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NỘI DUNG
1. Các thao tác cơ bản
2. Định dạng slide
–
–
–

Bố cục slide
Áp dụng kiểu mẫu cho Slide
Background

3. Chèn các đối tượng vào Slide
4. Thiết lập hiệu ứng
–
–

Hiệu ứng chuyển Slide
Hiệu ứng cho các đối tượng trên Slide

5. Thiết lập siêu liên kết
6. Trình chiếu

1. CÁC THAO TÁC CƠ BẢN
1.1. Khởi động Power Point
–
–

Khởi động từ ngoài màn hình nền
Start/All Programs (Programs)/Microsoft
Office/Microsoft Office Power Point 2007

1. CÁC THAO TÁC CƠ BẢN
1.2. Tạo bài giảng mới
Thực hiện theo trình tự sau đây:
–
–
–

Menu File/New
Chọn Blank Presentation
Chọn Create để tạo bài giảng mới

1. CÁC THAO TÁC CƠ BẢN
1.3. Lưu bài giảng
Thực hiện theo trình tự sau đây:
–
–
–
–

Menu File/Save (hoặc tổ hợp phím CTRL + S)
Chọn Ổ đĩa, Thư mục cần lưu bài giảng
Nhập tên bài giảng vào ô File Name
Chọn Save để kết thúc quá trình lưu bài giảng

1. CÁC THAO TÁC CƠ BẢN
1.4. Mở lại bài giảng đã lưu
Thực hiện theo trình tự sau đây:
–
–
–
–

Menu File/Open (hoặc tổ hợp phím CTRL + O)
Chọn Ổ đĩa, Thư mục đã lưu bài giảng
Chọn tên bài giảng cần mở
Chọn Open để mở bài giảng

2. ĐỊNH DẠNG SLIDE
2.1. Thay đổi, thiết lập Layout cho Slide
- Chuột phải vào
khoảng trắng của Slide
chọn Layout/Blank
 Đưa slide về trống
rỗng (thiết lập slide

theo ý của mình)

2. ĐỊNH DẠNG SLIDE
2.2. Thiết lập kiểu mẫu cho Slide
- Chọn Menu Design/ Chọn 1 kiểu mẫu bất kỳ  áp dụng
kiểu mẫu đã chọn cho tất cả các Slide của bài giảng
- Nếu muốn áp dụng cho các Slide rời rạc thì:
+ Chọn các Slide cần thiết lập
+ Chọn kiểu mẫu cần thiết lập cho các slide đó

2. Định dạng Slide
2.3. Thiết lập Nền (Background) cho Slide
B1. Chuột phải vào Slide cần thiết lập chọn Format
Background
B2. Thiết lập nền cho Slide
1- Chọn Solid Fill: Áp dụng một mầu nào đó làm
mầu nền cho Slide
2- Chọn Gradient Fill: Phối mầu để làm mầu nền
cho Slide

2. Định dạng Slide
2- Chọn Gradient Fill: Phối mầu để làm mầu nền
cho Slide
- Preset Colors: Các mẫu phối mầu có sẵn
- Type: Kiểu phối mầu
- Direction: Hướng phối mầu
- Angle: Độ của hướng phối mầu

2. Định dạng Slide
3- Picture OR Texture Fill: Sử dụng Ảnh bất kỳ hoặc các
mẫu ảnh nền có sẵn để làm ảnh nền cho Slide
- Chọn Texture Sau đó chọn Mẫu ảnh làm ảnh nền cho
Slide
- Nếu chọn Ảnh bất kỳ trong máy tính làm ảnh nền thì
chọn INSERT From File
 Chọn đến Bức Ảnh của mình cần làm ảnh nền
Cuối cùng:
- Chọn Nút Close thì áp dụng cho Slide đã chọn
- Chọn Nút Apply to All: Áp dụng cho tất cả các Slide

