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 اجراي برنامه نصب
در .    را بررسی خواهـیـم کـرد     Officeدر ابتداي این فصل روش نصب برنامه . خوش آمدید Word 2019به آموزش  

 Officeاي از     باشد و بر روي آن هیچ نسخـه     میWindows 10ادامه بر روي این کامپیوتر که داراي سیستم عامل  
 کپی Desktopدر این مثال فایل برنامه نصب را بر روي . کنیم خواهیم نصب   را میOfficeافزار  نصب نشده است نرم

  . دابل کلیک کنیدOffice 2019روي پوشه . ایم کرده

  . دابل کلیک کنیدSetup.exeروي فایل کنید  را مشاهده می Office پوشه فایلهاي نصب در این
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 اجراي برنامه نصب

  . کلیک کنیدCloseروي دکمه .  نصب شده استOffice 2019اکنون 

  .حال باید مدت زمانی صبر کنید تا برنامه نصب فایلهاي خود را کپی و نصب نماید
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 office 2016تعیین نحوه نصب 
اي را حذف کنید یا اضافه کنیـد      تغییراتی بدهید براي مثال برنامهOffice 2019افزار  در نرمدر صورتیکه بخواهید  

  . ویندوز کلیک کنیدSearchروي دکمه .  را باز کنیدControl Panelباید پنجره 

  . را تایپ کتیدControl Panelعبارت 
  .روي این گزینه کلیک کنید.  ظاهر شده استControl Panel گزینه Cکنید که با تایپ حرف  مشاهده می
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 office 2016تعیین نحوه نصب 

  . کلیک کنیدOffice 2019روي گزینه 

  .کلیک کنید Uninstall a programروي گزینه 
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 office 2016تعیین نحوه نصب 
  . کلیک کنیدChangeروي دکمه 

ها   داراي مشکلی شده باشند یا فایلی پاك شده باشد در این قسمت دوباره فایلOfficeهاي   در صورتیکه فایل
شوند و    ها از روي برنامه نصب دوباره کپی می با انتخاب گزینه اول فایل.  شوند تا مشکل برطرف گردد    کپی می 

  . کلیک کنیدCancel روي دکمه .شوند ها از اینترنت دانلود و کپی می با انتخاب گزینه دوم فایل
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 office 2016تعیین نحوه نصب 

 Uninstallشونـد و بـرنـامـه          تمامی فایلهاي نصب شده از کامپیوتر شما پاك میUninstallبا  کلیک روي دکمه  
  . کلیک کنیدCloseروي دکمه . شود می

  . کلیک کنیدUninstallروي دکمه 
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 office 2016تعیین نحوه نصب 
  . کلیک کنیدCloseروي دکمه 

 یک ویرایشگر متن قدرتمند است که توسط شرکت مایکروسافت تولید شده و به شما امکـان  Wordافزار    نرم
افـزار را بررسـی       در ابتداي فصل  روش نصب این نرم.  دهد تا متن مورد نظر خود را ایجاد و ویرایش کنید    می

  . کلیک کنیدStartروي دکمه .  را اجرا کنیمWordافزار  خواهیم نرم اکنون می. کردیم

 Word 2019اجراي 
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 Word 2019اجراي 

  . کلیک کنیدWord 2016روي گزینه 

 روي میله . کنید در سمت چپ منوي باز شده لیست نرم افزارهاي نصب شده را به ترتیب حروف الفبا مشاهده می               
 . لغزان کلیک کنید
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 Word 2019اجراي 
و ورود با استفاده از آن اکـانـت بـه فضـایـی جـهـت            Microsoftتوانید با ساخت یک اکانت  در این قسمت می 

 وارد  Microsoftخواهیم با اکـانـت        در این مثال چون نمی .  سازي و امکانات دیگر دسترسی داشته باشید  ذخیره
    .روي گزینه مشخص شده کلیک کنید. شویم

هاي مختلـف    در ادامه با قسمت.  توانید محیط آن را مشاهده کنید  اجرا شده است و میWordافزار    اکنون نرم 
 کلیـک   Blank documentگزینـه     روي   براي ایجاد یک سند جدید و خالی،  . افزار آشنا خواهید شد این  نرم 

