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ایجاد اسالید

.

دبرای افزودن عنوان، کلیک کنی

نیدبرای افزودن عنوان فرعی، کلیک ک

برای افزودن یادداشت، کلیک کنید



دبرای افزودن عنوان، کلیک کنی

نیدبرای افزودن عنوان فرعی، کلیک ک

برای افزودن یادداشت، کلیک کنید

با فضای کاری خود آشنا شوید
در این نخستین نمایی است که

باز می  PowerPointبرنامه

ه به آن نمای معمولی گفت. شود

.می شود

برای ایجاد اسالیدها در این 

.قسمت کار می کنید

1

2

قیماً شما مست. ، بخش بزرگی است که در مرکز قرار داردقسمت اسالید

.در این فضا بر روی این اسالید کار خواهید کرد

، در اسالید، به کادرهایی که با حاشیه های نقطه دار مشخص شده اند

ا در این مکان می توانید متن خود ر. گفته می شودنگهدارنده های جا

.بنویسید، قطعه هنری درج کرده یا دیگر موارد را اضافه کنید

 .در نمای معمولی سه بخش اصلی وجود دارد

1

23

4



دبرای افزودن عنوان، کلیک کنی

نیدبرای افزودن عنوان فرعی، کلیک ک

برای افزودن یادداشت، کلیک کنید

با فضای کاری خود آشنا شوید
در این نخستین نمایی است که

باز می  PowerPointبرنامه

ه به آن نمای معمولی گفت. شود

.می شود

برای ایجاد اسالیدها در این 

.قسمت کار می کنید

ه مربوط به اسالیدهای موجود در ارائتصاویر کوچکیدر سمت چپ، 

وجود دارد و موردی که در حال حاضر روی آن کار می کنید 

 .ستاسالیدهااین بخش، زبانه. بصورت برجسته نشان داده شده است

 .در نمای معمولی سه بخش اصلی وجود دارد

3

1

23

4



با فضای کاری خود آشنا شوید
در این نخستین نمایی است که

باز می  PowerPointبرنامه

ه به آن نمای معمولی گفت. شود

.می شود

برای ایجاد اسالیدها در این 

.قسمت کار می کنید

ود قرار دارد که می توانید یادداشت های خقسمت یادداشت هادر پایین، 

 .را در آن بنویسید و در حین ارائه به آنها مراجعه کنید

 .در نمای معمولی سه بخش اصلی وجود دارد

4

دبرای افزودن عنوان، کلیک کنی

نیدبرای افزودن عنوان فرعی، کلیک ک

1

23

4
برای افزودن یادداشت، کلیک کنید



افزودن اسالیدهای جدید
پس از باز شدن برنامه

PowerPoint، تنها یک

.اسالید در نمایش وجود دارد

سایر اسالیدها را می توانید 

.اضافه کنید

"  د جدیداسالی"بهترین روش برای افزودن یک اسالید جدید، کلیک کردن بر روی 

.در هنگام نمایش تصویر استصفحه اصلیدر زبانه 

صفحه اصلی صفحه اصلی



افزودن اسالیدهای جدید
پس از باز شدن برنامه

PowerPoint، تنها یک

.اسالید در نمایش وجود دارد

سایر اسالیدها را می توانید 

.اضافه کنید

 :وجود دارداسالید جدیددو روش برای استفاده از دکمه 

وی در صورت کلیک بر روی قسمت باالیی دکمه که نماد اسالید بر ر1

بانه آن قرار دارد، یک اسالید جدید فوراً در زیر اسالید انتخابی در ز

.اضافه می شوداسالیدها

صفحه اصلی صفحه اصلی



افزودن اسالیدهای جدید
پس از باز شدن برنامه

PowerPoint، تنها یک

.اسالید در نمایش وجود دارد

سایر اسالیدها را می توانید 

.اضافه کنید

 :وجود دارداسالید جدیددو روش برای استفاده از دکمه 

چیدماندر صورت کلیک بر روی قسمت پایین دکمه، مجموعه ای از 2

الید با انتخاب یک چیدمان، اس. ها را برای اسالید دریافت خواهید کرد

.همراه با آن چیدمان درج می شود

صفحه اصلی صفحه اصلی



افزودن اسالیدهای جدید
در صورت افزودن یک اسالید

،بدون انتخاب چیدمان

PowerPoint  بطور خودکار

.داز یک چیدمان استفاده می کن

مورد بر روی اسالید دارای چیدمان: در صورت تمایل می توانید آن را تغییر دهید

.اشاره کنیدچیدماننظر برای تعویض کلیک راست کرده و سپس به 

صفحه اصلی صفحه اصلی



انتخاب چیدمان برای اسالیدها
د اسالید، محتوای اسالیچیدمان

.شما را مرتب می کند

بعنوان مثال می توانید یک 

لیست و تصویر و یا یک 

تصویر و عنوان را بر روی 

.اسالید قرار دهید

ده چیدمان ها شامل انواع مختلف نگهدارنده های جا و ترتیب های مختلف نگهدارن

.جا است که کلیه محتواها را پشتیبانی می کند

دبرای افزودن عنوان، کلیک کنی