3. Chèn các đối tượng vào Slide
- Menu Home:
+ Ấn giữ phím Shift trong quá trình vẽ Hình chữ
nhật/Elip thì sẽ đc Hình Vuông/Hình Tròn
Chú ý:
- Để nhóm đối tượng thành 1
+ Chọn các đối tượng cần nhóm (ấn giữ phím
Ctrl/SHIFT trong quá trình chọn)
+ Ấn tổ hợp phím Ctrl + G

3. Chèn các đối tượng vào Slide
Chú ý:
- Tô mầu cho các hình khối
+ Tô mầu nền cho hình: Chọn Shape Fill Chọn
mầu cần tô. Nếu muốn bỏ mầu nền thì chọn Shape
Fill  Chọn No Fill
+ Tô mầu đường viền: Chọn Shape Outline  Chọn
mầu cần tô. Nếu muốn bỏ mầu đường viền chọn NO
OUTLINE

3. Chèn các đối tượng vào Slide
- Chèn Video (Movie)
Trình tự:
+ Chọn menu Insert
+ Chọn Biểu tượng Movie/Movie From File…
+ Chọn Ổ đĩa, Thư mục, Video cần chèn
+ Hiển thị hộp thoại xác nhận phát Video khi trình
chiếu như thế nào?
i. Automatially: Tự động phát video
ii. When Clicked: Ấn chuột để phát Video

3. Chèn các đối tượng vào Slide
- Chèn Video (Movie)
Chú ý: Thiết lập các thuộc tính cho Video
+ Chọn Video
+ Chọn Menu Option (2007), Play Back (2010)
+ Chọn Play Full Screen: Chiếu video toàn màn
hình
+ Chọn Loop Until Stopped: Phát đi phát lại Video
cho tới khi dừng

- Ấn giữ CTRL + Lăn chuột giữa: Cho to nhỏ màn hình Slide

3. Chèn các đối tượng vào Slide
- Chèn âm thanh (Audio) – Bất kỳ
Trình tự
+ Chọn Insert/Sound/Sound From File…(2007)
Insert/Audio/Audio From File… (2010)
+ Chọn ổ đĩa, thư mục, file âm thanh cần chèn vào
Slide
+ Chọn Chế độ phát Âm thanh khi trình chiếu
i. Phát tự động: Automatically
ii. Phát khi ấn chuột: When Clicked

3. Chèn các đối tượng vào Slide
- Ghi âm và Chèn âm thanh (Audio)
Trình tự
+ Chọn Insert/Sound/Record Sound…(2007)
hoặc chọn Insert/Audio/Record Audio… (2010)

Play

Dừng (Stop)

Ghi âm
(Record)

3. Chèn các đối tượng vào Slide
- Cách ghi âm từ Windows
+ Mở chương trình Sound Recorder của Windows
lên
+ Chọn biểu tượng Record (nút tròn) để ghi âm
+ Chọn biểu tượng Stop (nút HCN) để kết thúc ghi
âm
+ Chọn đường dẫn để lưu file đã ghi âm
+ Đặt tên file cần lưu

3. Chèn các đối tượng vào Slide
- Thiết lập hiệu ứng cho file âm thanh
+ Animations/Custom Animation
+ Xuất hiện hộp thoại Custom Animation
+ Chọn file Âm thanh cần thiết lập hiệu ứng
+ Chuột phải chọn Effect Option
i. Start Playing: Bắt đầu phát âm thanh
- From Beginning: Bắt đầu từ đầu
- From last position: bắt đầu từ thời điểm dừng trước đó
đã phát
- From Time: ????? Seconds: bắt đầu từ giây thứ bao
nhiêu

3. Chèn các đối tượng vào Slide
- Thiết lập hiệu ứng cho file âm thanh
ii. Stop Playing: Dừng file âm thanh
- On click: Ấn chuột để dừng
- After Current Slide: Dừng file âm thanh sau slide hiện
tại

