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Power point آشنایی با نرم افزار

این نرم افزار با داشتن ابزارهای الزم، این امکان را به شما می دهد تا برای معرفی و ارائه اطالعات خود 
برنامه نمایشی ایجاد کنید. این برنامه نمایشی توسط صفحاتی به نام Slide بوجود می آید. اسالیدها 
باشند. زمانی که معلم شما تدریس  می توانند در برگیرنده متن، نمودار، عکس، فیلم، جدول و غیره 

می کند هرچه مطالب را به صورت زیباتر ارائه دهد در ذهن شما ماندگارتر است.

Power point مراحل اجرای برنامه

1. روی دکمه start کلیک کنید.
2. گزینه ی all program را انتخاب کنید.

3. گزینه ی microsoft office را انتخاب کنید.
4. گزینه ی microsoft power point را انتخاب کنید.

Power point شناسایی اصول کار با محیط نرم افزار

1. نوار دسترسی سریع)Quock access(: این ابزار شامل دستوراتی است که بیشتر بکار می روند.
2. زبانه ها: تمام اعمال در برنامه ی power point را سازماندهی می کنند.
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3. نوار)Ribbon(: با انتخاب هر زبانه برگه ای باز می شود که به تعدادی گروه تقسیم شده است. 
هر گروه شامل یک سری دستورات است.

4. اسالید: در این ناحیه اطالعاتی مانند شکل، متن، صوت، نمودار، جدول و غیره قرار می گیرد.
5. نوار وضعیت: نوار وضعیت در پایین ترین قسمت صفحه power point قرار گرفته و دارای 

اطالعاتی نظیر شماره صفحه، تعداد کلمات و نوع زبان می باشد.

ایجاد سند جدید

y  Blank انتخاب کنید و در پنجره ی ظاهر شده برروی گزینه ی New گزینه ی File زبانه ی
document کلیک کنید.

y ctrl + N کلید میانبر
y .از نوار دسترسی سریع استفاده کنید

ذخیره اسناد

می توانید کارهایی را که یاد گرفتید در کامپیوتر بر روی یکی از حافظه های کامپیوتر ذخیره کنید.
y  کلیک کنید، پنجره ای باز می شود که در Browse گزینه ی Save و بعد روی File زبانه ی

کادر سمت چپ مسیری که می خواهید در آنجا ذخیره شود را انتخاب می کنید.
y  را نامی   File Name قسمت  در 

که دوست دارید تایپ کنید.
y  Save گزینه ی  روی  سپس 

کلیک کنید.
y ctrl + s کلید میانبر
y .از نوار دسترسی سریع استفاده کنید
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باز کردن سندهای ذخیره شده

زمانی که فایلی را ذخیره کردید اگر بخواهید آن را دوباره ببینید و یا تغییر دهید مراحل زیر را به 
ترتیب انجام دهید.

y  باز پنجره ای  کنید،  کلیک   Browse گزینه ی  روی  بعد  و   Open گرینه ی   File زبانه ی 
می شود که در کادر سمت چپ مسیری که فایل را قباًل در آن ذخیره کرده بودید را انتخاب کنید. 

سپس روی دکمه ی Open کلیک کنید.
y ctrl + o کلید میانبر
y .از نوار دسترسی سریع استفاده کنید

ایجاد اسالید جدید

y  کلیک کنید تا به New slide روی گزینه ی Home از تب power point در صفحه ی
کادر سمت چپ اسالید اضافه شود.

y .را بفشارید ctrl + m یا کلید میانبر

y .در ناحیه اسالید، اسالید جدید ایجاد کنید Enter با زدن کلید

تمرین
10 اسالید بسازید.



11

چیدمان نگارشی

چیدمان نگارشی شامل اسالیدعنوان، اسالید سر صفحه و قالب فقط عنوان می باشد. با کلیک روی هر 
کادر نگارش، شما می توانید متن موردنظر را وارد کرده و یا ویرایش کنید. 

انتخاب  را   Layout Home کلیک کنید و گزینه ی  Theme می توانید برروی تب  ایجاد  برای 
کنید. هر Theme حالت مربوط به خود را دارد.

y عنوان اسالید :Title slide

y عنوان و محتوای اسالید :Title and contact

y اسالید خالی :Blank

تمرین:
 Blank حالت  به  قبلی  تمرین  اسالیدهای  مابقی  و   Title slide صورت  به  اول  اسالید  چیدمان 

می باشد.
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حذف اسالید

گاهی اوقات الزم است بعضی از اسالیدها که به آن احتیاج ندارید حذف کنید.
y .را انتخاب کنید Delete slide موردنظر کلیک راست کنید گزینه ی slide روی

y  Delete اسالید مورد نظر را انتخاب کنید و ،Slide روش دیگر این گونه است که در قسمت
از صفحه کلید را بزنید.

تمرین:
اسالید 7 را حذف کنید.
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 Design تب

می توانید انواع طرح ها و رنگ های مختلف را به اسالیدتان اضافه کنید و تنظیمات صفحه و تصاویر 
زمینه را در تب تغییر دهید.

1. در قسمت Thems می توانید انواع فونت ها و سبک های مختلف را به اسالیدها بدهید و در قسمت 
Variants انواع رنگ های گوناگون را به اسالید بدهید.

