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سا تاص کشدُ ٍ  Microsoft Office،هٌَیAll Programs ٍ هٌَی فشػی Start . خس اص ًػة آى تایذ اص هٌَی PowerPoint تشای ضشٍع کاس تا

 خاب کٌیذ.سا اًس Microsoft Office PowerPoint 2010 گضیٌِ

 کلیذ کٌیذ. Start تش سٍی کلیذ

 کلیک کٌیذ. All Programs سٍی گضیٌِ

 کلیک کٌیذ. Microsoft Office سٍی گضیٌِ

 سا اًسخاب کٌیذ Microsoft Office PowerPoint 2010 اص هٌَی تاص ضذُ ، گضیٌِ

 

قثل اص ّش چیض تْسش اسر تا قسور ّای هخسلف ایي هحیظ اجشا ضذُ ٍ ضوا هی زَاًیذ هحیظ آى سا هطاّذُ کٌیذ.  PowerPoint حاال تشًاهِ

 تیطسش آضٌا ضَیذ.

اسر. دس ایي قسور ًام ًوایطی کِ دس حال حاضش تاص هی تاضذ،  PowerPoint قسوسی کِ تا کادس قشهض هطخع ضذُ اسر،هیلِ ی ػٌَاى تشًاهِ

کِ تؼذ اص  presentation سا تغَس خَدکاس ًام آى PowerPoint ایذ، ًوایص دادُ هی ضَد. زا صهاًی کِ ضوا ًاهی تشای ًوایص خَد اًسخاب ًکشدُ

  آى یک ػذد قشاس گشفسِ اسر، اًسخاب هی کٌذ.

 

 
 

قشاس گشفسِ اسر کِ ضاهل اتضاس ّایی کِ هؼوَال صیاد  Quick AccessToolbar دس سور چح هیلِ ػٌَاى یک هیلِ ی اتضاس اتضاس کَچک تِ ًام

ذ هی تاضذ. ضوا هیسَاًیذ تا اسسفادُ اص کلیذ حاٍی فلص سیاُ سًگ کٌاس ایي هیلِ ی اتضاس ، اتضاسّای هَسد ًظش خَد سا تِ ایي هَسد اسسفادُ قشاس هیگیشً

 هیلِ ی اتضاس اضافِ ًواییذ.

 

 



 

 

اص هی ضَد کِ ضاهل ر چح ٍ تاالی غفحِ ّواًٌذ هٌَی فایل دس سایش تشًاهِ ّا ػول هی کٌذ، تا فطشدى ایي کلیذ، غفحِ ای تسودس  File کلیذ

 هی تاضذ. PowerPoint دسسَسازی تشای هذیشیر فایل ّای

گفسِ هی  Ribbonهی تاضذ کِ تِ ایي هجوَػِ PowerPoint قسوسی کِ زَسظ کادس قشهض هطخع ضذُ اسر،هجوَػِ ی اتضاسّای

یص دادُ هی ضَد. تِ عَس خیص فشؼ ضاهل چٌذیي تشگِ اسر کِ تا اًسخاب ّش تشگِ اتضاس ّای هشتَط تِ آى تشگِ ًوا Ribbon ضَد.

 فؼال هی تاضذ کِ ضاهل خش اسسفادُ زشیي اتضاس ّایی اسر کِ دسعشاحی ًوایص ّا اص آًْا اسسفادُ هی ضَد. Home تشگِ Ribbon دس

 

 
 

. دس حال حاضش ضوا هی کِ ػولکشد هشزثظ تِ ّن داسًذ دس یک گشٍُ دسسِ تٌذی ضذُ اًذ Ribbon تشای سادگی کاس، تشخی اص اتضاسّای هَجَد دس

 سا هطاّذُ کٌیذ.Clipboard،Slides،Font،Paragraph,Drawing،Editing زَاًیذ گشٍُ اتضاسّای

 

 
 

یک کلیذ کَچک حاٍی فلص قشاس گشفسِ اسر. تا کلیک تش سٍی ایي کلیک کَچک  Ribbon دس خاییي سور ساسر تؼضی اص گشٍُ اتضاسّای هَجَد دس

 سایض گضیٌِ ّای آى گشٍُ ّای آى گشٍُ اتضاس دس اخسیاس ضوا قشاس هی گیشد.خٌجشُ ای تشای دسسشسی تِ 