برای افزودن عنوان، کلیک کنید

برای افزودن عنوان فرعی، 

کلیک کنید

برای افزودن متن، کلیک کنید



انتخاب چیدمان برای اسالیدها
این تصویر چیدمان هایی را 

نشان می دهد که

PowerPoint  بطور خودکار

.با آن آغاز می شود

1

2

در اینجا به همان شکلی نمایش داده می شود که در اسالید عنوانچیدمان 

یش گالری چیدمان ها مشاهده می کنید، این مورد بر روی اولین اسالید در نما

).که در هنگام شروع از قبل در آنجا قرار داردموردی (اعمال می شود 

ی در اسالید، چیدمان اسالید عنوان دارای نگهدارنده های جا برای عنوان اصل

.و فرعی است

دبرای افزودن عنوان، کلیک کنی

برای افزودن عنوان، کلیک کنید

برای افزودن عنوان فرعی، 

کلیک کنید

برای افزودن متن، کلیک کنید



انتخاب چیدمان برای اسالیدها
این تصویر چیدمان هایی را 

نشان می دهد که

PowerPoint  بطور خودکار

.با آن آغاز می شود

"  نوانع"چیدمانی که برای اکثر اسالیدها مورد استفاده قرار می گیرد، 

ده نام دارد که در اینجا همانگونه که در گالری چیدمان ها دی"محتوا"و 

.می شود، نمایش داده می شود

3

این چیدمان دارای یک نگهدارنده جا برای عنوان اسالید است و 4

همچنین دارای یک نگهدارنده جای چندمنظوره است که دارای متن و 

.چندین نماد مختلف است

دبرای افزودن عنوان، کلیک کنی

برای افزودن عنوان، کلیک کنید

برای افزودن عنوان فرعی، 

کلیک کنید

برای افزودن متن، کلیک کنید



متن خود را بنویسید
در قسمت نگهدارنده جای چند 

د منظوره که قبالً نشان داده ش

یا می توانید اشکال گرافیکی

.متن اضافه کنید

بگذارید درباره متن صحبت

.کنیم

1

2

ید از برای قرار دادن گلوله های فرعی در زیر گلوله های اصلی می توان

.چندین سطح مختلف متن استفاده کنید

سه برای تغییر قالب نویقلمدر روبان، از فرمان های موجود در گروه 

.ها استفاده کنید، مانند رنگ و اندازه قلم

.قالب پیش فرض متن، یک لیست گلوله ای است

اصلیصفحه

Lorem Ipsum

Dolor sit amet
Consectetuer adipiscing elit

Donec euismod 

Mattis augue

Class aptent 

Taciti sociosqu 



متن خود را بنویسید
در قسمت نگهدارنده جای چند 

د منظوره که قبالً نشان داده ش

یا می توانید اشکال گرافیکی

.متن اضافه کنید

بگذارید درباره متن صحبت

.کنیم

برای تغییر قالب پاراگرافپاراگرافاز فرمان های موجود درگروه 3

.له بین خطوطاستفاده کنید، مانند قالب بندی لیست، تورفتگی متن و فاص

.قالب پیش فرض متن، یک لیست گلوله ای است

اصلیصفحه

Lorem Ipsum

Dolor sit amet
Consectetuer adipiscing elit

Donec euismod 

Mattis augue

Class aptent 

Taciti sociosqu 



درج اسالیدها از یک ارائه دیگر
ممکن است بخواهید از 

اسالیدهای یک ارائه دیگر در 

.نمایش خود استفاده کنید

در اینجا نحوه انجام این کار 

.آورده شده است

1

2

یک کلاسالید جدیدروی فلش موجود در کنار صفحه اصلیدر زبانه 

دمان کنید، به همان صورت که برای درج یک اسالید جدید و انتخاب چی

.آن برای نخستین بار اقدام کردید

.دکلیک کنیاستفاده مجدد از اسالیدهادر زیر مجموعه چیدمان، روی 

صفحه اصلی

جدید

اسالید

اسالیدهای منتخبتکثیر

اسالیدهایی از برون نما

استفاده مجدد از اسالیدها

استفاده مجدد از اسالیدها

...C:\Presentations:درج اسالید از

مرور



درج اسالیدها از یک ارائه دیگر
ممکن است بخواهید از 

ر اسالیدهای یک ارائه دیگر د

.نمایش خود استفاده کنید

نحوه انجام کار به این 

.صورت است

الید درج اس، در زیر قسمت استفاده مجدد از اسالیدهادر صفحه وظیفه 3

ید کلیک کنید تا ارائه یا مجموعه اسالیدهایی که اسالمرور ، روی از

سپس برای باز کردن آن. مورد نظر شما در آن وجود دارد را بیابید

.اسالیدها در چارچوب وظیفه، روی فلش کلیک کنید

جدید

اسالید

اسالیدهای منتخبتکثیر

اسالیدهایی از برون نما

استفاده مجدد از اسالیدها

استفاده مجدد از اسالیدها

:درج اسالید از

مرور

صفحه اصلی
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درج اسالیدها از یک ارائه دیگر
ممکن است بخواهید از 

