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 Wordافزار نرم  معرفی

ها یا پردازشگر واژه Word Processorبه ویراستار متنی یا ویرایشگر متنی معروف است و به آن  wordافزار نرم

افزارهای رمنقرار دارد )برای دسترسی به  Microsoft officeای به نام افزار در مجموعهنرم این گویند.می

Office قسمت توانید از میStart  و سپسAll program  مجموعهMicrosoft Office   را انتخاب کرده و

-. نسخهافزارهاستترین نرمتوان گفت جزء پرکاربردترین و محبوبمی و تقریباً (افزارهای این مجموعه را ببینیدنرم

 شود.می Updateهر دوسال تقریباً وجود دارد که  Wordهای مختلفی از 

Word 95 

Word 97 

Word 2000 

Word 2002 یا  11خه که به نسXP  هم معروف

 است

Word 2003 

Word 2007 

Word2010 

Word 2013 

 و.....

 نصب نرم افزار

زدن جای برنامه را  nextرا اجرا کنید و برنامه را نصب کنید با چند تا  setupتوانید برای نصب به راحتی می

تن فزدن و ر Nextهم دارد و با چندتا  Defaultها نصب شود و.... البته خود برنامه کنید، کدام برنامهمشخص می

 افزار را نصب کنید.توانید به راحتی نرمبه مرحله بعد می

ع نصب گزینه  موق ی استرا روی سیستم خود داشته باشید کاف wordهای مختلف نکته: اگر بخواهید نسخه

Customize  را انتخاب کنید در حالت عادی وقتی شماInstall Now شود و افزار قبلی پاک میرا بزنید نرم

 ،کنیدرا انتخاب می Customizeکند وقتی سفارشی می Customize. گزینه شودجایگزین می افزار جدیدنرم

 .های قبلی برنامه را برای من نگه دارعنی همه نسخهوجود دارد ی Keep all previus versionای به نام گزینه
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 Wordهای اجرای برنامه روش

 : آیکون کاتشورت قرار دادن روش اول  Word  رویdesktop  

All program  Microsoft Office          راست کلیک روی برنامه Word          Send to 

creat shortcut 

 شود.ایجاد می desktopروی  wordافزار نرم Shortcutبنابراین 

 :دومین روش این است که وارد  روش دومStart های اخیر شویم و در برنامهWord را پیدا کنیم

هایی هستند که اخیراً های اخیر برنامهبرنامه

اگر  شده است و متغیر است. از آنها استفاده

 pinای را های اخیر برنامهبخواهید در برنامه

 Start. ابتدا روی برنامه از قسمت کنید 

menu () کلیک راست کنید و گزینه

Pin to start menu .را انتخاب کنید 

برای همیشه در  wordبه این ترتیب برنامه 

 وجود خواهد داشت. startقسمت 

 روش سوم:

افزار نرم Quick searchاز قسمت 

 موردنظرتان را جستجو کنید

 روش چهارم: 

( از all program)ها قسمت برنامه از

 .برنامه را باز کنیدآفیس مجموعه مایکروسافت

 روش پنجم:

در هر جایی از فضای کامپیوتر مانند 

Desktop  و یا یکی ازDrive ها کلیک

سپس  و Newراست کنید و با انتخاب گزینه 

سند  Microsoft word documentکلیک روی 

 جدیدی را ایجاد کنید.

 

 های اخیربرنامه

 Pinهای برنامه

 شده

Quick search 

Start Menu  
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 wordساختار و اجزای برنامه 

1- TitleBar :اولین نوار در  یا نوار عنوانword ًسند را و پسوند در وسط نوار نام  است تقریبا

 Wordدر غیر این صورت خود  ،گذاری کرده باشیدالبته در صورتیکه که سند را ذخیره و نام بینیدمی

 های خدماتیِشامل دکمه Titlebar.نوار عنوان یا Document 1مثال  دهدبه سند شما شماره می

گزینه ، Ribbon display option، کردن برنامه Maximizeو  Minimizeبستن برنامه، 

Help کلیدهای ،Undo  وRedo ،Quick Acess toolbar که  یا نوار دسترسی سریع است

 Moreو کلیک روی  Quick acess toolbarبا انتخاب  .توانید آن را سفارشی هم بکنیدمی

Comment را به نوار عنوان اضافه کنید. موارد بیشتریتوانید می 

 

2- ToolBar :این نوار شامل  یا نوار ابزارFile, Home, Insert, Design, Page Layout 

References, Mailing, Review, view  در زیر در مورد هرکدام از ابزارهایToolbar  توضیح

 داده شده است.

