
 
 

  دوم فصل

 4و  3 یادگیری واحد

 محتوای الکترونیک طراحی



37

 3واحد یادگیری 

 سازیو کلیپ یربرداریتصوی، سیونویسنارشایستگی 

 تدریس مقدمات

 کلیدی مفاهیم (الف
 مفاهیم کلیدی

یاچندرسانه افزارنرم تعامل رسانه نما روند   

شینماصفحه از یربرداریتصو سناریو وزشیآم تصویر   کلیپ 

    صداگذاری

 یادگیری واحد کار انجام مراحل (ب

 مراحل انجام کار

 یسینو یوسنار 1

 آن یرایشو و یشاز صفحه نما یربرداریتصو 2

 یدیوییو یپساخت کل 3

 یپکل یصداگذار 4

 یپکل یدتول 5

 الزم تجهیزات (ج

 :یافزارنرم الزامات
 است: نیاز زیر هایافزاررمن به یادگیری واحد این تدریس برای

  
  
  

 افزاردر مورد حق تکثیر نرمباتوجه به تلفیق شایستگی های غیرفنی، 
شود. بیان هنرجویان برای تیتوضیحا
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 :یافزارسخت تجهیزات
 شهر  بهه نیاز مورد افزاریسخت سیستم دگیری،یا واحد این هایافزارنرم به توجه با
 است: زیر
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 بهه هنرجویهان سیسهتم که است ازنی صداگذاری و سازیکلیپ هایبخش به توجه با

 باشد. مجهز میکروفن و بلندگو

 بندیبودجه (د
 کنید. استفاده پیشنهادی نمونه از توانیدمی دوم فصل بندیبودجه برای
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واحد  جلسه
 یادگیری

 کارگاه )موضوع(
شماره 
 صفحات

 های تکمیلیفعالیت اهداف توانمندسازی

8 3 

سناریونویسهههههی در تولیهههههد 
سههاخت سکههس  -ی اچندرسههانه
 70-79 آموزشی

طراحی روند  ،یاچندرسانهآشنایی با مفاهیم پایه 
، شینماصفحهی از ربرداریتصو سناریونویسی،نما و 
 به سکسی راهنما هاالمانو اضافه کردن  ویرایش

و در های روند نما و سناریانتخاب موضوع برای تمرین
موضوع  تهیه روندنما برایای، ایجاد یک پروژه چندرسانه

 ریو برای بخشی از موضوع انتخابی،تهیه سنا ،انتخابی
برای تهیه فایل  کارشدهافزارهای انتخاب بخشی از نرم
یا  آموزشی نمونه در 

9 3 

 -ادامه سهاخت سکهس آموزشهی
 ساخت کلیپ

83-80 

و اضافه  ، ویرایششینماصفحهی از ربرداریتصو
ساخت و  به سکس،ی راهنما هاالمانکردن 

گفتار و ویرایش افزودن همراه به ویرایش کلیپ 
 صدا

یا   در  افزارنرمساخت فایل آموزشی 
انتخاب موضوع برای ساخت کلیپ و ، 

اجزای مورد نیاز  آوریجمع

10 3 
اضافه کردن  -ادامه ساخت کلیپ
ویرایش صهدای  ،گفتار به اسالید

 زمینه
87-84 

به همراه اضافه کردن ساخت و ویرایش کلیپ 
 گفتار و ویرایش صدا

 کردنکار بر روی ساخت پروژه انتخابی به  همراه اضافه 
 صدا به کلیپ 

11 

3 
ادامههه ویههرایش صههدای زمینههه 

 88-92 ایجاد خروجی و  کلیپ
به همراه اضافه کردن ساخت و ویرایش کلیپ، 
 گفتار و ویرایش صدا

  شدهتهیهگرفتن خروجی از کلیپ 

4 
افزار ایی محیط نرمشناس

طراحی و اجرای  ، 
 ایصفحه زمینه پروژه چندرسانه

99-94 
و طراحی پوسته  آشنایی با محیط 

 افزارمتحرک نرم
 ساده ساخت یک ورودی یا 

 اشیاء بر روی صفحه سازیمتحرک

12 4 
ایجههاد  ،سههازی پههرچم متحههرک
 ماسک

108-100 
در  هاآنا و کاربرد هآشنایی با ابزارها و جلوه
 افزارنرمساخت پوسته متحرک 

 های پروژه کتابساخت ماسک

13 4 
 : ایجاد دکمه5کارگاه 

112-109 
مانند   افزارنرمآشنایی با امکانات پیشرفته 

 هادکمه
های منوی های پروژه کتاب شامل دکمهساخت دکمه
 اصلی و فرسی

14 4 
: ایجاد گرافیک متحرک 6کارگاه 

 اشیای آماده با
115-113 

ایجاد گرافیک متحرک با اشیای آماده و گرفتن 
 خروجی

ساخت یک گرافیک متحرک با موضوسات پیشنهادی 
 کتاب به صورت گروهی
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 :یادگیری واحد بندیزمان

 الزم زمان اهداف توانمندسازی کارگاه

1 
 سناریونویسی

 تولید در
 ایچندرسانه

 نما روند رسم
 ساست 6

 ویسیسناریون

2 
 سکس ساخت

 آموزشی

 گرفتن
 سکس

 برای موردنظر گزینه انتخاب
 برداریفیلم یا یبردارسکس

 ساست 2
 بخش در موردنظر محدوده تعیین

 
  در هاجلوه و تنظیمات انجام

  در خروجی نوع نمودن مشخص

 تبدیل
 به

 سکس
 آموزشی

  با آشنایی

 ابزار نوار از استفاده ساست 6

 رنگی کادر
 راهنما متن
 خط رسم
 تمرکز ناحیه

 آموزشی سکس ذخیره

 کلیپ ساخت 3

  با جدید پروژه ساخت
 متن، موسیقی ،سکس کردن اضافه ساست 10

 گذاری جلوه

4 
 کردن اضافه
 اسالید به گفتار

 صدا ضبط
 ضبط تنظیمات ساست 2

5 
 صدای ویرایش
 کلیپ در زمینه

 ویرایش بخش به ورود
 پروژه صدای تنظیمات ساست 3

6 
 خروجی ایجاد
 کلیپ از

 اسالید زمینه رنگ تغییر

  ساست 1
 

 ساست 30  ساعات مجموع

 کار به زمان مابقی و آموزهنر توضیحات به دقیقه 20 حداکثر ذکرشده هایزمان در
 یابد.می اختصاص سملی مشکالت رفع و هنرجویان سملی
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 یشنهادی( پیطرح درس روزانه )هفتگ

 نمایشدرس: تصویربرداری از صفحه پایه: دهم
 پیام جلسه )هدف کلی(: هنرجو بتواند عکس آموزشی بسازد

 زمان هافعالیت اهداف یادگیری

 فعالیت
فی/ شناختی/ طبقه هدف: حیطه عاط

 حرکتی -روانی 
 کار هنرجو کار هنرآموز

 مدت
 )دقیقه(

ارزشیابی رفتار 
 ورودی

سنجش میزان آگاهی هنرجویهان از نحهوه 
 های آموزشیساخت سکس

ههای آموزشهی معطوف کردن توجه هنرجویان به سکس
هها چگونهه کتاب و طر  سؤال: به نظر شهما ایهن سکس

 اند؟شدهساخته

 ی و تعاملمشارکت در پاسخگوی
10 

 ایجاد انگیزه
 به بحه  ورود برای و تمرکز توجه ایجاد
 ساخت تصاویر آموزش

یکهههی از تصهههاویر سهههاده را انتخهههاب و از هنرجویهههان 
شناسههند آن را افزارهههایی کههه میخههواهیم بهها نرممی
 .کنندسازی پیاده

افزارهایی سازی سکس توسط نرمپیاده
 20 و   مانند 

 ئه مفاهیم کلیدیارا
 )توضیح هنرآموز(

 و (ی)دانش مفاهیم کلیدی کامل توضیح
 هنرجویههاندر  انگیههزه و ایجههاد سالقههه

 ی(نشیب)

ههای کلهی خشب افزارهایی ماننهد توسط نرم
سهسس یهک  شهدهدادهبه هنرجو نمهایش  افزار نرم

در آن   تصههههویر گرفتههههه و توسههههط 
 گردد.م انجام و فایل ذخیره میهای الزویرایش

 به دلخواه خود یهادر گروههنرجویان 
سکهس  افهزارنرماز محیط اصهلی یهک 

 الزم را انجهام و ههاییرایشوگرفته و 
 .کنندیمذخیره 

40 

 فعالیت کارگاهی
 )تمرین هنرجویان(

ههههای مختلههه  در هنرجهههو بایهههد بخش
و  بشناسدرا   و 

ی ساخت سکس آموزشهی بههره برا هاآناز 
 گیرد.

هنرآموز توضهیح کلهی در مهورد فعالیهت کارگهاهی بهه 
صهورت گروههی بهه خواههد بهمی هاآنهنرجو داده و از 

 بسردازند. هاآنحل 

های کارگاهی کتاب با توجه به فعالیت
هههههای خههههود، هنرجویههههان در گروه

خطها  و های دیگهر را بها آزمهونگزینه
 آموزند.می

100 

 هابی فعالیتارزیا
 ارائه تمرین

شهده بهه ههای تعیینشود در گروهاز هنرجویان خواسته می ساخت سکس آموزشی
های مالک قبالً های کارگاهی بسردازند.انجام یکی از فعالیت

 شود.داده می هاآنبه  هاارزیابی تمرین

هههای خههود سههعی هنرجویههان در گروه
یت به خالقو سرست ، کنند با دقتمی

 فعالیت کارگاهی بسردازند.انجام 
60 

 ارائه نکات تکمیلی
 بندی()جمع

هنرجو باید با مفاهیم سکس آموزشهی و 
 ساخت آن کامالً آشنا شده باشد.

