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Word آشنایی با نرم افزار

نرم افزار Word یک برنامه ی واژه پرداز است که توانایی وارد کردن، اصالح، ویرایش و ذخیره کردن 
متن را به کاربر می دهد. این برنامه ابزاری برای ساختن سندهای متنی است، امکانات مفید زیادی دارد 

و کار با آن بسیار آسان است.

Word مراحل اجرای برنامه

1. روی دکمه start کلیک کنید.
2. گزینه ی all program را انتخاب کنید.

3. گزینه ی microsoft office را انتخاب کنید.
4. گزینه ی microsoft word را انتخاب کنید.

Word  معرفی صفحه ی

1. نوار دسترسی سریع )Quick access( : این ابزار شامل دستوراتی که بیشتر بکار می روند.
2. زبانه ها: تمام اعمال در برنامه ی Word را سازماندهی می کند.

3. نوار )Ribbon(: با انتخاب هر زبانه برگه ی باز می شود که به تعدادی گروه تقسیم شده است، هر 
گروه شامل یکسری دستورات است.

4. محیط تایپ : محیط تایپ مانند یک برگه سفید، آماده نوشتن یا تایپ کردن است.
5. نوار وضعیت: نوار وضعیت در پایین ترین قسمت صفحه Word قرار گرفته و دارای اطالعاتی نظیر 

شماره صفحه، تعداد کلمات و نوع زبان می باشد.
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ایجاد صفحه ی جدید

 blank انتخاب کنید و در پنجره ی ظاهر شده بر روی گزینه ی New گزینه ی file زبانه ی �
document کلیک کنید.

ctrl + N کلید میانبر �
� از نوار دسترسی سریع استفاده کنید.

شناسایی اصول تایپ یک متن ساده

� ابتدا باید جهت صفحه را مشخص کنید.
1 -Pargraph قسمت Home زبانه  ی
روی گزینه ی   )برای جهت فارسی( و گزینه ی )برای جهت انگلیسی( استفاده می شود.- 2

� برای تغییر زبان کلید میانبر Alt + Shift استفاده می کنیم.
� برای ایجاد فاصله بین کلمات از کلید Space استفاده می کنیم.

� برای رفتن به سطر بعد از کلید Enter استفاده می کنیم.
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� برای حرکت بین کلمات از کلیدهای جهت دار استفاده می کنیم.
End و انتهای خط کلید Home ابتدای خط کلید �

Page Down و انتهای صفحه کلید Page Up ابتدای صفحه کلید �
� یکی از رایج ترین کارهایی که تایپیست های حرفه ای انجام می دهند کشیدن حروف و کلمات برای 
زیبا سازی متن تایپ شده است. شما نیز می توانید با استفاده از این ترفند متون خود را در داخل 
ویندوز بکشید. برای این کار کافی است در هر مکانی از ویندوز، زبان ویندوز را روی فارسی تنظیم 
کنید. سپس حرف موردنظر خود را تایپ کرده و کلیدهای ترکیبی Shift + j را همزمان بفشارید.

� برای استفاده از عالئم !   و .... کلید Shift را با عالمت مورد نظر بگیرید.
� برای نوشتن حرف آ کلید Shift + H را بفشارید.

تمرین:
فایلی جدید ایجاد کنید و متن زیر را در آن تایپ نمائید.

سه اصل مهم برای آرامش: زندگی را ساده بگیرید، دنبال مشکالت بروید، کار را دوست بدارید.
  Three main principles for space of mind in life are take the life
easy, follow up the problems, like to working.

ذخیره اسناد

می توانید کارهایی را که یاد گرفتید را در کامپیوتر بر روی یکی از حافظه های کامپیوتر ذخیره کنید.
� زبانه ی file گزینه ی save و بعد روی گزینه ی Browse کلیک کنید، پنجره ای باز می شود 

که در کادر سمت چپ مسیری که می خواهید در آنجا ذخیره شود را انتخاب می کنید.
 در قسمت file name نامی را که دوست دارید تایپ کنید.- 1
سپس روی گزینه ی save کلیک کنید.- 2

Ctrl + S کلید میانبر �
� از نوار دسترسی سریع استفاده کنید.
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باز کردن سندهای ذخیره شده

زمانیکه فایلی را ذخیره کردید اگر بخواهید آن را دوباره ببینید و یا تغییر دهید مراحل زیر را به ترتیب 
انجام دهید.