 File:  :شامل امکاناتی مثلNew ،Open ،Save، Save as  و.... است کلید میانبر این قسمت

Alt+F  است. کسانی که باword 2007 کنند کار میfile  ندارند وOffice Button  دارن

 در این قسمت قرار دارد. wordبیشتر تنظیمات مهم  .که به دکمه آفیس مشهور است

 Tab:جلوی  هاFile ها با حروف بزرگ نشان داده به بعد تب 2013بینید از نسخه ها را میتب

 اند.شده

□ Home یعنی خانه، منبع، جای اصلی بیشتر کارهای مهم در :Home .است 

□ Insertدرج کنید مثل تصویر،  : یعنی درج کردن، اضافه کردن هرچیزی را که بخواهید

 شکل، فرمول، عالئم

□ Design رودتب طراحی است برای طراحی جدول و یا صفحه به کار می 

□ Page Layuot بندی، یعنی صفحه بندی یا چیدمان صفحه، کارهایی مثل ستون

 ، تنظیمات حاشیه و.... در این تب قرارداردجهت صفحه

□ References قی، ایجاد فهرست مندرجات و ... یعنی رجوع کردن کارهایی مثل پاور

 است پذیرامکاندر این تب 

□ Mailing نگارینامه  
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□ Review  ،های امالیی و.... کامنت گذاشتن، غلطکارهایی مثل یعنی بازبینی و مرور 

□ View در یعنی دیدن و نما، نمای برنامه .word های مخفی وجود دارد که قسمت

و با  viewتوانید از قسمت ها را نبینید ولی میممکن است در حالت عادی شما آن

یعنی خطوط  grid lineگزینه  ها را ببینید.ها، این قسمتزدن تیک مربوط به آن

 Navigation Pane. گزینه کنداین خطوط برای طراحی به شما کمک می  ،شبکه

 Heading, Pages, Resultبخش است  3تگر این قاب شامل یعنی قاب هدای

را بزنید. همه میانبرها را نشان  Altتب اصلی داریم. برای دیدن کلیدهای میانبر این قسمت کلید  8به طور کلی 

دهد. برای کسانی که قصد دارند کمتر از موس استفاده کنند و سرعت باالتری داشته باشند میانبرهای خوبی می

 است.

3- Ribbon :شود. جالب است که بدانید هر تبی را بزنید روبان مربوط به آن تب باز می یا روبان

های مختلفی Groupشوید می Homeبه عنوان مثال وقتی شما وارد تب  بندی دارنددسته هاروبان

مت ها در کنار خود یک عالGroupفونت و....(. برخی از این  Groupپاراگراف،  Groupبینید )را می

 Groupتر آن ایحرفه وهای بیشتر به قسمت ار فلش مانند دارند )فلش جنوب شرقی( که شما

 کند.هدایت می

4- Ruler بندی، های مهم برای صفحهبینید. یکی از قسمتکش را میها خطزیر روبان کش:یا خط

آن  Viewتوانید از قسمت کش را ندارید میها و شیرازه است. اگر خطبندی، تنظیم حاشیهپاراگراف

های کش سمت چپ یا عمودی. قسمتکش باالیی یا افقی و خطکش داریم خطتا خط 2را فعال کنید. 

توانید تایپ کنید. عالئم های سفیدرنگ جایی است که میاند و قسمتکش حاشیهرنگ خططوسی

ود. شبندی و تنظیمات تورفتگی استفاده میها برای پاراگرافکش وجود دارد که از آنخاصی روی خط

 د شد.ندر جلسات بعدی به طور مفصل شرح داده خواهها این عالئم و کاربرد آن

5- Page :کنیم یعنی صفحه یا همین چیزی است که داخلش تایپ می قسمت بعدی یا صفحهPage 

 .کنیماستفاده می Ctrl+Enterبرای زیاد کردن تعداد صفحات از کلید 

6- Status Bar :این نوارکه در پایین صفحه وجود دارداست قسمت بعدی نواری  یا نوار وضعیت . 

و.... چنانچه  (تعداد کلمات) Words، (تعداد صفحات) Pages، (هاتعداد بخش) Sectionشامل: 

تری راست کلیک کنید تا موارد بیش روی نوارقسمت اضافه کنید  نهای بیشتری را در ایمایلید گزینه

 در سمت راست ها را به نوار اضافه کنید.را ببینید و درصورت تمایل با انتخاب موارد موردنیازتان آن

درصد 511توانید از صفر تا ، میZoomنماهای برنامه و . قسمت دیگری نیز وجود دارد ،وضعیت نوارِ

 .زوم کنید و هرگز فراموش نکنید که زوم هیچ تاثیری در پرینت سند شما ندارد
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7- Scrollbar :وار برای پیمایش و حرکت در سند وجود دارد مخصوصاً زمانی که ناین  یا نوار پیماش

