس از اتمام ضبط صدا بر روی اسالید منتخب با کلیک ماوس به اسالید بعد بروید و ضبط صدا را به همین صورت برای تمامی ا

.شود در نهایت پس از ضبط صدا بر روی اسالید های مورد نظر ارایه، پیغام زیر نمایش داده می .دهید

 به این نکته توجه داشته باشید که همگام با ضبط صدا برای اسالید ها، زمان بندی جدید برای نمایش اسالید ها تعیین خواهد شد که اگر بر : نکته بسیار مهم

کلیک کنید فقط توضیحات  Don’t Save ان بندی جدید برای اسالید اعمال خواهد شد و اگر بر روی دکمهاز پنجره باال کلیک کنید، زم Save روی دکمه

.شما و بدون زمان بندی جدید ثبت خواهد شد
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 (Microsoft PowerPoint 2010) 2010با ورژن پاورپویینت 

ابتدا قبل از هر اقدامی، شما  طبق مراحل زیر جلو بروید. کافیست ،نیست زیادی تنظیمات دارای و ،باشد نمی مشکل زیاد کار این انجام روشهمکاران محترم، 

 فایل روی بر صداگذاری اقدام به ازپیش  پرداخته، و در انتها، مراحل زیر را دنبال نمایید.نت مورد نظر خود پاورپوی و تدوین ارائه ،ساختتهیه، طراحی، باید به 

 کار شوید مطمئن تاآزمایش نمایید،  را میکروفون. باشد شده وصل خود رایانه به که دارید نیاز میکروفون یک به شماباشید:  داشته مدنظر را زیر موارد ،خود ارائه

از قبل آماده  را بگویید خواهید می که متنی کرده، و آماده گویندگی برای را ود، و خبشنوید تر راحت را صوت صدای تا ،کنید تنظیم هم را صدا سطح. کند می

 .کنید تمرین را هاآن بار چند توانید همچنین، میکرده، تا صحبت های شما گویا و قابل فهم باشد. 

 د:روسافت پاورپویینت را اجرا نمایی: مطابق شکل زیر برنامه مایکمرحله اول

 :( برویدSlide Showاسالید شو ) سربرگبه در اینجا،  :دوممرحله 
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که دو مورد نشان داده شود،  آن کلیک کرده، تا دو گزینه (Record Slide Show) سربرگبر روی ، شود در شکل دیده میهمان طوری که  :سوممرحله 

(Start Recording from Beginning( و )Start Recording from the Current Slide دو گزینه انتخلی ) که اولی صدا و تصویر را از اول بوده، آن

 کند: و دومی از همین اسالید فعال در جلوی شما، ضبط کردن را شروع می

 

 

خواهید انجام شود، مورد باال، زمانبندی  به ضبط کردن، کدام دو مورد زیر را می اقدامکند که قبل از  در اینجا، پاورپویینت از شما سووال می :چهارممرحله 

 ، هر کدام را تیک بزنین همان ضبط خواهد شد:دهد ینشان مومی پویینتر و گویندگی شما را ، ددهد نشان میانیمیشن و اسالید را 
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است، با کلیک راست، و انتخاب در حال ضبط موارد از پیش تعیین شده پاورپویینت کنید، در سمت چپ و باال،  : همین طوری که مالحظه میپنجممرحله 

(End Showمی ) :توان ضبط کردن را متوقف نمود 

 

 

 

 نماید. به  البته برای صداگذاری و ضبط ضدا روش دیگری هست که بروی اسالید عالمت بلندگو را نشان خواهد داد، که در حین اجرا آنرا مخفی می

 اسالیدهای زیر توجه کنید:

 اول شکل
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: 

 شکل دوم

 

 آن عبارتند از:مسیر 

Insert > Audio > Record Audio 
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 Office 365(Microsoft PowerPoint 2013-6-9 & 365) و 2019و  2016و  2013با ورژن پاورپویینت 

را ضبط کنید. دوست دارید آن را  (voiceover) گونه می خواهیدببینید چ، قبلی، موارد خود را آماده نماییدد، همانند ورژن های از کنیقبل از اینکه کار را آغ

