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РӮНАМОСОЗӢ (Презентация) 

 

Гарчанде тавассути экрани компютер қариб тамоми амалиёти заруриро 

анҷом додан мумкин бошад ҳам, вале ҳангоми хондани лексия, пешниҳод 

кардани маводи таълимӣ, маърӯзаи илмӣ, методӣ, лоиҳаҳои фармоишӣ ё 

рӯнамоҳои таблиғотӣ имкониятҳои экрани компютер алл акай нокифоя аст. 

Дар чунин мавридҳо одатан ба компютер проектори электронӣ насб 

мекунанд, ки бо ёрии он тасвири экрании компютерро якчанд маротиба 

калонтар намудан мумкин аст. 
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Имрӯз қариб тамоми синфхонаҳои таълимии компютерӣ, толорҳои 

лексионӣ, кабинетҳои фаннӣ, маҷлисгоҳу толорҳои семинарӣ, конфронсӣ ва 

ғайра пешакӣ бо тахта, экран ва проекторҳои электронӣ муҷҷаҳаз гардонида 

шудаанд. Аммо барои дар шакли дастрас, оммафаҳм ва шавқовар пешниҳод 

намудани муҳтавои маърӯзаҳо ё матни лексияҳо онҳоро бо ёрии барномаҳои 

махсус тайёр ва рӯнамоӣ кардан лозим аст. Синфи ин гуна барномаҳоро 

виросторони рӯнамосоз меноманд. 

Барномаҳое, ки барои сохтан, таҳрир кардан ва пешниҳод намудани 

рӯнамоҳои таълимӣ, илмӣ, лоиҳавӣ, таблиғотӣ ва ғайра пешбинӣ шудаанд, 

виросторони рӯнамосоз номида мешаванд. 

Рӯнамо (presentation – презентация) – маҷмӯи слайдҳо, воситаҳои 

намоиш, маводи тақсимшаванда, нақша ва матни баромад, ки ба мавзӯи 

муайян бахшида шуда, дар парвандаи махсус нигоҳ дошта мешавад. 

Слайд (slide) – ҷузъи алоҳидаи рӯнамо буда, метавонад иттилооти шаклу 

хосиятҳои гуногундоштаро дарбар гирад: сарлавҳа, матн, график, диаграмма, 

ҷадвал, расм, объектҳои тасвирӣ ва чандрасонаӣ. 

MS PowerPoint – барномаи рӯнамосоз аз MS Office. 
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OОImpress – барномаи рӯнамосоз аз OpenOffice, ки ҳам дар муҳити СА 

MS Windows ва ҳам СА Linux якхела кор карда метавонад. 

Рӯнамосозӣ яке аз воситаҳои тавоно ва асосии маркетинг ва рекламаи 

ҷаҳони муосир ба шумор рафта, дар заминаи он фаъолияти корхонаҳои нав 

ба кор оғозкунанда, сифати маҳсулоти онҳо, навъҳои хизматрасонии 

ширкатҳои сайёҳӣ, тарзи ташкили таҳсил дар муассисаҳои таълимӣ ва ғайра 

барои назарандозӣ ва хулосабардорӣ пешкаши умум гардонида мешавад. 

Барномаҳои рӯнамосоз дорои имкониятҳои таҳия, таҳрир ва намоиш 

додани санадҳои махсус мебошанд. Бо ёрии онҳо, ҳамчунин, санадҳои 

тавассути дигар барномаҳо эҷодгардидаро, аз қабили: иттилооти матнӣ, 

графикӣ, формулавӣ, расмӣ, ҷадвалӣ, суруду мусиқӣ ва ғайраро барои 

мураттабсозии рӯнамо муттаҳид сохтан ва пешкаши истифодабарандагон ё 

тамошобинон гардонидан мумкин аст. 

Барои худкор сохтан ва ба роҳ мондани раванди рӯнамосозӣ дар 

барномаҳои рӯнамосоз қолабҳои тайёри намунавӣ ва мавзӯъҳои стандартии 

пешакӣ сохташуда пешбинӣ шудаанд. Дар раванди рӯнамосозӣ ба слайдҳои 

он ҳамеша имконияти илова намудани ҷаззобиятҳои овозӣ ва аниматсионӣ 

вуҷуд дорад. 

Вазифаҳои барномаҳои рӯнамосоз: 

 идора намудани раванди намоиш; 

 муайян ва идора намудани пайдарпайии намоиши слайдҳо ва гузариши 

байни онҳо; 

 интихоби шакли зоҳирии слайдҳо;  

 корбарӣ бо матнҳо, ҷадвалҳо, тасвирҳои графикӣ, сабтҳои овозӣ ва 

видеоӣ; 

 истифодаи объектҳои протсессорҳои матнӣ, ҷадвалҳои электронӣ, Internet 

ва ғайра. 