تعداد صفحات سند شما زیاد است بسیار مفید خواهد بود. هنگام حرکت در بین صفحات با استفاده 

 شود. از این نوار، شماره صفحه نمایش داده می

 Wordکارهای اساسی و اولیه در 

  پسونداسناد: -1

 2113تر یعنی تا های قدیمیشود. پسوند این اسناد در نسخهگفته می word ،documentبه اسناد 

doc   پسوند به بعد 2117بود ولی از docx های قدیمی را های باالتر، نسخهاضافه شد. همیشه نسخه

مثالً  های باالتر را پشتیبانی کنند.توانند نسخههای قدیمی نمیکند ولی گاهی اوقات نسخهپشتیبانی می

یا  دارد بفرستید، باز نشود word 2003دارد را برای کسی که  docxاست سندی که پسوند ممکن 

و آن این است که شما بتوانید سند  انجام دادیک ابتکار بزرگ  Office. در واقع ریختگی داشته باشدبهم

 پنجره شدن پس از بازبه این ترتیب که در هنگام ذخیره سند و ذخیره کنید. هم  doc خود را با پسوند 

 تارا انتخاب کنید  Word 97-2003 Document (*.doc)گزینه  Save as typeذخیره از قسمت 

 شود.ذخیره  docسند شما با پسوند 

  سند جدید گرفتن: -2

  Ctrl+Nکلید میانبر 

 Quick Access Toolbar)اگر این گزینه راندارید از قسمت  Titlebarکلیک روی کاغذ سفید در  

 را انتخاب کنید تا به نوار عنوان اضافه شود(. Newگزینه 

File              New 

 بستن اسناد: -3

 Ctrl+Wکلید میانبر : 

 ترین راه()آسان زدن عالمت 
File                Close 

 ذخیره اسناد -4

File              Save 

 در باالی صفحه کلیک رو عالمت 

شود که مکان ذخیره کردن فایل را کنید یک پنجره باز میاگر اولین بار است که سند خود را ذخیره می

توانید تعیین کنید، برای گذاشتن نام برای سند از قسمت از باالی صفحه و یا از سمت چپ صفحه می

File name  و برای انتخاب پسوند فایل از فیلدSave as type از این فیلد  کنیدتوانید استفاده می

در قسمت  Author ،Tagsنام نویسنده یا  .استفاده کنیدتوانید مینیز کردن سند  pdfمخصوصا برای 
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توانید به سند خود کلیدواژه یا تگ اختصاص دهید به این ترتیب در جستجو و بازیابی سند تگ می

یک آن را بزنید از صفحه استفاده کنید و ت Save thumb nailکمک خواهد کرد. چنانچه از گزینه 

 شود.کردید صفحه اول سند دیده می saveگیرد و در هرجایی که سند را اول سند عکس می

Save as ممکن است بخواهید سند خود را در جای دیگری نیز ذخیره کنید که به این عمل :Save 

as گویند. کلید میانبر آن میF12  است و یا اینکه از قسمتFile .آن را انتخاب کنید 

 باز کردن اسناد: -5

 Ctrl+Oکلید میانبر 

Quick acess toobarدر باالی صفحه اگر این عالمت را ندارید از قسمت  کلیک روی عالمت 

  
کنید سندهای اخیر را هم نمایان شود. زمانی که شما سندی را باز می Titlebarبزنید تا در آن را تیک 

یا  توانید سنداید البته میها استفاده کردهاسنادی هستند که شما اخیراً از آن های اخیر،بینید. سندمی

را بزنید تا سند  کنید. این عالمت  Pinکنید را در این قسمت ها کار میسندهایی را که روزانه با آن

 کردن هم کافی است دوباره همان عالمت را بزنید. unpinبرای شود.  pinموردنظرتان 

برای باز کردن سند  این است که در هرجایی از فضای کامپیوتر که سند خود را ذخیره  روش دیگر

 اید، از همان جا سند را باز کنید.کرده

 تنظیمات مهم

 optionتنظیمات مهمی وجود دارد. با انتخاب گزینه   Optionو آخرین گزینه آن یعنی  Fileدر قسمت 

 تب اصلی دارد. Option 6شود. های مختلف آن نمایان میتب

هر تب  گفته خواهد شد  و کاربردی در این جلسه تنها تنظیمات مهم

General عمومی 

Display نمایش 

Proofing یابیغلط 

Save ذخیره 

Language زبان 

Advanced پیشرفته 
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General 

 را بردارید.   Show mini toolbar selection تب تیک مربوط به گزینهتوانید از طریق این می

 

 

 