 

 
 

، تػَسذ کن سًگ ًوایص دادُ هی ضًَذ، اتضاسّای غیش فؼال هی تاضٌذ کِ فؼال قاتل اسسفادُ ًوی تاضٌذ. ایي اتضاسّا دس Ribbon اتضاسّایی کِ دس

 ص اتضاس ّای غیش فؼال زَسظ کادس قشهض هطخع ضذُ اًذ.ضشایظ خاظ ٍ دس غَسذ ًیاص فؼال هی ضًَذ.دس ضکل زؼذادی ا

 
 

خیص ًوایطی اص  Slidesٍجَد داسد کِ دس تشگِ ی  Slides ٍ Outline ،خٌجشُ ای ضاهل دٍ تشگِ تٌام ّایPowerPoint دس سور چح هحیظ

 هسَى هَجَد دس اسالیذّای ًوایص دادُ هی ضًَذ. Outline اسالیذ ّای هَجَد ٍ دس تشگِ ی



 

 
 

سوسی کِ زَسظ کادس قشهض هطخع ضذُ اسر. هحیظ عشاحی اسالیذّای ًوایص هی تاضذ. دس ایي قسور ضوا هی زَاًیذ دس ّش لحظِ یک اسالیذ ق

 اًسخاب کشدُ ایذ هطاّذُ کشدُ ٍ آى سا ٍیشایص کٌیذ. Outline یا Slides اص ًوایص سا کِ دس تشگِ

 

 
  

فِ ًوَدى زَضیحاذ هشتَط تِ اسالیذ هَسد اسسفذُ قشاس هیگیشد. ضوا تا ایي قسور دس فػل ّای دس خاییي هحیظ کادسی ٍجَد داسد کِ تشای اضا

 آیٌذُ تیطسش آضٌا خَاّین ضذ.



 

 
 

کِ دس خاییي غفحِ قشاس گشفسِ اسر. اعالػاذ هخسلفی هاًٌذ زؼذاد اسالیذّای ًوایص، ضواسُ ی اسالیذ فؼلی، سثک  Status Bar ًَاس ٍضیؼیر یا

تشای اسالیذّا ٍ .... سا ًوایص هی دّذ. ضوا هیسَاًیذ تا ساسر کلیک تش سٍی ًَاس ٍضؼیر ٍ اًسخاب گضیٌِ ّای هٌاسة اص هٌَی تاص ضذُ، اسسفادُ ضذُ 

 اعالػاذ ًوایص ضذُ دس ًَاس ٍضؼیر سا کٌسشل کٌیذ.

 

 
 

سِ اًذ. چْاس ًوای دیگشًیض تشای ًوایص اسالیذّا کِ دس سور چح غفحِ قشاس گشف Slides ٍ Outline ی تشگِ دٍ جض تِ ،PowerPoint دس تشًاهِ

، ای چْاسًوا تا اسسفادُ اص کلیذ ّای Normal View ، Slide Sorter View ، ReadingView ٍ Slide Showٍجَد داسًذ کِ ػثاسزٌذ اص:

 کَچک هَجَد دس سور ساسر ًَاس ٍضؼیر کِ تا کادس قشهض هطخع ضذُ اًذ، قاتل دسسشس هی تاضٌذ.



 

 
 

اًسْای سور ساسر ًَاس ٍضؼیر اتضاسّای هضتَط تِ تضسگ ًوایی قشاس گشفسِ اسر. دس ایي قسور تِ زشزیة اص چح تِ ساسر سِ اتضاس تٌام دس 

 قشاس گشفسِ اًذ کِ دس اداهِ تا ایي اتضاس ّا آضٌا هی ضَیذ. Zoom Level،Zoom Slider، Zoom to Fit ّای

 

 
 

جشُ ای تش سٍی غفحِ ظاّش هی ضَد کِ تا اسسفادُ اص گضیٌِ ّای هَجَد دس آى هی زَاًیذ هیضاى تضسگ خٌ Zoom Level تا کلیک تش سٍی اتضاس

 ًوایی سا زؼییي کٌیذ.