Имкониятҳо ва хосиятҳои рӯнамо:  

 аз маҷмӯи слайдҳо иборат будан; 

 бо ёрии моҳири рӯнамосоз тайёр намудани слайдҳои худкор;  

 тавассути параметрҳои соҳаи корӣ муайян намудани андоза ва тамоюли 

слайдҳо; 

 ба слайдҳо вобаста кардани хусусиятҳои хосаи рӯнамоӣ;  

 бо истифода аз намунаҳои оройишӣ тағйир додани хосиятҳо ва сохтори 

рангӣ, заминавӣ, ҳуруфӣ ва ғайраи слайдҳо; 

 муайян намудани тарзи ҷойгиркунии иттилоот дар слайд: сарлавҳа, 

матн, расмҳо, ҷадвалҳо, навиштаҷот ва ғайра; 
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 илова намудани таассуротҳои (тақвият, эффект) аниматсионӣ, садоӣ, 

намудоршавӣ, хомӯшшавӣ, фосилавӣ ва ғайра ба слайдҳои рӯнамо.  

 

 

БАРНОМАИ РӮНАМОСОЗИ MICROSOFT POWERPOINT 

 Барномаи PowerPoint маҳсули ширкати Microsoft буда, шомили 

бастаи барномаҳои Microsoft Office мебошад ва яке аз нармафзорҳои 

замонавӣ ва мукаммали тайёр намудани рӯнамоҳо, баромадҳо ва слайд-

филмҳо ба шумор меравад. 

Баъди ба кор шурӯъ намудани PowerPoint дар экран равзанаи асосии он 

пайдо мегардад. Равзанаи кории PowerPoint айнан ба мисли дигар замимаҳои 

Microsoft сохта шудааст ва аз ҷузъҳои зерин иборат мебошад: сатри 

сарлавҳа, сатри меню, тасмаи афзорҳо, майдони корӣ, соҳаи слайдҳо, 

лавҳаи ҳолатнамо, майдони қайдҳои слайд ва афзори миқёсгирӣ. 
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Менюи PowerPoint аз 9 банди доимӣ – Парванда, Асосӣ, Ҷогузорӣ, 

Тазйин (Дизайн), Гузаришҳо (Переходы), Аниматсия, Рӯнамои слайдҳо 

(Показ слайдов), Тақриз, Намо, 2 банди иловагии корбарӣ бо ҷадвалҳо – 

Тарҳкаш, Амсила, 1 банди иловагии корбарӣ бо тасвирҳо – Формат ва 2 

тугмаи амрӣ:   – Тасмағундор ва  – Маълумотномаи Microsoft 

PowerPoint иборат аст. 

Ҳар як банди менюи барнома, ба мисли MS Word, барои иҷрои маҷмӯи 

амалҳои синфи муайян вобаста карда шудааст. Ҳангоми пахши банди дилхоҳ 

намуди тасмаи афзорҳои поёни меню тағйир меёбад ва дар тасма он афзорҳое 

рӯйи кор меоянд, ки онҳо барои гузаронидани амалиёти навъи мушаххас 

қодиранд. Бандҳои иловагии меню танҳо ҳангоми корбарӣ бо ҷадвалҳо 

(Тарҳкаш, Амсила) ва расмҳо (Формат) намудор мегарданд. Агар ҷадвали 

ҷорӣ расмҳоро низ дар бар гирифта бошад, он гоҳ дар сатри меню ҳар се 

банди иловагӣ намудор мегарданд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ҳангоми фаъол будани банди Парвандаи меню шакли равзанаи асосӣ ба 

куллӣ тағйир меёбад ва тавассути фармонҳою афзорҳои он иҷрои амалҳои 

асосии корбарӣ бо парвандаи рӯнамо имконпазир мегардад. 
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Майдони кории барнома дар қисми рости равзана ҷойгир шудааст. Дар 

он дарунмояи слайди ҷорӣ инъикос карда мешавад. Тавассути ин майдон 

раванди слайдсозӣ асосан оғоз меёбад. Ба слайди ҷорӣ сарлавҳа, зерсарлавҳа 

ва матн ҳамроҳ карда мешавад. Дар мавридҳои зарурӣ, мувофиқи мавзӯъ, ба 

он расм, ҷадвал, диаграмма ё дигар объектҳои графикӣ, филм, сабти овоз, 

аниматсия, абарпайванд ва ғайраро илова 

кардан мумкин аст. Маҳз дар ҳамин майдон 

равандҳои таҳрир, ороиш ва тақвиятбахшӣ 

ба слайдҳо ба вуқӯъ мепайванданд. 