ای مطابق شکل باال باز خواهد شد که ممکن یک نوشته در سند، پنجره انتخاباگر دقت کرده باشید هنگام 

بردارید تا دیگر این  را تیک گزینه مربوطه Generalتوانید از تب است برای برخی از کاربران جالب نباشد. می

 .پنجره ظاهر نشود

هست. نام کاربری است که هم  Initialیا  Usernameاهمیت بیشتری دارد  Generalقسمت دیگری که در 

است و زمانی  Userهم معموالً حرف اول  Initialگذاشتن کاربرد دارد.  Commentو هم در  کردن saveدر 

که برگرفته از حرف اول   S 1S ,2یابد مثل هایی اختصاص میگذارید شمارهمی Commentکه شما در سندی 

user  یاInitial .است 

Save 

 کنیم.ها اشاره میترین آنهای کاربردی بیشتری دارد که به مهماین تب گزینه

ل در این گزینه او توانید از این قسمت نیز پسوند اسناد را تغییر دهید.شما می اسناد با چه پسوندی ذخیره شوند؟

 است که شما می توانید با استفاده از فیلد آن، پسوند اسناد را تغییر دهید. Save file in this formatقسمت 

Recovery گزینه بعدی در این تب  :کردنSvae Auto Recover Information every minute   .است

اگر برق   )منظور سندی است که شما در حال کارید(. بگیرد Recoveryیعنی اینکه از سند شما هر چند دقیقه 

در حال کار روی آن هستید از بین برود با وجود این  که ع شود و یا شارژ دستگاه تمام شود ممکن است سندیقط

ید کنگرفتن را تعیین کنید. به عبارتی تعیین می Recoveryدقیقه زمان برای  121تا  1توانید از گزینه شما می

ت با روشن کردن سیستم خود بالفاصله در گرفته شود. در این صور Recoveryکه هر چند دقیقه از سند شما 

دقیقه پیش است آیا  11دهد این سند را من دارم و برای به شما هشدار میشود و سمت چب یک قاب نمایان می

 دقیقه باشد. 11خواهید؟ بنابراین این گزینه خیلی پرکاربرد است و بهتر است روی همین آن را می
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Auto recover file location ینه مکان ذخیره این گزAuto Recover توانید کند که میرا مشخص می

 آن را تغییر دهید.

 Saveاست که در انتهای پنجره  Embed Fonts in the fileوجود دارد.  Saveگزینه جالب دیگری که در 

قرار گرفته است. ممکن است شما سندی را برای شخص دیگری بفرستید و از فونتی استفاده کرده باشید که در 

ریختگی ریختگی سند زیاد است با وجود این گزینه احتمال بهمسیستم گیرنده موجود نباشد، بنابراین احتمال بهم

 شوند البته که حجم فایل باالها تعبیه میتبه معنای تعبیه کردن است یعنی فون Embedبه صفر خواهد رسید. 

 ریختگی ایجاد نخواهد شد.رود اما بهممی
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Advanced 

در واقع در اکثر موارد  کنید اعداد به چه شکلی باشند.ای وجود دارد که شما تعیین میدر این تب گزینه اعداد:

متن فارسی است عدد فارسی باشد. برای خواهید اگر متن انگلیسی است عدد شما انگلیسی باشد و اگر شما می

گزینه  Show document Contentاز بخش مربوط به  Advancedتنظیم این مورد پس از انتخاب 

Numeral  را پیدا کنید و با استفاده از فیلد روبروی آنContext شود اگر را انتخاب کنید. این گزینه باعث می

مت را اگر تنظیمات این قس اگر فارسی باشد اعداد نیز فارسی باشند.زبان متن انگلیسی باشد اعداد انگلیسی و 

 کنید. persianزبان را  Region & languageو  Control panelانجام دادید اما درست نشد باید از 

ور . برای این منظمتر باشدکش است و بهتر است روی سانتیواحد خطتنظیم دیگری که  در این تب اهمیت دارد 

موجود در این پنجره گزینه های را پیدا کنید و سپس از گزینه  Display عنوان Advancedپس از انتخاب 

Show measurments in unit of متر بر روی سانتی واحد را اشاز فیلد کناری و بیابید   را(Centimeter) 

 .قرار دهید

 روال شروع به کار در برنامه

یعنی بعد از بازکردن برنامه بالفاصله شروع به نوشتن  wordپردازیم که قبل از کار با ت به این میدر این قسم

 کنیم و بعد شروع به نوشتن کنیم. نکنیم یک روال یا الگوریتمی را طی

 اجرای برنامه -9

های مختلف نمایش را پیدا و یکی از حالت Viewسند را به چه حالتی ببینیم. از تب  نمای برنامه : -2

 کنیم.ها را انتخاب میآن

  