ر اسالیدهای یک ارائه دیگر د

.نمایش خود استفاده کنید

نحوه انجام کار به این 

.صورت است

در بعنگهداشتن قالب منپس از یافتن اسالید مورد نظر خود، به کادر 

درج اگر می خواهید شکل ظاهری اسالیدهای. پایین صفحه توجه کنید

اشید که شده را بطور کامل حفظ کنید، قبل از درج اسالید توجه داشته ب

.این کادر انتخاب شده باشد

4

جدید

اسالید

اسالیدهای منتخبتکثیر

اسالیدهایی از برون نما

استفاده مجدد از اسالیدها

استفاده مجدد از اسالیدها

:درج اسالید از

مرور

صفحه اصلی
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درج اسالیدها از یک ارائه دیگر
ممکن است بخواهید از 

ر اسالیدهای یک ارائه دیگر د

.نمایش خود استفاده کنید

نحوه انجام کار به این 

.صورت است

ه هر کدام از آنها در ارائ. اسالید مورد نظر برای درج را کلیک کنید

ان باز، در زیر اسالید انتخاب شده فعلی یا در صورت قرار دادن مک

.ودنما در زیر تصویر کوچک اسالید، در زیر مکان نما کپی می ش

5

جدید

اسالید

اسالیدهای منتخبتکثیر

اسالیدهایی از برون نما

استفاده مجدد از اسالیدها

استفاده مجدد از اسالیدها

:درج اسالید از

مرور

صفحه اصلی
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ایجاد یادداشت های صوتی
از یادداشت های صوتی برای 

د افزودن توضیح در یک اسالی

.استفاده کنید

یادداشت های مناسب به شما 

د کمک می کنند تا شنونده خو

را مشغول کرده و از وجود 

د بیش از حد متن در یک اسالی

.جلوگیری کنید

1

2

د همانطور که محتوای اسالیدها را به پیش می برید، یادداشت های خو

 .را در صفحه یادداشت ها و در زیر اسالید بنویسید

قسیم، می توانید صفحه یادداشت ها را بزرگ کنید تا با کشیدن نوار ت

.کار کردن با آن راحت تر باشد

Lorem ipsum dolor sit amet

Fusce suscipit molestie mi

Nam eleifend dignissim nisl



ایجاد یادداشت های صوتی
از یادداشت های صوتی برای 

د افزودن توضیح در یک اسالی

.استفاده کنید

یادداشت های مناسب به شما 

د کمک می کنند تا شنونده خو

را مشغول کرده و از وجود 

د بیش از حد متن در یک اسالی

.جلوگیری کنید

یادداشت های شما در یک صفحه یادداشت ذخیره می شود که دارای یک3

ائه این صفحه ای است که با پخش ار. کپی از اسالید و یادداشت هاست

.می توانید آن را کپی کرده و به عنوان مرجع از آن استفاده کنید

Lorem ipsum dolor sit amet

Fusce suscipit molestie mi

Nam eleifend dignissim nisl



ترانتخاب طرح زمینه و افزودن مطالب بیش
بعنوان یک طرح" سیاه ساده"

رنگی برای ارائه شما عمل 

.خواهد کرد

اما زمانی که می خواهید از 

رنگ های بیشتر و طرح های 

متنوع تری استفاده کنید؟

بروید و موارد موجود در آن  PowerPointطرح های زمینهمستقیماً به مجموعه 

.ر استانتخاب یک طرح زمینه از چرخاندن یک سوییچ ساده ت. قسمت را امتحان کنید

ه و موارد دیگری مانند تصویر و عنوان را می توانید به اسالیدهای خود اضافه کرد

.رار بگیردسپس براحتی آن ها را تراز کنید تا همه چیز به زیبایی در کنار یکدیگر ق

Lorem ipsum dolor sit 

amet

Nam pellentesque turpis eu purus 
sollicitudin adipiscing. Maecenas

Lorem ipsum dolor sit amet

Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin 

adipiscing. Maecenas



زیبایی طرح های زمینه
هر ارائه دارای یک طرح 

.زمینه است

برخی از طرح های زمینه در 

مقایسه با دیگر طرح های 

.زمینه رنگارنگ تر هستند

ی شکل ظاهری و رنگ اسالیدها توسط طرح های زمینه تعیین می شوند و هماهنگ

.را در شکل ظاهری ارائه شما ایجاد می کنند

ح در اینجا سه عنوان اسالید را مشاهده می کنید که دارای محتوای یکسان اما طر

.های زمینه متفاوتی هستند

Lorem ipsum dolor sit amet

Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin 

adipiscing. Maecenas

Lorem ipsum 

dolor sit amet

Nam pellentesque 

turpis eu purus 

sollicitudin adipiscing. 

Maecenas

Lorem ipsum 

dolor sit amet

Nam pellentesque 

turpis eu purus 

sollicitudin adipiscing. 