 کلیک کٌیذ. Zoom Level سٍی اتضاس



 

 
 

جشُ تِ ضوا کوک دس ایي خPercentٌ گضیٌِ ّای هسؼذدی سا تشای تضسگ ًوایی دس اخسیاس ضوا قشاس هی دّذ. قسور Zoom خٌجشُ تضسگ ًوایی تا

هَجة ػول تضسگٌوایی  100% هی کٌذ کِ تسَاًیذ هیضاى تضسگ ًوایی سا تِ غَسذ یک ػذد تش حسة دسغذ زؼییي کٌیذ. اًسخاب یک ػذد تضسگسشاص

الیذ هی ضَد. دس ایٌجا ها هی خَاّین تضسگ ًوایی اس Zoom Out هَجة ػول کَچک ًوایی یا 100% ٍ اًسخاب یک ػذد کَجکسش اص zoom in یا

 سا تِ دٍ تشاتش افضایص دّین.

 کلیک کٌیذ. 200% سٍی گضیٌِ

 

 
 

زش اسسفادُ  هطاّذُ هیکٌیذ کِ تضسگ ًوایی اسالیذ دٍ تشاتش ضذُ اسر. حاال تْسش اسر، تضسگ ًوایی اسالیذ سا تِ حالر قثل تاصگشداًین. ٍلی ساُ سادُ

 تضسگ ًوایی اسالیذ تِ گًَِ ای زغییش هیکٌذ کِ زوام اسالیذ دس غفحِ دیذُ ضَد.هی تاضذ. تا کلیک تش سٍی ای اتضاس ،  Zoom to Fit اص اتضاس

 کلیک کٌیذ. Zoom to Fit سٍی کلیذ



 

 
 

هی تاضذ کِ زَسظ کادس قشهض هطخع  Zoom Slider تِ هٌظَس تضسگ ًوایی هَسد اسسفادُ قشاس هی گیشد. اتضاس PowerPoint اتضاس دیگشیکِ دس

یک کلیک لغضاى ٍ دٍ ػالهر هثثر ٍ هٌفی دس دٍ عشف آى هی تاضذ کِ لغضاًذى آى تِ سور ػالهر هٌفی هَجة کَچک  ضذُ اسر. ایي اتضاس ضاهل

 ًوایی اسالیذ هی ضَد . ّوچٌیي تشای تضسگٌوایی ٍ کَچک ًوایی هی زَاًیذ هسسفیوا سٍی ػالهر هثثر ٍ هٌفی ًیض کلیک کٌیذ.

 

 
 Insert سشتشگ اهکاًاذ

 :داسد ٍجَد هْوی ٍ صیاد یّا گشٍُ سشتشگ دسایي

tables:سٍد هی کاس تِ دلخَاُ اتؼاد دس جذٍل کشدى اضافِ تشای گشٍُ ایي. 

 Images:خَتٌر خاٍس آهادُ ّای ػکس ٍ کاهدیَزش داخل ّای ػکس اص ضَد هی ضَد هی اسسفادُ ًوایص تِ ػکس اًَاع کشدى اضافِ تشای گشٍُ ایي 

 .کشد اسسفادُ ػکس ٍآلثَم

 ایي ّای ػکس ٍ گشفر ػکس غفحِ اص  ضاذ اسکشیي ٍسیلِ تِ اىزَ هی چٌیي ّن

 .اسر ضذُ زْیِ ٍسیلِ ّویي تِ ًیض ٍتالگ

Illustrations :اسر آهادُ ّای ضکل کشدى اضافِ تِ هشتَط اٍل تخص. ضَد هی هطاّذُ تخص سِ گشٍُ ایي دس. 

 .سٍد هی کاس تِ........ ٍ ّشهی ٍ ای ضاخِ ّای ًوَداس ٍ ًاهِ ضجشُ دادى ًطاى تشای کِ اسر.......  ٍ ّا ّشم ٍ ّا ًوَداس ٍ ّا ضکل تِ هشتَط دٍم تخص



 

 .ضَد هی اسسفادُ ّا ًوَداس اًَاع دیگش ٍ ای دایشُ ٍ ّشهی ٍ ضکسسِ ٍ ای هیلِ آهاسی ّای ًوَداس تشای چاسذ یا سَم قسور اص