Дар тарафи чапи майдони корӣ соҳаи 

слайдҳо ҷой дода шудааст, ки он бо ёрии  – тугмаҳои қабатии 

Слайдҳо (Слайды), Сохтор (Структура) ва тугмаи амрии Пӯшидан 

(Закрыть) идора карда мешавад. Тугмаҳои қабатӣ 

барои бо сохтори рӯнамо ва слайдҳои он ҳар гуна 

амалиёт гузаронидан (масалан, тағйир додани 

тартиби иҷрои слайдҳо, иваз намудани мавқеъи 

ҷойгиршавии онҳо, сохтани слайди нав, аз 

сохтори матнии слайд ба ангораи (эскиз, макет) 

слайдҳо гузаштан, нусхагирӣ, ҳазфкунӣ, 

ноаёнгардонии слайдҳо ва ғайра) пешбинӣ 

шудаанд. 

Дар поёни майдони кории равзана майдончаи қайдҳои слайд ҷойгир 

шудааст. Дар ин майдонча корбар оид ба муҳтавои слайди мазкур баъзе 

андешаҳо, тавзеҳоти худ ё матни пурраи слайдро ба қайд мегирад, ки онҳо 

ҳангоми рӯнамо ба экран бароварда намешаванд. Вале ҳангоми дар коғаз чоп 



7 

 

намудани слайдҳои рӯнамо саҳифаҳои матнии майдончаи қайдҳо пурра ба 

чоп бароварда мешаванд.  

 

Лавҳаи ҳолатнамо дар қисми поёнии равзанаи барнома ҷойгир буда, 

дар он ба ғайр аз иттилоот оид ба вазъи кунунии равзана, инчунин тугмаҳои 

идории реҷаҳои инъикоси рӯнамо –   ва афзори миқёсгири майдони 

корӣ –   пешбинӣ шудаанд.  

Тасмаҳои тобдиҳии амудӣ ва уфуқӣ ҳангоми дар экран нағунҷидани 

андозаи слайдҳо ба таври худкор фаъол мегарданд. Хаткашҳои ченкунии 

амудӣ ва уфуқӣ, тӯри хаттӣ ва дигар афзорҳои идории майдони кориро 

корбар мувофиқи табъу завқи худ ва тибқи зарурат метавонад намудор ё 

ноаён гардонад. 

Тугмаҳои идории реҷаҳои инъикоси рӯнамо дар MS PowerPoint чунин 

номгузорӣ шудаанд: 

 – реҷаи маъмул (обычный); 

 – реҷаи ба навъҳо ҷудокунии слайдҳо (сортировщик слайдов); 

 – реҷаи хониш (режим чтения); 

 – реҷаи рӯнамои слайдҳо (показ слайдов). 

Реҷаи маъмул ҳангоми бакордарории барнома ба таври худкор фаъол 

гашта, фарогири тамоми раванди рӯнамосозӣ мегардад. Коркард ва таҳрири 

слайдҳо низ дар ҳамин реҷа сурат мегиранд. Равзанаи кории барнома ҳам 

маҳз дар ҳамин ин реҷа ба се қисм – майдони корӣ, соҳаи слайдҳо ва 

майдончаи қайдҳои слайдҳо ҷудо мешавад, ки вобаста ба амалиёти ҷорӣ 

андозаи қисми дилхоҳро тағйир додан мумкин аст.   

Реҷаи ба навъҳо ҷудокунии слайдҳо тарзҳои дар экран ҷойгиркунии 

слайдҳоро идора менамояд. Ин реҷа имконият медиҳад, ки дар экран якбора 

ҳамаи слайдҳои рӯнамо аз назар гузаронида шаванд ва дар ҳолати зарурӣ 

онҳо ҷойгузин, нусхабардорӣ ё ҳазф карда шаванд. 

Реҷаи хониш барои корбарӣ бо матни слайдҳо – ҳуруфчинӣ, таҳрир ва 

форматбандӣ мувофиқ аст. Равандҳои мазкур дар ин реҷа зудтар анҷом дода 

мешаванд. 

Реҷаи рӯнамои слайдҳо барои пешдиди интиҳоии слайдҳои 

рӯнамонома дар компютер ва тамошои онҳо дар экрани калон хизмат 

мерасонад. Яъне реҷаи рӯнамо реҷаи натиҷавӣ буда, маҳз тавассути он 

рӯнамо пешкаши умум гардонида мешавад. 
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РӮНАМОСОЗӢ ДАР POWERPOINT 

Дар барномаи PowerPoint рӯнамоҳоро бо тарзҳои гуногун сохтан 

мумкин аст. Махсусан дар мавриди ба таври стандартӣ бакордарории 

барнома (ОғозҲамаи БарномаҳоMS OfficeMicrosoft Office 

PowerPoint 2010) дар экран слайди аввали рӯнамои сохташаванда бо номи 

«Презентация1» пайдо мешавад. 