  .کنید

 آشنایی با محیط
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 آشنایی با محیط

این میله ابزار شامل ابزارهایـی    .   قرار دارد  Quick Accessدر سمت چپ میله عنوان یک میله ابزار کوچک به نام  
  .اکنون سه دکمه در این میله ابزار وجود دارد. شوند است که زیاد استفاده می

در این قسمت نام سندي که در حال کار بر روي   .    نام داردWordقسمت مشخص شده با کادر میله عنوان پنجره       
 بصورت Wordافزار  اید نرم تا زمانی که نامی براي فایل یا سند خود انتخاب نکرده. شود آن هستیم نمایش داده می 

  .باشد  میDocument1در این مثال نام این سند . کند فرض یک نام براي آن انتخاب می پیش
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 آشنایی با محیط
  .روي دکمه مشخص شده کلیک کنید

قرار دهید نمـایش داده      Quick Accessتوانید بر روي این میله ابزار   هایی که می در این قسمت لیست دکمه   
در صورتیکه بر روي یکی  .   عالمت تیک وجود داردRedo و Save ،Undoاکنون در کنار سه گزینه .   شده است 

در صورتیکه بر   .  شود حذف می Quick Accessاز سه گزینه فوق کلیک کنید دکمه مربوط به آن از میله ابزار      
  .شود هاي دیگر کلیک کنید دکمه مربوط به آن گزینه روي میله ابزار اضافه می روي گزینه

در محلی خارج از منو کلیک کنید       
  .تا این منو بسته شود
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 آشنایی با محیط

 انتخاب شده Recentقسمت در وسط هم .  انتخاب شده استOpenفرض در لیست سمت چپ گزینه  بصورت پیش
افـزار    در ادامـه ایـن نـرم      .   شوند  اید نمایش داده می  فایلهایی که اخیراً با آنها کار کرده Recentبا انتخاب .  است

  . کلیک کنیدBackروي دکمه . هاي موجود در این قسمت را بررسی خواهیم کرد آموزشی گزینه

  . کلیک کنیدFileروي . شود باز می... پنجره ذخیره فایل، باز کردن، چاپ و  Fileبا کلیک بر روي 
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 آشنایی با محیط
 گـفـتـه     Ribbonبه این مجموعه    .   قرار دارند  Wordدر قسمتی که با کادر مشخص شده است مجموعه ابزارهاي  

در بـرگـه    .    فعال استHomeفرض برگه  اکنون بصورت پیش.  داراي چندین برگه یا قسمت استRibbon. شود  می
Homeشوند قرار دارند  ابزارهایی که از همه بیشتر استفاده می.  

این ابزارها در    Homeکنید که در قسمت   توجه کنید مشاهده میRibbonدر صورتیکه به ابزارهاي موجود در  
هـاي    اکنون از سمت چپ به راست گـروه  .  هر دسته شامل ابزارهاي مرتبط به هم است. پنج دسته قرار دارند 

  . قرار دارندEditing و Clipboard ،Font ،Paragraph ،Stylesابزار 
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 آشنایی با محیط

 دستـرسـی    Fontتوانید به تمامی امکانات مربوط به  در این پنجره می.    نمایش داده شده استFontاکنون پنجره  
  . کلیک کنیدCancelروي دکمه . داشته باشید

اي  با کلیک بر روي این دکمه پنجره.   ها یک دکمه با فلش کوچک قرار دارد       در پایین و سمت راست بعضی از گروه       
براي مثال روي دکمه مشخص شده که مربوط بـه  .   دهد باز شده و ابزارهاي دیگر مربوط به این دسته را نمایش می         

  .کلیک کنید است، Fontگروه 
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 آشنایی با محیط
توانید به آنها    شوند، ابزارهایی هستند که هم اکنون نمی  نمایش داده میRibbonابزارهایی که بصورت کمرنگ در  

  .این ابزارها در شرایط خاصی فعال خواهند شد. دسترسی داشته باشید

زمانی که فـشرده یـا فعـال         .  توانند فشرده یا غیر فشرده باشند   هایی هستند که می نوع دیگر ابزارها دکمه 
  .شوند هستند با یک زمینه خاکستري رنگ نمایش داده می
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 آشنایی با محیط