Maecenas



زیبایی طرح های زمینه
هر ارائه دارای یک طرح 

.زمینه است

برخی از طرح های زمینه در 

مقایسه با دیگر طرح های 

.زمینه رنگارنگ تر هستند

:یک طرح زمینه دارای این بخش هاست که بصورت یک بسته ارائه می شود

طرح پس زمینه•

طرح رنگ•

نوع و اندازه قلم•

محل قرارگیری نگهدارنده جا•

Lorem ipsum dolor sit amet

Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin 

adipiscing. Maecenas

Lorem ipsum 

dolor sit amet

Nam pellentesque 

turpis eu purus 

sollicitudin adipiscing. 

Maecenas

Lorem ipsum 

dolor sit amet

Nam pellentesque 

turpis eu purus 

sollicitudin adipiscing. 

Maecenas



زیبایی طرح های زمینه
طرح رنگی، بر رنگ پس 

ت زمینه، رنگ قلم، پر شدن حال

ها با رنگ، رنگ حاشیه، فوق

ید پیوندها و قسمت هایی از اسال

مانند جدول ها و نمودارها تأثیر

.می گذارد

و در صورت وجود نگهدارنده های جا، چیدمان انتخابی شما توسط طرح زمینه 

.حفظ می شود و فقط جابجایی کمی در بخش های مختلف انجام می گیرد

Lorem ipsum dolor sit amet

Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin 

adipiscing. Maecenas

Lorem ipsum 

dolor sit amet

Nam pellentesque 

turpis eu purus 

sollicitudin adipiscing. 

Maecenas

Lorem ipsum 

dolor sit amet

Nam pellentesque 

turpis eu purus 

sollicitudin adipiscing. 