 پاورپویینت خود.یا برای کل فایل  ،د ضبط کنیدیروی یک اسال

 ت:ینیپوکردن دربرابر لینک دادن فایل صوتی در پاورتعبیه 

شود. این موضوع بدین معنی است که فایل  ینت تعبیه مییفایل صوتی در پاورپو ،کنید استفاده می (voiceover) زمانی که از ابزارهای پاورپوینت برای ضبط

فایل صوتی دارید که به کمک نرم افزار دیگری ضبط شده و بر روی   رشود. اگ ای ذخیره نمی است و در فایل جداگانه شما نتیصوتی بخشی از فایل پاورپوی

بشکنند. برای پیشگیری  رایانه تان ذخیره شده است می توانید آن را لینک کنید. فایل های لینک شده اندازه فایل ارائه را کوچک تر نگه می دارند اما می توانند

را  (voiceover) فولدر یکسانی در رایانه نگه دارید. این دستورالعمل ها فقط نحوه تعبیه فایل صوتی برایاز شکستن لینک ها، فایل ارائه و فایل صوتی را در 

 :نشان می دهد

 را برای یک اسالید واحد ضبط کنیم؟ (voiceover) چگونه

خواهید گویندگی و صداگذاری  دی که میضبط یک اسالید در آنِ واحد است. برای آغاز کار، اسالی (voiceover) ترین روش برای ضبط فایل صوتی برای ساده

 :بروید Insert > Audio > Record Audio ربرگسانتخاب نمایید و به  ،ن اضافه کنیده آرا ب

 

  صداگذاری در پاورپوینت

 .خود تایپ کنید (voiceover)نامی برای ویس اور 
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 ت:نیصداگذاری روی اسالیدهای پاورپوی

 سپس گزینه (Record ) د،و گویندگی خود را شروع کنیرده، کرا انتخاب 

 اگر دوست داشتید فرآیند ضبط را متوقف کنید گزینه (Stop) د،را انتخاب کنی 

 برای شنیدن (voiceover) گزینه (play) د، ورا بزنی 

 د.، اوکی را بزنیل صوتی به اسالیدبرای اضافه کردن فای 

 .حرکت دهید  داشتید حاال یک آیکون صوتی در وسط اسالید مشاهده خواهید کرد. این آیکون را به هر جایی از اسالید که دوست

 ضبط کنیم؟  چگونه صداگذاری را برای کل فایل ارائه و پرزنتیشن

توانید ویدئو را هم ضبط کنید. برای تنظیم فایل ارائه  ، شما می(voiceover) عالوه بر ضبط  برای کل پرزنتیشن را می توان به یکباره ضبط کرد.صدا گذاری 

 د:ا مراحل زیر را مدنظر داشته باشیبرای گویندگی در کل اسالیده

 View > Normal را انتخاب کنید، 

 د،ا ضبط کنید انتخاب نماییاسالید اولی که می خواهید فایل صوتی ر 

  گزینهسربرگ روبرو، از Slide Show > Record Slide Show > Record from Current Slide د،را انتخاب نمایی 
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 صداگذاری روی کل پاورپوینت

 جعبه (Record Slide Show) د،شو ظاهر می شما برای 

 

 چگونه در پاورپوینت صداگذاری کنیم

 د،الیدشو هست را انتخاب کنیی اسدر این جعبه گزینه هایی که برای راه انداز :اول

 :Slide and animation timings گزینه

 د،نی که در آن هست را پیگیری می کنزمانی که در حال ضبط هستید، پاورپوینت به صورت خودکار زمانبندی هر اسالید و انیمیش

 :Narrations, ink, and laser pointer گزینه
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 د،موارد رخ می دهد را پیگیری می کنزمانی که در حال ضبط هستید پاورپوینت به صورت خودکار زمانی که گویندگی می کنید یا سایر 

 د،د تا کار با اسالیدشو راحت تر شوبهتر است این دو گزینه را تیک بزنی دوم:

 د،را انتخاب کنی (Start Recording) برای ضبط گویندگی بر روی اسالید اول گزینه سوم:

 د،ه صورت موقت فرآیند ضبط متوقف شوتا ب رده،کرا انتخاب  (pause) گزینه چهارم:

در  روید.ب Clear > Clear Recordings on Current Slide گزینهاز سربرگ روبرو به  ،و خواستید از اول شروع کنید ،اگر اشتباهی انجام دادید پنجم:

 د،را انتخاب کنی (Clear existing Recordings) گزینه 2019پاورپوینت 

 د،را انتخاب کنی (Advance to the next slide) گزینه ،زمانی که کار ضبط تمام شد ششم:

 د، ورا انتخاب کنی (stop) عد از اینکه فرآیند ضبط تمام شد گزینهب :هفتم

 د.دید تا به فایل ارائه تان برگردیپنجره ضبط را ببن هشتم:

و عقب رفتن ممکن است متوجه برخی از کنترل ها در سمت چپ صفحه نمایش شده باشید. این کنترل ها به ارائه تان کمک می کنند. دو گزینه اول برای جلو 

 .است در اسالیدشو هستند. گزینه سوم در برگیرنده ابزارهای دم دستی همچون پاک کن

 

 روی پاورپوینت بر وزیکمفایل صوتی یا گذاشتن 

بندی این نشانه ها را زمانی که در طول فایل ارائه تان به پیش می روید می توانید بخش هایی از فایل را برجسته کنید یا نشانه گذاری نمایید. پاورپوینت زمان

 .ضبط می کند

 چگونه به صدای ضبط شده گوش دهیم؟

 د:ی مراحل زیر را مدنظر داشته باشیگوش فرا دهید. برای اجرای گویندگود خ (voiceover) بعد از اینکه فایل را ضبط کردید به اسالید برگردید و به
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 گوش کردن صدا در پاورپوینت

  گزینهسربرگ روبرو به از View > Normal روید،ب 

 د، ورگیرنده صوت هست را انتخاب نماییفایلی که درب 

 د.دنبال آیکون صدا در اسالید باشی به 

 

 چطور روی پاورپوینت صدا بگذاریم

 بر روی آیکون صدا بروید و گزینه (play) د، ورا فشار دهی 

 هر وقت کارتان تمام شد گزینه (pause )د.را بزنی 

 چگونه صدا را خاموش کنیم؟
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 کردن صدا گزینهاگر نمی خواهید به هنگام اجرای اسالیدشو چیزی بشنوید اما صدا را در اسالید نگه دارید از گزینه خاموش کردن بهره ببرید. برای خاموش 

Slide Show را انتخاب کنید و تیک Play Narrations را بردارید. 

 

 نحوی صداگذاری در پاورپوینت

 پاک کنیم؟چگونه صدا را 

اسالید کلیک روش های زیادی برای پاک کردن صوت در فایل وجود دارد. برای پاک کردن صوت بر روی اسالید آن را بیابید و بر روی آیکون صوت بر روی آن 

 د:مه اسالیدها مراحل زیر را طی کنیاز ه (voiceover) برای پاک کردن را بزنید.  (delete) کنید و کلید

  سربرگ(Slide Show) و د،را انتخاب نمایی 

 پیکان پایین کنار (Record Slide Show)  و گزینهرده، کرا انتخاب (clear) د.را بزنی 

 

 حذف صدا از پاورپوینت

 گزینه Clear Narration on All Slides را بزنید. 
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در امر آموزش مجازی  این فایل برای راهنمایی همکاران محترمو تنظیم  ،هتهیگردآوری، با  شی دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرندتربیت بدنی و علوم ورزگروه 

  .آموزش نهایت بهره را برده باشید از این دارد که امیدعزیزان دارد، و واحد سعی در کاهش مشکالت 

 1399اردیبهشت ماه  17

 پرند لذت ببرید. واحدجهان پهلوان تختی ورزشی  نلاادامه تصاویر منتخب از سدر 