  

  

  

  

 

read mode  ،یعنی حالت فقط خواندنی/ حالتی است که فقط برای خواندن یک متن کاربرد دارد

 کش نداریمتر است، در این حالت خطها غیرواقعی و درشتاندازه

print شوندکش افقی و عمودی دیده میخط 2ت دهد در این حالحالت چاپ را نشان می 

web layout کش عمودی را نداریمنمایش مانند صفحات وب است در این حالت خط 

outline حالت خطوط خارجی/ بیرونی 
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Draft شود.نویس در این حالت فاصله بین صفحات دیده نمینویس یا چکپیش 

 است.  Printبهترین نما برای نوشتن حالت  

  نیز وجود دارند. Zoomکنار  Statusbar برخی از این نماها در قسمت نوار وضعیت 

Zoom:  .111درصد عادی است. بیشتر از 111بعد از انتخاب یکی از نماهای برنامه زوم اهمیت دارد 

 شود.تر میکوچک 111بزرگ و کمتر از 

 One page نمایش یک صفحه 

 Multiple page نمایش چند صفحه 

 Page with 
 شودعرض صفحه بیشتر می

توانید زوم را تنظیم کنید. اگر روی درصد  زوم نیز می Statusbarیا از قسمت نوار وضعیت 

کلیک کنید یک  Viewدر تب  عزوم واقبین ذرهیا روی  

 Page with از را هم داریم که Tex withفقط گزینه  ،ها را داردشود که همین گزینهپنجره باز می

هم تعداد  Many pageکند تا صفحه را. با گزینه تر است و بیشتر متن را درشت میکمی درشت

 کنید.خواهید ببینید را مشخص میصفحاتی که می

وجود  page layoutصفحه بندی در تب  : (Page Layout)بندی یا تنظیمات صفحه صفحه -3

را بزنید  Page Setupقرار دارد. چنانچه فلش ها، جهت کاغذ و..... در این تب مواردی مثل حاشیه دارد.

 ای تر آن قسمت باز شود.شود تنظیمات حرفهها باعث میGroupها در همانطور که گفته شد فلش

Margin  اگر کمتر بدید ممکن است قسمتی از متن در  متر مناسب استسانتی 3تا  1یا حاشیه: بین

 111دارد. معموالً برای هر  Guttterای به نام گزینه Office، برای شیرازه یا صحافی پرینت نباشد

 1صفحه داشته باشد  211مناسب است بنابراین اگر کتاب یا سند شما  Gutterسانت صفحه نیم

 صفر است. Gutterهای اداری یا شیرازه نیاز دارد. در نامه Gutterمتر سانتی

Orientaion جهت کاغذ معموال عمودی یا :Portrate است اما افقی یا  مناسبLandscape  بیشتر

 ها یا تبلیغات کاربرد دارد.نامهبرای مدارک، گواهی

Paper4 گزینه توانید اندازه کاغذ را تعیین کنید معموالً: با این گزینه میA برخی کنند. را انتخاب می

 به نوع پرینتر شما بستگی دارد. 3Aها مثل اندازه

این  Okبا استفاده از فلش جنوب شرقی در هر تب انجام دهید با زدن نکته: هر گاه تنظیمات خاصی را 

را انتخاب کنید، برای همیشه  Set as defaultشوند، اما اگر گزینه تنظیمات فقط روی سند حاضر اعمال می

 شود.کنید انجام میاین تنظیمات روی هر سند جدیدی که باز می
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4- Direction  جهت  که قبل از تایپ کردن الزم است انجام دهید: از کارهای مهمی جهت نوشتنیا

جهت نوشتن را تعیین کنید. اگر  توانیدنوشتن و زبان نوشتن است. برای هر پاراگراف فقط یک بار می

 متن شما دو زبانه است، جهت نوشتن را بر اساس زبانی که غالب است تعیین کنید. 

سمت راست جهت نوشتن را راست به چپ  Ctrl+shiftکلید میانبر برای جهت نوشتن در کیبورد: 

کند. اگر کلید میانبر را فراموش سمت چپ، جهت نوشتن را چپ به راست می Ctrl+shiftکند و می

برای چپ به راست کردن جهت نوشتن  برای راست به چپ کردن و از عالمت   کردید از عالمت 

 استفاده کنید.