Парвандаҳои рӯнамоӣ номҳои иловагии *.ppt ва *.pptx дошта, қолаби 

пешфарзи рӯнамо – *.thmx мебошад. Корбар бо истифода аз имкониятҳои 

барнома, маҳз дар ҳамин қолаб метавонад маҳорат ва малакаҳои рӯнамосозии 

худро аз ҳама бештар истифода барад ва такмил диҳад. Барои амалигардонии 

ин мақсад барномаи PowerPoint имкониятҳои фаровон дорад. Истифодаи 

онҳо махсусан дар банақшагирии рӯнамо, ғояву мазмун ва банду басти 

слайдҳои рӯнамо бисёр муфид мебошад.  

 

Барои сохтани рӯнамои нав асосан аз фармонҳои менюи асосии барнома 

– ПарвандаСохтан (ФайлСоздать) истифода мебаранд. Дар ин маврид 

система дар реҷаи робитавӣ ба корбар  тарзҳои гуногуни сохтани рӯнаморо 

пешниҳод мекунад. Корбар аз байни онҳо тарзи ба худ мувофиқи 

рӯнамосозиро интихоб мекунад. Дар майдончаи тарафи рости равзана 

росткунҷаи варақмонанд бо номи Рӯнамои нав (Новая презентация) ва дар 

зери он тугмаи Сохтан (Создать) пайдо мешаванд. Пахши тугмаи Сохтан 

оғози рӯнамосозиро ифода мекунад. 
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Равзанаи робитавии болоӣ аз блокҳои Қолабҳо ва мавзӯъҳои дастрас 

(Доступные шаблоны и темы) ва Қолабҳои Office.com (Шаблоны Office.com) 

иборат аст. Имкониятҳои блоки якум аз захираҳои худи компютер вобастагӣ 

дорад ва ба онҳо такя карда, дар сохтани рӯнамоҳо мавриди истифода қарор 

дода мешавад. Имкониятҳои блоки дуюм бошад, ба мавзӯъҳои динамикӣ ва 

қолабҳои рӯнамоии доимо таҷдидшавандаи сомонаи Microsoft Office 

вобастагӣ дорад. Ҳангоми пайваст будан ба шабакаи Интернет корбарон 

метавонанд дар таҳияи рӯнамоҳои худ аз ин имкониятҳо ба таври васеъ 

истифода баранд. Афзорҳои лавҳаи роҳнамои (навигация)  

равзанаи робитавии рӯнамосозӣ барои аз як банд ба банди дигари ин блокҳо 

гузаштан хизмат мерасонанд. 

Тарзҳои сохтани рӯнамо бо истифода аз қолабҳо ва 

мавзӯъҳои дастрас. Яке аз тарзҳои аз ҳама маъмул ва 

дастрастарини сохтани рӯнамо – ин истифода аз афзори Рӯнамои 

нав (Новая презентация) ба шумор меравад. Ин тарзи 

рӯнамосозӣ хеле осон буда, одатан нафарони навомӯз корро маҳз 

аз истифодаи ҳамин тарз оғоз мекунанд. Қолаби пешфарзи ин тарзи рӯнамосозӣ 

Normal.thmx мебошад. Тарзи дигари рӯнамосозии одӣ – истифодабарӣ аз 

Қолабҳои корбурди охирон (Последние шаблоны) мебошад. Бо интихоби ин 

методи рӯнамосозӣ рӯйхати қолабҳои маротибаҳои охир дар ҳамин компютер 

истифодашуда рӯйи кор меоянд. Корбар мувофиқи масъалаи гузошташуда яке 

аз қолабҳои рӯйхатро ҳамчун намуна қабул ва дар асоси он ба мураттабсозии 

рӯнамои худ оғоз мекунад.   

Ҳангоми интихоби тарзи истифода аз Намунаи қолабҳои 

(Образцы шаблонов) равзанаи рӯнамосозӣ барнома якчанд 
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қолабҳои пешфарзиро, ки ба мавзӯъҳои мухталиф бахшида шудаанд, пешкаш 

менамояд. Мазмуни ин намунаҳо фарогири мавзӯъҳои мушаххас буда, шакли 

слайдҳои онҳо бо мазмунашон мувофиқ кунонида шудаанд. Дар аксарият 

слайдҳои намунаҳо тавсия ва дастурҳо оид ба тарзи истифодаи ин қолабҳо 

оварда шудаанд. Корбар метавонад бо ворид намудани баъзе тағйиротҳо 

онҳоро бо мавзӯъи худ мутобиқ созад. Масалан, дар намунаи қолаби Бозии 

саволу ҷавоб (Викторина) оид ба раванди сохтани рӯнамономаи ин бозӣ 

иттилооти пурра оварда шудааст. Дар ин намуна натанҳо дар бораи истифодаи 

қолаб, балки оид ба тарзҳои саволгузорӣ ва баргардонидани ҷавоби мувофиқ, 

оид ба намунаи саволҳо ва дигар ҷиҳатҳои ташкили ин бозӣ иттилооти муфид 

оварда шудааст. 