و  افقی  صورت  به  که  اسالید  نوع   :  Slide Size.2
عمودی می باشد را انتخاب کنید.

Format background.3 : اگر می خواهید خودتان 
 Format را تنظیم کنید گزینه ی  پس زمینه اسالیدتان 
background کلیک کنید. پس از کلیک کردن مانند 

تصویر پنجره ی آن باز می شود.

y  پس زمینه های تک Soild Fill در پنجره گزینه ی
رنگ را به اسالیدها اضافه می کند.

y  رنگ های دلخواه تان را انتخاب Color در قسمت
کنید.

y  شدت می توانید   Transparency قسمت  در 
رنگ را کم و زیاد کنید.

y  و  Close گزینه ی  دو  پنجره  پایین  قسمت  در 
فقط   Close گزینه ی  دارد  وجود   Apply to all

پس زمینه اسالیدی که روی آن کلیک کرده اید را تغییر 
می دهد ولی گزینه ی Apply to all پس زمینه ی 

کل اسالیدها را تغییر می دهد.
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�  نکته:

تأثیر  نکنید چون  استفاده  ارائه  برای یک  Theme مختلف  از چندین  امکان،  تا حد  1. سعی کنید 
نامطلوبی روی بینندگان می گذارد.

2. در مکان های تاریک مانند اتاق کنفرانس، بهتر است از پس زمینه های تیره با متون روشن استفاده کنید.

3. در محیط های کوچکتر و روشن تر مانند اتاق جلسات، بهتر است از پس زمینه های روشن تر استفاده کنید.

تمرین:
10 اسالیدی که ایجاد کرده اید هر اسالید را به یک رنگ در بیاورید.

درج متن

متن را درون کادر قرار می دهد و می توانید آن را سه بعدی کنید یا به آن رنگ دهید.
y  کلیک کنید تا زمانی که موس به حالت دوسر در Text box روی گزینه ی Insert از تب

آمده روی اسالید بکشید و در باالی آن پنجره ی روبرو ظاهر می شود.

y .جدید Shape درج : Insert shape قسمت
y .کادر دور متن را تغییر رنگ می دهد : Shape style قسمت
y .متن داخل کادر را هنری می کند : Word Art Style قسمت

تغییر خصوصیات فونت 

1. نوع فونت خود را می توانید انتخاب کنید.
2. می توانید اندازه فونت خود را کوچک و بزرگ کنید.

3. اندازه فونت را 10 تا 10 بزرگ یا کوچک می کند.
4. از سمت راست اولین گزینه زیر خط دار و کج و تو 

پر می کند.
5. سایه به متن اعمال می کند.

6. فاصله ی بین کلمات را تنظیم می کند.
7. رنگ نوشته ها یا فونت را تغییر می دهد.
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تمرین:
اسالید دوم را انتخاب کنید و متن زیر را تایپ کنید.

نام، نام خانوادگی، نام استاد، عنوان ارائه
اندازه ی کل کلمات 14 و رنگ بصورت دلخواه و همه ی متن توپر باشد.

تنظیمات پاراگراف

1. زمانی که می خواهید ابتدای پاراگراف خود را بالت یا دایره یا شماره قرار دهید به صورت مرتب زیر 
هم قرار بگیرند می توانید از گزینه های Numbering و Bullets استفاده کنید.

2. فاصله ی بین سطر یا پاراگراف 
3. با گزینه های Center ،Right ،Left می توانید با انتخاب متن تنظیم کنید متن تان در کدام 
جهت قرار بگیرد و با گزینه ی Justufy می توانید  متن را از دو سمت چپ و راست تراز بندی کنید.

4. زمانی که متن فارسی تایپ می کنید می توانید از گزینه ی Right to Left و برای متون انگلیسی 
از Left to Right استفاده کنید.

آن کلیک کنید  لیست  زمانی که روی  تغییر دهید   Text direction با گزینه  را  5. جهت متن 
می توانید از لیست آن جهت را به صورت دلخواه انتخاب کنید.

6. با این گزینه می توانید قرارگیری متن را در کادر Text box که در باال، وسط یا پایین صفحه 
باشد را تنظیم کنید.

7. با این گزینه می توانید متن های که در اسالید دارید با انتخاب هر کدام از Smart art ها به آن 
شکل تبدیل کنید که به صورت زیباتر ظاهر شود.

تمرین:
اسالید دوم که در آن نام و نام خانوادگی و ... را نوشته اید را تراز از راست قرار دهید و ابتدای هر خط 

بالت دایره قرار دهید و متن بوسیله ی گزینه ی Aligntent وسط کادر قرار بگیرد.
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آشنایی با روش های مختلف نمایش

Normal .1 : نمای معمولی برای کار کردن روی تک تک اسالیدها بسیار مناسب است.

Slide sorter.2 : برای کارهایی مانند پاک کردن، کپی کردن و جابجا کردن اسالید نمای دسته 

بندی مناسب است.

Reading view.3 : می توانید اسالید جاری را به صورت تمام صفحه مطالعه کنید.

Slide show.4 : پس از پایان کار برای نمایش اسالید به صورت تمام صفحه از این نما استفاده 

می کنید.
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