Maecenas



یک طرح زمینه انتخاب کنید
هر ارائه جدید با طرح زمینه 

ه پیش فرض شروع می شود ک

گفته  Officeبه آن طرح زمینه

.می شود

برای یافتن و اعمال یک طرح

طرحزمینه دیگر، روی زبانه 

.در روبان کلیک کنید

1

2

ده نمونه های طرح زمینه به شکل تصاویر کوچکی که در اینجا مشاه

.نمایش داده می شودطرح های زمینهمی کنید، در گروه 

در سمت" بیشتر"برای مشاهده سایر طرح های زمینه، بر روی دکمه 

.راست گروه کلیک کنید

طرح

Lorem ipsum dolor sit amet

Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin 

adipiscing. Maecenas



یک طرح زمینه انتخاب کنید
هر ارائه جدید با طرح زمینه 

ه پیش فرض شروع می شود ک

گفته  Officeبه آن طرح زمینه

.می شود

برای یافتن و اعمال یک طرح

طرحزمینه دیگر، روی زبانه 

.در روبان کلیک کنید

یشی با اشاره به سمت هرکدام از تصاویر کوچک طرح زمینه، پیش نما3

 .از آن بر روی اسالید نمایش داده می شود

برای اعمال یک طرح زمینه به تمام اسالیدهای خود، روی یک تصویر کوچک

خود همچنین می توانید طرح زمینه را تنها به اسالیدهای انتخابی. کلیک کنید

.اعمال کنید

طرح

Lorem ipsum dolor sit amet

Nam pellentesque turpis eu purus sollicitudin 

adipiscing. Maecenas



1درج تصاویر و سایر موارد، بخش 
اکنون دو روش برای درج 

تصویر و دیگر موارد غیر 

.دمتنی به اسالید را آموخته ای

اولین روش، کلیک بر روی یک نماد در نگهدارنده جا است که در درس اول 

.مختصری در مورد آن گفته شد

Clip Art

:جستجو برای

:جستجو در

:ندنتایج باید به این گونه باش

نرفت



1درج تصاویر و سایر موارد، بخش 
اکنون دو روش برای درج 

تصویر و دیگر موارد غیر 

.دمتنی به اسالید را آموخته ای

1

2

.در نگهدارنده جا کلیک کنید Clip Artبر روی 

در این قسمت، یک کلمه کلیدی. باز می شودClip Artچارچوب وظیفه 

ا بنویسید که نوع کلیپ مورد نظر شما ر" جستجو برای"را در کادر 

.کلیک کنیدبروسپس روی . مشخص کند

:در این تصویر، نحوه درج بخشی از قطعه هنری آورده شده است

Clip Art

:جستجو برای

:جستجو در

:ندنتایج باید به این گونه باش

نرفت



1درج تصاویر و سایر موارد، بخش 
اکنون دو روش برای درج 

تصویر و دیگر موارد غیر 

.دمتنی به اسالید را آموخته ای

رج آنها برای د. کلیپ های متناسب با کلمه کلیدی نمایش داده می شوند

ودکار اندازه تصویر بطور خ. در اسالید، روی یکی از آنها کلیک کنید

.تنظیم می شود و در نگهدارنده جا قرار می گیرد

:در این تصویر، نحوه درج بخشی از قطعه هنری آورده شده است

3

Clip Art

:جستجو برای

:جستجو در

:ندنتایج باید به این گونه باش

نرفت



2درج تصاویر و سایر موارد، بخش 
روش دیگر برای درج موارد 

درجاسالید، استفاده از زبانه 

.در روبان است

ود نیز وجدرجتمام مواردی که می توانید از صفحه اسالید درج کنید در زبانه 

ی، دارد، عالوه بر آن موارد بیشتری همچون حالت ها، فوق پیوندها، کادرهای متن

.سرصفحه و پانویس و قطعات هنری مانند صداها نیز موجود است

درج

متن
کادر

متن



2درج تصاویر و سایر موارد، بخش 
در این تصویر، مجموعه ای از 

درجمواردی که در زبانه 

موجود است نمایش داده شده 

.است

1

2

که می خواهید متن را اضافه کنید و به نگهدارنده جای دیگریهنگامی 

برای آن احتیاج دارید، بعنوان مثال برای عنوان تصاویر، کادرهای متنی

.دکلیک کنیکادر متن، روی درجدر زبانه . براحتی قابل استفاده هستند

.را روی اسالید بکشید و درون آن بنویسیدکادر 

یکی از مواردی که معموالً 

درج می شود، کادر متن است 

.که نشان داده شده است

درج

متن
کادر

متن



2درج تصاویر و سایر موارد، بخش 
روش برتر کدام است؟

از آنجایی که دو روش برای 

درج برخی از موارد وجود 

دارد، کدام مورد توصیه می 

شود؟

از یکی. معموالً به خود شما بستگی دارد که چه روشی برایتان آسان تر است

مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه قرار گیری موارد درج شده در 