Қолаби Мавзӯъҳо (Темы), тибқи номаш, ба мавзӯъҳои 

мухталифи рӯнамосозӣ бахшида шудааст. Ин тарзи 

рӯнамосозӣ ба корбар сабку услубҳои гуногуну шавқовари 

ҳамчун пешфарз офаридашударо барои тарҳрезии рӯнамои 

нав пешниҳод менамояд.  

 

Қолабҳои ман (Мои шаблоны) дигар тарзи рӯнамосозиро дар бар 

мегирад. Дар он асосан рӯйхати қолабҳои рӯнамосози хусусии корбар нигоҳ 

дошта мешавад. Барои қолабҳои дӯстдоштаи худро дар 

ҷузъдони Қолабҳои ман ҷойгир намудан, аз фармонҳои 

менюи барнома – ПарвандаСабт ҳамчун истифода бурдан 

лозим аст. Пас аз номгузорӣ кардани парвандаи қолабҳо, дар 

майдончаи Намуди парвандаи равзанаи робитавии 

нигаҳдории санад амалӣ гардонидани банди Қолаби PowerPoint ҳатмист. 

Қолаби «Аз санадҳои мавҷуда» (Из существующего документа) дар 

асоси парвандаи рӯнамои пештар сохташудаи корбар ё умуман 

санадҳои рӯнамоии мавҷудаи компютер сохтани рӯнамоҳои 

навро пешниҳод менамояд. 

Раванди рӯнамосозӣ  марҳалаҳои зеринро дар бар 

мегирад: 

 интихоби мавзӯъ; 

 банақшагирии сохтори рӯнамо; 

 интихоби тарзи инъикоси рӯнамо дар экран; 

 муайян намудании қисмҳои матнии рӯнамо; 

 интихоби сабк ва тобишҳои рангии рӯнамо; 
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 илова намудани объектҳои графикӣ, сабтҳои овозӣ ва видеоклипҳо; 

 муайян намудани тарзи гуселонидани слайди ҷорӣ ва намудор 

гардонидани слайди навбатӣ; 

 муайян намудани фосилаи давомнокии ҳар як слайд ва дар маҷмӯъ худи 

рӯнамо; 

 баҳисобгирии тақвиятҳои аниматсионӣ дар слайдҳои рӯнамо; 

 муайян намудани слайдҳои ноаён; 

 илова намудани қайдҳо ва замимаҳо ба слайдҳои рӯнамо. 

Барои амалӣ сохтани ин марҳалаҳо аз тамоми имкониятҳои бандҳои 

менюи равзанаи PowerPoint истифода бурдан лозим меояд. Масалан, бо ёрии 

банди Тазйин (Дизайн) интихобҳои саҳифаи чопӣ, тамоюли инъикоси 

слайдҳои рӯнамо ва қайдҳои онҳо дар саҳифа, мавзӯъҳои рӯнамосозӣ, 

сохтори рангии мавзӯъ, истифодаи навъи ҳуруфҳо дар слайдҳои мавзӯъ, 

интихоби сабкҳои заминавӣ барои слайдҳо, ғойиб ва ҳозир гардонидани 

расмҳои заминавии слайдҳо ва ғайраро амалӣ сохтан мумкин аст.  

 

Барои иҷрои амалҳои номбурда кифоя аст, ки аз ягон блоки банди 

Тазйин зербанди зарурӣ интихоб карда шавад. Пас аз интихоби ин ё он 

зербанд амали интихобот метавонад давом ёбад. Аз маҷмӯи имкониятҳои 

азнавпайдогардидаи зербанд барои корбар интихоб намудани зербандҳои 

навбатӣ пеш меояд. Дар баъзе мавридҳо, ҳангоми интихобкуниҳо, барои 

амалишавии баъзе равандҳо барнома равзанаҳои робитавии худро пешкаш 

мекунад. Дар ҳолатҳои дигар бошад, раванд бо пахши одии тугмаи чапи муш 

табиқи худро меёбад.  

Ҳамин тариқ, гарчанде дар назари аввал раванди рӯнамосозӣ хеле осон 

намояд ҳам, вале барои сохтани рӯнамои пурмазмуну ҷолиб аз корбар 

маҳорат, малака, таҷриба ва дониши муайян талаб карда мешавад. Дар аксар 

мавридҳо, вобаста ба мазмуни рӯнамо, дар он ба ғайр аз иттилооти навъи 

матнӣ, ҳамчунин ҷадвалу графикҳо, диаграммаву шаклҳои геометрӣ, тасвиру 

наворҳо, ҷузъҳои аниматсионӣ ва чандрасонаиро ҷойгир кардан лозим меояд. 