� زبانه ی file گزینه ی open و بعد روی گزینه ی browse کلیک کنید، پنجره ای باز می شود 
که در کادر سمت چپ مسیری که فایل را قباًل در آن ذخیره کرده بودید را انتخاب کنید، سپس روی 

دکمه ی open کلیک کنید.
Ctrl + Oکلید میانبر �

� از نوار دسترسی سریع استفاده کنید.

تمرین:
فایلی جدید ایجاد کنید و متن زیر را در آن تایپ نمائید، سپس این فایل را به نام خود در فهرست 

ذخیره کنید.
اشعه ی ماوراء بنفش در اثر تخریب الیه اوزون وارد سیاره ما شده و موجب بروز بیماری هایی نظیر آب 
مروارید، سرطان پوست، تضعیف سیستم دفاعی بدن و باعث از بین رفتن گیاهان و محصوالت کشاورزی 

می شود.
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Print Preview )پیش نمایش(

قبل از این که مطالبی که تایپ کرده اید را چاپ کنید پیش نمایش آن ها را ببینید که آیا صفحه  آرایی 
که کرده اید درست می باشد.

� زبانه ی File گزینه ی Print را انتخاب کنید

پس از پیش نمایش چاپ و اطیمنان حاصل کردید که برای چاپ آماده است روی منوی File کلیک 
کنید از منوی باز شده گزینه ی Print را انتخاب کنید.

تعداد پرینت از صفحه ای که تایپ کرده اید را مشخص کنید.- 1
ممکن است چندین چاپگر یا Printer به سیستم شما متصل باشد پرینتر مورد نظر را انتخاب کنید.- 2
ممکن است فقط صفحات زوج یا فرد را بخواهید پرینت بگیرید می توانید از این قسمت انتخاب کنید.- 3
در این کادر شماره صفحه ای که می خواهید چاپ شود را وارد کنید.- 4
در این قسمت تعیین می کنید که روی کاغذ چاپ شود یا هر دو آن ها- 5
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شناسایی اصول قالب بندی متن

قالبهایی که نحوه ی نوشتار متن را تغییر می دهند عبارتند از:
� نوع، سایز، سایه و رنگ قلم

� سبک قلم )مورب، ضخیم، زیر خط دار(
� شکل حروف التین )بزرگ یا کوچک(

� رنگ زمینه قلم
� اندیس باال یا اندیس پایین

Font

 نوع فونت یا ظاهر نوشته خود را می توانید انتخاب کنید.
 می توانید اندازه ی فونت یا نوشته های خود را کوچک و بزرگ کنید.

 اندازه نوشته هایتان را 10 تا 10 بزرگ تر یا کوچک تر می کند.
 از سمت راست اولین گزینه زیر خط دار و دومین گزینه کج و سومین گزینه توپر یا ضخیم می کنید.

 افکت هنری به متن می دهد.
 می توانید قسمتی از متن را برای توجه بیشتر مارک یا هایالیت کنید.

  رنگ قلم را تغییر می دهد.
  روی متن خط می اندازد.

25 را می خواهیم تایپ کنیم.   اندیس باال و پایین است. مثال 
1. ابتدا عدد 5 را تایپ می کنیم.

2. بعد روی اندیس باال کلیک کرده.
3. عدد 2 را تایپ می کنیم.

4. سپس اندیس باال را غیر فعال می کنیم.
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تمرین:
1- عبارت Microsoft office را تایپ کنید. office را توپر و مایل و زیر خط دار کنید.

رنگ کل عبارت باال را سبز کنید. سایز عبارت Microsoft را 36 و نوع قلم آن را به دلخواه تغییر دهید.
2- عبارت اکسیردانش پارس را در 2 خط تایپ کنید و هر خط براساس آنچه گفته شده تغییر دهید.

اکسیر دانش پارس )نوع قلم Tohama، اندازه ی قلم 14 رنگ قلم سبز پرنگ(
اکسیر دانش پارس )اندازه قلم 14، توپر، کج، بصورت افکت هنری(

اکسیر دانش پارس )دانش پارس اندیس باالی اکسیر در بیاید(

اصول قالب بندی پاراگراف

با فشردن کلید Enter یک پاراگراف تشکیل می شود. هر پاراگراف می تواند یک کلمه یا چندین خط 
باشد.