.اسالید است

درج

متن
کادر

متن



ویرایش عناصر اسالید
پس از درج یک تصویر، 

ممکن است بخواهید تنظیمات

رش دیگری مانند تنظیم اندازه، ب

یا تغییر روشنایی را انجام 

.دهید

برای انجام این کار از 

.نیداستفاده کابزارهای تصویر

1

2

.بنابراین، تصویر را انتخاب کنید

از گزینه های . در باالی روبان نمایش داده می شوندابزارهای تصویر

.برای کار کردن با تصاویر استفاده کنیدقالبموجود در زبانه 

.قابل استفاده هستندابزارهای تصویربا انتخاب تصویر، 

ابزارهای تصویر

قالب

به جلو آوردن

به عقب بردن

چهارچوب انتخاب

شکل عکس

کادر عکس

جلوه های تصویر

تراز کردن

گروه

چرخش
برش



ویرایش عناصر اسالید
ابزارهایی برای موارد مورد 

نظر شما جهت درج وجود 

دارد، مواردی همچون جدول 

ها، نمودارها، اشکال گرافیکی

SmartArt™، ،کادرهای متنی

.حالت ها، صداها و فیلم ها

وطه در فقط کافیست موارد درج شده را انتخاب کنید تا قادر به مشاهده زبانه مرب

.روبان باشید

ابزارهای تصویر

قالب

به جلو آوردن

به عقب بردن

چهارچوب انتخاب

شکل عکس

کادر عکس

جلوه های تصویر

تراز کردن

گروه

چرخش
برش



ترتیب بندی عناصر اسالید
پس از قرار دادن همه موارد 

ها دلخواه خود در اسالید، باید آن

کل را بگونه ای تراز کنید که ش

.ظاهری مناسبی داشته باشند

بعنوان مثال در این تصویر، کادر متن دارای عنوان پس از تراز مناسب با

.تصویر، به بهترین حالت در سمت چپ یا در مرکز قرار می گیرد

ابزارهای تصویر

قالب

تراز به چپ

تراز به مرکز

تراز به راست

تراز به باال

تراز به وسط

تراز به پایین



ترتیب بندی عناصر اسالید
ترتیب بندی از فرمان های 

برای تراز کردن عناصر 

.اسالید استفاده کنید

1

2

3

برای تراز کردن عنوان بگونه ای که در سمت چپ تصویر قرار 

.بگیرد، ابتدا دو نگهدارنده جا را انتخاب کنید

.نیدپیدا کقالبرا در زبانه ترتیب بندی، گروه ابزارهای تصویردر 

.نیدکلیک ک" تراز به چپ"کلیک کرده و سپس روی " تراز"روی دکمه 

ابزارهای تصویر

قالب

تراز به چپ

تراز به مرکز

تراز به راست

تراز به باال

تراز به وسط

تراز به پایین



تصحیح، چاپ و آماده سازی برای نمایش
ط شما اکنون نکات اصلی مربو

ا به ایجاد یک نمایش اسالید ر

.آموخته اید

شما اکنون تصور کنید که ارائه

آماده است و می خواهید برای 

.پخش آن را آماده کنید

ده و الزم است که پیش نمایش آن را مشاهده کنید، نظرات دیگران را دریافت کر

.متن ها و یادداشت ها را قبل از چاپ بررسی کنید

برای قرار دادن ارائه خود  PowerPointبسته بندیسپس می توانید از ویژگی 

.یا رایانه مورد استفاده جهت پخش قرار دهید CDبر روی یک



پیش نمایش بر روی رایانه
ش با ایجاد نمایش می توانید پی

نمایش آن را هر زمان در 

"  نمایش اسالید"قسمت نمای 

.ببینید

در این نما، شکل ظاهری و 

نحوه عملکرد اسالیدها را 

هنگام پخش مشاهده خواهید 

.کرد

1

2

لیک کنمایش اسالیدبرای باز کردن نمای نمایش اسالید، روی زبانه 

نید تا کلیک کشروع نمایش اسالیدکرده، سپس روی فرمانی در گروه 

.اسالید اول یا اسالید فعلی شروع به پخش کند

.نمای نمایش اسالید، صفحه رایانه شما را پر می کند

نمایش اسالید

Esc

از

ابتدا



پیش نمایش بر روی رایانه
ش با ایجاد نمایش می توانید پی

نمایش آن را هر زمان در 

"  نمایش اسالید"قسمت نمای 

.ببینید

در این نما، شکل ظاهری و 

نحوه عملکرد اسالیدها را 

هنگام پخش مشاهده خواهید 

.کرد

نوار یک روش برای حرکت از یک اسالید به اسالید بعدی، استفاده از3

.در قسمت پایین سمت چپ صفحه استنمایش اسالیدابزار 

را فشار  "ESC"،برای خروج از نمای نمایش اسالید در هر زمان

ت که با این کار، به نمایی که از آن خارج شده اید باز خواهید گش. دهید

.است" معمولی"معموالً نمای 

4

نمایش اسالید

Esc

از

ابتدا



پیش نمایش بر روی رایانه

برای شروع از اولین اسالید،F5 را فشار دهید.

برای شروع از اسالید فعلی،SHIFT+F5 را فشار دهید.

:در اینجا روش های دیگری برای باز کردن نمای نمایش اسالید آورده شده است

می انتخاب شده است، آغازاسالیدها با انجام این کار، نمایش اسالیدی که در حال حاضر در زبانه 

.شود

زومدر کنار غالف  PowerPointرا در قسمت پایین و سمت راست پنجرهنمایش اسالیددکمه •

.کلیک کنید

شده فعلی، نمایش بدون توجه به اسالید انتخاب. کلیک کنیدمشاهده را در زبانه نمایش اسالیددکمه •

.از اولین اسالید آغاز می شود



چاپ جزوه ها
معمول ترین نوع متن " جزوه"