Одатан, дар слайди аввали рӯнамо 

номи мавзӯъ ва маълумот оид ба 

маърӯзачиро ҷойгир мекунанд. Барои ба 

слайдҳо илова намудани сарсафҳа ва 

посафҳа аз фармони Ҷогузорӣ  

Колонтитулҳо (Вставка  Колонтитулы) 
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истифода мебаранд. Иловакунии номи рӯнамо, таърихи рӯз, рақами слайдҳо 

ва дигар иттилоот тавассути имкониятҳои тугмаи қабатии Слайди равзанаи 

робитавии Колонтитулҳо амалӣ гардонида мешавад. Масалан, иттилооти 

дар посафҳаи зерин овардашуда, пешакӣ дар MS Word 

 
тайёр карда шуда, бо усули нусхабардорӣ (Ctrl+C) ва ҷогузорӣ (Ctrl+V) ба 

MS PowerPoint кӯчонида шудааст.  

Барои ба рӯнамо илова кардани слайди навбатӣ, 

ба ғайр аз роҳҳои дигар, инчунин пахши якҷояи 

тугмаҳои Ctrl ва M хизмат 

мерасонанд. Сохтори слайдҳои 

баъдӣ аз слайди аввала фарқ 

мекунад. Пеш аз ҳама, дар ҳар 

кадоми онҳо гузоштани сарлавҳа пешбинӣ шудааст. 

Дар майдони Матни слайд иттилооти матнии пешакӣ омодагаштаро 

гузоштан мумкин аст. Ин амалро бевосита бо ёрии худи виройишгари 

рӯнамосоз низ имконияти анҷомдиҳӣ вуҷуд дорад. Дар майдони Матни 

слайд натанҳо иттилооти матнӣ, балки имконияти дохилкунии иттилооти 

навъи дилхоҳ  мавҷуд аст. Барои ин афзорҳои (пиктограммаҳо) маркази ин 

майдон хизмат мерасонанд. 

Ҳангоми интихоби афзори Ҷадвалгузор равзанаи робитавии  махсус 

пайдо мешавад, ки бо ёрии он миқдори сатру сутунҳои 

ҷадвалро муайян кардан мумкин аст. Пас аз пуркунии 

ҷадвал, дар қадамҳои навбатӣ, ба он яке аз сабкҳо ва 

тарзҳои зоҳиршавиро татбиқ кардан мумкин аст. Интихоби 

афзори Диаграммагузор бошад, боиси пайдошавии 

равзанаи робитавии ҳамномаш мегардад. Тарзи корбарӣ бо 

афзорҳои ин равзана айнан ба мисли ҳамин гуна равзанаҳои 

робитавии  MS Word ва MS Excel мебошад.  

Агар дохилкунии иттилоот дар шаклҳои сохторӣ, блок-схемавӣ ва ё 

ҳамчун ҷузъҳои алоҳидаи слайд талаб карда шуда бошад, он гоҳ аз афзори 

Мусавварагузори SmartArt истифода бурдан муфид 

мебошад. Равзанаи робитавии SmartArt шаклҳои дилкаш ва 

ҷолибро пешкаш менамояд, ки истифодаи онҳо намо ва 

мояи слайдҳоро бой ва рангин месозанд. Айнан ҳамин тавр 

аз дигар афзорҳои майдони Матни слайд истифода бурдан 

мумкин аст. 
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Умуман, раванди рӯнамосозиро дар PowerPoint иҷрои мантиқии 

пайдарпайии амалҳои худпешниҳодшаванда таъмин менамояд. Пас аз ҳосил 

намудани малакаҳои камтарини рӯнамосозӣ ҳар як корбар метавонад 

мустақилона ба эҷод намудани рӯнамоҳои мавзӯӣ шурӯъ кунад. 

ТАРЗҲОИ ТАНЗИМ НАМУДАНИ POWERPOINT 

Барномаҳои системаи амалиётии Windows ба корбар имконият 

медиҳанд, ки вай мувофиқи табъу завқи худ намои равзанаҳоро ба 

танзим орад ва барои худ муҳити кории (интерфейс) мувофиқ ва 

роҳат созад. 

Ба танзим овардани барнома маънои онро дорад, ки шакли зоҳирии 

равзанаи барнома ва маҷмӯи афзорҳои бандҳои менюи он тағйир дода 

мешаванд. Дар барномаи рӯнамосози PowerPoint низ чунин имконият вуҷуд 

дорад. Дар он раванди танзим хеле осон ва ҳатто худкор ташкил карда 

шудааст. 

Интихобҳои (параметрҳо) кории PowerPoint-ро бо ёрии банди 

Парвандаи меню ва зербанди Интихобҳои он ба танзим овардан мумкин 

аст. Пас аз пахши тугмаи  дар экран равзанаи робитавии 

Интихобҳои PowerPoint  (Параметы PowerPoint – Options PowerPoint) пайдо 

мешавад. 