 دس ساتغِ ایي دس کِ کٌین هی اکسل ٍاسد سا خَد اعالػاذ ًوَداس کشدى دسسر تشای

 .گیشین هی یاد تیطسش ٍتالگ دیگش هغالة

Links :ِکٌین کلیک آى سٍی اگش کِ تذّین اهکاًی خَیٌر خاٍس هحسَیاذ سایش ٍ ّا ًَضسِ ٍ ّا ضکل تِ زَاًین هی تخص ایي ّای گشٍُ صیش ٍسیلِ ت 

 .ضَین دادُ اسجاع  دلخَاُ ًوایص یک یا ٍ فایل یک ٍ ایٌسشًسی آدسس یک تِ

Text :تؼذا کِ خاغفحِ ٍ سشغفحِ کشدى اضافِ اهکاى عَس ّویي داسد ٍجَد  ًَضساسی ّای جلَُ ٍ ًوایص تِ ًَضسِ کشدى اضافِ اهکاى گشٍُ یيا دس 

 .ضَین هی آضٌا تیطسش آًْا تا

Symbols :ًذاسد ٍجَد کیثَسد دس کِ ّای ػالهر ٍ ّا ًواد یا ٍ کٌین ٍاسد هخسلف ّای فشهَل هیسَاًین آى دس. 

Media:تاضذ ٍب تش هَجَد ّای فایل یا کاهدیَزش ّای فایل اص زَاًذ هی کِ کٌین اضافِ ًوایص تِ غَزی ٍ ٍیذیَیی فایل زَاًین هی قسور ایي دس. 

 رخیشُ ساصی ٍ آضٌایی تا قسور ّای دیگش خاٍسخَیٌر

آضٌا ضذیذ، حاال تْسش اسر یک ًوایص کِ قثال ایجاد ضذُ اسر سا تاص کٌیذ زا تا سایش  PowerPoint ّای هخسلف هحیظزا ایي هشحلِ تا قسور 

 اسسفادُ کٌیذ. File ٍاقغ دس هٌَی Openًیض آضٌا ضَیذ، تشای تاص کشدى یک ًوایص هی زَاًیذ اص گضیٌِ PowerPoint قسور ّای

 کلیک کٌیذ. File سٍی کلیذ

 

 

 سااًسخاب کٌیذ. Open ص ضذُ گضیٌِاص هٌَی تا

 

http://powerpointtraining.persianblog.ir/post/7/
http://powerpointtraining.persianblog.ir/post/7/


 

 

تاص هی ضَد کِ تا اسسفادُ اص آى هی زَاًیذ فایل هَسد ًظش خَد سا اًسخاب کٌیذ. زَجِ کٌیذ کِ سور  Open ، خٌجشُ ی Open تا اًسخاب گضیٌِ ی

 َد داسد.ٍ .... ٍج Desktop ،Documents چح ایي خٌجشُ گضیٌِ ّای تشای دسسشسی تِ ضاخِ ّای خش اسسفادُ ًظیش

 سٍی فایل هطخع ضذُ داتل کلیک کٌیذ.

 

 

 

ٍاقغ دس سور چح  Slides ّواًغَس کِ هطاّذُ هی کٌیذ فایل هَسد ًظش تاص ضذُ ٍ اسالیذّای هَجَد دس آى ، دس تشگِ ی

 ًیض ًگاّی تیٌذاصین. Outline ًوایص دادُ ضذُ اًذ. حاال تْسش اسر تِ هحسَیاذ تشگِ PowerPoint هحیظ

 کلیک کٌیذ. Outline سٍی تشگِ

 

 



 

 

هی زَاًیذ هسَى هَجَد دس اسالیذّا سا هطاّذُ کٌیذ، ایي تشگِ تشای کاس تش سٍی ػٌاٍیي ٍ هغالة هَجَد دس اسالیذّا تسایش  Outline دس تشگِ

 هٌاسة هی تاضذ.