- After ????? Slides: Dừng sau bao nhiêu slide
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4. Thiết lập hiệu ứng
4.1. Thiết lập hiệu ứng chuyển SLIDE
Trình tự:
- Animations/Chọn hiệu ứng chuyển Slide
- Thiết lập nâng cao cho hiệu ứng chuyển Slide (Advance Slide)
+ On mouse click: Ấn chuột để chuyển Slide
+ Automatically After: Tự động chuyển Slide sau bao nhiêu giây

-

Thiết lập thuộc tính
+ Transition Sound: kèm theo âm thanh với hiệu ứng
i. No Sound: không có âm thanh (mặc định)
ii. Chọn âm thanh có sẵn
iii. Other Sound: Chọn file âm thanh trong máy tính (định dạng file âm
thanh là *.wav)

4. Thiết lập hiệu ứng
4.1. Thiết lập hiệu ứng chuyển SLIDE
Trình tự:
+ Transition Speed: Tốc độ chuyển hiệu ứng
i. Fast: nhanh
ii. Medium: trung bình
iii. SLow: chậm
+ Apply to All: Áp dụng cho tất cả các Slide có cùng thiết lập như ở trên

4. Thiết lập hiệu ứng
4.2. Thiết lập hiệu ứng cho các đối tượng trên Slide
Trình tự:
- Chọn Animations
- Chọn Custom Animations
- Chọn đối tượng cần tạo hiệu ứng
- Chọn nút Add Effect
+ Entrance: Làm xuất hiện đối tượng
+ Emphasis: Làm nhấn mạnh đối tượng
+ Exit: Làm biến mất đối tượng
+ Motion Paths: Làm đối tượng di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác

-

Chọn hiệu ứng phù hợp cần thiết lập cho đối tượng, để có
thêm nhiều hiệu ứng chọn More Effect

4. Thiết lập hiệu ứng
4.2. Thiết lập hiệu ứng cho các đối tượng trên Slide
Chú ý:
- Start: Bắt đầu hiệu ứng
+ On click: ấn chuột để bắt đầu hiệu ứng
+ With Previous: Nhóm hiệu ứng cùng với hiệu hiệu ứng
trước nó
+ After Previous: Tự động hiệu ứng khi hiệu ứng trước nó
thực hiện xong
- Direction: Hướng chuyển động của hiệu ứng
+ Left Down: từ trái xuống dưới
+ -----

4. Thiết lập hiệu ứng
4.2. Thiết lập hiệu ứng cho các đối tượng trên Slide
Chú ý:
- Speed: Tốc độ của hiệu ứng
+ Very Fast: Rất nhanh
+ Fast: nhanh
+ Medium: trung bình
+ Slow: chậm
+ Very Slow: rất chậm

4. Thiết lập hiệu ứng
4.2. Thiết lập hiệu ứng cho các đối tượng trên Slide
Chú ý:
- Speed: Tốc độ của hiệu ứng
+ Very Fast: Rất nhanh
+ Fast: nhanh
+ Medium: trung bình
+ Slow: chậm
+ Very Slow: rất chậm

4. Thiết lập hiệu ứng
CHÚ Ý: THIẾT LẬP TIMMING CHO HIỆU ỨNG
- Bật cửa sổ Custom Animation lên: Animations/Custom
Animation
- Chọn hiệu ứng cần thiết lập TIMMING
- Chuột phải chọn TIMMING
- Xuất hiện hộp thoại TIMMING, thiết lập:
+ Start: Bắt đầu hiệu ứng (Onclick: ấn chuột; With Previous: Nhóm nó
thực hiện cùng với hiệu ứng trước; After Previous: Tự động xuất hiện
sau khi hiệu ứng trước thực hiện xong)
+ Delay ???? Seconds: Trễ bao nhiêu giây sau khi bắt đầu hiệu ứng
+ Speed: Tốc độ thực hiện hiệu ứng (Very Slow: Rất chậm; Slow: Chậm;
Fast: nhanh; Very Fast: rất nhanh)
+ Repeat: Lặp lại hiệu ứng (2: 2 lần, 3: 3 lần; … 10: 10 lần; Until Next
Click: Dừng cho tới khi ấn chuột lần tiếp theo; Until End Of Slide:
Dừng cho tới khi kết thúc slide cuối cùng)