شده با توجه به دیاگرام کلی این واحد کار، مطالب گفته
سهاخت کلیههپ( ) نهدهیآمهرور و در مهورد درج جلسههه 

گوش دادن فعهال و پرسهش و پاسه ، 
هههههای گروهههههی و انجههههام فعالیت

20 
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 یشنهادی( پیطرح درس روزانه )هفتگ

 نمایشدرس: تصویربرداری از صفحه پایه: دهم
 پیام جلسه )هدف کلی(: هنرجو بتواند عکس آموزشی بسازد

 زمان هافعالیت اهداف یادگیری
 گهردد.حدود یک دقیقه به هنرجهو اطالسهاتی ارا هه می

تواند با توجه به سطح کالج یهک مهورد از هنرآموز می
هههای تکمیلههی و پیوهشههی را بههرای هنرجویههان فعالیت

 مطر  کند.

 منظور انجام پیوهشریزی بهبرنامه

ارزشیابی شایستگی 
 )ارزشیابی پایانی(

آموزشهی  ههنرجو بتوانهد یهک مجموسه
 بسازد

 شود:شاخه انفرادی و گروهی انجام می این ارزشیابی در دو
شهده بهه ههای تعیینشود در گروهاز هنرجویان خواسته می

 بخش از واحد کار بسردازند.این  نجام پروژها
بهه آزمهون  .شهودیمبه کار گروهی هنرجویان نمره ای داده 

ه کهار، قبهل از شهروع به شهود.انفهرادی برگهزار می صورت
شهود. نمهره داده می ههاآنهای ارزیابی پروژه بهه مالک

 گروهی در نمره انفرادی افراد تأثیرگذار است.

هههای خههود سههعی هنرجویههان در گروه
بها  شهدهزمان تعیینکنند در مدتمی

نهایت دقت و سرست با ایجاد خالقیت 
 به حل پروژه بسردازند.

صههورت انفههرادی یههک هنرجویههان به
 سازند.میسکس آموزشی 

90 

تمرین در منزل 
 (فیتکل نییتع)

 صورت گروهیانجام پروژه آموزشی به
 یهکبهرای  صورت گروهی، جزوه آموزشی هنرجویان به

 بسازند. پرداز در واژه 10کاربردی ویندوز  برنامه
 حتماً روندنما و سناریو تهیه شود.

بندی وظهای  کهار پهروژه بهین تقسیم
بنهدی ر زماناسضای گروه و تحویهل د

 شدهتعیین
20 

  برنامه وید و پروژکتور، رایانه، تخته آموزشی، ابزارهای موردنیاز
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 پیوست هایپرونده و هافیلم (ه
 هدف فیلم شماره

 
 و روندنما یهته ،یسینو یوسنار محتوا، یدتول یممفاه با ییآشنا

 هاافزارنرم انواع

 تصویر ویرایشگر هایافزارنرم مقایسه و   با آشنایی

 از بهرداریفهیلم و بهرداریسکهس ، امکانات با آشنایی

 نمایش صفحه

 تصههویر چنههد ایجههاد ، محههیط بهها آشههنایی

 آموزشی

 
، سکهس افهزودن و کلیپ ساخت ،نصب با آشنایی

 متن و فیلم

  در وییه هایجلوه اب آشنایی 

  در هاالیه با کار و متن درج با آشنایی 

 
 خروجههی دریافههت و صههدا ویههرایش و ضههبط بهها آشههنایی

  در

پرونده پیوست توانید از می ها و مباح  تکمیلیآشنایی با فعالیتبرای  :نکته
 استفاده کنید.« های تکمیلیمطالب و فعالیت»

 بحث به ورود (و
ی و ساخت اجهزای اچندرسانه افزارنرمبا روند تولید  در این واحد یادگیری هنرجو

میهزان موفقیهت  دیهدانیمکه  طورهمان شود.تولید، آشنا میی پیشآن در مرحله
گوناگون بسهتگی دارد کهه  هایمؤلفه به ،مؤثردر جذب مخاطب و یاددهی  افزارنرم

آن اسهت و ایهن امهر جهز بها  بهودنند پسکاربر هاآنیکی از 
 آید.ی درست اجزا به دست نمیریکارگبهی دقیق راه و ساخت و نقشهداشتن 

 سسس و شده آشنا  توسط آموزشی سکس ساخت با هنرجو ابتدا بنابراین
 یبرا ،افزارنرم دو این .آموزدیم  از استفاده با را کلیپ ساخت
 شوند.می استفاده محتوا تولید در ،ازیند مور اجزای از جزء دو ساخت
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 شود: آغاز هنرجویان کردن کنجکاو و زیر هایروش با تواندمی سطح تعیین

 پیشنهاد هاکتاب محتوای یارا ه شدن ترجذاب برای حلیراه بخواهید هنرجویان از -1
 کنند.

 با همراه قبل هایسال در که آموزشی یهالو  دانندمی آیا که کنید سؤال هاآن از -2
 است؟ شدهساخته چگونه اندکردهمی فتدریا درسی کتاب

 افزارنرم یپروژه یک ایجاد در نفر چند بزنند حدج بخواهید هنرجویان از -3
 اند؟کرده همکاری هم با ایچندرسانه

 کنید: هدایت زیر موارد سمت به مبح  هر در را هنرجویان سسس

 مبحث به ورود دپیشنها مبحث

 مقدمه

 از اسههتفاده یههادگیری، رونههد شههدن بهتههر و ترجههذاب هههایراه از یکههی •
 ...و صهدا پویانمهایی، فهیلم، سکهس، متن، ترکیب از که است هاییبرنامه
 شوند.می ایجاد

 رسایههت ای،چندرسههانه هههایافزارنرم از اسههتفاده دسههتاوردهای از یکههی •
 یک از کشور نقاط یاقص در انهمگ مندیبهره امکان و اجتماسی سدالت
 است. خوب تدریس

 پایه مفاهیم
 تولید گروه و

 افزارنرم در
 ایچندرسانه

 کهه ههاییافزارنرم سهاخت بهرای ههاآن نظر به که بسرسید هنرجویان از •
 تولیهد بهه تمایهل خودشان و است ازنی ییهاتخصص چه کردند مشاهده
 دارند. را شدهدیده اجزای از یک کدام

 امهری متخصهص هرکهدام که نفر چند معموالً هاافزارنرم این ختسا در •
 شود. ساخته افزارنرم تا کنندمی همکاری مدیر؛ یک هدایت با هستند

 کهار ینقشهه به نیاز کنید،می مشاهده برنامه ظاهر در شما که اجزایی از غیر •
 ریزیبرنامهه بدون کاری هیچ زیرا است افزارنرم ساخت روند شدن مشخص و
 .شودمین انجام درست بندیزمان و

 تصویربرداری
 از
 نمایشصفحه

 بها بخواهید هاآن از و دهید نشان هاآن به را کتاب در موجود تصاویر از یکی
 بها تواننهدمی مثهال بهرای کنند. ترسیم را تصویر این شناسندمی که ابزاری

 آن روی را راهنماهها  بها و کردههیهته را تصهویر 
 بههرای  بهها کههار اهمیههت روش ایههن از اسههتفاده بهها کننههد. ایجههاد

 شد. خواهد ترروشن هاآن نظر در سکس ویرایش و تصویربرداری

 کلیپ ساخت
 ویدئویی

 بخواهیههد هههاآن از و داده نمههایش هنرجویههان بههرای را کلیههپیههک  •
 و تسهاخ کلیسهی چنهین توانمی هاآن با کنندمی فکر که هاییافزارنرم
 ببرند. نام را کرد ترکیب یکدیگر با را تصویر و صدا

 کند؟می ایجاد ماندگاری و جذابیت هاکلیپ در خصوصیاتی چه •
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 افزارنرمتولید  منظوربهی راه ی نقشههنرجو در این واحد یادگیری، ابتدا تهیه
 ازیموردنی اجزا تواندمیی را آموخته )تهیه روند نما و سناریونویسی(، سسس اچندرسانه

ی خود را تولید کند )تصویربرداری و کلیپ سازی( تا در اچندرسانه افزارنرمبرای ساخت 
 ی شود.اچندرسانه افزارنرم، موفق به تولید هاآنبعد با تجمیع  واحدهای یادگیری

 گیرنهدمی قهرار تهدریس مهورد یهادگیری واحهد این در که هاییبخش زیر نمودار در

 اند:شدهخصمش توپر صورتبه

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

نویسی، تصویر برداری و کلیپ سازیسناریو

کار با نرم افزارهای پویانمایی ساز 
تولید محتوای الکترونیک 

آزمون سازی و تولید چند رسانه ای 

 تولیدیشپ

 تولید

پس از 

 تولید

ی آورجمعتحقیق و 

 ساتاطال

 تهیه روند نما

 تهیه سناریو

تولید اجزای 

 پروژه

 سکس

فیلم و 

 صوت

 ییانمایپو

متن و دیگر 

 یاجزا

 یازموردن

 انتخاب موضوع

تولیدیشپمراحل   

 تولید اجزای پروژه
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 طراحی محتوای الکترونیک

  تدریس

 ایچندرسانه در پایه مفاهیم
 یافزارنرم تنوع با هاآن آشنایی هنرجویان، در خالقیت ظهور و بروز هایراه از یکی

 در انجامد.می متنوع هایخروجی تولید به امر این همچنین است؛ موردنظردرزمینه
 آن، بخش هر در و یادگیری واحد این یهاافزارنرم مشابه هایافزارنرم زیر جدول
 :شودمی معرفی اندروید ساملسیستم تحت نمونه یک

رم
ن

زار
اف

 
سم

ر
 

ت
ار

وچ
فل

 

 .گوناگون اشکال با مختل  نمودارهای و جداول طراحی و رسم
 بهره توانمی نیز  هایشبکه طراحی برای افزارنرم این از
 برد.
 مدارهای و گرافیکی هایچارت و جداول، نمودارها سمر