برای  PowerPointچاپی

.ارائه به حضار است

جزوه ها می توانند دارای یک 

یا تعداد بیشتری اسالید و 

اسالید در هر 9حداکثر تا 

.صفحه باشند

یاز برای انتخاب نوع متن مورد نپیش نمایش چاپیک روش مناسب، استفاده از 

وه در این روش می توانید شکل ظاهری جز. است که در اینجا نشان داده شده است

.ها را قبل از چاپ مشاهده کنید

پیش نمایش چاپ

:مورد چاپی

...جزوه ها

...اسالیدها

صفحهاسالید در هر ( 1ها جزوه (

صفحهاسالید در هر ( 2ها جزوه (

صفحهاسالید در هر ( 3ها جزوه (

صفحهاسالید در هر ( 4ها جزوه (

صفحهاسالید در هر ( 6ها جزوه (

صفحهاسالید در هر ( 9ها جزوه (

صفحات یادداشت

نمای برون نما



چاپ جزوه ها
برای چاپ جزوه ها، روی 

ه در منویی کپیش نمایش چاپ

با کلیک روی 

دکمه

Microsoft Office باز

.می شود، کلیک کنید

1

2

"مورد چاپی"، روی فلش موجود در کادر پیش نمایش چاپدر قسمت 

.کلیک کنید تا لیست انواع جزوه ها نمایش داده شود

.نوع جزوه مورد نظر خود را انتخاب کنید

سپس مراحل نمایش داده شده 

.در تصویر را دنبال کنید

پیش نمایش چاپ

:مورد چاپی

...جزوه ها

...اسالیدها

صفحهاسالید در هر ( 1ها جزوه (

صفحهاسالید در هر ( 2ها جزوه (

صفحهاسالید در هر ( 3ها جزوه (

صفحهاسالید در هر ( 4ها جزوه (

صفحهاسالید در هر ( 6ها جزوه (

صفحهاسالید در هر ( 9ها جزوه (

صفحات یادداشت

نمای برون نما



چاپ جزوه ها

دها در با کلیک بر روی نوع جزوه، پیش نمایشی از شکل ظاهری اسالی

ات در بین تمام این صفح. هنگام چاپ با آن قالب نمایش داده می شود

نیز د در هر صفحهیاسال3نوع جزوه با . جزوه می توانید حرکت کنید

.دارای خطوطی برای یادداشت های حضار است

3

.کلیک کنیدچاپ هنگامی که برای چاپ آماده شدید، روی 

پیش نمایش چاپ

:مورد چاپی

...جزوه ها

...اسالیدها

صفحهاسالید در هر ( 1ها جزوه (

صفحهاسالید در هر ( 2ها جزوه (

صفحهاسالید در هر ( 3ها جزوه (

صفحهاسالید در هر ( 4ها جزوه (

صفحهاسالید در هر ( 6ها جزوه (

صفحهاسالید در هر ( 9ها جزوه (

صفحات یادداشت

نمای برون نما

برای چاپ جزوه ها، روی 

ه در منویی کپیش نمایش چاپ

با کلیک روی 

دکمه

Microsoft Office باز

.می شود، کلیک کنید

سپس مراحل نمایش داده شده 

.در تصویر را دنبال کنید



چاپ یادداشت های صوتی
کار چاپ جزوه ها را برای 

ارائه به حضار به پایان 

.رساندید

ا اکنون یادداشت های صوتی ر

م برای خود چاپ کنید که هنگا

ارائه بتوانید به آنها مراجعه 

.نمایید

تا بهتر است که قبل از چاپ یادداشت های صوتی به آنها نگاهی داشته باشید

.مطمئن شوید که مطابق با انتظارات شما هستند

پیش نمایش چاپ

:مورد چاپی

...جزوه ها

...اسالیدها

صفحهاسالید در هر ( 1ها جزوه (

صفحهاسالید در هر ( 2ها جزوه (

صفحهاسالید در هر ( 3ها جزوه (

صفحهاسالید در هر ( 4ها جزوه (

صفحهاسالید در هر ( 6ها جزوه (

صفحهاسالید در هر ( 9ها جزوه (

صفحات یادداشت

نمای برون نما



چاپ یادداشت های صوتی
برای چاپ یادداشت های 

دکمهصوتی، روی 

Microsoft Office کلیک

اشاره کرده و" چاپ"کنید، به 

"  پیش نمایش چاپ"سپس روی 

.کلیک کنید

1

2

.انتخاب کنید" مورد چاپی"را در لیست صفحات یادداشت

ود صفحات یادداشت در پنجره پیش نمایش و با اسالید اول آغاز می ش

).آنکه بجز این حالت را مشخص کرده باشیدمگر (

سپس مراحل نمایش داده شده 

.در تصویر را دنبال کنید

پیش نمایش چاپ

:مورد چاپی

...جزوه ها

...اسالیدها

صفحهاسالید در هر ( 1ها جزوه (

صفحهاسالید در هر ( 2ها جزوه (

صفحهاسالید در هر ( 3ها جزوه (

صفحهاسالید در هر ( 4ها جزوه (

صفحهاسالید در هر ( 6ها جزوه (

صفحهاسالید در هر ( 9ها جزوه (

صفحات یادداشت

نمای برون نما



چاپ یادداشت های صوتی

باشد، اگر قالب بندی موردی مطابق با خواست شما نباشد یا اگر متن برش خورده

.تنظیمات مورد نیاز را در نمای صفحه یادداشت ها یا نمای معمولی انجام دهید

.کلیک کنید" چاپ"پس از بررسی یادداشت ها و آمادگی برای چاپ آنها، روی 

برای چاپ یادداشت های 

دکمهصوتی، روی 

Microsoft Office کلیک

اشاره کرده و" چاپ"کنید، به 

"  پیش نمایش چاپ"سپس روی 

.کلیک کنید

سپس مراحل نمایش داده شده 

.در تصویر را دنبال کنید

پیش نمایش چاپ

:مورد چاپی

...جزوه ها

...اسالیدها

صفحهاسالید در هر ( 1ها جزوه (

صفحهاسالید در هر ( 2ها جزوه (

صفحهاسالید در هر ( 3ها جزوه (

صفحهاسالید در هر ( 4ها جزوه (

صفحهاسالید در هر ( 6ها جزوه (

صفحهاسالید در هر ( 9ها جزوه (

صفحات یادداشت

نمای برون نما



افزودن متن پانویس به جزوه ها و یادداشت ها