این . گیرند کش عمودي و افقی وجود دارند که به ترتیب در باال و سمت چپ سند قرار می  دو خطWordافزار  در نرم
  . کلیک کنیدViewروي برگه ها،  کش براي نمایش خط. شوند فرض نمایش داده نمی کش بصورت پیش دو خط

را در ایـن  . . .   شما متن، تصویر، جدول و .   ناحیه سفیدي که توسط کادر مشخص شده است ناحیه کاري سند است           
  .دهید قسمت قرار می
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 آشنایی با محیط
  . کلیک کنیدShowروي گزینه 

  .ها نمایان شود کش کلیک کنید تا خط Rulerروي گزینه 
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 آشنایی با محیط

بر .   توانید قسمت پایین صفحه خود را مشاهده کنید  با استفاده از میله لغزان موجود در سمت راست سند شما می  
  .روي میله لغزان کلیک کنید

  .اند کش نمایش داده شده کنید که دو خط مشاهده می
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 آشنایی با محیط
اي که اکنون نمایـش داده شـده         فرض صفحه بصورت پیش.   به این ترتیب اکنون پایین صفحه قابل مشاهده است 

  نـوار وضـعـیـت یـا        Wordدر پـایـیـن پـنـجـره بـرنـامـه                . بـاشـد     میA4است مطابق با اندازه یک کاغذ  
 Status Barاکنون به ترتیب از چپ بـه       .   شود در این قسمت خصوصیات مربوط به این سند نوشته می.  قرار دارد

راست نوشته شده که در صفحه یک از کل صفحات که یک صفحه است قرار داریم و تعداد صفر کلمه تایپ شـده       
در ادامه نیز زبان فرهنگ لغتی   .   است

کنـد   که غلطهاي امالیی را بررسی می  
در قسـمـت     . شـود   نمایش داده می  

مشخص شده از نوار وضعیت کلیـک       
  .راست کنید

در محلی خارج . هایی هستند که در نوار وضعیت نمایش داده خواهند شد هاي داراي عالمت چک گزینه  گزینه
  .از منو کلیک کنید تا این منو بسته شود
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 تغییر نماها

 روي دکـمـه   .    است و بقیه حالتها فقط براي نمایش هسـتـنـد     Print Layoutشود همان حالت  متنی که چاپ می 
 Read Modeکلیک کنید .  

  .کنیم در ادامه یک متن وارد می Wordبراي درك بهتر محیط 
ها از چپ به راسـت بـه     این گزینه. توانید تعیین کنید  نوع نحوه نمایش متن را می3در قسمت مشخص شده  

 :شرح زیر هستند
Read Mode :  نماي خواندن 

 Print Layout :  اکنون (  نماي چاپ
 )فعال است
Web Layout : نماي وب  
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 تغییر نماها
  . کلیک کنیدWeb Layoutروي دکمه براي مشاهده نماي وب اکنون در نماي خواندن قرار داریم، 

این نمـا زمانـی    .  دهد شود نمایش می  سند شما را بصورتیکه در شبکه اینترنت منتشر میWeb Layoutنماي  
یکی از امکانـاتی کـه در برنامـه         .   براي ایجاد صفحات وب استفاده کنیدWordخواهید از  کاربرد دارد که می 

Wordنمایی یا  گیرد، امکان بزرگ ، بسیار مورد استفاده قرار میZoomدر .  باشد  میWord        ابـزار مربـوط بـه
  .نمایی در انتهاي سمت راست نوار وضعیت قرار دارد بزرگ
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 تغییر نماها

تـوانـیـد      هاي موجود در آن مـی       اي ظاهر شده است که با استفاده از گزینه کنید پنجره همانطور که مشاهده می  
هاي موجود در این پنجره بیشتر آشنا خواهیـد   شما در ادامۀ همین فصل با گزینه. نمایی سند را تغییر دهید  بزرگ