 الکترونیکی

 اندروید ساملسیستم در فلوچارت و نمودار سریع رسم

رم
ن

زار
اف

ی
ها

 
لم

فی
ی

دار
بر

 و 
س

عک
ی

دار
بر

 از 
حه

صف
ش

مای
ن

 

آموزشی هایفیلم انواع خلق برای مطمئن و کامل حلیراه
 ای.چندرسانه

 نمایشصفحه از تصویربرداری برای ویندوز فرضپیش ابزار

 نمایشصفحه از برداری(فیلم و برداری)سکس تصویربرداری

 همچنین و اجرا حال در وید وهای از آموزشی هایفیلم تهیه
 هابازی محیط از برداریفیلم

 اینترنتی هاینمایش و آنالین وید وهای ضبط

 اندروید ساملسیستم برای موبایل یصفحه از وید و ضبط

رم
ن

پ
لی

ت ک
اخ

 س
ی

ها
زار

اف
 

ویرایشی قدرتمند را  ،هاافزاری که با نهایت امکانات و فناورینرم
 سازد.پذیر میها امکانلمبرای فی
ویی های ویدیای برای ایجاد کلیپحل ساده و حرفه راهیک

 و ادغام با موسیقی فرد با استفاده از تصاویرمنحصربه
 های خانگیویرایش فیلم

 وسیله ساخت وید وارا ه مطلب به

افکت انتقالی برای  300افزار توانمند با دارا بودن بیش از نرم
تواند قالب از پیش آماده می 60ها و همچنین ویدیو و سکس

 .را در ساخت انواع اسالیدشوها یاری دهد بسیار سالی و زیبا شما
بههرای  ختن کلیهپویهرایش ویههد وهای خهانگی و سهها برنامهه
 سامل اندرویدسیستم

http://patoghu.com/multimedia/4855-Download-BlazeVideo-SmartShow-Final.html
http://patoghu.com/multimedia/4855-Download-BlazeVideo-SmartShow-Final.html
http://www.downloadha.com/1394/05/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%be-sparkol-videoscribe-pro-v2-2-4/
http://www.downloadha.com/1394/05/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%be-sparkol-videoscribe-pro-v2-2-4/
http://www.downloadha.com/1392/10/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%b4%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-photo-dvd-maker-pro-8-53/
http://www.downloadha.com/1392/10/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%b4%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-photo-dvd-maker-pro-8-53/
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 از ایمجموسه با کارآمد و ایحرفه بسیار صوتی ویرایشگر
 در تواندمی را کاربران همه که است بزرگ و کوچک هایقابلیت
 .دهد یاری پروژه یک انجام
 برش، ضبط، منظور به که ستا یارفهح کاربردی برنامه

 دسته دو هر دیجیتال صدای افزایش و  بازسازی،
 وید وهای در صوتی هایترک یا و صوتی هایفایل

 .است شدهطراحی شما یواردشده

 صوتی هایفایل مسترینگ و ویرایش برای افزارینرم

 صدا ویرایش و ضبط ایحرفه رافزانرم

 زیاد امکانات با حجمکم و ساده قدرتمند، بسیار افزارینرم
 هاموزیک و هافرمت تبدیل و ویرایش ضبط، برای
ساملسیسههتم بههرای صههدا ضههبط و ویههرایش یزمینههه در افههزارنرم
 ندرویدا

 یشنهادیپ یالگو و یوهش
 اجههزای بههه را آن اسههت بهتههر کنههیم نهادینههه هنرجویههان در را نظههم واهیمبخهه اگههر

 :کنیم تقسیم تریکوچک

 کیه  مرتهب، هاصهندلی درج شروع از قبل است بهتر کارگاه: ظاهر در نظم -1
 باشد. مرتب میزها روی و شدهتعیین پیش از محلی در هنرجویان

 هسهتند درگیر مختلفی هایفایل با هنرجویان ایچندرسانه هایپروژه انجام در -2
 را هنرجویهان اسهت. ههافایل این کردن بندیطبقه کار، در مهم نکات از یکی و

 تمهام و گرفتهه نظر در خود پروژه برای پوشه یک کار، آغاز در که کنید موظ 
 نیههز را پوشههه آن داخهل حتههی دهنهد. قههرار پوشهه آن در را مههرتبط ههایفایل
 باشد. فایل از خاصی وعن به مربوط بخش هر و کرده بندیطبقه

 باشند. متعهد سناریو و نما روند به هنرجویان -3
  شود. تبدیل درونی نظم به بیرونی نظم آرامآرام که شودمی باس  روند، این -4

 هافعالیت به پاسخ

 .یدکن یلاز دو پرونده تکم یک کار رفته در هره را بر اساج سناصر ب یرجدول ز
 

 نمایی پویا صدا تصویر متن 

     
      

 

 فعالیت کارگاهی

 71ص 
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 استفاده یارسانه سناصر چه از روزنامه و یوراد یزیون،تلو مانند یجمع هایرسانه در
 ؟یستچ یکاغذ یهنشر با ایچندرسانه یکیالکترون یهنشر تفاوت ینمهمتر شده؟
 استفاده صدا نصرس از یوراد در و صدا و یرتصو مانند یسناصر از یزیونتلو در پاس :
 قبل یکارگاه یتفعال در یکیالکترون یهنشر و یکاغذ یهنشر ینب تفاوت .شودمی

 .شودمی مشاهده
 
 .دیببر نام تعامل نمونه چند دیهست آشنا هاآن با که یهاافزارنرم در

 انتخاب و هادکمه یرو بر کیکل با تواندمی کاربر که هاافزارنرم از کدام هر در :پاس 
  .است گرفته صورت تعامل دهد انجام را خود نظر مورد سمل هانهیگز

 یاچندرسانه تولید در سناریونویسی – 1 کارگاه

 در اسهت. محور پروژه تدریس روش یادگیری واحد این یارا ه برای پیشنهادی شیوه
 نمهودن مشخص از بعد و کرده تقسیم هاییگروه به را هنرجویان هنرآموز، روش این
 هایگزینهه کهارکرد،گروهی فعالیهت بها ههاآن تهدریس، هایپایه بیان و رجد هدف
 و کرده محول گروه یک به را درج از قسمت هر توانیدمی کنند.می کش  را مختل 
 کهه را کلیهدی مفاهیم ،ء اسضا از یکی توسط گروه آن شدهتعیین زمان پایان از پس

 تکمیهل و بندیجمع هنرآموز است هترب انتها در دهد. توضیح دیگران به اندفراگرفته
 گیرد. سهده به را مبح 

ریزی و توجه بهه نظهم بسردازیهد، در آغاز این بح  برای هنرجویان به اهمیت برنامه
زیرا اولین دستاورد داشتن روند نما و سناریو، به دست آمهدن نظهم کهاری و ذهنهی 

ت ملمهوج ماننهد است که این مسئله بسیار حا ز اهمیت است. سعی کنید موضهوسا
مسیر آمدن خانه به مدرسه یا یک سمل ساده مثل مسواک زدن را مثال بزنید و روند 

هایی بروید مرور کنید. سسس به سمت فعالیت باهمخطی و ترتیب مراحل یک کار را 
 1های کارگاه های مختل  است و با مثالهای گوناگون و سطحکه شامل زیرمجموسه
 موضوع را پیش ببرید.

 سناریو یتهیه و نما روند رسم برای دفتری حتماً هنرجویان است بهتراین بخش  در
 پهیافزار نرم ساخت به ورود از قبل کار این انجام اهمیت به تا باشند داشته همراه به

 یتوصهیه باز اما شود انجام نیز  مانند افزارهایینرم در تواندمی کار این ببرند.
 ت.اس کاغذ از استفاده ما

  آموزشی عکس ساخت – 2 کارگاه

 تغییرات  
 

 کنجکاوی 
 71ص 

 کنجکاوی 
 72ص 
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 تغییر نوع جدید گزینه تغییر

Input
 اضافه و کاربردکم هایگزینه شدن کم و نام تغییر
  گزینه شدن

Output
 مانند هاییگزینه شدن اضافه و نام تغییر

 و 

Properties 

 ، به مربوط تنظیمات تمام در
 بیشتر تنظیمات انجام برای  و 

 کرد. استفاده سالمت این از توانمی

 Effects بخش در
 توانمی  بخش به گزینه این شدن اضافه با
 کرد. اضافه تصویر به جلوه چند زمانهم

 Option بخش در

 

 اصلی صفحه در

 

 را  توانمی سریعاً  دکمه این با
 کرد. باز

 ماتیتنظ
Video Capture 

 
 

  تنظیمات در
Time Delay 

 Capture یگزینه
Timer 

آسان کاربرد و نام تغییر 

Capture 

 را امکان این شما به بخش این شدن اضافه
 موردنظر، یمحدوده انتخاب از پس که دهدمی
 در زمانهم طوربه را برداریفیلم یا سکس روش
 باشید. داشته اختیار

Snagit Editor
 هایسکس کوچک تصویر باالی در * سالمت
 تغییری فایل این در که دهدمی نشان شده،گرفته
 است. نشده  هنوز ولی ایجاد

 Snagit ابزارهای
Editor 

 تصویر از بخشی بزرگنمایی 

 Snagit ابزارهای
Editor 

 
 صورتبه تصویر از هاییبخش گذاریشماره
 داردنباله
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  صفحه از تصویربرداری

 ،شودمی پنهان برنامه پنجره تصویربرداری هنگام معمول، حالت در اینکه به توجه با
 :کنید سمل زیر روش به کنید تهیه تصویر  یصفحه از داشتید نیاز اگر

 در تصویربرداری سازیفعال -1 شکل

  افزارنرم با شدهذخیره هایفایل پسوند با آشنایی

 کاربرد پسوند ردیف
 .شودمی باز مرورگرها توسط و شده ذخیره وب صفحه یک صورتبه 1

2 
 است متنی فایل نوسی  مخف 
 و کندنمی تغییر یسادگبه آن چیدمان  هایفایل برخالف که
.شودمی استفاده بسیار وب در همین برای