4. Thiết lập hiệu ứng
CHÚ Ý: THIẾT LẬP TRIGGER CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG
- Mở hộp thoại Custom Animation lên (Animations/Custom
Animation)
- Chọn đối tượng cần thiết lập Trigger
- Chuột phải chọn Timming
- Chọn nút Trigger
- Chọn Start Effect On Click Of: …………
- Chọn đối tượng để thực hiện Trigger cho hiệu ứng
- Chọn Ok kết thúc

4. Thiết lập hiệu ứng
CHÚ Ý: THIẾT LẬP TRIGGER CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG
- Mở hộp thoại Custom Animation lên
(Animations/Custom Animation)
- Chọn đối tượng cần thiết lập Trigger
- Chuột phải chọn Timming
- Chọn nút Trigger
- Chọn Start Effect On Click Of: …………
- Chọn đối tượng để thực hiện Trigger cho hiệu ứng
- Chọn Ok kết thúc

4. Thiết lập hiệu ứng
CHÚ Ý:
-

Thêm Âm thanh xuất hiện cùng với Trigger (Trigger âm
thanh đã có)

-

Add Effect hiệu ứng cho đối tượng

-

Kéo thả hiệu ứng của đối tượng vào Trigger cần thiết lập

-

Để thuộc tính Start của đối tượng về After Previous

-

Chuột phải vào hiệu ứng của đối tượng chọn Effect Option

-

Thiết lập âm thanh cho hiệu ứng ở thuộc tính SOUND
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5. THIẾT LẬP SIÊU LIÊN KẾT
5.1. SỬ DỤNG ACTION BUTTON

Trình tự
- Chọn Insert/Shapes/Action Buttons
-

Chọn nút liên kết và vẽ ra màn hình SLIDE

* Chú ý các nút liên kết (từ trái qua phải):
-

Nút 1: Quay lại, trở lại slide trước

-

Nút 2: Chuyển sang Slide sau (tiếp theo)

-

Nút 3: Beginning -> Bắt đầu từ đầu (Slide 1)

-

Nút 4 (End): Slide cuối cùng

-

Nút 5 (Home): Slide đầu tiên

5.1. SỬ DỤNG ACTION BUTTON
* Chú ý thay đổi liên kết cho Action Button

-

Chọn nút liên kết cần thay đổi

-

Chuột phải chọn Edit Hyperlink

-

Thiết lập liên kết ở nút HyperLink to:
+ Next Slide: Slide tiếp theo
+ Previous Slide: Slide trước

+ First Slide: Slide đầu tiên
+ Last Slide: Slide cuối cùng
+ Last Slide Viewed: Slide trình chiếu trước đó
+ End Show: kết thúc trình chiếu
+ URL: Nhập địa chỉ website hoặc đường dẫn chứa thư mục tệp tin trong máy tính
+ Slide….: Chọn slide bất kỳ cần liên kết tới trong bài giảng
+ Other Power Point Presentation: Liên kết tới bài giảng Power Point khác

+ Other File: một file bất kỳ trong máy tính (word, pdf, video, audio, chương trình…)

5.2. Thiết lập siêu liên kết cho các đối tượng trên Slide
Trình tự thực hiện:
-

Chọn đối tượng (văn bản, hình ảnh, hình vẽ, một câu từ, hình khối….) cần

thiết lập siêu liên kết
-

Chọn Insert/Hyperlink (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + K)

-

Muốn liên kết tới một Slide bất kỳ trong bài giảng:
+ Chọn biểu tượng Place In This Document
+ Chọn Slide cần liên kết tới

+ Chọn OK để kết thúc

-

Muốn liên kết tới một file bất kỳ trong máy tính hoặc địa chỉ website

-

+ Chọn biểu tượng Existing File Or Web Page

-

+ Chọn file hoặc nhập địa chỉ website cần liên kết tới

-

+ Chọn Ok để kết thúc
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