  . کلیک کنیدCancelروي دکمه . شد

با کلیک بر روي این دکمه .   باشد  میZoom levelنمایی، استفاده از دکمه  یک روش براي استفاده از امکانات بزرگ 
 کلـیـک   Zoom Levelروي دکمه . نمایی سند را تغییر دهید توانید بزرگ شود که از طریق آن می اي باز می  پنجره
  .کنید
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 تغییر نماها
باشد کـه در       می Zoomگیرد، دکمه لغزنده  نمایی مورد استفاده قرار می  به منظور بزرگWordابزار دیگري که در  

در دو سمت راست و چپ این دکمه به ترتیب یک عالمت مثبت و یک عالمت منفی وجود    .  نوار وضعیت قرار دارد 
نمایی و لغزاندن آن به سمت عالمت منـفـی مـوجـب       دارد که لغزاندن دکمه به سمت عالمت مثبت موجب بزرگ    

توانید مستقیماً روي عالمت مـثـبـت و      نمایی می نمایی و کوچک همچنین براي بزرگ.   شود نمایی سند می    کوچک
در اینجا ما بـا   .   منفی نیز کلیک کنید   

استـفـاده از ایـن ابـزار، سـنـد را             
 روي عـالمـت   . کنیم نمایی می   کوچک

 Zoomمنفی مشخص شده در قسمت    
  .کلیک کنید

به همین ترتیب و با استفاده از عالمت مثبت موجود در  .  تر شده است کنید که نماي سند کوچک مشاهده می   
روي عالمت مثبت مشخص شده .  تر کنید  می توانید اندازه نماي سند را بزرگZoomسمت راست کلید لغزان     

  . کلیک کنیدZoomدر قسمت 
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 تغییر نماها

 . اند  نماهاي مختلف نمایش داده شدهViewsدر قسمت 
Read Mode : حالت خواندن 

Print Layout : نماي چاپی 
Web Layout :   اکنون فعال است( نماي وب( 

Outline : نماي ساختاري 
Draft : نماي عادي 

  . کلیک کنیدPrint Layoutروي نماي 

 کلیـک  Viewروي برگه .    موجود هستندViewبراي بزرگنمایی ابزارهاي دیگري نیز وجود دارد این ابزارها در برگه  
  .کنید
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 تغییر نماها
در سمت راست این قسمت از باال به پایین . نمایی را مشاهده کنید توانید ابزار مربوط به بزرگ می Zoomدر قسمت 

  و One Pageدو ابـزار    .    هسـتـنـد    Page Widthو   One Page  ،Two Pagesسه ابزار وجود دارد که به ترتیب     
 Two Pages گزینۀ  .   روند  کار می اي سند به اي و دو صفحه در این قسمت به ترتیب براي نمایش تک صفحهPage 

Widthشود تا عرض سند با عرض پنجره   موجب میWordمشـخـص    %100ابزاري که با عبارت  .    هماهنگ شود 
شده است، موجب نمایش سـنـد در       

شود امـا     اندازة واقعی و عادي آن می  
اگر هیچ یک از ابزارهاي معرفی شده       

نمایی مورد نظر شما نباشد  براي بزرگ
، Zoomتوانید با استفاده از دکمه        می

نمایی مورد نظر خود را بـطـور          بزرگ
 Zoomروي دکمه   . دقیق تعیین کنید  

  .کلیک کنید

قـسمت  .  دهـد   نمایی در اختیار شما قرار مـی       هاي متعددي را براي بزرگ  گزینهZoomنمایی یا   پنجره بزرگ 
Percentصورت یک عدد بـر حـسب          نمایی را به کند که بتوانید میزان بزرگ  در این پنجره به شما کمک می

 و انتخـاب یـک     Zoom inنمایی یا   موجب عمل بزرگ%100انتخاب یک عدد بزرگتر از .  درصد تعیین کنید 
  .شود  میZoom Outنمایی یا   موجب عمل کوچک%100عدد کوچکتر از 
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 تغییر نماها

  . کلیک کنیدOKروي دکمه 

با این عمل در   .   توانید در هر لحظه مقدار بیشتري از سند را ببینید ، میZoom Outنمایی یا  با کمک عمل کوچک 
، امکان نمایش سند Zoom Inنمایی یا  با عمل بزرگ.   کنید واقع شما اندازه سند را روي صفحۀ نمایش کوچکتر می      