 

Равзанаи робитавии Интихобҳои PowerPoint аз ду қисм иборат аст: 

номгӯйи бандҳои интихоб (тарафи чап) ва интихобҳо ё афзорҳои 

танзимшавандаи ба банди мушаххас тааллуқдошта (тарафи рост). Бандҳои 

интихобҳои PowerPoint ҳамчун Умумӣ (Общие), Имлосанҷӣ 

(Правописание), Сабткунӣ (Сохранение), Забон (Язык), Иловагӣ 
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(Дополнительно), Танзими тасмаи афзорҳо (Настройка ленты), Лавҳаи 

дастрасии фаврӣ (Панель быстрого доступа), Болосохт (Надстройка) ва 

Маркази идораи амният (Центр управления безопасностью) номгузорӣ 

шудаанд.   

Ҳангоми фаъол будани равзанаи робитавии интихобҳо ҳамчун пешфарз 

ҳамеша банди Умумии он кушода (расми болоӣ) мешавад. Интихобҳои ин 

банд муҳити умумии кории PowerPoint-ро ба танзим меоранд. Масалан, бо 

ёрии интихобҳои он ҳангоми иҷрои амали ҷудокунӣ минилавҳаи афзорҳоро 

намудор ё ноаён гардонидан, воситаи азназаргузаронии динамикиро фаъол ё 

ғайрифаъол гардонидан, тавассути схемаи рангии барнома ранги пойгоҳии 

равзанаро муайян кардан ва дигар амалҳои хусусияти умумидоштаи 

барномаро ба танзим овардан мумкин аст.  

Зербандҳои банди Имлосанҷи равзанаи 

робитавии интихобҳо барои танзими интихобҳои 

худбадалкунӣ (худивазкунӣ), худтасҳеҳкунӣ, 

худимлосанҷӣ, форматбандии матн,  истифодаи 

луғатҳо ва дигар амалиёти вобаста ба корбурди 

матнҳо пешбинӣ шудаанд. Масалан, ҳангоми 

интихоби зербанди Параметрҳои худбадалкунӣ, 

яъне Парванда ИнтихобҳоПараметрҳои 

худбадалкунӣ (Файл ПараметрыПараметры автозамены) равзанаи махсуси 

дигаре фаъол мегардад, ки он низ, дар навбати худ, аз якчанд зербанд иборат 

аст. Тугмаҳои қабатии ин равзана барои иваз намудани рӯйхати параметрҳои 

он хизмат мерасонанд. Намуди мазкури дар расм овардашудаи равзана хоси 

тугмаи қабатии Худбадали он мебошад. Дар ин маврид равзана ба корбар 

имконият муҳайё месозад, ки вай тугмаҳои худбадалкуниро намудор ё ноаён 

гардонад, ғалатҳои тасодуфии калимаҳои матнро ба таври худкор ислоҳ 

намояд (масалан, ҳарфи якуми ҷумларо ба ҳарфи калон табдил диҳад, аз ду 

ҳарфи калони ибтидоии калима ҳарфи дуюмашро ба 

хурд иваз намояд), баъзе тугмаҳои ҳарфиро бо 

аломатҳои формулаҳои математикӣ вобаста намояд 

ва ғайра. Аз имкониятҳои зербанди мазкур истифода 

бурда, ҷумлаҳои дар матн зуд-зуд такроршавандаро 

бо ёрии пайдарпайии ду-се аломат рамзбандӣ 

намудан ва ҳангоми пахши ин аломатҳо ба таври 

худкор онҳоро ба ҷумлаи зарурӣ иваз намудан, 

имконпазир мегардад.  



15 

 

Масалан, дар расми зерин тарзи бо ёрии пайдарпайии ҳарфҳои «ти» 

рамзбандӣ намудани мафҳуми «технологияи иттилоотӣ» нишон дода 

шудааст. Ҳангоми аз сафҳакалид пай дар пай ворид кардани ҳарфҳои т ва и 

ба таври худкор дар мавқеъи ҷойгиршавии курсор ибораи технологияи 

иттилоотӣ пайдо мешавад.  

 

Танзими хосиятҳои нигаҳдории санадҳои 

рӯнамоиро бо ёрии имкониятҳои банди Сабткунӣ 

(Сохранение) иҷро мекунанд. Бо ёрии ин равзана 

интихобҳои нигаҳдории рӯнамоҳо,  интихобҳои 

таҳрири худмухтори рӯнамоҳо, интихобҳои 

якҷоякунии санади рӯнамоҳо ва ғайраро ба танзим 

овардан мумкин аст. Яке аз интихобҳои муҳими ин 

банд – муайян намудани ҷузъдонест, ки дар он 

рӯнамо пас аз муддати муайяни вақт ба таври худкор сабт карда мешавад. 

Масалан, корбар метавонад барои ҳифзи маҳсули эҷоди худ бо ёрии зербанди 

 пас аз ҳар 5 дақиқа сабти худкори санади 

рӯнаморо дар ҷузъдони муайяншуда ба роҳ монад.  