 کلیک کٌیذ. Slides سٍی تشگِ ی

 

 

 

دس سور ساسر ًَاس ٍضیؼر هی زَاًیذ ًوای ًوایص اسالیذّا سا زغییش دّیذ. ّواًغَس کِ قثال گفسِ ضذُ، تا اسسفادُ اص چْاس کلیذ هَجَد 

دس ّش صهاى زٌْا یک اسالیذ کِ دس تشگِ  Normalفؼال هی تاضذ. دس ًوای Normal دس حالر خیص فشؼ ًوای ػادی یا PowerPoint دس

 ٍیشایص کٌیذ.اًسخاب ضذُ اسر. ًوایص دادُ ضذُ ٍ ضوا هی زَاًیذ آى سا  Outline یا Slides ی

 کلیک کٌیذ. Slide Sorter سٍی کلیذ هشتَط تِ ًوای

 

 



 

ضهاى ٍ دس کٌاس ّن هطاّذُ کٌیذ. ایي ًوا تیطسش تشای ػولیازی اص قثیل ّو سا ًوایص اص اسالیذ چٌذیي ،Slide Storter ضوا هی زَاًیذ دس ًوای

 ًگاّی هی اًذاسین. Reading View یذّا هفیذ هی تاضذ. اکٌَى تِ ًوایحزف یا هشزة ساصی اسالیذ ّا ٍ ًیض افضٍدى جلَُ ّای زػَیشی تِ اسال

 ، کِ تا فلص هطخع ضذُ اسر ، کلیک کٌیذ. Reading View سٍی کلیذ

 

 

 

ى ، اسالیذ ّا تِ ّوشاُ جلَُ ّای زػَیشضاى تِ ًوایص دس هی آیٌذ. کلیذ ّای هَجَد دس خاییي ایي ًوا تِ ضوا ایي اهکا Reading View دس ًوای

 سا هی دٌّذ کِ تسَاًیذ اسالیذّای سا هشٍس کٌیذ.

 ،کِ تا فلص هطخع ضذُ اسر، کلیک کٌیذ. Slide Show سٍی کلیذ

 

 



 

 اسالیذ ًوا ایي دس کِ زفاٍذ ایي تا آیٌذ، هی دس ًوایص تِ زػَیشی ّای جلَُ ٍ اسالیذّا ،Reading View ّن هاًٌذ ًوای Slide Show دس ًوای

. دس ٍاقغ دس ایي ًوا، اسالیذ ّا تػَسذ زوام غفحِ ًوایص دادُ هی ضًَذ. تشای خشٍج اص ایي ًوا تایذ ضًَذ هی دادُ وایصً غفحِ زوام تػَسذ ّا

 سا فطاس دّیذ ٍ یا اص گضیٌِ هٌَیی کِ تا کلیک تش سٍی آیکَى خاییي غفحِ ظاّش هی ضَد، اسسفادُ ًواییذ. Esc کلیذ

 سا اص غفحِ کلیذ فطاس دّیذ. Esc کلیذ

 تاص گشدین Normal ی اداهِ تْسش تِ ًوایتشا

 کلیک کٌیذ. Normal سٍی کلیذ ًوای

 

 

ٍاقغ دس  Black and White هی زَاى اسالیذ ّا سا تِ غَسذ سیاُ ٍ سفیذ ًیض ًوایص داد. تشای ایي هٌظَس اص گضیٌِ PowerPoint دس

 اسسفادُ کٌیذ. View تشگِ

 کلیک کٌیذ. View سٍی تشگِ ی

 



 

 ایي اسالیذ چگًَِ تِ حالر سیاُ ٍ سفیذ دسآهذُ اسر. زَجِ کٌیذ کِ

کِ  Back to Color Viewاص ایي ًوا هی زَاى تِ ػٌَاى خیص ًوایص چاج سیاُ ٍسفیذاسالیذ اسسفادُ کشد. تشای سًگی کشئي هجذد اسالیذ اص کلیذ

 اضافِ ضذُ اسر اسسفادُ کٌیذ. Ribbon تِ

 کلیک کٌیذ. Back to Color View سٍی کلیذ

 

اسسفادُ  دس ٌّگام کاس تا اسالیذّا . تشای اًسقال تِ اسالیذ ّای قثلی یا تؼذی هی زَاًیذ اص ًَاس لغضاى ػوَدی کِ دس سور ساسر غفحِ ٍجَد داسد

کِ ػشؼ کٌیذ، دس ایي حالر دس ٌّگام حشکر تیي اسالیذ ّا،یک کادس زَضیح ظاّش هیطَد کِ ضواسُ اسالیذ دس حال ًوایص سا ًطاى هیذّذ. صهاًی 

خیص  یک اسالیذ اص ػشؼ هٌغقِ ًوایص اسالیذ تیطسش تاضذ.یک ًَاس لغشاى افقی ًیض دس خاییي ظاّش هیطَد. ضوا ّوچٌیي هیسَاًیذ تا کلیک تش سٍی

 ًوایص اسالیذّا دس چح غفحِ، اسالیذ هَسد ًظش خَد سا هطاّذُ کٌیذ.

