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TIN HỌC ĐẠI CƢƠNG 

CHỦ ĐỀ 5. TRÌNH CHIẾU VỚI MICROSOFT POWERPOINT 2010 

Với nội dung này, sinh viên sẽ được cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc 

hiệu quả với phần mềm trình chiếu Microsoft PowerPoint 2010. Kết thúc bài học, sinh viên có thể sử 

dụng các tính năng cơ bản MS PowerPoint để tạo ra một bài trình chiếu cuốn hút và chuyên nghiệp. 

 

TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

Nội dung 1: Cấu trúc chung của một bài thuyết trình 

Tùy vào mục đích của người sử dụng mà bài thuyết trình có thể có nhiều slide khác nhau. 

Tuy nhiên, cấu trúc chung nhất của một bài thuyết trình thường có các dạng slide sau: 

 Slide tiêu đề: Đây là slide đầu tiên dùng để giới thiệu về chủ đề của bài trình diễn. Phần 

này thường gồm tiêu đề hay chủ đề và các phần có trong bài thuyết trình. 

 Slide dàn ý: Liệt kê những đề mục có trong các slide của bài thuyết trình, thường là slide 

thứ 2 trong bài.  

 Các slide tiêu đề và nội dung: Mỗi slide bao gồm một dòng tiêu đề và danh sách các điểm 

chính mà người trình bày sẽ đề cập đến chủ đề đó. Những điểm chính này phải ngắn gọn, 

chính xác và rõ ràng. 

 Slide hỗ trợ thông tin: Chứa các văn bản, lược đồ, biểu đồ, đoạn video, âm thanh … hay 

các hình chuyển tiếp đặc biệt giữa các slide. 

 Slide tổng kết: Đây là slide cuối cùng trong bài thuyết trình. Nó khái quát nội dung, củng 

cố thông điệp chính trong bài và cung cấp các thông tin liên lạc cần thiết. 

Nội dung 2: Màn hình làm việc của MS PowerPoint 2010 

1 Thẻ slide 3 Thanh chia 5 Khung Slide 7 Khung ghi chú 

        2 Thẻ phác thảo 4 Placeholder 6 Cửa sổ tài liệu 
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Nội dung 3: Thao tác với tệp tin trình diễn 

1. Tạo một file trình diễn mới (New presentation) 

Vào File  New  hoặc kích chuột vào biểu tượng New trên thanh công cụ chuẩn  khi đó hiện 

ra cửa sổ New Presentation  có thể chọn: 

 Chọn Blank Presentation để mở một file trình diễn trắng hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N. 

 Templates để mở một file trình diễn theo mẫu thiết kế. 

 Themes để mở một chủ đề có sẵn.  

2. Ghi một file trình diễn lên đĩa 

 Vào File Save (Save as) hoặc click chuột vào biểu tượng Save trên thanh Quick Access 

Toolbar. Khi đó xuất hiện hộp thoại Save As. 

 Trong Save In, chọn thư mục lưu trữ cho file trình diễn (Thông thường chọn My 

Document). 

 Trong hộp file name đánh tên  cho file trình diễn  Click chuột vào Save (hoặc ấn 

Enter). 

3. Mở một file trình diễn có sẵn trên đĩa 

 Vào File  Open hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + O  Xuất hiện hộp thoại Open. 

 Chọn thư mục chứa file cần mở. 

 Kích chuột vào file cần mở  Kích vào nút Open (hoặc ấn Enter). 

4. Đóng File trình diễn  

Kích File  Close hoặc ấn đồng thời Ctrl+ F4. 

5. Thoát khỏi chƣơng trình  Powerpoint 

Click File  Exit hoặc ấn đồng thời Alt+F4 hoặc kích dấu (X) góc trên cùng bên phải màn hình. 

Nội dung 4: Thao tác với Slide 

 

1. Nhập văn bản vào slide 

- Sử dụng thẻ Outline để chèn hầu hết hoặc tất cả phần nội dung văn bản. 

- Nhập văn bản vào khung slide: Mỗi khung Slide có 2 trạng thái: Chọn (Select mode – đường 

viền khung slide nét liền) và Chỉnh sửa (Edit mode – đường viền khung slide nét đứt).  