ن ، همچنین ایپیش نمایش چاپ

امکان را در اختیار شما قرار 

می دهد تا پانویس را به جزوه 

ا ها یا یادداشت ها اضافه کرده ی

.آنها را تنظیم کنید

.جزوه ها و یادداشت های چاپ شده بطور پیش فرض دارای شماره صفحه هستند

.اما موارد دیگر مانند متن پانویس را نیز می توانند نمایش دهند

پیش نمایش چاپ

گزینه ها

سرصفحه و پانویس

یادداشت ها و جزوه ها

سرصفحه

شماره صفحه

پانویس

...سرصفحه و پانویس



افزودن متن پانویس به جزوه ها و یادداشت ها
اگر می خواهید جزوه های شما 

محتواهای دیگر را نیز نمایش

.ددهند، این مراحل را دنبال کنی

1

2

.کلیک کنیدسرصفحه و پانویسو سپس گزینه هاروی 

، "حرمانهم"یا " پیش نویس"برای نمایش متن پانویس بعنوان مثال مانند 

ن را انتخاب کرده و سپس متن مورد نظر خود را در آپانویسگزینه 

.کادر بنویسید

پیش نمایش چاپ

گزینه ها

سرصفحه و پانویس

یادداشت ها و جزوه ها

سرصفحه

شماره صفحه

پانویس

...سرصفحه و پانویس



افزودن متن پانویس به جزوه ها و یادداشت ها
اگر می خواهید جزوه های شما 

محتواهای دیگر را نیز نمایش

.ددهند، این مراحل را دنبال کنی

سرصفحه ودر کادر محاوره ای یادداشت ها و جزوه هاانتخاب هایی که در زبانه 

.انجام داده اید، در جزوه ها و صفحات یادداشت های شما اعمال می شوندپانویس

پیش نمایش چاپ

گزینه ها

سرصفحه و پانویس

یادداشت ها و جزوه ها

سرصفحه

شماره صفحه

پانویس

...سرصفحه و پانویس



گزینه های رنگ برای چاپ
بسته به نوع چاپگر مورد 

د را استفاده، می توانید ارائه خو

ا بصورت رنگی، خاکستری ی

.یدکامالً سیاه و سفید چاپ کن

:در اینجا نحوه انتخاب یک گزینه برای چاپ آورده شده است

کلیک کرده و به سمتگزینه ها، روی پیش نمایش چاپدر قسمت 1

پیش . دسپس از منو انتخاب کنی. اشاره کنیدمقیاس خاکستری/رنگی

نمایش اسالیدها همراه با انتخاب های انجام شده، نمایش داده می شود و

.چاپ خواهد شد

پیش نمایش چاپ

مقیاس خاکستری/رنگی

گزینه ها

رنگی

مقیاس خاکستری

کامالً سیاه و سفید



گزینه های رنگ برای چاپ
بسته به نوع چاپگر مورد 

د را استفاده، می توانید ارائه خو

ا بصورت رنگی، خاکستری ی

.یدکامالً سیاه و سفید چاپ کن

:در اینجا نحوه انتخاب یک گزینه برای چاپ آورده شده است

اولین نمونه از پیش نمایش، اسالیدی را نمایش می دهد که بصورت

.رنگی چاپ می شود

2

دومین نمونه از پیش نمایش، اسالیدی را نمایش می دهد که بصورت3

.خاکستری چاپ می شود

پیش نمایش چاپ

مقیاس خاکستری/رنگی

گزینه ها

رنگی

مقیاس خاکستری

کامالً سیاه و سفید



گزینه های رنگ برای چاپ
بسته به نوع چاپگر مورد 

د را استفاده، می توانید ارائه خو

ا بصورت رنگی، خاکستری ی

.یدکامالً سیاه و سفید چاپ کن

:در اینجا نحوه انتخاب یک گزینه برای چاپ آورده شده است

ت آخرین نمونه از پیش نمایش، اسالیدی را نمایش می دهد که بصور

.کامالً سیاه و سفید چاپ می شود
4

پیش نمایش چاپ

مقیاس خاکستری/رنگی

گزینه ها

رنگی

مقیاس خاکستری

کامالً سیاه و سفید



بسته بندی ارائه
بسته بندیویژگی 

PowerPoint برایCD،

همراه با پرونده ارائه و دیگر 

پرونده هایی که به آنها نیاز 

دارید ارائه شده و آنها را درون 

یک پوشه یا مستقیماً درون

CD کپی می کند.

گر در صورت کپی پرونده ها در یک پوشه، می توانید پوشه را در فرصتی دی

.کپی کنید CDدرون

ایانه همچنین می توانید پرونده ها را درون سرور شبکه کپی کنید که از طریق ر

.مورد استفاده جهت نمایش به آن دسترسی خواهید داشت

انتشار
CDبسته بندی برای

CDبسته بندی برای

CD:نام

:پرونده های مورد نظر برای کپی

CDکپی در کپی در پوشه

افزودن پرونده ها

...گزینه ها

بستن



بسته بندی ارائه
در این تصویر، نحوه بسته 

بندی ارائه شما و پرونده های 

.مربوطه نمایش داده شده است

.کلیک کنیدMicrosoft Officeدکمهروی 1

.کلیک کنیدCDبسته بندی برایاشاره کرده و روی انتشاربه 

ی را در کادر محاوره ای باز شده، موارد دلخواه برای قرار گیری در بسته بند

.کپی کنید CDانتخاب کرده و پرونده یا پرونده های خود را درون پوشه یا

2

3

انتشار
CDبسته بندی برای

CDبسته بندی برای

CD:نام

:پرونده های مورد نظر برای کپی

CDکپی در کپی در پوشه

افزودن پرونده ها

...گزینه ها

بستن



بسته بندی ارائه
در این تصویر، نحوه بسته 

بندی ارائه شما و پرونده های 

.مربوطه نمایش داده شده است

.آن را ذخیره کنیدCDهمیشه قبل از بسته بندی ارائه در پوشه یا: مهم

انتشار
CDبسته بندی برای

CDبسته بندی برای

CD:نام

:پرونده های مورد نظر برای کپی

CDکپی در کپی در پوشه

افزودن پرونده ها

...گزینه ها

بستن


