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توانید اسالیدشوهایی درست کنید که شامل متن، های بصری است. به کمک این ابزار میافزار پاورپوینت یک ابزار ساخت ارائهنرم 

توانید اسالیدشو خود را بر روی یک تصویر بزرگ به شود. سپس میموارد بسیار دیگری می تصویر، اشکال، انیمیشن، صوت و

 .نمایش در بیاورید یا آن را به عنوان یک سند گرافیکی برای خودتان ذخیره نمایید

 های موجود در پاورپوینتزبانه

 

 Slide Showزبانه ، Transiationزبانه ،   Homeزبانه 

 :اندازیمامکانات موجود در هر زبانه مییک نگاه کلی بر  

 File دهدها را در اختیارتان قرار میگذاری ارائهی قبلی، ذخیره، چاپ یا اشتراکی جدید، باز کردن یک ارائهامکان ساخت ارائه. 

 Homeآوردود میها و ویرایش کار را به وجها، نقاشیی کلیپ بورد، اسالیدها، فونت، پاراگرافامکان مدیریت حافظه. 

 Insert ها، متون و غیره را وارد ها، رسانهها، دیدگاهتوانید مواردی نظیر اسالیدها، جداول، تصاویر، لینکاز طریق این زبانه می

 .اسالید خود کنید

 Design شودسازی اسالیدها و امثال آن از این زبانه انجام میانتخاب قالب، سفارشی. 

Transitions ،ها از این زبانه استفاده کنیدپیشنمایش و ویرایش ترنزیشن برای انتخاب. 

Animations ها در این زبانه فراهم استامکان انتخاب، پیشنمایش و ویرایش و مدیریت انیمیشن. 

Slide Showگیردشروع و ایجاد اسالیدشو و انتخاب نمایشگر مقصد از این بخش صورت می. 

Reviewها و موارد مشابه در این زبانه قرار دارندیریت دسترسی، زبان، دیدگاهابزارهایی برای بازخوانی، مد. 

View ها های اصلی نمایش، بزرگنمایی و کوچکنمایی تصویر، انتخاب رنگ و کار با پنجرهتغییر حالت نمایش ارائه، مدیریت گزینه

 .و مارکوها از این طریق امکان پذیر است



تواند اطالعات وجود دارد که می «Tell me what you want to do» عنوان یک بخش با «Help» یهمچنین در زبانه

 .بیشتری را در مورد هر ویژگی در اختیارتان قرار دهد. بد نیست از این امکان هم بهره ببرید

 PowerPoint در Quick Access نوار ابزار

توانید آن را در باال سمت از قبل با این ابزار آشنا نیستید، میها است. اگر نیز یک امکان مشترک بین آن  «Quick Access»نوار ابزار

 ی پاورپوینت پیدا کنیدچپ پنجره

 

 چگونه با اسالیدهای پاورپوینت کار کنیم؟

 افزودن یک اسالید در پاورپوینت

توانید به در این بخش می «New Slide» یرا مشاهده کنید. با کلیک بر روی گزینه «Slides» باید بخشی به نام «Home» یدر زبانه

 .شود دقیقا مشابه اسالید فعلی شما خواهد بودی شما اضافه میسادگی و به سرعت یک اسالید جدید اضافه کنید. اسالیدی که به ارائه

یکی را برگزینید. حاالت های متفاوتی که وجود دارند توانید بین اسالیدمی «New Slide» یهمچنین با کلیک بر روی فلش کنار گزینه

 .کنیدمختلفی از اسالیدها وجود دارند که در تصویر زیر مشاهده می



 

 تغییر قالب اسالید

توانید دهد که قالب اسالید انتخاب شده را تغییر دهید. بدین ترتیب به سادگی میبه شما این امکان را می «Layout» یدکمه

وع ایجاد شده است را به اسالیدی تبدیل کنید که برای نمایش تصویر و یک برچسب اسالیدی که برای مثال به جهت نمایش موض

 .گیردبرای آن محتوا مورد استفاده قرار می

 هاآیکون اسالید

برخی از انواع اسالیدها از همان ابتدا به سادگی قابل فهم هستند. برای مثال اگر یک اسالید موضوع را انتخاب کرده باشید، متونی 