  توسط آموزشی سکس ویرایش قابل فایل 3

4 
 بدون برداری فایل  مخف 
 سازی می باشد.فشرده

5 
 توسط که تصویر و متن برای مناسب دوبعدی، برداری هایفایل

 .شودمی پشتیبانی نیز 

6 
 شامل تواندمی و شودمی استفاده ها بازی در بیشتر که  فایل
 باشد. نیز صوت

 بعدیسه یها ییانمایپو و بازی در استفاده مورد ای،حرفه پسوند یک 7
 توسط اطالسات دورنمای به مربوط هایفایل 8

9 

 برداری تصویرهای ذخیره منظوربه و  مخف 
 باالیی خیلی جز یات نمایش به قادر  تصاویر .شودمی استفاده
 نخواهد کیفیتشان در تأثیری هاآن سایز تغییر سوض در نیستند،
 داشت

 برنامه توسط پشتیبانی نقشه بیتی یا برداری اطالسات شامل 10

 اند.های موجود در کتاب راهنمای هنرجو معرفی شدهسایر قالب

 هافعالیت به پاسخ
 کنجکاوی  ؟است یجیتالد یندورب با یسکاس در یسمل چه مشابه  افزارنرم در 

 78ص 
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 یمتوانمی  و   از استفاده با یجیتالد یهایندورب در پاس :
  .یمکن انتخاب یبردارسکس یبرا را یخاص محدوده

 
 اسهتفاده 96 از یشهترب یفیهتک بها یرتصهاو از ایرسهانهچند یهاافزارنرم در چرا
 ؟شودمین

 در شده استفاده یرتصاو مانند ندارند، چاپ به یازن که یریتصاو یهته یبرا پاس :
 فرض یشپ صورت به که است یکاف96  یفیتک  ها،افزارنرم
 چاپ منظور به باالتر یفیتک با یرتصاو یهته به یازن اگر اما شده ی تعر افزارنرم در
  .یدکن ادهاستف 300 یفیتک از است بهتر یددار
 
 داد؟ ییرتغ را یدکل ینا توانیم چگونه است؟ کدام  دکمه یانبرم یدکل

 یبرا است.  یدکلصفحه یرو بر فرضیشپ یدکل ی،بردارسکس یبرا پاس :
 :یدده فشار را خود موردنظر یدکل و کرده یککل  دکمه یرز کادر یرو بر آن ییرتغ

 
 ییرتغ یبرا که شدهگرفته نظر در کار سهولت یبرا یزن یگرید یهادکمه همچنین

 :یدکن استفاده توانیدیم  از هاآن
 

 
 
 و کرده یجادا سکس  600  یرتصو یفیتک با نظر مورد افزارنرم از  در اگر
 شد؟ خواهد حفظ یرتصو یفیتک یاآ یدکن یرهذخ  فرمت با را را آن انتها در

 کاوی کنج
 80ص 

 کنجکاوی 
 78ص 

 کنجکاوی 
 78ص 



52

.
4
0

 طراحی محتوای الکترونیک

 کیفیت و شودمی استفاده کوچک یهاسکس یهته یبرا  فرمت خیر، پاس :
 .است 72 فرضیشپ صورت به رمتف ینا در سکس

  کلیپ ساخت – 3 کارگاه

 بسیار راهیک اما ؛شده استفاده  روش از کلیپ ساخت برای کتاب در
 از پس توانیدمی .است برنامه  از استفاده کلیپ ساخت برای سریع و آسان
 صفحه در کار این انجام برای .کنید ویرایش را آن روش، این به کلیپ تهیه

 است: زیر صورتبه کار مراحل .کنید انتخاب را  یگزینه ،

 
 توانیدمی افزارنرم هایورودی و هاخروجی در مورد کامل اطالسات به دستیابی رایب
 :کنید مراجعه مربوطه سایت در آن راهنمای به

 شیوه و الگوی پیشنهادی
ههای موسهیقی و تصهویر نیاز به فایل   برای انجام بخش مربوط به

تواننهد مطالهب ر نظر شهما میهنرجویان زی داریداست. اگر امکان اتصال به اینترنت 
خود را جستجو و ذخیره نمایند اما اگر اینترنهت در دسهترج نیسهت بهتهر  موردنیاز

 ای به این منظور آماده کرده و در اختیار هنرجویان قرار دهید.است پوشه

ای یکهی افزارهای چندرسانههمچنین به هنرجویان توضیح داده شود که ساختن نرم
های توانند از کتابمی هاآنورود به بازار کار است.  منظوربهناسب های بسیار ماز راه

6مرحله
ذخیره کردن فایل  گرفتن خروجی 

5مرحله 
پیش نمایشی از کلیپ تهیه شده 

4مرحله 
نام کلیپ  ریتم نمایش  اندازه ی صفحه 

3مرحله 
جلوه گذاری بر روی اسالیدها 

2مرحله 
موسیقی زمینه 

1مرحله 
اضافه کردن فایل اضافه کردن متن 

http://kb.photodex.com/197/what-file-types-does-proshow-producer-support/
http://kb.photodex.com/197/what-file-types-does-proshow-producer-support/
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درسی خود یا منابع دیگر زیر نظر یک کارشناج سلمی مرتبط با موضهوع، اقهدام بهه 
 .کنندافزارهای آموزشی ساخت نرم

 

 یادگیری-یاددهی یندافر در متداول مشکالت
 استفاده انگلیسی نام با پوشه از حتماً  افزارنرم نصب برای .1

 پیامی و شودمین اجرا نصب فایل فارسی پوشه در مواقع از بسیاری در زیرا کنید
کنید:می مشاهده زیر صورتبه

 
 خطا در هنگام نصب  2 شکل

 باشد فارسی یپوشه در کتاب هایپروژه به مربوط اجرایی هایفایل کهصورتی در
شود. باز شما برای سفید صورتبه صفحه است ممکن
 مانند سازفارسی هایافزارنرم از  افزارنرم در فارسی تایپ برای .2

 کنید. استفاده 
 اینکه و  خروجی پسوندهای در مورد هنرجویان است کنمم .3

 گردد:می ارا ه زیر جدول بیشتر آشنایی ایبر کنند، سؤال است بهتر کدام
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 طراحی محتوای الکترونیک

 ردکارب پسوند ردیف

1 
 به نیاز و شد ارا ه  توسط که تصویریصوتی فرمت
 حجم با و قدیمی هایفرمت از اما ندارد پخش برای خاصی افزارسخت
 نیست. گذاریاشتراک برایمناسب  که باالست

2 
 افزارنرم هیچ به و است ویندوز اجرایی هایفایل به مربوط فرمت
 د.ندار نیاز اجرا برای خاصی

 بهرای بیشهتر و اسهت وینهدوز اجرایهی ههایفایل بهه مربهوط فرمت 3
 گیرد.می قرار مورداستفاده نمایشصفحه محافظ

4 

 اسهتفاده هها در بیشهتر تصهویری و صهوتی فرمت این
 نهوع این سازیفشرده قابلیت است. 350×240 آن وضو  و شودمی
 را اسهتریو صهورتبه صهدا هذخیهر قابلیت فرمت نیا است. کم فایل
 دارد.

5 
 شهودمی اسهتفاده ها در بیشتر که تصویری صوتی فرمت
 تهوانمی فرمت این در است. 1280×720 حداکثر وضو  قدرت دارای و

 کرد. ذخیره دالبی صورتبه را صدا

6 
  و  و اسههاج بههر فرمههت ایههن
 الگوریتم یک دارای و اینترنتی پخش اردهایاستاند از و شدهساخته
 است. تصویر و صدا سازیفشرده

 کهه  توسهط شهدهارا ه تصهویری صهوتی هایفرمت از 7
 است. مناسب حجم دارای

8 
  وسیلهبه که طرف از شدهارا ه استانداردی

 هایمتن و اییپویانم فیلم، سکس، شامل تواندمی و شودمی پخش
 باشد. تعاملی

 شهامل توانهدمی کهه  پایهه بر تولیدشده پویانمایی هایفایل 9
 باشد. صوت و وید و

 کهاربرد سمهده کوچهک. سایزهای مناسب و  شدهساده فرمت 10
 است. همراه هایتلفن در آن

11 
 را آن ی،دویدی یا دی سی روی پروژه کردن رایت جایبه توانمی
 بهر را اطالسهات آینهده در و کهرده ذخیهره  فایل یک صورتبه
 د.دا قرار نظر مورد رسانه روی

 

 دارای زیرا است وید ویی هایفایل برای محبوب استانداردهای از : استاندارد
 است. باال کیفیت و کم حجم
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 زیر جدول ایهفرمت از  افزارنرم به صدا کردن وارد برای نکته:
 است زیر پسوندهای از غیر به پسوندی دارای شما فایل اگر کنید. استفاده توانیدمی
کنید: استفاده  مانند فرمت کنندهتبدیل هایبرنامه از

OGG 

3MP 

WAV 

WMA 

A4M 

 هافعالیت به پاسخ
 خط در داشت؟ یدسترس آن یاتمحتو به توانیم یاآ باشد یفارس پوشه نام اگر
 را یرتصاو یبترت توانیم چگونه اندگرفته قرار یدیاسال صورت به یرتصاو که ینتدو
 یست؟چ دهنده یشنما یداسال هر یرزسدد  داد؟ ییرتغ

 .داد ییرتغ را یرتصاو یبترت توانمی درگ سمل با .باشد یسینگلا یدبا پوشه نام پاس :
  .شودمی داده یشنما یهثان به یداسال طول ،یداسال هر زیر
 
