Power point
HOME
 Clipboard :- ਲਿਖੇ ਹਏ matter ਤੇ cut, copy, paste ਤੇ Format pattern ਦਾ option use ਕਰਨ ਿਈ।








Slide :
New slide :-To take a new slide.
Layout :- To change the layout of the slide.
Delete :- To delete the selected slide.
Reset :- To delete the formatting of the matter.
Font :- To do the formatting of the matter.
Paragraph :- To do the written matter on the left, centre or right side and to use the bullet
style.
 Text direction :- To change the direction of the matter.
 Align text :- To do the matter left, right or in center.
 Convert to smart art :- To change the written matter into smart art.
 Drawing :- Shop ਦੇ use ਨਾਿ ਕੁੱ ਝ ਵੀ ਬਨਾਉਣ ਉਸ ਲਵੁੱ ਚ color fill ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ shapes ਨੂੰ Arrange
ਕਰਨ ਿਈ use ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ।

 Design :
 Page setup :- Slide page ਤੇ portrait ਜਾਂ landscape ਕਰਨਾ।
 Themes :- Slide ਤੇ ਅਿੁੱਗ- ਅਿੁੱਗ style, color ਆਲਦ ਦੇ theme ਿਗਾਉਣਾ।
 Background :- Slide ਅਤੇ background ਤੇ ਕਈ style ਿਗਾਉਣਾ ਤੇ hide background graphic
slide page ਤੋਂ theme ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ।
 Animation :
 Preview :- Slide ਤੇ ਿੁੱਗੇ animation ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਿਈ।
 Animation :- ਇੁੱ ਥੇ ਅਿੁੱਗ- ਅਿੁੱਗ animation apply ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਾਲਰਆਂ ਤੇ ਇਕ ਹੀ
ਕਰਨਾ ਹਵੇ ਤਾਂ Apply to all ਤੇ click ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
 Custom animation :- ਇਸ ਲਵੁੱ ਚ ਵੀ ਅਿੁੱਗ style ਦੇ animations ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜ ਲਕ select ਕੀਤੇ matter
ਤੇ ਹੀ apply ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

 Slide :
 Short slide show
 From beginning :- To start slide show from beginning.

 From current slide :- Selected slide ਤੋਂ show.
 Custom slide show :- ਸਾਰੀਆਂ Slides ਲਵਚੋਂ ਲਜਹੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ select ਕਰਕੇ show
ਕਰਨ ਿਈ।

 View :
 Presentation view :- ਅਿੁੱਗ style ਲਵੁੱ ਚ slides show ਕਰਨ ਿਈ। Example: normal, slide,
sorter, notes page ਜਾਂ slide show ਅਤੇ slide master, handout master ਜਾਂ notes master.
 Show/ hide :- Ruler bar guidelines ਨੂੰ show ਜਾਂ hide ਕਰਨ ਿਈ।

 Zoom :- To zoom the page.
 Fit to window :- To normal the size of page.
 Color/ Grayscale :- Slide ਨੂੰ colored, grayscale ਜਾਂ pure black and White ਕਰਨ ਿਈ।