تد؟ افچین کنید. چه اتفاقی میو در عوض تراز نوشتن را راست نکنید را تنظیم Directionیک اشتباه رایج: شما 

افتد. بنابراین اول جهت نوشتن را تعیین کنید بعد زبان نوشتن و سپس تراز یا انگلیسی پشت فارسی می

Aligment .را تعیین کنید 

   

 

 

 

 

 

 .است Alt+ shift کلید میانبر برای تعیین زبان نوشتنزبان نوشتن:  -5

 

ها سبک ها را تغییر دهیم، به آنها و پاراگرافتوانیم فرمت نوشتهچگونه می (:formatبندی )قالب -6

 قرار گرفته است. Homeبدهیم و.... بیشتر این تنظیمات در تب 

ا اینکه ی تنظیم کنیم و بعد شروع به نوشتن کنیمبرای این منظور دو روش وجود دارد یا از ابتدا قالب را 

 بندی را انجام دهید که در این صورت باید حتما متن را انتخاب کنید. بعد از شروع به کار بخواهید قالب
 

 

 

 چینچین و راستچین، وسطچپ

Aligment  

 جهت نوشتن
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هایی که ابجدهوز دارند مخصوص زبان فارسی دهند. قلمهایی که وجود دارد، فونت نوشته را تغییر میقلم نوع قلم:

اند یعنی دو زبانه و... Tahomaو  Verdanaو  Times New Romanو  Arialها مثل هستند. برخی قلم

 خواهید را نداریدهای شما کم است و قلمی را که میدهند و هم انگلیسی را. اگر قلمهم فونت فارسی را تغییر می

 Controlدر  Fontsتوانید ابتدا قلم را از اینترنت دانلود کنید و آن را در پوشه می Bzarیا  B Nazaninمثل 

Panel  ( وارد کنیدPaste )کنید . 

در  Webdingو  Windingهایی مثل : ها نمادین هستند، یعنی فقط نماد و سمبل هستند. قلمبعضی قلم

س از پد به عبارتی اگر متنی انگلیسی داشته باشید و نکنها قرار دارند و فقط انگلیسی را عوض میانتهای قلم

ند. برای کرا به یک سمبل یا نماد تبدیل میانتخاب متن یکی از این دو قلم را انتخاب کنید هر کدام از کاراکترها 

 ها استفاده کنید.تونید از این قلمهای رمزی میرمزنگاری و نامه

توانید توانید تایپ کنید. میعددی که سایزش نیست را می توانید تغییر دهیدمی 72تا 8سایز قلم را از  اندازه قلم:

ه باشد. و بواحد اندازه قلم پوینت می قلم استفاده کنید.چک کردن اندازه برای بزرگ و کونیز   عالمت  از

 تر است.درشت Pixelگویند. نقطه ی مقدار از یا نقطه می  pt (Point)آن 

 Ctrl برای بزرگ کردن و کلیدهای  و چ ctrlهای چنانچه مایلید اندازه قلم را نقطه به نقطه بزرگ کنید از کلید

 . و ج برای کوچک کردن استفاده کنید

کند و روی فارسی هیچ تأثیری این گزینه فقط روی انگلیسی کار می  :Change caseیا   تغییرحالت 

 شود(:گزینه نمایان می 4 گزینه است )بازدن فلش کنار این عالمت  4ندارد. و خود شامل 

 Sentenceکند: حرف اول هر جمله را بزرگ می 

 lowerکند: حرف اول هر جمله را کوچک می 

 UPPER CASEکند.: همه حروف را بزرگ می 

 Capitalize Each Wordکند: حرف اول هر کلمه را بزرگ می 

 tOGGLE cASEکند.: حرف اول هر کلمه را کوچک می 
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 Clear all formatting    کند ها را پاک میاین گزینه تمام قالب ها:یا پاک کردن تمام فرمت

کند و شما یک نوشته عادی را نوشته انجام شده است را پاک می یعنی تمام تغییراتی را که روی یک

 خواهید داشت.

B  یاBold : برایbold رودکردن نوشته به کار می 

I  یاItalic: کندنوشته را کج یا مایل می 

U  یاUnderline: توانید از فلش کنار آن انتخاب کنید.کشد. مدل خط را میآندرالین زیر نوشته خط می 

Strikethrough شوداز این عالمت برای خط کشیدن روی یک نوشته استفاده می :زدن یا خط 

2X (Subscript :)به عنوان مثال اگر بخواهید فرمول آب  یا زیرنویس(o2H ) را بنویسید از این گزینه

 ا بزنید.این گزینه رخواهید حالت اندیس بگیرد انتخاب کنید و سپس کنید. عدد یا حرفی را که میاستفاده می

2X (Superscript :)توانید از این گزینه استفاده کنید. فقط برای گذاشتن توان می یا باالنویس یا توان

دقت داشته باشید که بعد از انتخاب این عالمت حتما دوباره برای غیر فعال کردن آن روی عالمت آن کلیک 