 دارد؟  و  با یتفاوت چه  ینهگز  پنجره در

 و ها از یامجموسه توانیدیم  یک انتخاب با پاس :
 .گیردیم یکل طر  یک شما پروژه و یدباش داشته یکدیگر با را ها

 اضافه کردن گفتار به اسالید – 4کارگاه 

 کنند: تجربه را زیر موارد هنرجویان بخش این در است الزم
 اسالید روی بر دادن قرار و میکروفن با صدا ضبط
 موردنظر اسالید به دلخواه صوتی فایل کردن اضافه
 خودکار صدای زمینهه بهه  صورتبه زمینه. صدای روی بر اسالید صدای ریثتأ

 بخهش  توانیهد دریابهد و میکهاهش می 50%
دهید. تغییر را این میزان 

 زمان اسالید بیشتر در اسالید از مدت شدهدادهزمان صدای قرار اگر مدت
ی یابد. در صورت استفاده از گزینهسالید بعدی ادامه میشود، صدا در ا

توانید آن را به اسالید می در بخش  
زمان شده کمتر از مدتاگر طول صدای ضبط  ؛ اماموردنظر محدود کنید

 شود.اسالید باشد، با زدن این دکمه، طول اسالید کم می

 کنجکاوی 
 84ص 

 کنجکاوی 
 83ص 
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 طراحی محتوای الکترونیک

 یست؟چ  بخش در  دکمه کاربرد
 .یجار یداسال به صدا کردن اضافه پاس :
 

  ؟است چقدر گذار جلوه شینما فرض شیپ زمان مدت
 یهثان 3 :پاس 
 

 ایجاد خروجی از پروژه کلیپ – 6کارگاه 
 

 پاسخ به فعالیت ها
 داده نمایش خروجی در اسالید محتویات از هاییبخش است ممکن مواردی چه در

 نشود؟
، از محدوده مطمئن کادر خارج شده باشند یدموجود در اسال یااش که یزمانپاس : 
 ینهمنظور گز ینا ید خورد برانبرش خواه یاز خروج ییبخش ها

مشخص  یشنما یشمحدوده در پ ینتا ا یدفعال کن را 
.شود
 

 تدریس از پس

 الف( نمونه ارزشیابی پایانی

و بر مبنای پرونده  و افزارهایبا استفاده از نرم
 دقیقه ایجاد کنید. 2به مدت حداکثر  افزاریک کلیپ آموزش نرم 

« های تکمیلیمطالب و فعالیت»در پرونده پیوست  توضیح: پرونده 
 قرار دارد.

له
رح

م
 

ال
سو

ها 
ص 

اخ
ش

 

ره 
نم

 

ل 
داق

ح
ی

ول
قب

 

رد
 / 

ول
قب

 

1 

رسم روند نما و نوشتن  •
سناریو  بر اساج 

محتویات آموزشی ارا ه 
شده برای تولید یک 
 محتوای الکترونیکی

تعیین بخش های اصلی و فرسی 
 پروژه

 

  رسم روند نما  2 

 نوشتن سناریو
 

 کنجکاوی 
 86ص 

 کنجکاوی 
 86ص 

 کنجکاوی 
 90ص 
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2 

تهیه فیلم و سکس مورد  •
با  افزارنرمنیاز ،  از 
بر  استفاده از 

 1اساج سناریو ) حداقل 
سکس به صورت  3فیلم و 
 انتخابی (

انتخاب شیوه سکس برداری از صفحه

2  

  انتخاب قالب تصاویر برای ذخیره

  انتخاب ابزار ویرایش تصویر
  انتخاب جلوه برای ویرایش تصویر

  ذخیره تصویر با قالب تعیین شده

  صاویرویرایش خالقانه  ت
  ایجاد ناحیه تمرکز در تصویر

3 

قرار دادن اجزای مختل   •
که در بخش قبل 

) متن ، سکس   شدهتهیه
، فیلم ( در کنار هم به 
ترتیب مورد نظر و جلوه 
گذاری بر روی اسالیدها  

 به صورت دلخواه

  ایجاد پروژه جدید

 1  

  افزودن متن، تصویر و فیلم در اسالید

  لوه گذاری روی اسالیدج

  انتخاب جلوه برای اسالید

  ویرایش جلوه اسالید

  انتخاب جلوه گذار

  ویرایش جلوه گذار

4 

 قرار دادن موسیقی زمینه •
خوانش متن آموزشی و  •

 ضبط صدا بر روی کلیپ
تنظیمات مربوط به  •

همگام سازی صدای 
زمینه و صدای ضبط 

پخش شده و روند 
 تصاویر

  انتخاب صدا برای زمینه

 1  

  درج صدای زمینه
  ضبط صدا بر روی اسالید

  ویرایش صدای زمینه

  انتخاب صدا برای اسالید
  درج صدا بر روی اسالید
  ویرایش صدای اسالید

  تنظیمات صدای زمینه روی اسالید

  نه و کلیپهم زمانی صدای زمی

5 

انجام تنظیمات کلی  •
مربوط به رنگ بندی 
 پروژه به  صورت دلخواه

تهیه خروجی به صورت  •
 

  تعیین رنگ زمینه اسالید

   

  تنظیمات قبل از خروجی گرفتن

  انتخاب نوع خروجی
  انتخاب قالب پرونده خروجی

  انتخاب کیفیت خروجی

  2   میانگین 
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 طراحی محتوای الکترونیک

 برای مطالعه بیشترب( 

 اشکال، رفع و برنامه یک  درزمینه بیشتر اطالسات به دستیابی برای راه بهترین 
 خصوصی هنرآموز یک مانند  است.  یا و  از استفاده

 کند.می آشنا افزارنرم با کار یشیوه با را شما قدم به قدم صورتبه

در گزینه-3 شکل

 توانیدمی هاآن کردن اجرا ینحوه و هافایل پسوند مورد در اطالساتی یافتن برای 
 بگیرید: کمک زیر سایت از

 این توسط شده پشتیبانی خروجی و ورودی یهافرمت از کامل اطالع برای 
 :کنید مراجعه زیر آدرج به افزارنرم

 کنید اقدام زیر مسیر از رایگان دیکشنری دانلود برای: 
 

 

 تلفهظ شهنیدن و واژگان معانی مشاهده برای شودمی پیشنهاد 

 اسهتفاده  رایگهان واژگهان فرهنهگ از ههاآن درست

  کنید.

http://www.fileinfo.com/
http://www.dotwhat.net/
http://kb.photodex.com/219/what-file-types-does-proshow-gold-support/
http://kb.photodex.com/219/what-file-types-does-proshow-gold-support/
http://www.lingoes.net/
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 4واحد یادگیری 

 متحرک ساخت پوسته گرافیکی یستگیشا

  ریستد مقدمات

 کلیدی مفاهیم (الف
 کلیدی مفاهیم

پویانمایی
 

 گرافیکی پوسته
( 

  ورودی  جلوه

 ( حرکت
 محوشدن
) 

 مستقل اشیاء
 

 ماسک

 (دکمه
 کلیدی فریم

 
متحرک گرافیک

) 
زمان خط

) 
کادر نرخ

) 
  جلوه () خروجی () صحنه

 

 یادگیری واحد کار انجام مراحل (ب
 مراحل کار

 پروژه یجادا 1

 متحرک یایو ساخت اش یجلوه گذار 2

 ساخت ماسک 3

 ساخت دکمه 4

 متحرک یکساخت گراف 5

 الزم تجهیزات (ج

 :یافزارنرم الزامات
 فعال کارگاه در موجود هایرایانه تمام در افزارنرم که دشوی مطمئن

 بهر سهالوه کهه باشید داشته توجه  افزارنرم نصب هنگام در است. ()
افههزارنرم ایههن  کارگههاه، هایسیسههتم روی بههر  نصههب

 .اشدب شده نصب  روی بر نیز ()
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 بندیبودجه (د
 :یادگیری واحد بندیزمان

 عملی تئوری توانمندسازی اهداف شماره

 1 1 پروژه یک ایجاد 1

 2 - افزارنرم ابزار جعبه با کار 2

 1 - پروژه یک صفحه اندازه تنظیم 3

 - 1 پشتیبان و سازیذخیره هایفرمت با آشنایی 4

 1 - پروژه سازیذخیره 5

 4 - مفهوم جلوه و با  آشنایی 6

 3 - و نحوه ساخت آن با مفهوم  آشنایی 7

 - 1 ماسک با آشنایی 8

 6 - ماسک ایجاد 9

 - 1 دکمه کاربرد 10

 6 - دکمه ساخت 11

12 
 و اجرایی ویدیویی، پویانمایی، هایخروجی

 وب تحت
- 2 

 26 4 جمع ساعات
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 پیوست هایپرونده و هافیلم (ه
 هدف فیلم شماره

 برنامه در سناصر کنترل و درج و  افزارنرم با آشنایی 

 پرچم سازیمتحرک و  جلوه با آشنایی 

 پروژه محیط طراحی و ماسک، دکمه ،اینترو ساخت با آشنایی 

 اسکریست با کار تصاویر، آلبوم ساخت صوت، درج با آشنایی 

 پروژه از خروجی دریافت گرافیک، موشن و تصاویر آلبوم ساخت با اییآشن 

» توانید از پرونده پیوست ها و مباح  تکمیلی میبرای آشنایی با فعالیت :نکته
 استفاده کنید.« های تکمیلیمطالب و فعالیت

 بحث به ورود (و
راهکارهای  الزم است برای یک تدریس اثر بخش و کارآمد موارد زیر را به سنوان

 اختصاصی مد نظر قرار دهید:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

راهکارهای 
عمومی تدریس 

اثربخش

داشتن طر  
و طراحی درج

آموزش مناسب
آشنایی با 
ر مفاهیم پایه د
پویانمایی

داشتن نمونه 
کارهای انجام 

شده با 

استفاده از
های پروژهشیوه

( )محوری 
تدریسدر 

یتعری  پروژه
گروهی

ی نظارت فرایند
در تکمیل 
پروژه

ارزیابی 
سملکردی به 
وسیله فهرست
وارسی

نظارت بر 
خودارزیابی 
هنرجو از 

مراحل تکمیل 
پروژه

نمایش
های پروژه

تکنیک محور
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 رونیکطراحی محتوای الکت