Банди Забони равзанаи робитавӣ танзими 

забонии намошро ба ӯҳда дорад. Аз 

имкониятҳои ин банд истифода бурда забони 

таҳрири санади рӯнамо, забони маълумотнома, 

забони интерфейси барнома ва ғайраро интихоб 

ё муқаррар кардан мумкин аст. Ҳамчунин 

тавассути ин банд аз абарпайвандҳои Microsoft 

истифода бурда, забонҳои дигарро ба барнома илова ё аз он ҳазф намудан 

мумкин аст.  

Яке аз бандҳои муҳими танзими интихобҳои 

рӯнамосозӣ дар PowerPoint банди Иловагӣ ба шумор 

меравад. Бо ёрии ин банд хосиятҳои зерини 

барномаро танзим ва ҷӯр намудан мумкин аст: 

параметрҳои тасҳеҳкунӣ, буридан, нусхагирӣ, 

ҷойгузин,  сифати тасвир, андозагирӣ, экран, рӯнамои 

слайдҳо, чоп, ҳамроҳкунии овоз ва ғайра. 

Аслан мақсад аз тайёр намудани рӯнамо, чопи он 

дар қоғаз нест. Рӯнамо барои тамошо дар экрани 
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компютер ё экранҳои калонтар (бо ёрии проектори электронӣ) сохта 

мешавад. Аммо баъзан зарурати чопи рӯнамо дар қоғаз низ пеш меояд 

(ҳамчун хомнавис, маводи тақсимотӣ ва ғайра). Дар ин гуна мавридҳо, барои 

танзими амалҳои вобаста ба чопкунии рӯнамо, дар барномаи PowerPoint аз 

фармонҳои Парванда Интихобҳо Иловагӣ Чоп (Файл 

ПараметрыДополнительно  Печать) истифода мебаранд. Дар натиҷа 

зербандҳои зерини блоки Чопро фаъол ё ғайрифаъол гардонидан мумкин аст:  

 Чопи заминавӣ (Фоновая печать); 

 Чопи ҳуруфҳои TrueType ҳамчун тасвири графикӣ (Печатать шрифты 

TrueType как графику);  

 Чопи объектҳои татбиқшуда бо имкониятҳои ҷории ҳалкунандагии 

чопгар (Печатать внедренные объекты с текущим разрешением принтера); 

 Сифати баланд (Высокое качество); 

 Ҳамрадифсозии тасвирҳои шаффоф бо имкониятҳои ҷории 

ҳалкунандагии чопгар (Выравнивать прозрачные рисунки с текущим 

разрешением принтера). 

Якчанд параметри иловагии дигар танзими чопи санади рӯнаморо 

бевосита ҳангоми раванди чопи он дар чопгар ба ҳисоб мегиранд: истифодаи 

танзимҳои қаблии чоп, муайянкунии андозаи слайд бо андозаи саҳифаи чопӣ, 

муайянкунии рангҳои чопии рӯнамо, чоп кардан ё накардани слайдҳои 

пинҳон (махфӣ), чорчӯбасозии слайд ва ғайра.  

Барои ба чоп баровардани дарунмояи рӯнамо 

бошад, мисли виростори матнии MS Word кифоя 

аст, ки аз комбинатсияи тугмаҳои сафҳакалид 

(Ctrl+P) ё фармонҳои ПарвандаЧоп (Файл 

Печать) истифода барем. Дар натиҷа дар экрани 

компютер равзанаи робитавии интихоби чопгар ва 

хосиятҳои чопи рӯнамо фаъол мегардад. Бо ёрии ин 

равзана навъи чопгар, миқдори нусхаҳои чоп, тарзи 

чоп, ранги чоп ва ғайраро ба танзим овардан мумкин аст. 

Вазифаи бандҳои танзими тасмаи афзорҳо ва лавҳаи дастрасии 

фаврӣ аз номашон ҳувайдост. Онҳо барои ба тасмаи афзорҳо ҳамроҳ 

намудани ягон афзори нав ва ё баръакс, аз он ҳазф намудани афзорҳои дар 

айни ҳол нолозим, пешбинӣ шудаанд. Ба ҳар як корбар имконият дода 

мешавад, ки равзанаи барнома ва афзорҳои онро барои худ мувофиқ созад. 

Бо ёрии ин бандҳо корбар инчунин имконият дорад, ки тасмаи афзорҳои 

хусусии худро эҷод намояд ва дар он афзорҳоеро ҷой диҳад, ки онҳо дар 
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раванди рӯнамосозии вай бештар мавриди истифода қарор доранд. Тартиби 

ҷойгиршавии афзорҳоро дар тасма худи корбар муайян мекунад. Ба маҷмӯъ 

ва ҳар як афзори хусусӣ низ вай метавонад мувофиқи диди худ номгузорӣ 

кунад.  

 

 

 