2. Chèn thêm một trang (Slide) mới vào tệp trình chiếu 

Kích Tab Home  New Slide hoặc ấn đồng thời Ctrl +M  
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3. Nhân bản Slide 

Mục đích: Tạo ra các slide giống hệt với slide đã có. 

Kích Tab Home  Mũi tên nút New Slide  Duplicate Slide (hoặc Ctrl + D). 

4. Các chế độ hiển thị một Slide 

Kích  Tab View  Mục Presentation views: 

 + Normal (Hiện danh sách các Slide và Slide hiện hành) 

Ở chế độ này màn hình được chia thành 3 vùng: Vùng soạn thảo, vùng trang trình diễn và 

vùng chú thích. 

+ Slide Sorter (Hiện tất cả các Slide) 

Trong chế độ này ta có thể nhìn thấy nhiều trang Slide một lúc, các trang này đều được thể 

hiện ở chế độ thu nhỏ, ta có thể nhấp chuột vào một slide và rê nó đến vị trí mới hoặc cũng có 

thể thêm, xóa và di chuyển dễ dàng. 

+ Slide show 

Khi Slide hiển thị ở chế độ này, thanh công cụ và thanh thực đơn sẽ ẩn đi, trang Slide sẽ hiển 

thị toàn bộ màn hình, chế độ này được dùng để tiến hành trình diễn một Slide 

5. Thay đổi vị trí của các Slide 

Di chuyển Slide từ vị trí này sang vị trí khác: Click chuột vào slide cần thay đổi vị trí  Giữ 

và di chuyển Slide đến vị trí mới.  

6. Đặt  mầu nền cho Slide  

Kích chuột phải vào giữa slide cần thay đổi màu nền: 

  Cách 1: Chọn Tab Design  Mục Themes  Chọn kiểu nền ưa thích. 

 Cách 2: Chọn Tab Design  Mục BackGround  Chọn BackGround Styles  Chọn 

mầu nền ưa thích. 

7. Xoá 1 hay nhiều Slide  

  Chọn chế độ hiển thị Slide Sorter (hoặc nomal)  Click chuột vào  Slide muốn xoá (giữ Ctrl, 

kích chuột vào các slide cần xoá)  Ấn phím Delete. 

Nội dung 5: Slide Master 

- Chức năng: dùng để định dạng nhất quán hoặc thêm các thông tin được lặp đi lặp lại trên các 

slide. 

Để đổi cách hiển thị thành Slide Master View; trên thẻ View, trong nhóm Master Views, nhấp 

chuột vào: 

 

Slide Master Ảnh hưởng đến toàn bộ slide trong bản trình chiếu. 

Handout Master Thay đổi cách các tờ rơi sẽ xuất hiện khi in. 

Notes Master Thay đổi giao diện của các ghi chú trong các trang ghi chú. 
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Sau khi hiệu chỉnh xong phải tắt chế độ soạn thảo Slide Master, quay về chế độ soạn slide bằng 

cách bấm nút Close Master View. 

Nội dung 6: Chèn các đối tƣợng vào slide 

(xem lại nội dung chèn các đối tượng vào văn bản trong MS Word: Chủ đề 4 – Microsoft Word 

2010) 

Nội dung 7: Hiệu ứng thuyết trình 

1. Hiệu ứng cho slide 

 Trong mỗi file trình diễn có thể chứa nhiều các Slide  

  Chọn Tab Transitions  Trong mục Transition to this slide  chọn hiệu ứng ưa thích 

trong hộp Appy to All. 

 

2. Hiệu ứng cho các đối tƣợng trên slide 

- Mục đích: Để lôi cuốn, thu hút người học, người xem có thể tạo thêm các hiệu ứng cho các đối 

tượng khi xuất hiện, đồng thời các hiệu ứng đó cón thể còn nhấn mạnh theo hướng tích cực hơn 

tới người học, người xem. 

- Thực hiện: 

Chọn đối tượng cần đặt hiệu ứng  Tab Animation  Mục Animation  chọn More để hiển 

thị bộ sưu tập Animation: 

 

Hoặc: 

− Trên thẻ Animations, trong  nhóm Advanced Animation, nhấp chuột vào Add Animation 
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− Một khi bạn đã chọn được một hoạt cảnh, bạn có thể thiết lập các tùy chọn  

cho hoạt cảnh sử dụng nhóm Timing: 

 

− Cố gắng để tạo ra sự đồng nhất về số lượng và phong cách của các kiểu hoạt cảnh được sử 

dụng trên các slide. 