  نمونه چند دادن نشان با را تدریس توانیدمی هنرجویان سطح تعیین برای
 پوسته با ایرسانه چند افزارنرم چند و هاافزارنرم ورودی ،هاسایت متحرک
 :کنید مطر  را زیر االتسؤ و کنید شروع متحرک

 است؟ شده استفاده هاییافزارنرم چه از هاپروژه این ساخت در اشم نظر به .1

 ههایافزارنرم) شهوند؟می تقسهیم دسهته چند به پویانمایی ساخت هایافزارنرم .2

 مانند یبعدسه یهاافزارنرم و  و  مانند دوبعدی

( و  و 

هستند؟ هاییوییگی چه دارای هاافزارنرم ورودی .3

شود؟می طی مراحلی چه افزارنرم یک ساخت برای .4

 اسهتفاده ههاآن سهاخت برای هاییافزارنرم چه از و چیست گرافیک موشن از منظور .5

 از: سبارتنهد امکانهات و قدرت ترتیب به هاافزارنرم این )مهمترین شود؟می

( و  ، ،

 جذابیت برای و افزارنرم این با هنرجویان بیشتر هرچه آشنایی برای تدریس شروع در
 موشن حوزه در افزارنرم این از کار نمونه چند نمایش به اقدام ابتدا در ،بیشتر
 کنید. هاافزارنرم متحرک پوسته و آموزشی اشیاء ،گرافیک
 نمونه دارای  منوی زیر و  منوی در نیز افزارنرم این خود اینکه ضمن
 افزارنرم  قسمت در مثال سنوان به است. متنوسی و زیبا بسیار کارهای
 هنرجویان برای را  فایل و رفته  بخش به 
 به سسس کرده انتخاب را  گزینه  در ادامه در دهید. نمایش
 به را آن هایجلوه تمامی و رفته گزینه نای  در موجود هایجلوه  بخش
 در است حیات مایه آب  متن جدید فایل یک در سسس کنید. کسی گروهی صورت
 متن این روی بر را هاجلوه سسس، کرده تایپ را  کنیم جویی صرفه آن مصرف
 تیره( زمینه یک .)درکنید 
 در را  نقش و داده توضیح هنرجویان برای بخش این در را جلوه مفهوم

 وریمح جلوه مفهوم با بیشتر اینکه برای کنید. بیان نمایش مدیریت و سازماندهی
 بسازید: را زیر مثال مانند ساده پویانمایی یک توانیدمی شوند آشنا
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 را پهروژه نمهایش پهیش سسس دهید قرار صفحه روی بر را اشکال و متون ابتدا -1

 بهر ثابهت همهه اشهیاء حالت این در شوید متذکر هنرجویان به و دهید نمایش

 شوند.می داده نمایش صفحه روی

 اسمهال  جلهوه نیهز دایره اشکال به و  نوع از  جلوه متون به -2

 ابتدا متون یعنی گیرند قرار  در ترتیب به هاجلوه کنید سعی کنید.

 ظهاهر صهفحه روی بترتی به هادایره سسس و گیرند قرار صفحه روی ترتیب به

 از شهوید متهذکر هنرجویهان به و کنید اجرا را پروژه نمایش پیش مجددا شوند

 ،هاآن بر شده اسمال جلوه پایه بر پروژه در اشیاء نمایش نحوه جلوه اسمال زمان

شود.می تعیین جلوه زمان مدت و جلوه گیری قرار محل

مرحله اصلی تا تکمیل طور کلی سه ای بهافزارهای چند رسانهدر ساخت نرم
 شود که این مراحل سبارتند از:پروژه طی می

 

 های ساخت پویانماییافزارنرمانواع 
 پویانمایی دوبعدی پویانمایی سه بعدی

1- 

2- 

3- 

1- 

2-

 

 

 

تهیه پوسته : مرحله اول
ارگرافیکی ثابت نرم افز

متحرک سازی : مرحله دوم
پوسته گرافیکی ثابت

مجموسه سازی :مرحله سوم
و تولید چند رسانه ای 
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  تدریس

 Swish افزارنرم محیط شناسایی – 1 کارگاه

 از: سبارتند که دارد وجود پویانمایی نوع دو ساخت امکان  افزارنرم در
 آن بهه کهه یمفهر بهه یمفر پویانمایی در : .1

 بهه نسهبت ههاکادر یا هافریم از یک هر شودمی گفته یزن یسنت پویانمایی
 ایهن ههم سهر پشت و متوالی پخش نتیجه در شده، تغییر دچار قبلی فریم
.داد خواهد نمایش را متحرک تصویر یک هاآن حتویاتم و هافریم

 پویانمهایی یهک انتهای و ابتدا تنها  روش در : .2
 کهرد. خواههد اجهرا و طراحی ،محاسبه افزارنرم را نقطه دو این بین شده، تعیین
 متفههاوت روش دو از  افههزارنرم نیههز  روش مههورد در

  در کنهد.می اسهتفاده  یها  و 
 دراسهت و  انهدازه ییهرتغ و چهرخش یی،جابجها بهر یسهازمتحرک کهار اساج

 طهوری شهده، داده قرار شکل تغییر بر سازیمتحرک اساج 
.دهدمی شکل تغییر دیگر سنصری به را یمیترس سنصر یراحت به افزارنرم که

 از اسهتفاده بها و دارد وجهود  در  ویانمهاییپ حالت دو هر
 است. انجام قابل  جلوه

 :Swishافزار مفاهیم مرتبط با نرم
است که اساج کار آن بر مبنای فریم و کادر  یاپنجره (:) زمانخط 

 ینا شود.دهی میسازماننیز توسط این پنجره مدیریت و سازی است و متحرک
بکار رفته در هر های و جلوه هایمفرکه با حرکت روی  شدهتشکیلره از یک هد پنج

دهد. سرست حرکت هد نشان می فریم، خروجی پروژه را در پرده نمایش یا 
شود برای اینکه نمایش حرکت محاسبه می بر اساج فریم بر ثانیه یا 

 کنند.فریم بر ثانیه استفاده می 30ا ی 25، 24از  مطلوب و نرمی داشته باشد معموالً

 در یک ثانیه اصطالحاً  شدهدادهنمایش های تعداد فریم به(: ) کادرنرخ 
فریم بر  30و یا  24،25سینمایی های گوییم. نرخ کادر در فیلمیا نرخ کادر می 

، نرخ داریبرهای فیلمهای جدید دوربینتکنولوژی با وجودثانیه است هرچند امروزه 
با  ، فیلم موردنظر30باالی  در  کهطوریبهکادر به باالی این سدد نیز رسیده 

 .شودیافزوده م یزن یلنرخ کادر بر حجم فا یشبا افزا است. نمایشقابلتمام جز یات 

صفحه اصلی پروژه است که خروجی حاصل از حرکت هد (: یش )نماپرده 
 اندازه توان در این صفحه مشاهده کرد.نمایش میپیشرا در هنگام  در 

و با کلیک بر روی دکمه  این صفحه سالوه بر تنظیم دستی از پنل 
 قابل تنظیم است. 
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جلوه در بین  پرکاربردترین با توجه به اینکه جلوه : جلوه
 با این جلوه به نکات زیر توجه کنید:در هنگام کار  ،است  افزارهای نرمجلوه

وجههود دارد کههه از آن بههرای  بههه نههام  ابزارجعبهههابههزاری در  .1
است. شود و اساج کار این ابزار با جلوه می اشیاء استفادهسازی متحرک

دو روش وجود دارد: برای استفاده از این جلوه در  .2
کلیک راست و انتخاب جلوه  •
در  موردنظربل کلیک در فریم دا •
های توانیهههد از کلیهههدر مسهههیر مسهههتقیم میبهههرای جابجهههایی اشهههیاء د .3

 استفاده کنید. 

متحرک ( )ساخت پوسته سبارتند از   افزارنرم رایج کاربردهاینکته: 
 یکگرافوشنساخت م، یکیالکترون یمتحرک محتوا یو اجزا یاءساخت اش، افزارهانرم
هایاچندرسانه یسازو مجموسه یدمانچو 

 هافعالیت به پاسخ

چه  .یدکن یسهرا با هم مقا و   پرونده  
 دارد؟ یشتریب یتها جذابپرونده یناز ا یک و کدام وجود دارد؟ هاآن ینب یتفاوت
 یاسناصر رسانهاست  یاچندرسانه یککه   یلدر فا :پاس 

 ییلکه فا در اما د نوجود دار پویانمایی و یرتصو مانند صدا،
به همین  و قطعاً به صورت ثابت استفاده شده یراست فقط از متن و تصو یریتصو
 برخوردار است. یشتریب یتاز جذاب  یلفاسبب 

را  افزارنرم یطمختل  مح ینام اجزا یخال یخود در کادرها یبا کمک هم کالس
 .یسیدبنو

 

 فعالیت کارگاهی
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 :یدپاس  ده یربه سواالت ز من یرانا یکیالکترون یهپس از مشاهده صفحه اول نشر
 ید؟اجزاء ثابت و متحرک صفحه را مشخص کن -

 یهنشر یهای اصلو متحرک شامل دکمه ینهثابت شامل صفحه زم ی: اجزاپاس 
 یهموجود در نشر ، تصاویرصفحه یدر باال یهای فرسلوگو و دکمه یردر ز
 یرانا لوگوی

 افزار کدامند؟نرم یهای فرسینهو گز یاصل منوی –
 ، محیطمن یرانا مشاهیر ،من یرانشامل سروقامتان ا یاصل ی: منوهاپاس 
 یفرس یمنوها و من یرانا یگالر، من یرانهای ایدنیدن، م یرانا یستز