 .کنید

 Text Effects and شاملها به ترتیب از چپ به راست این گزینه

Typography و Text highlight color و  Font color  است. ازText Effect 

 Textگزینه  .برای متن انتخاب شده یک نوع جلوه در نظر بگیریم تا برای بیننده جلب توجه کندتوانید می

Highlight Color  زیر نوشته راHighlight  کند. گزینه میFont Color  رنگ فونت نوشته )رنگ قلم( را تغییر

)شش ضلعی( و  Standardرا بزنید و از قسمت  Moreتوانید گزینه های بیشتر میبرای انتخاب رنگ دهدمی

 .رنگ مورد نظر خود را انتخاب کنید Customیا 

برای  .دبرای نمایش نام و کلید میانبر هر گزینه با موس روی هر گزینه بایستید تا نمایان شو نکته:

 روی آن کلیک کنید.نیز ها خاموش کردن هر کدام از این گزینه

 Homeفلش جنوب شرقی تب 

 (Ctrl+D)کلید میانبر  فلش جنوب شرقی این تب را بزنید Homeبرای رفتن به تنظیمات بیشترتب 

در قسمت  .است Advancedو  Font. این پنجره دارای دوقسمت شودای مطابق شکل زیر باز میپنجره
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Font های فارسی و التین را از هم جدا کنید از قسمت توانید فونتبه راحتی میLatin text  لم و قنوع

( فونت و اندازه قلم برای یعنی زبان دوم) Complex اندازه قلم برای زبان انگلیسی را تعیین کنید و از قسمت

 تنظیمات اگر متن انگلیسی باشد با این قلم، با این. با انجام این زبان دوم یعنی زبان فارسی را تعیین کنید

 .و اگر فارسی با این قلم و سایز شودنوشته می Styleسایز، و با این 

Set as defualt شود با دو گزینه: آیا این تنظیمات فقط روی این سند ای باز میبا زدن این گزینه پنجره

شود اعمال شود )گزینه دوم(. با توجه اعمال شود )گزینه اول( یا اینکه این تنظیمات روی هر سندی که باز می

 wordنظیمات برای همیشه روی . با انتخاب گزینه دوم این تبه نیاز خود یکی از این دو گزینه را انتخاب کنید

 باقی خواهد ماند.

  

Strikethrough  روی نوشته خط

 کشدمی

Double strikethrough 2 تا خط

  کشدمی

Superscript  وSubscript  توان و

 اندیس

Small cap  همه حروف بزرگ

شود اما حرف اول هر جمله می

 شود.بلندتر می

All cap  همه حروف بزرگ و در

 است.یک راستا 

Hidden  برای مخفی کردن

یک  ند مثالًسقسمتی از متن 

 شود.پاراگراف استفاده می
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)فاصله کاراکترها از همدیگر را تعیین  Spacing)مقیاس(و  Scaleها شامل نیز گزینه Advancedدر قسمت 

)مکان عمودی کاراکترها است، فاصله کاراکترها را نسبت به خط تراز تنظیم کنید( است.  Positionکند( و می

 .که این قسمت خیلی کاربرد ندارد 

 توانید شروع به نوشتن کنید.حاال مینوشتن:  -7

 wordمیانبرهای کیبوردی در 

 کیبوردی را بدانید.های بعد از پشت سر گذاشتن مراحل قبلی و آماده شدن برای نوشتن. الزم است میانبر

توانید می Enterتواند از یک کلمه تا چند جمله باشد که یک مفهوم را برساند بازدن کلید پاراگراف می پاراگراف:

 پاراگراف بگیرید.

 استفاده کنید. Shift+Enter. برای گرفتن خط از کلید ابتدا و انتهای مشخصی دارد (:Lineخط )

ترین دکمه روی گیبورد است(. اگر نیاز به فاصله استفاده کنید. )طویل Spaceبرای زدن فاصله از کلید  فاصله:

 فاصله و نیم اینچ است. 8معادل  Tabاستفاده کنید. تقریبا هر  Tabبیشتری دارید از کلید 

ز ابتدا حذف ا Deleteشود. برای حذف کردن استفاده می Backspaceو  Deleteاز کلیدهای  حذف کردن:

 کند.از انتها حذف می Backspaceکند و می

 شود و روی فارسی تأثیری ندارد.اگر روشن باشدحروف التین بزرگ تایپ می: Caps lockکلید 

 دهدکار انجام می 3این کلید  :Shiftکلید 

 شتر بی، دهدبه صورت ترکیبی با کلیدهای باالیی صفحه کلید )اعداد( کار دوم این کلیدها را انجام می

 شود.انجام می Shiftها مثل عالمت سوال با کلید عالمت

  با کمکShift شود .حروف التین بزرگ تایپ می 

  کار بعدی کلیدShift گذاری زبان فارسی است. در اعراب 

shift+a برای فتحه : Shift+Dبرای کسره : Shift+Qبرای تنوین : shift+Fتشدید : 