Pragraph

کنید  تنظیم  متن  انتخاب  با  می توانید   Right ، Center ، Leftگزینه های با    
متن تان در کدام جهت قرار بگیرد و متن از کدام سمت ترازبندی شود، با گزینه ی justify می توانید 

متن را از دو سمت چپ و راست ترازبندی کنید.
 زمانی که می خواهید ابتدای پاراگراف خود را بالت یا دایره یا شماره قرار دهید که به صورت 
مرتب و زیر هم قرار بگیرند از این 2 گزینه استفاده می کنید تا ابتدای پاراگراف اضافه کند. برروی فلش 

کنار آیکون آن ها کلیک کنید گزینه ی مورد نظر ظاهر می شود و حالت مورد نظر را انتخاب کنید.

�نکته :

با هر Enter که برروی صفحه کلید فشار می دهید یک پاراگراف تعریف می شود و یک Bullets و 
یا یک numbering به صورت خودکار اضافه می شود.
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تمرین:
صفحه ی جدیدی ایجاد کنید و لیستی به صورت زیر ایجاد کنید:

1( دبستان دخترانه اکسیر دانش پارس
2( دبستان پسرانه اکسیر دانش پارس

3( آموزشگاه دخترانه و پسرانه اکسیر دانش پارس

قالب بندی پاراگراف

1. تنظیم فاصله بین سطرهای یک پاراگراف: یک پاراگراف ممکن است یک خطی یا چند خطی 
باشد. گاهی اوقات می خواهید خطوط یک پاراگراف کمی به هم نزدیک تر شوند و یا فاصله بیشتری 

نسبت به هم داشته باشند.
2. تنظیمفاصلهبینپاراگرافها: می توانید برای خواناتر شدن متن و تشخیص پاراگراف های مجزا، 

فاصله ی بین 2 پاراگراف را تغییر دهید.
3. تورفتگی پاراگراف: منظور از تورفتگی پاراگراف فاصله خالی بین پاراگراف و حاشیه ی کاغذ است.
4. تنظیم تورفتگی خط اول و دوم به بعد: انتخاب First line از لیست Special تورفتگی 
تعیین شده را فقط به خط اول پاراگراف اعمال می کند و انتخاب Hanging از این لیست تورفتگی 

را به همه ی خطوط غیر خط اول پاراگراف اعمال می کند.
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تمرین:
پاراگراف زیر را تایپ کنید و قالب بندی های گفته شده را به آن اعمال کنید.

خدایا! موهبت های فراوانی به من بخشیده ای و از خطاهای بسیارم درگذشته ای، پس متبرکم کن تا 
بیاموزم، ببخشم و درگذرم و قلبم هیچ نفرتی را در خود نگاه ندارد.

خدایا! در هر نفس تو را شکر می گذارم، تو را ستایش می کنم و به تو عشق می ورزم. و تو مرا یاری 
می رسانی، تا دیوارهای زندان خود ساخته ام را فرو ریزم و از همه ی بندها رها شوم.

خدایم! مرا متبرک گردان تا چون گل ها که به خورشید رو می کنند، پیوسته به تو رو کنم، باشد که 
گلی شوم، در باغچه تو. و عطر من شادی کوچکی به زندگی کسانی که از شادی محرومند، ببخشد.

فاصله ی بین خطوط 2 برابر
فاصله قبل از پاراگراف 

تورفتگی قبل از پاراگراف 1 سانتی متری
تورفتگی خط اول پاراگراف 2 سانتی متری 

Clipboard

در این کادر می توانید کلمات یا حروف یا جمالت یا تمام آیتم های که درون صفحه وجود دارند را 
انتخاب کنید سپس یکی از گزینه های cut و copy را انتخاب کنید.

�  مراحل کپی یا برش
1. کلمه یا عبارت مورد نظر را انتخاب کنید.

2. زبانه ی Home قسمت Clipboard فعال باشد.
3. بر روی گزینه ی cut برای برش و یا copy کلیک کنید.

4. در مکانی که می خواهید نتیجه در آنجا ظاهر شود کلیک کنید.
5. بر روی گزینه ی paste کلیک کنید.
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�Format painter
این گزینه کار کپی را انجام می دهد با این تفاوت که کپی از رنگ، اندازه، سایز و سایر تنظیمات آن 

می گیرد.

�Format painterمراحل 

1. بر روی متنی که تنظیمات آن را انجام داده اید کلیک کنید.

2. بر روی گزینه ی Format painter کلیک کنید.

3. بر روی متنی که می خواهید ظاهر آن مثل متن اول شود ماوس را بکشید که به آن شکل ظاهر 

شود.

تمرین:

1- شعر زیر را تایپ کنید:

دور از تو در جهان فراهم محال نیست

عالم به چشم تنگ دالن چشم سوزن است

2- خط دوم شعر را 3 بار کپی کنید و بعد از خط دوم درج شود.
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