− Quan tâm đến người nghe và chọn tốc độ cũng như hiệu ứng phù hợp. 

 

Các nhóm hiệu ứng:  

+ Entrance: Các hiệu ứng có tác dụng khi đối tượng bắt đầu xuất hiện. 

+ Emphasis: Các hiệu ứng có tác dụng sau khi đối tượng đã xuất hiện. 

+ Exit: Các hiệu ứng có tác dụng khi đối tượng thoát khỏi Slide. 

+ Motion Paths: Hiệu ứng có tác dụng làm cho đối tượng chuyển động theo một hình 

dạng nào đó có sẵn hoặc người thiết kế tự tạo. 

− Để tùy chỉnh hoạt cảnh, trên thẻ Animations, trong nhóm Advanced Animation, chọn 

Animation Pane.  
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Nội dung 7: Tạo nút hành động (action buttons) 

- Trên Tab Insert, trong nhóm Illustrations, chọn Shapes  Chọn các nút lệnh trong phần 

Action buttons: 

 

- Chọn kiểu nút lệnh cần chèn  Đặt vào vị trí chọn  xuất hiện của sổ Action setting  

 

Nội dung 8: Tổng duyệt – in ấn một bài trình diễn 

1. Định giờ tự động cho bài trình diễn 

Tab Slide Show  Rehearse timings trong nhóm Setup  xuất hiện thanh Rehearsal trong khi 

trình duyệt  click chuột vào nút Next      trên thanh Rehearsal để tổng duyệt bài trình diễn  

Sau khi trình duyệt hết các Slide  xuất hiện thông báo  Click Yes để ghi thời gian hiển thị 

Slide. 

 

 

 

 

 

 

2. Thiết lập bản trình chiếu 

- Để thiết lập các tùy chọn cho bản trình chiếu của bạn, trên thẻ Slide Show, trong nhóm Set Up, 

chọn Set Up Slide Show. 

3 Xem thuyết trình 

- Bắt đầu thuyết trình: 

+ Trên thẻ Slide Show, trong nhóm Start Slide Show, chọn bắt đầu trình chiếu từ slide 

hiện tại hoặc từ slide đầu tiên; hoặc 

Next 
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+ Nhấn chọn  (Slide Show) từ các nút hiển thị trên thanh trạng thái; hoặc 

+ Nhấn F5 

- Để hiển thị một thực đơn để bạn có thể điều hướng đến các vùng khác trong bản trình chiếu 

hoặc để sử dụng các công cụ trình chiếu: 

+ Nhấp chuột phải vào bất kỳ chỗ nào, hoặc 

+ Trỏ vào góc dưới bên trái và chọn  

+ Trỏ vào góc dưới bên trái và chọn  

- Sử dụng Go to Slide để nhanh chóng điều hướng đến slide khác trên bản trình chiếu. 

- Sử dụng Screen để thay đổi cách thức hiển thị trên màn hình. 

- Sử dụng Pointer Options để ghi hoặc nhấn mạnh thứ gì đó xác định trong suốt bài thuyết trình 

của bạn. 

- Nếu có bất kỳ liên kết nào trong các slide, trong lúc diễn thuyết bạn có thể nhấp chuột vào liên 

kết để di chuyển nhanh đến mục đó. 

- Để hiển thị một bản trình chiếu trên màn hình thứ hai hoặc trên máy chiếu LCD : 

+ Trên thẻ Slide Show, trong nhóm Set Up, chọn Set Up Slide Show, và sau đó chọn mũi 

tên của Display slide show on và chọn màn hình thứ hai, rồi chọn OK. 

+ Trên thẻ Slide Show, trong nhóm Monitors, chọn mũi tên của Show On, và chọn màn 

hình thứ hai. 

3. Tạo các tờ rơi (Handouts) 

- Các bản sao được in của các slide trong bản trình chiếu, thường được dùng để phát cho người 

nghe. 

- Xác định bao nhiêu slide được in trên mỗi trang, tối đa lên đến chín slide trên mỗi trang. 

- Sử dụng tùy chọn Print Layout, trong vùng diện tích Settings của Print trong cách hiển thị 

backstage. 

4. In trình diễn 

Để in bài trình diễn: 

- Thẻ File, chọn Print hoặc 

- Ctrl + P 

 