های دهد موضوع و توضیحات اضافی آن کجا باید قرار بگیرند. ولی برخی دیگر از قالبوجود دارد که به شما نشان میدر آن 

دهند، های مختلف را میی اضافه کردن رسانههایی که به شما اجازهاسالیدها ممکن است به این واضحی نباشند. برای مثال قالب

 .گویند هر محتوا را باید در کجا قرار دهیدهایی هستند که به شما میشامل آیکون

کنید، تنها کافی است بر روی هر آیکون کلیک کنید تا بتوانید محتوای مورد نیاز را وارد نمایید. اگر از این نوع اسالیدها استفاده می

 :ها آمده استدر زیر توضیحات هر کدام از این آیکون

 .توانید جدول ایجاد کنیدمی با انتخاب تعداد سطرها و ستون :افزودن جدول

 .کندای و سایر انواع آن را فراهم میهای خطی، نمودارهای کلوچهامکان ایجاد چارت :افزودن چارت

 .دهدهای گرافیکی از ماتریس، هرم یا نمودارها را به شما میامکان ساخت نمایش :SmartArt افزودن تصاویر گرافیکی

 .خود وارد اسالید کنید ییک تصویر را از رایانه :تصاویر

 .های مختلف وارد پاورپوینت کنیدیک تصویر را از گالری پاورپوینت یا از وبسایت :تصاویر آنالین



 .ها به اسالید بیفزاییدیتیک فایل ویدیویی را از رایانه، یوتیوب یا سایر وبسا: افزودن فیلم

 

 حذف اسالید

 «Delete» یترین راه آن این است که اسالید مورد نظر را انتخاب کرده و دکمهسادهاگر قصد حذف کردن یک اسالید را دارید، 

را  «Delete Slide» یتوانید بر روی اسالید راست کلیک کرده و گزینهرا از روی کیبورد خود فشار دهید. همچنین می

 .برگزینید

 ها در پاورپوینتSection استفاده از

کلیک کرده و  «Sections» یهای مختلفی تقسیم کنید. برای این کار بر روی دکمهرا به بخششاید بخواهید که اسالیدشو خود 

های مختلفی را در هر بخش وارد توانید اسالیدرا برگزینید و نامی برای آن وارد نمایید. سپس می «Add Section» یگزینه

 دهدرا می «Section» ام و نمایش محتوای هری حذف، تغییر نبه شما اجازه «Sections» یکنید. فلش کنار گزینه



 

 سایر کارهای مرسوم در اسالیدها

 .توانید ترتیب قرارگیری اسالیدها را تغییر دهیدبا کشیدن و رها کردن ماوس به سادگی می

، یک «Duplicate» ییا راست کلیک کردن بر روی هر اسالید و انتخاب گزینه «New Slide» یبا استفاده از فلش کنار گزینه

 .کپی از آن ایجاد کنید

 .یا استفاده از منوی راست کلیک، قالب هر اسالید را به حالت پیشفرض آن بازگردانید «Reset» یبا کلیک بر روی گزینه

 های ارائه در پاورپوینتکار کردن با یادداشت

توانید یک یادداشت برای یک اسالید . با این ویژگی میدر پاورپوینت یک ویژگی یادداشت نویسی وجود دارد که بسیار کارآمد است

 .ها دقیقا در زیر هر اسالید در پاورپوینت قرار داردایجاد کنید یا یک یادآور برای خودتان به هنگام ارائه بنویسید. قسمت یادداشت

ی پاورپوینت کلیک کنید. در پایین پنجره «Notes» یکنید، تنها کافی است بر روی دکمهاگر این بخش را مشاهده نمی

کلیک نمایید. سپس به سادگی در داخل قسمت  «Notes» یبر روی گزینه «View» یتوانید از طریق زبانههمچنین می

 .یادداشت نویسی کلیک کرده و یادداشت خود را وارد کنید



 

 ها در هنگام ارائهاستفاده از یادداشت

ها را مشاهده نمایید. این ابزار برای نگهداری توانید این یادداشتی اسالیدشو خود به حضار هستید، میهنگامی که در حال ارائه

 های مورد نیاز برای ارائه بسیار کاربردی است. توضیحات و راهنمایی

 های ارائهچاپ یادداشت

های خود را نیز توانید در صورت نیاز یادداشتدسترسی داشته باشند، می ی خود را دارید تا حضار به یک مرجعاگر قصد چاپ ارائه

 Presentation» شده و از بخش «View» یی کار چگونه خواهد بود، وارد زبانهچاپ کنید. برای این که ببینید نتیجه

Views» یگزینه «Notes Page» را انتخاب نمایید. 