 توانید از کیبورد مجازی استفاده کنیدمی برای یادگیری بهتر اعراب

 چراغ اعداد هست، برای تایپ اعداد باید روشن باشد Numlock کلید
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Undo وRedo:   وقتی کاری را اشتباه انجام دهید و بخواهید آن را خنثی کنید از کلیدCtrl+Z   استفاده کنید

اسمممتفاده   Ctrl+Yرا بزنید. اگر بخواهید کارتان دوباره برگردد از کلید         عالمت  Titlebarو یا از قسممممت   

 را بزنید. کنیدو یا از نوار عنوان عالمت 

Undo (Ctrl+Z) و برای خنثی کردن Redo (Ctrl+Y) شود.برای برگرداندن استفاده می 

 شود.از این کلید برای ایجاد کشیدگی در کاراکترها استفاده می :Shift+Jکلید 

 میانبرهای کیبوردی برای پیمایش

 برای حرکت در سند از چه کلیدهایی استفاده کنیم؟

های باال و پایین هستند. فلش arrow keyهای کیبوردی که اصطالحاً معروف به فلش های کیبوردی:فلش

 Ctrlروند. اگر با کلید های راست و چپ برای حرکت کاراکتر به کاراکتر به کار میبرای حرکت خط به خط و فلش

کند و در شود به جای کاراکتر به کاراکتر رفتن، کلمه به کلمه حرکت میترکیب شوند وسعت پیمایش بیتر می

 کند.پاراگراف به پاراگراف پیمایش می های باال و پایین نیزمورد فلش

 استفاده شوند. Ctrlکلید  ا: آخر خط   اگر به صورت ترکیبی بEndکلید  اول خط :Homeکلید 

Ctrl+Home اول سند  Ctrl+Endآخر سند : 

شما زیاد است  Zoomکند. چون ای صفحه را باال و پایین می: تیکه Page Downو  Page Upکلیدهای 

 Ctrl +Page Up/Pageرود یا زوم را کم کنید و یا اینکه از کم کنید صفحه به صفحه باال و پایین می اگر زوم را

Down  .برای حرکت صفحه به صفحه استفاده کنید 

 شود.به هر کدام از کلیدهای پیمایش اضافه شود گستره پیمایش زیاد می Ctrlبنابراین وقتی کلید 

Scroll Bar: توانید در بین صفحات سند پیمایش کنید خصوصا وقتی صفحات سند شما بار هم میبا اسکرول

ر آن نشان را در کنا بار کلیک کنید یا آن را باال و پایین ببرید شماره صفحهزیاد باشد. وقتی با موس روی اسکرول

 دهد.می

 های انتخاب نوشتهروش

دهیم. مثل چون خیلی از کارهای مهم را بعد از انتخاب انجام میخیلی مهم است  wordها در  انتخاب نوشته

 های مختلفی برای انتخاب یک متن وجود دارد.:کردن و یا تغییر فرمت دادن. روش Cut  کپی کردن،
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Drag برای  (هایعنی کشیدن روی نوشته) :کردنDrag  کردن بهتر است برای زبان انگلیسی از چپ و برای

 کنید. dragزبان فارسی از راست بکشید اگر متن دوزبانه است بر اساس جهت زبان غالب 

و چپ کاراکتر به کاراکتر  های راستهای باال و پایین خط به خط و فلشفلش :Arrow key+shiftانتخاب با 

 یابد که قبال راجع به آن توضیح داده شد.فه شود گستره انتخاب افزایش میهم اضا Ctrlکند. اگر کلید انتخاب می

 بار کلیک روی کلمه2 انتخاب کلمه:

 شودکنار خط کلیک کنید برای انتخاب موس باید شبیه فلش شود اگر بکشید چندتا خط انتخاب می انتخاب خط:

 بار کلیک داخل پاراگراف3 انتخاب پاراگراف:

 Slelectاست.  Selectو استفاده از گزینه آخر آن یعنی  homeروش دیگر در تب  Ctrl+A انتخاب کل سند:

all .را بزنید 

گاهی ممکن است بخواهید از یک قسمت تا قسمتی دیگر را انتخاب کنید. برای  انتخاب یک قسمت مشخص:

 این منظور

 Shift+click  و آخر آن Click  اول 

 را بگیرید و بعدی را انتخاب کنید. Ctrlبعد از اولین انتخاب  های پراکنده:انتخاب

 

 تماً موارد گفته شده در این جلسه را تمرین و تکرار کنید .حبرای شروع جلسه بعدی  