 راهنما و خروج، درباره ماید، مف یهایتسا ینظر سنجی، سرگرم شامل:
 یکسلپ 1024*768پاس :  است؟ یکسلاندازه صفحه پروژه چند پ -

 یاچندرسانه پروژه یک زمینهصفحه اجرای و طراحی – 2 کارگاه

 در ایچندرسانه افزارنرم یک ساخت و ترونیکیالک محتوای تولید در آنچه معموالً
 تاثیرگذار و جذاب  پوسته دارد میتاه نظر، مورد محتوای از جدا بازار،
 طوربه .گردد طراحی متحرک یا ثابت صورت به تواندمی پوسته این که است افزارنرم
 نماید چندان دو را افزارنرم بصری جذابیت تواندمی پوسته یک سازیمتحرک قطع
  انندم ساده حال سین در و کاربردی افزارنرم یک از استفاده میان این در که

 در تواندمی ،مناسب متحرک گرافیک یک طراحی در گرافیست به کمک بر سالوه
 مبح  در را پروژه تولید گروه نظر مورد هایخواسته کمی، بسیار زمان مدت

 پوسته و کاربر بین رابط گرافیکی پوسته درحقیقتکند. برطرف سازیمتحرک
 است. افزارنرم کدنویسی

 یادگیری-یاددهی آیندفر در متداول مشکالت
 از استفاده هنگام گرافیکی هایپروژه نمایش پایین سرست موجود، مشکالت از یکی
 یلدل به یانماییپو ینسنگ هایپروژه در است.  مانند هاییافزارنرم

 گذاشتن اشتراک به رایب گزینه بهترین ،سیستم حافظه از زیادی بسیار فضای اشغال
 است. پروژکتور از ادهاستف ،نمایش صفحه

 یشنهادیپ یالگو و یوهش
 شامل که کرده آماده فصل این تدریس برای  کارپوشه یک توانیدمی

 و موضوع با مرتبط یکارها نمونه به نیز پوشه یک .باشد هاپروژه نیاز مورد تصاویر
 ثبت و دیفر و گروهی زشیابیار جداول برای پوشه یکو  تدریس نیاز مورد هایفیلم
 بود. خواهد دسترج در همیشه شما ابزار جعبه ترتیب بدین و بگیرید نظر در نمره
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 یک و کرده شروع برنامه ابزار جعبه با ،آن هایکاربرد و  تدریس در
 ابزار سسس .کنید ترسیم و انتخاب را  دایره مثل دلخواه شکل

 نواحی در ابزار با است انتخاب حالت در دایره هحالیک در و انتخاب را 
 نمایش پیش ادامه در شود. داده نمایش ساده یحرکت تا کنید کلیک صفحه دلخواه
 دهید. توضیح  افزارنرم در را محوری جلوه مفهوم و کرده مشاهده را پروژه
 در موجود اشیاء نمایش نحوه که ستا نآ  در محوری جلوه از منظور

 و شده اسمال فریم ،هاآن بر شده اسمال جلوه بر مبتنی  روی بر ،
 دارند. وجود آماده هاجلوه این اینکه ضمن یابدمی ادامه جلوه که است زمانی مدت
 بکاهد؟ هاپروژه زیبایی و خالقیت از تواندنمی آماده هایجلوه اسمال آیا سوال:
 تنوع و پویایی بر که آنهاست ساختار در تغییر انامک ،هاجلوه وییگی مهمترین ،خیر
 افزاید.می هاآن

 ؟است شده استفاده پویانمایی ساخت برای جلوه تکنیک از  در چرا :سوال
 و دهدمی افزایش را افزارنرم با کار راحتی و کار سرست آماده هایجلوه اینکه دلیل به
 است.  به نسبت افزارنرم این هایمزیت از یکی این
 دهید: قرار نظر مد را زیر موارد محور پروژه یا  شیوهبا  تدریس در
 رفته بکار مختل  اجزاء مورد در و کرده باز ابتدا در را الکترونیکی نشریه پروژه -1

:کنید مطر  را سواالتی آن در
 است؟ هاییبخش چه شامل صفحه این اصلی اجزاء شما نظر به

 فرسی هایدکمه  اصلی هایمهدک  زمینه صفحه :پاس 
 هستند؟ هاییوییگی چه دارای فرسی و اصلی هایدکمه شما نظر به

 اصلی هایدکمه، آیندمی در دست شکل به هاآن روی گراشاره رفتن با :پاس 
 صورت به نیز فرسی هایدکمه، است افزارنرم اصلی محتوای به مربوط و شکلهم

 از فرسی هایدکمه در، شوندمی سازماندهی اصلی هایدکمه از جدا و گروهی
 تمامی ،بودن جهانی بر سالوه و بوده موضوع با مرتبط که شده استفاده هایینماد
 دارند. آن از یکسانی هایبرداشت افراد
 و  در رفته کار هب اصلی مفاهیم به پروژه این طراحی در اینکه به توجه با -2

 و  ، ، یا جلوه شامل گرافیکی پوسته ساخت
 مفاهیم هنرجو است الزم ،شده توجه ترتیب با و محور پروژه صورت به 

 .را تکمیل کند پروژه مشکل به ساده از تدریجهب و کرده درک خوبی به را اولیه

 هافعالیت به پاسخ
 دارد؟  وجود و   چه تفاوتی بین گزینه

امکان   ی کهکند در حالمی یجادا یدجد یلفا یک  ینهگزپاس : 
 دهد.کاربر قرار می یاردر اخت را (های الگو)یلبه فا یدسترس
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  رانیا یاسالم یجمهور مقدس پرچم یسازمتحرک – 3 کارگاه

ه برش زد یصورت دسترا به یرتصو پرچم ابتدا با ابزار  یسازمتحرک یبرا
 در .کنیمیم یسازمتحرک جلوه  و با کرده یلها را به گروه تبدسسس آن

ینه و گز یرتصو یراست رویکبا کل توانیم سالوه بر ابزار  یرمورد برش تصاو
 ینه با گزو ها عداد برشت 

که  یدست یهامشکل برش ینهگز ینب اانتخارد. قطعات را انتخاب ک ینفاصله ب
را  شودیم یجادها ابرش ینو مشخص شدن فواصل ب  با یدههنگام جلوه
 ینبر ا هد. سالوشومیمشخص ن یدههنگام جلوهقطعات  ینو فاصله ب کندیبرطرف م

 .شودیجاد میصورت خودکار ابه یزگروه از قطعات برش خورده ن یک پس از برش،
 
 
 
 
 
 
 
 

 وجود دارد؟ چه روش های دیگری برای دسترسی به گزینه 
  ینهگز یصفحه و اجرا یراست بر رو کلیک •
 ینهگز یوار منو و اجرادر ن  یاز منو •
  یبیهای ترکیداستفاده از کل •

 ها را در کادرهای خالی بنویسید.سملکرد هر یک از گزینه
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 یشنهادیپ یالگو و یوهش

 سازی کنید.حرکات زیر را شبیه با استفاده از جلوه 

 حرکت پاندولی یک آویز دارحرکت یک توپ از یک سطح شیب

  

 هافعالیت به پاسخ
 دارد؟ وجود یرتصو درج یبرا یگرید روش چه-
 برنامه ابزار نوار در  نماد یرو بر کلیک •
 سسس و  ینهگز و  پنل از استفاده •

 صفحه بر پنل از یرتصو کشیدن
 از استفاده هنگام در  و  از استفاده ینب یتفاوت چه-

 ؟دارد وجود  ابزار
 آزاد یگرد طرف از و ثابت طرف یک از برش خط  از استفاده هنگام پاس :
 در که یحال در است مناسب یقطر و یلما هایبرش امانج یبرا که است

 .یردگمی قرار کاربر یاراخت در یممستق برش خط یمترس امکان 
 کرد؟ یلتبد گروه به را شده انتخاب یاءاش توانمی یگرید هایروش چه با-
   :ایینهزم یمنو از و راستیککل، یاءاش انتخاب •
  ینهگز  یمنو از و یاءاش نتخابا •
  یبیترک هاییدکل از استفاده و یاءاش انتخاب •
 

 ؟دارد یبستگ یسوامل چه به  توسط یاءاش سازماندهی و یشنما نحوه
 جلوه زمان مدت -   در جلوه یریگ قرار محل - جلوه نوع پاس :
 

 ید.را کامل کن یررا اجرا و جدول ز یاجلوه یهاموجود در گروه یهالوهاز ج یتعداد
نام جلوه کاربرد

  محو شدن
  بزرگنمایی
 تار و محو

  ظاهر شدن در یک مکان

 کنجکاوی 
 102ص 

 فعالیت کارگاهی

 102ص 

 کنجکاوی 
 101ص 
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 ماسک ایجاد – 4 کارگاه

 کنیهد. بازسهازی را تاریهک صفحه یک روی نور حرکت ،ایدایره ماسک از استفاده با

 مربهوط سکانس ، قسمت واز   منوی  بخش از توانیدمی)

دهید.( نشان هنرجویان به را  به

 
 

 نکات مهم در مورد تصاویر مورد استفاده در پروژه:
گیرند بهتر است دارای مورد استفاده قرار می تصاویری که در یک پروژه  -1

بهتر است. باشند که  های یکی از فرمت
خواهید زمینه تصویر شفاف باشد، از تصاویری با زمینه در صورتی که می -2

 ذخیره کنید. یا شفاف استفاده کنید و نهایتاً آن را با فرمت 
 

  (Button) دکمه ایجاد – 5 کارگاه

و اهمیت آن برای هنرجویان بیان  ابتدا مفاهیم اولیه پویانمایی پوستهدر این فصل 
های با جلوه افزارنرمآموزش  ایجاد سند، افزارنرمپس از آشنایی با محیط و شود و می