 Master» در بخش «Notes Master» یخود را دارید، بر روی دکمه هایاگر قصد تغییر حالت چاپ شدن یادداشت

Views» یدهد. همچنین دکمهکلیک نمایید. این گزینه به شما امکان انتخاب طرح، قالب و تنظیمات مختلف صفحه را می 

«Handout Master» کنددر سمت چپ امکان شخصی سازی کامل حالت چاپ ارائه را برای شما فراهم می. 



 

 های انیمیشنگزینه

 .کنیمرا معرفی می «Animations» یای موجود در زبانههای پایهدر ادامه ویژگی

Animations توانید شود که میها برای شما نمایان میهای زیادی از انیمیشنبا کلیک بر روی فلش موجود در این بخش، گزینه

توانید مورد های ورودی، خروجی یا درجا وجود دارند که میدر این بخش انیمیشن ها انیمیشن مناسب را برگزینید.از بین آن

 .استفاده قرار دهید

Effect Options گذارند. برای مثال، انیمیشنهای مختلفی را در اختیارتان میهای مختلف گزینهانیمیشن «Wheel»  به شما

ها را مشخص دهد تعداد چرخیدنبه شما اجازه می «Spin» ، یا انیمیشتهای چرخ را برگزینیددهد که تعداد پرهاین اجازه را می

 .نمایید

Advanced Animation ها برای مدیریت بهتر روی ی اضافه کردن انیمیشن، باز کردن پنل انیمیشناین بخش به شما اجازه

های دهد. البته برای انیمیشناء اسالید را میها، انتخاب زمان اجرای انیمیشن یا استفاده از انیمیشن یک شیء بر روی سایر اشیآن

 .های این بخش نخواهید داشتپایه نیاز خاصی به ویژگی

Timing توانند همزمان با کلیک ها میها در اسالید را مشخص کنید. انیمیشنی نمایش انیمیشنتوانید نحوهاز این بخش می

شوند. همچنین امکان انتخاب مدت زمان اجرای یک انیمیشن، تاخیر در  شما اجرا شده یا یکی پس از دیگیری به ترتیب فراخوانی

 .ها را خواهید داشتاجرا یا تغییر ترتیب اجرای آن

Preview ی اجرا شدن آن توانید بدون وارد شدن به حالت ارائه، یک پیشنمایش از نحوهپس از اضافه کردن یک انیمیشن، می

 .مشاهده کنید



 

 انیمیشن پاورپوینت 

خواهید انیمیشن به آن اضافه کنید انتخاب نمایید. سپس انیمیشن مورد نظر ابتدا اسالید مورد نظر را باز کرده و عنصری را که می

توانید با استفاده از ابزارهای معرفی شده برگزینید. به همین سادگی کار تمام است! پس از آن می «Animation» خود را از بخش

 .تر بر روی آن استفاده نماییدا تغییر دهید یا از تنظیمات پیشرفتههای آن ردر باال جلوه

اگر دقت کنید متوجه خواهید شد که هر عنصری که انیمیشن به آن اختصاص دهید یک عدد در کنار خود دریافت خواهد کرد. هر 

و مدیریتشان کنید. به یاد داشته ها را تشخیص داده انیمیشن با یک عدد مشخص خواهد شد تا شما به سادگی بتوانید ترتیب آن

های مختلف توانید در یک اسالید چندین انیمیشن با جلوهباشید که هر عنصر و هر انیمیشن مجزا از سایر عناصر هستند، یعنی می

 .داشته باشید

 

 



یمیشن را به ترتیب کنند تا هر انکنید، اعداد موجود به شما کمک میاگر از پنل انیمیشن موجود در سمت راست استفاده می