 

 



 

تؼذی کِ دس خاییي ًَاس لغضاى ػوَدی قشاس داسًذ هیسَاًیذ تیي اسالیذّا حشکر کٌیذ. الثسِ ّوچٌیي، تا کلیک تش سٍی کلیذ ّای اسالیذ قثلی ٍ اسالیذ 

دس حال  1 تا اسسفادُ اص ایي کلیذ ّا ، ّش تاس فقظ تِ اًذاصُ یک اسالیذتِ جلَ یا ػقة جاتجا خَاّیذ ضذ. تشای هثال، دس حال حاضش اسالیذ ضواسُ

 یک اسالیذ تِ جلَ حشکر کٌین.ًوایص هیثاضذ ٍ ها هی خَاّین تِ اًذاصُ 

 .کٌیذ کلیک اسر، ضذُ هطخع فلص زَسظ کِ ،Next Slide تش سٍی کلیذ

 

تا یک حاضیِ ًاسًجی سًگ  Slides قر کٌیذ کِ اسالیذ فؼلی دس تشگِدظاّش ضذُ اسر.  2اکٌَى ّواًغَس کِ هطاّذُ هی کٌیذ اسالیذ ضواسُ 

 هطخع ضذُ اسر.

 

اص غفحِ کلیذ هی تاضذ. تْسش اسر ایي سٍش سا ّن  Page Down ٍ Page Up اسالیذ ّا، اسسفادُ اص کلیذ ّایساُ دیگش تشای جاتجایی تیي 

 اهسحاى کٌین.

 سا فطاس دّیذ زا تِ اسالیذ قثل تاصگشدیذ. Page Up کلیذ



 

 

 

ذیذ. اجاصُ دّیذ ایي ًوایص سا رخیشُ آضٌا ض PowerPoint تِ ایي زشزیة، هجذداسالیذ اٍل ًوایص دادُ ضذُ اسر. حال کِ تا هحیظ ًشم افضاس

اص  Save اسسفادُ کٌیذ ٍ یا تش سٍی کلیذ File ٍاقغ دس غفحِ Save کشدُ ٍ تؼذ آى سا تثٌذین. تشای رخیشُ ساصی یک ًوایص،هی زَاًیذ اص دسسَس

 کلیک ًواییذ. Quick Access ًَاس اتضاس

 کلیک کٌیذ. Save سٍی کلیذ

 

 

 سا اًسخاب کٌیذ. Close گضیٌِ ،File ، کافیسر اص غفحِ PowerPoint شٍج اصتشای تسسي یک ًوایص، تذٍى خ

 کلیک کٌیذ. File سٍی کلیذ



 

 

 سا اًسخاب کٌیذ. Close دس غفحِ تاص ضذُ گضیٌِ

 

 

 دس ٍ دیگش ًام یک تا ساحسی ٍآى کشدُ زْیِ ًیض خطسیثاى ًسخِ یک خَد فایل اص ،File ٍاقغ دس غفحِ Save As ضوا هی زَاًیذ تا اسسفادُ اص گضیٌِ

 .ًواییذ رخیشُ دیگش هحل یک

 کلیک کٌیذ. File سٍی کلیذ

 سا اًسخاب کٌیذ. Save As گضیٌِ



 

 

 

تاص ضذُ اسر.ایي خٌجشُ داسای گضیٌِ ّای صیادی تشای رخیشُ ساصی ٍ ساهاًذّی فایل ّا ٍ خَضِ ّا هی تاضذ. ًوای ظاّشی  Save As اکٌَى خٌجشُ

تشای هقاغذ دیگشی اسسفادُ هیطَد.تشای هثال ، ضوا هیسَاًیذیک کدی خطسیثاى اص فایل  Save As اسر اها اص خٌجشُ Open ایي خٌجشُ هاًٌذ خٌجشُ

 ًوایص خَد زْیِ کٌیذٍ آى سا تؼٌَاى خایِ ای تشای ًوایطْای دیگش هَسد اسسفادُ قشاس دّیذ. 

 