نمایی، فقط در صفحۀ نمایش  توجه کنید که این بزرگ یا کوچک.   تر و با جزئیات بیشتر وجود دارد        بصورت نزدیک 
  . کلیک کنید200%روي گزینۀ . بوده و تأثیري در اندازة سند چاپ شده ندارد
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 تغییر نماها
بار دیگر  نمایی را یک حاال بهتر است بزرگ. نمایی سند، دو برابر اندازة معمولی آن شده است با این کار اندازة بزرگ

  . کلیک کنیدZoomروي ابزار . تغییر دهیم

روي جعبـه  .   انجام دهیمPercentنمایی سند را با استفاده از قسمت  در این مرحله ما قصد داریم میزان بزرگ   
  . دابل کلیک کنیدPercentمتن 
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 تغییر نماها

حاال بهتر است بـه    .  تغییر دادیم و در واقع سند را کوچک نمایی کردیم50% نمایی سند را به  به این ترتیب بزرگ 
  . کلیک کنید100%روي دکمه براي این منظور کافی است که .  باز گردیم100%نماي عادي یا 

  .  را تایپ کنید50عدد 
  . کلیک کنیدOKروي دکمه 
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 یادداشت
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 فصل دوم 
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 ایجاد یک سند جدید
  . کلیک کنیدFileبراي ساخت یک سند جدید روي . در این فصل میخواهیم روش کار با فایلها را بررسی کنیم

 مشخصات کلی سند کنونی نمایش Infoبا استفاده از گزینه .   انتخاب شده استInfoفرض گزینه    بصورت پیش 
 نیـز   Openبا کلیک بـر روي دکمـه         .  شود  نیز یک سند جدید ایجاد میNewبا انتخاب گزینه .  شود  داده می 

 Save Asبا انتخاب گزینه  .  شود  این سند ذخیره میSaveتوسط گزینه  .توانید یک سند جدید را باز کنید   می
با .  توانید سند کنونی را چاپ کنید    میPrintبا استفاده از گزینه .  این سند با یک نام جدید ذخیره خواهد شد  

توانید    می Shareاستفاده از گزینه    
این سـند را بـصورتهاي مختلـف         

در اختیار دیگر   )  براي مثال ایمیل  ( 
کاربران قرار دهید و یـا آن را بـه         

 . اشتراك بگذارید
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 ایجاد یک سند جدید

براي بستـن سـنـد      .   افزار آموزشی تمامی این موارد را بررسی خواهیم کرد   در این فصل و فصلهاي دیگر این نرم  
  . کلیک کنیدCloseکنونی روي دکمه 

با .    ذخیره کنیدWord یا فرمتهاي قدیمی PDFتوانید فایل را با فرمتهاي مختلفی همانند   میExportتوسط گزینه  
توانید کد کاربري خود در   میAccountبا استفاده از گزینه .   شود  سند کنونی بسته میCloseکلیک بر روي دکمه  

Office را وارد کنید تا بوسلیه آن فایلهاي Word خود را در اینترنت ذخیره کنید و هر کجا که بودید توسط این کد 
 را   Word نیز تنظـیـمـات      Optionsبا استفاده از گزینه . کاربري دوباره به فایلهاي خود دسترسی داشته باشید 

  .توانید تغییر دهید می



وم 
ل د

فص
 :

لها
 فای

ر با
کا

 

39  
www.Learninweb.com 

 ایجاد یک سند جدید
دهد که سندي که قصد خروج از آن را دارید، ذخیره نشده است و اینکـه آیـا         پیغام ظاهر شده به شما اطالع می  
 Don’tروي دکـمـه     .    این سند ذخیره خواهد شد Saveبا کلیک بر روي دکمه . مایل به ذخیره آن هستید یا خیر 

Saveکلیک کنید .  