هایی مشابه باال را مشاهده خواهید کرد. تنها کافی است بر روی فلش موجود در کنار هر انیمیشن ببینید. در این بخش نیز گزینه

 .کلیک کنید تا منوی مربوط به آن باز شود

 های ترنزیشن در پاورپوینتاعمال جلوه

تواند توجه حضار را به خود جلب کند. از این ها نیز میجایی بین اسالیدبهها، ایجاد جلوه در هنگام جادرست همانند انیمیشن

جایی شما در بین صفحات ارائه نمایش داده های گرافیکی صوتی یا صامت ایجاد کنید که به هنگام جابهتوانید جلوهطریق می

 .شوندمی

 های ترنزیشنگزینه

 .کنیمرا معرفی می «Transitions» یای موجود در زبانههای پایهدر ادامه ویژگی

Transition to This Slide توانید ترنزیشن مورد نظر خود را پیدا با کلیک کردن بر روی فلش موجود در کنار جعبه می

ب ی مناسب را انتخاها گزینهتوانید از بین آنانگیز و برخی دیگر پویا هستند که میها ساده، برخی هیجانکنید. برخی از ترنزیشن

 .شود که در حال باز کردن اسالید فعلی باشیدنمایید. توجه داشته باشید که این جلوه زمانی اجرا می

Effect Options ها انتخاب کنید. توانید از بین آندهند که میهای مختلفی در اختیارتان قرار میهای مختلف گزینهترنزیشن

 .دهند که جهت ترنزیشن را برگزینیدبه شما اجازه می «Orbit» و «Wipe» ،«Wind» هایبرای مثال ترنزیشن

Timing ها توانید یک صدا برای ترنزیشن خود انتخاب کنید، زمان اجرای آن را تغییر دهید و یا آن را به تمام اسالیددر اینجا می

با کلیک شما و یا پس از گذر زمان مشخصی اجرا ای تنظیم کنید که اسالید بعدی توانید اسالید را به گونهاعمال کنید. به عالوه می

 .شود

Preview توانید بدون نیاز به رفتن به حالت ارائه، یک پیشنمایش سریع از آن را مشاهده پس از اضافه کردن یک ترنزیشن می

 .کنید

 



 ساخت یک ترنزیشن برای اسالید

د، با این تفاوت که یک قدم کمتر نیاز دارد. تنها کافی است وارد مانانتخاب ترنزیشن یک اسالید تقریبا همانند انتخاب انیمیشن می

هایی که در باال توضیح دادیم آن را بر روی توانید با استفاده از ویژگیاسالید خود شده و ترنزیشن مورد نظر را برگزینید. سپس می

 .اسالید اعمال کنید

توانند توجه حضار را به خوبی ولی برای رویدادهای سرگرم کننده می ای مناسب نیستند،ها هم برای هر ارائهبا این که ترنزیشن

جایی به ی زیبا در هنگام جابههای ساده استفاده کرد تا یک جلوهتوان از ترنزیشنهای کاری هم میجذب نمایند. حتی برای ارائه

 .نمایش در بیاید

 های مختلف نمایش ارائهاستفاده از حالت

های نمایش مختلفی را در خود کند. خوشبختانه پاورپوینت حالتباشد، هر کسی به طرز متفاوتی عمل میزمانی که بحث خالقیت 

شده و نگاهی به حاالت  «View» یی هر کسی مطابقت داشته باشد. تنها کافی است وارد زبانهجای داده است که با سلیقه

 .مختلف موجود بیندازید

لت مختلف برای ساخت و ویرایش اسالیدشو در اختیار شما قرار دارد. یکی از این پنج حا «Presentation Views» در بخش

 .کنیماست که در باالتر به آن پرداختیم. در ادامه چهار مورد دیگر را معرفی می «Notes Page» حاالت

Normalالیدها در سمت چپ به ی پاورپونیت است. در این حالت اسهمانطور که از نامش پیدا است، این حالت پیشفرض و پایه

دهید به صورت کنید. اگر ترجیح میترتیب و شماره قرار دارند و در سمت راست اسالید فعلی را به صورت بزرگ مشاهده می