های از تسلط هنرجویان بر جلوه پس شود.میکاربردی پویانمایی شروع  ساده و
 ید.بسرداز هاآنو نحوه کار با  افزارنرم تریشرفتهپهای به معرفی جلوهموردنظر 

 

آشنایی با مفاهیم اولیه 

ایجاد سند جدید و آشنایی با محیط نرم افزار

و اندازه پروژهآشنایی با مفهوم 

و نحوه کار با آنانجام عملیات با جلوه کاربردی 

،انجام عملیات با تکنیک های پیشرفته 
،
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برای سازماندهی سناصر یک  هاآناشیایی هستند که از  :Movieclipمفهوم 
مستقل است. برای  دارای یک  شود. هر پروژه استفاده می

اینکه کنترل بیشتری بر روی سناصر پروژه برای اسمال افکت داشته باشیم بهتر است 
تو نیز وجود های تودرت تبدیل شوند. امکان ساخ ابتدا به 

دهی به سناصر به کار رفته در دکمه حتما الزم دارد. در ساخت ماسک و در جلوه
تبدیل شوند. ضمن اینکه برای اسمال چند افکت بر روی  است ابتدا به 
تو در تو استفاده کرد. برای اینکه هنرجویان  توان از چند یک سنصر می

 :کنیدتوانید سوال زیر را مطر  بهتر آشنا شوند می هوم و کاربرد با مف
 به نظر شما حرکت یک پروانه از سمت چپ به راست دارای چند حرکت است؟

های پروانه در حرکت بال -2حرکت افقی پروانه از سمت راست به چپ  -1پاس : 
است  ه از زمان نیاز به استفادحین حرکت افقی و برای دو حرکت هم

ها را ایجاد کرد و برای توان حرکت بالمی طوری که در داخل به
 از سمت چپ به راست حرکت داد. را با جلوه  حرکت افقی نیز، 

 هافعالیت به پاسخ
 دارد؟ وجود  و  ینب یتفاوت چه

 قرار صفحه یرو بر یءش از یکس یک () اول حالت در پاس :
 بر گرفته قرار یءش چون () دوم روش در یکهحال در یردگمی
 در ییرتغ موجب ،مبداء در ییرتغ ههرگون است متصل یاصل ینکل به صفحه یرو
 از کمتر یزن پروژه یلفا حجم حالت ینا در ینکها ضمن شودمی یزن نظر مورد یءش

  حالت در یاصل یلفا در ییرتغ هرگونه و است یکس حالت
 شود.می یزن برنامه یلفا در ییرتغ باس 
 
 یست؟چ است شده یلتبد دکمه به که ییئش مشخصه ینترمهم
 دکمه فعال محدوده در دست حالت به یلتبد گراشاره ،ییرتغ یناول در پاس :
 شود.می
 خیر دارند؟ یریپذ جلوه یتقابل نباشند   داخل دکمه ندرو یاءاش اگر
 
 

 یوهش ،را مشاهده کردهفشرده موجود در لو   پرونده 
 هاآندر ساخت  ییها. از چه جلوهیدکن یفحه را بررسص یباال یهاحرکت دکمه

 پاس : جلوه  استفاده شده است؟

 کاوی کنج
 108ص 

 فعالیت کارگاهی
 109ص 

 کنجکاوی 
 109ص 
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 دارد؟ وجود پرونده از یخروج یدتول یبرا یگرید روش چه

 یمنو در که نظر مورد هاییخروج از یکهر یبیترک هاییدکل از هاستفاد پاس :
 دارد. قرار 

 با (Motion Graphic) متحرک گرافیک ایجاد – 6 کارگاه
  آماده اشیای

Swish کاربردی و مهم هایجلوه با آشنایی
 

جلوه نام  کاربرد 

place نظر مورد فریم در شیء نمایش 

remove نظر مورد فریم در یءش نمایش دمس 

Move و چرخش ،اندازه تغییر ،جابجایی. 

fade تدریجی شدن ظاهر و تدریجی محو 
 zoom نماییکوچک و (بزرگنمایی() 

slide صفحه از خروج و  صفحه به ورود  

Blur شدن محو 

Repeat frame هافریم تکرار 

Revert هافریم کردن معکوج 

Appear into position مکان یک در شدن ظاهر 

Disappear from Position مکان یک از شدن مخفی 

Looping Continuosly مداوم تکرار 

One offبرای یک بار انجام شدن 

Return to start شروع به برگشت 

  ای استفاده شده است؟من( از چه جلوه یرگال یدکمه )منو یندر ساخت ا
  پاس : جلوه

 یاشکال چهارضلعمتن، پاس :  هستند؟ یاییدکمه شامل چه اش یاصل اجزاء
 یرنگ
 و   پاس : حالت دارد؟ یکسانی یتهای دکمه وضعاز حالت یک کدام

 فعالیت کارگاهی

 110ص 

 کنجکاوی

 111ص 
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Swish کاربردی و مهم هایجلوه با آشنایی
 

جلوه نام  کاربرد 

Core Effects اصلی و پرکاربرد هایجلوه 

 یادگیری-یاددهی فرآیند در متداول مشکالت
 اضافه با که یطوربه یدیوهاستو با کار سدم  افزارنرم هایمحدودیت از یکی
 ینا رفع برای .شودمی اختالل دچار افزارنرم پروژه، به  یمنو از یدیوو کردن
 ابزار یرو بر ماوج یدکل داشتننگه با برنامه ابزارجعبه در یدتوانمی مشکل

 بخش از  ینهگز سسس و 
 صفحه به درگ با انتخاب، از پس را  هایتننکامسو انواع از یکی 

 قسمت از و  پالت از نتنکامسو انتخاب با سسس کرده اضافه
 .کنید یپتا را نظر مورد  یلفا یرمس  یجلو در  

 
های امنیتی همچنین در هنگام پیش نمایش پروژه گاهی اوقات به دلیل محدودیت

خاص یا  اسمال شده روی یک حساب کاربری از قبیل اسمال یک 
های سیستمی خطای زیر به وجود برای حساب کاربری یا پوشه انتخاب نوع 

 آید:می
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 به  و زیرمنوی  توان در منوی برای رفع این مشکل می
 ای را تعیین کنید که فاقد محدودیت امنیتی است.پوشه رفته و از 

 هافعالیت به پاسخ

 

 تدریس پس از

 نمونه ارزشیابی پایانیالف( 

 :زاتیانجام کار و ابزار و تجه طیشرا
 روی آن نصب باشد. پویانمایی و زارافنرمرایانه ای که  تجهیزات:
 20 جلوه گذاری و ساخت اشیای متحرک -دقیقه  10ایجاد پروژه ) دقیقه 90 زمان :
 (دقیقه 20 ساخت دکمه  - دقیقه 40ساخت ماسک  -دقیقه 
  کی یبرا افزارنرمآموزش تحت سنوان (  یورود کی آزمون:
 دیسند جد کیرا در  یورود نیا ازیمورد ن یای. اشدیکن جادیا  یافزار آموزشدرج
را انجام  روی صفحه اشیا سازیسمل متحرک ،هاها و ماسکبا جلوه کرده و میترس
 در پایان .نیز باشدحالته چند  وروددارای یک دکمه  ضمن اینکه این  ؛دهید
جهت ک خروجی مناسب ، با یافزارفرض نرمشیفرمت پسالوه بر ذخیره با آن را 

 ذخیره کنید.ای  نیز افزار چند رسانهاستفاده در یک نرم
ای بر اساج سناریویی که میتولید چندرسانه گروهیک گرافیک متحرک در مورد 

 ایجاد کنید نویسید

 یککه  و   یلفا
در ید. آن است را مشاهده کن یویمتحرک در مورد مصرف آب و سنار یکگراف
 استفاده شده است؟ ییهات آن از چه جلوهساخ

 

 فعالیت کارگاهی

 112ص 
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 شاخص ها سوال مرحله
نمره 

 شایستگی

حداقل 
نمره 
 قبولی

1 

 افزارنرمبرای ورودی یک 
ای با ( پروژه)

تنظیمات و اندازه استاندارد 
 ایجاد کنید

اشیاء و متون مورد نیاز 
را بر روی صفحه   
 قرار دهید

1 ایجاد یک فایل جدید 

1

 2 تنظیم مشخصات پروژه

 1 ذخیره سازی پروژه

 2 ترسیم اشکال 

 3 ویرایش اشکال

 3 ترسیم اشکال پیچیده

 2 قرار دادن متن بر روی صفحه

2 
ازجلوه های مناسب برای 

اشیاء و متون  سازیمتحرک
 استفاده کنید

 1 درج مستقیم تصویر به صفحه

 

 

2 

 1 گروه بندی اشکال

 2 جلوه گذاری روی اشیاء

 3 ویرایش جلوه

 3تبدیل اشیاء به 

3 
برای زیباسازی پروژه چند 
ماسک متحرک را بر روی 

 یجاد کنیدا صفحه 

 1 درج شکل ماسک

2

 1 ویرایش شکل ماسک

 2اسمال جلوه به اشیاء

تبدیل اشیاء و شکل ماسک به 
 

3 

 3 به ماسک تبدیل 

4 

یک دکمه چند حالته با 
بر روی  ورود سنوان 
 قرار دهید. صفحه 

 گرفتن خروجی

 1 درج اشیاء برای ساخت دکمه

2 

 2 تبدیل اشیاء به دکمه

 2 های دکمهفعال کردن حالت

 2 های دکمهاسمال جلوه به حالت

 3 های دکمههای حالتویرایش جلو

 3 گرفتن خروجی

 ساخت گرافیک متحرک 5

ها یاسدم توجه به به کارگیری برخی جلوه
 سناریو

1 

 2 ها بر اساج سناریوبه کارگیری جلوه 1

 3 نوشتن سناریوی گرافیک متحرک

 3 هابه کارگیری خالقانه جلوه