  . کلیک کنیدFileروي 
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 ایجاد یک سند جدید

توانـیـد بـه      دهد که با استفاده از آن می اي را در اختیار شما قرار می  پنجرهOptionsهمانطور که بیان شد گزینه  
  . کلیک کنیدOptionsروي گزینه .  دسترسی پیدا کنیدWordتنظیمات قسمتهاي مختلف 

قسمت سمت راست، شامل لیسـت آخـریـن      .   نمایش داده شده است Recentفرض لیست     اکنون بصورت پیش  
ایم، این لیست در حـال   اما از آنجا که تا این مرحله ما هیچ فایلی را باز نکرده.   باشد  میWordهاي بازشده در   فایل

  .حاضر خالی است
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 ایجاد یک سند جدید
هایی براي دسترسی به تـنـظـیـمـات          ها و در سمت راست این پنجره گزینه در سمت چپ نام هر گروه از گزینه    

. متر تغییر دهـیـم      کشها را به سانتی خواهیم واحد خط براي مثال می.    قرار گرفته استWordهاي مختلف   قسمت
  . کلیک کنیدAdvancedروي گروه 

  .روي میله لغزان کلیک کنید
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 ایجاد یک سند جدید

  . کلیک کنیدCentimetersروي گزینه . کنید در این قسمت لیست واحدهاي مختلف را مشاهده می

  .روي لیست باز شونده مشخص شده کلیک کنید
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 ایجاد یک سند جدید
  . کلیک کنیدOKروي دکمه 

  . کلیک کنیدFileبراي ایجاد یک سند جدید روي 
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 ایجاد یک سند جدید

یک الگـو یـک    .   دهد هاي موجود در این قسمت به شما امکان ایجاد یک سند از روي الگوهاي موجود را می  گزینه
توانید در آن تغییرات مورد نظر خود  سند است که بر روي آن طراحی انجام شده است و با انتخاب آن الگو شما می

  .را اعمال کنید یا متن خود را در آن تایپ کنید

  . کلیک کنیدNewروي گزینه 
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 ایجاد یک سند جدید
که به شبکه اینترنت نیز متصل باشید یک سري الگوي آماده از سایت مایکروسافت دانلود خواهد شد که  درصورتی

 search for onlineبراي جستجوي یک الگو کافی است نام آن را در قسمت   .  توانید از آنها نیز استفاده کنید  می

templatesوارد کنید .  

  .کلیک کنید Blank documentروي . در این مثال ما قصد داریم یک سند خالی ایجاد کنیم
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 ایجاد یک سند جدید

اکـنـون   .   ایم و کار ما با سند به پایان رسیده است    کنید، متنی را در این سند تایپ کرده همانطور که مشاهده می   
براي ذخیره کردن یک سند   . خواهیم این سند را ذخیره کنیم تا بعداً نیز بتوانیم به آن دسترسی داشته باشیم  می
. استفاده کنـیـد    File موجود در منوي  Saveیا گزینه  Quick Access واقع در میله ابزار Saveتوانید از دکمه   می

  . کلیک کنیدQuick Access واقع در میله ابزار Saveروي دکمه 

این سند کامالً خالی بوده و آماده است تا شما مطالب مورد نظرتان را   .   با این کار یک سند جدید ایجاد شده است  
  .کنیم در صفحۀ بعد ما به عنوان نمونه متنی را در این سند تایپ می. در آن وارد کنید

 ذخیره کردن سندها
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 ذخیره کردن سندها
خواهید فایل خود را در آن ذخیره کنید تعیین  شود تا آدرسی که می باز می Save Asسازي پنجرة  در اولین ذخیره

 سند ذخـیـره    Saveدر صورتیکه یک سند قبالً ذخیره شده باشد با فشردن دکمه . کرده و نام فایل را تایپ کنید 
در این قسمت یک   .  سازي را انتخاب کنیم اکنون باید محل ذخیره. شود شود و آدرس و نام از شما پرسیده نمی  می

  .دابل کلیک کنید This PC روي گزینه .سري گزینه براي دسترسی سریع به مکانهاي مختلف وجود دارد

 بطور خودکار اولین کلمات کوتاه در متن را بعنـوان نـام فایـل پیـشنهاد          Wordسازي فایل  در اولین ذخیره 
  . را تایپ کنیدAboutUsبراي تغییر این نام عبارت . دهد می