 .آل شما استگرافیکی با اسالیدهای خود کار کنید، این حالت ایده

Outline View ی درست کنند، این حالت مناسب است. در این دهند کار خود را در یک نمای کلبرای افرادی که ترجیح می

توانید در پنل سمت راست مستقیما محتوای خود را نوشته یا از جایی دیگر کپی کنید. بخش سمت راست مجددا شامل حالت می

 .شودنمایش بزرگ اسالید فعلی می

  Side Sorter .تمام اسالیدهای شما در وسط صفحه به  این حالت مناسب این است که تمام اسالیدهای خود را یک جا ببینید

 .ها را تغییر دهیدتوانید با کشیدن و رها کردن، ترتیب آنگیرند و به سادگی میترتیب قرار می

 Reading View  خواهید در حالت تمام صفحه باشد، این گزینه را انتخاب ی خود را ببینید ولی نمیخواهید تمام ارائهاگر می

 .های خود را نیز به سادگی مشاهده کنیدها و ترنزیشنتوانید انیمیشنمیکنید. بدین ترتیب 



 

جا های خود را جابهبه سادگی اسالید «Slider Sorter» توانید همانندنیز می «Outline Views» و «Normal» در حاالت

 .ها را با ماوس کشیده و در محل مورد نظر رها کنیدکنید. تنها کافی است آن

 های پاورپوینتدر ارائههمکاری 

شوهای مختلف همکاری توانید به سادگی در ساخت اسالیدافزارهای مایکروسافت آفیس، در پاورپوینت نیز میهمانند سایر نرم

توانید از امکانات مختلفی که در پاورپوینت کنید، میها یا همکارهایتان بر روی ساخت اسالیدشو کار میکنید. اگر با هم کالسی

 .برای این کار در نظر گرفته شده است استفاده کنید

است. برای این کار تنها کافی  PDF یا به عنوان فایل «OneDrive» یکی از امکانات موجود، اشتراک گذاری فایل پاورپوینت در

ها در میان آنخواهید اسالیدشو را با را انتخاب کنید. سپس افرادی که می «Share» یگزینه «File» است از طریق منوی

 .ی آن برایشان ارسال شودبگذارید را دعوت کنید تا فایل یا لینک مشاهده

توانید به دیگران امکان یادداشت بر روی ارائه قرار دارد می «Share» یکه در کنار گزینه «Comments» یبا استفاده از دکمه

امکان  .PDF ارائه را با دیگران به اشتراک گذاشته باشید و نهرا بدهید. البته این امکان تنها در صورتی فراهم است که فایل 

 .جایی و حذف نظرات را خواهید داشتمشاهده، پاسخدهی، جابه

ها توانید تغییرات قبلی را مشاهده نموده و یا در صورت نیاز آنپس از این که شروع به همکاری در ساخت اسالیدشو کردید، می

توانید از آن استفاده شود که میظاهر می «Comments» و «Share» هایای در بین گزینهبرگردانید. برای این کار دکمه

 .کنید

 های اسالیدشوگزینه



رفته تا  «Slide Show» یرسد. به زبانهسازی نهایی آن فرا میی خود را آماده کردید، زمان بازبینی و آمادهپس از این که ارائه

 .دهیمها را توضیح میشود. در ادامه این گزینههای زیر برای شما نمایان گزینه

 

 Start Slide Show بخش

From Beginning اسالیدشو خود را از اسالید اول ببینید، درست همانطور که حضار شما آن را خواهند دید. 

From Current Slide اید تماشا کنیداسالیدشو خود را از اسالید فعلی که انتخاب کرده. 

Present Online با استفاده از خدمات «Office Presentation» توانید اسالیدشو خود را در یک مرورگر وب تماشا می

 .کنید

Custom Slide Show ی سفارشی ایجاد کنیدبا تغییر ترتیب اسالیدها، یک ارائه. 

 Set Up بخش

Set Up Slide Show جایی بین اسالیدها و نمایشگرهای نگی جابههای نمایش، اسالیدهای مورد نظر، چگونوع نمایش، گزینه

 .ی خود را از این بخش تنظیم کنیدچندگانه

Hide Slide کنداین گزینه اسالید انتخاب شده را از ارائه مخفی می. 

Rehearse Timings ی خود را تنظیم کرده و ببینید چه مقدار زمان صرف هر اسالید و به طور توانید ارائهبا این گزینه می

 .کندها را نیز خواهید داشت که به بهبود زمان ارائه کمک میی زمانکنید. همچنین امکان ذخیرهکلی صرف ارائه می

Record Slide Show تواند در ی خود را از ابتدا یا از یک بخش خاص ضبط کنید. این گزینه میتوانید ارائهبا این گزینه می

 .رائه حاضر باشد مناسب استهایی که کسی نتوانسته در هنگام ازمان

Play Narrations شودگر استفاده میبرای اجرای صدا و لیزرهای مخصوص اشاره. 

Use Timings با فعال کردن این گزینه، زمانبندی اسالید همانند زمان تمرین شده در بخش «Rehearse Timings»  انجام

 .خواهد شد

Show Media Controls شودهای مدیریت اسالید استفاده میش گزینهبرای نمایش یا عدم نمای. 



 Monitors بخش

 Presenter» توانید حالتی شما را نمایش دهد. همچنین میتوانید انتخاب کنید که کدام نمایشگر باید ارائهاز این بخش می

View» را نیز فعال یا غیر فعال کنید. 

«Presenter View»  های ارائه دهد. با فعال کردن این حالت، یادداشتمختلفی از نمایش اسالیدشو را به شما نشان می حالت

پردازد. به عالوه امکان مدیریت ارائه شوند در حالی که نمایشگر دیگر تنها به نمایش ارائه میدهنده در یک نمایشگر نشان داده می

 :شوندمل موارد زیر میدر این حالت نیز فراهم است. برخی از امکانات شا

 تغییر تنظیمات نمایش یا ایجاد یک کپی از اسالیدشو

 گر و قلم برای استفاده در طول ارائهدسترسی به ابزارهایی نظیر لیزر نشانه

 بزرگنمایی یک اسالید

 خاموش یا روشن کردن ارائه

 های دیگررفتن به اسالید

 اتمام اسالیدشو

 

 شروع اسالیدشو در پاورپوینت



 استفاده کرده یا از طریق نوار «Slide Show» یاز زبانه «From Beginning» یتوانید هم از گزینهشو می برای شروع اسالید 

«Quick Access» یگزینه «Start from Beginning» ی را بزنید. مراحل انجام این کار با کاری که در هنگام بازبینی ارائه

 .رددادید تفاوتی نداخود انجام می

دانید که چه ابزارهایی در اختیارتان قرار دارد. در هنگام ارائه گرفته باشید، می «Presenter View» اگر تصمیم به استفاده از

ی خود را خواهید ولی اگر آن را انتخاب نکرده باشید یا فقط یک نمایشگر در دسترس داشته باشید، باز هم امکان مدیریت ارائه

 .داشت

ی تمام هایی که برای مشاهدهشود از بین گزینهبر روی اسالیدشو خود راست کلیک کرده و در منویی که باز می تنها کافی است

 .کنید، یکی را انتخاب نماییداسالیدها، بزرگنمایی، تنظیم صفحه، مدیریت چاپگر و پایان نمایش مشاهده می

 های پاورپوینتاستفاده از قالب

را انتخاب کنید. در این بخش چند مورد از  «New» یگزینه «File» ر پاورپوینت از طریق منویهای موجود دبرای دیدن گزینه

ها قالب مناسب را برگزینید. همچنین اگر توانید از بین آنکنید که میها مشاهده میبندیهای ویژه را در کنار لیستی از دستهقالب

 .کنیدوجو توانید آن را جستقالب خاصی مد نظرتان است می

 

های پر جزئیات را پیدا خواهید های مخصوص نمودارها و ارائههای ساده و تجاری تا قالبهای توکار پاورپوینت، از قالبدر بین قالب

ی توانید بر روی آن کلیک کرده و پس از مطالعهخواستید بیشتر آن را بررسی کنید، میکرد. اگر قالبی را مشاهده کردید که می

 .را بزنید  «Create»یآن، در صورت نیاز دانلودش کنید. اگر قصد استفاده از این قالب را داشتید، گزینهتوضیحات 

 

 

 