 واقـع در    Eniacخواهیم این فایل را در شـاخه    می.  توانید محل قرارگیري فایل را تعیین کنید اکنون شما می  
Documents روي دکمه براي ساخت یک شاخه . ذخیره کنیمNew Folderکلیک کنید .  
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 ذخیره کردن سندها

در قسـمـت    .   شـود    ذخیره میEniac در داخل شاخه Sample این فایل با نام Saveاکنون با کلیک بر روي دکمه  
Save as typeفـرض بصـورت     بصورت پیش.   توانید تعیین کنید که این متن به چه فرمت یا قالبی ذخیره شود  می

  . باز کنیدwordتوانید آن را با برنامه  شود و می  ذخیره میwordیک فایل 

  . را تایپ کنیدEniacعبارت 
  . صفحه کلید را فشار دهیدEnterدکمه 

  . دابل کلیک کنیدEniacروي شاخه 



وم 
ل د

فص
 :

لها
 فای

ر با
کا

 

49  
www.Learninweb.com 

 ذخیره کردن سندها
  . را باز کنیدSave as typeلیست 

 نیز ذخیره نمائید تا Officeهاي قبلی  توانید این فایل را براي نسخه کنید می همانطور که در لیست مشاهده می
  . در آن نصب شده است این فایل قابل استفاده باشدOfficeقبلی  در کامپیوتري که نسخه 
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 ذخیره کردن سندها

با انتخاب .  ذخیره کردHTMLتوان این صفحه به عنوان یک صفحه وب با فرمت   نیز میWeb Pageبا انتخاب گزینه 
که در فصلهاي بعدي به بررسی ...  فقط متن موجود در سند بدون فرمتهاي اندازه فونت و رنگ و Plain Textگزینه 

  . کلیک کنیدWord Documentروي گزینه  .شود آنها خواهیم پرداخت بصورت یک فایل متنی ذخیره می

 هستند Acrobat Readerتوانید این فایل را به افرادي که داراي برنامه   میPDFبا ذخیره کردن این فایل با فرمت   
توان این فایل را در هر کامپیوتري که داراي ویندوز نسخه ویستا بـه    نیز میXPSبا ذخیره کردن با فرمت    .   بدهید

 دیگر امکان تغییر را به شمـا  XPS مشاهده کرد و چاپ نمود توجه کنید که فرمت XPS Viewerبعد باشد با برنامه  
  .دهد نمی
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 ذخیره کردن سندها
دهند که برخی اطالعات مربوط به سند مانند نام ناشر   در پائین پنجره این امکان را میTags و Authorsهاي  گزینه

توانید نام ناشـر را در قسـمـت        در این صورت می.   و برخی اطالعات مفید دیگر را نیز به همراه سند ذخیره کنید  
Authors و هر اطالعات الزم دیگر را در قسمت Tagsوارد نمائید .  

اي ذخیره شود که در هنگام مـرور فایـل از         شود تا فایل به گونه  موجب میSave Thumbnailانتخاب گزینۀ  
 Save Thumbnailروي گزینه . نمایش کوچک از سند، نشان داده شود طریق پنجرة مرورگر ویندوز، یک پیش

  .کلیک کنید تا انتخاب شود
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 ذخیره کردن سندها

زیرا متن کامالً ذخـیـره    . اي را در متن از دست بدهید از برنامه خارج شوید توانید بدون آنکه هیچ کلمه اکنون می 
با این کار در صورتیکه در ایـن        .    از سند نیز تهیه کنید(Backup(توانید یک نسخه پشتیبان  شما می. شده است 

این امر با ذخیره . توانید از نسخه پشتیبان استفاده کنید اي رخ دهد یا اینکه پاك شود می فایل تغییرات ناخواسته
توانید از گزیـنـه      براي این منظور می.   پذیر است امکان  Save As کردن فایل موجود با یک نام متفاوت در پنجره 

Save As واقع در منوي File  استفاده 
  . کلیک کنیدFileروي . کنید

 Saveبراي ذخیره سند روي دکـمـه     .   سازي سند را انجام دادیم تا این مرحله ما تمام تنظیمات الزم براي ذخیره    
  .کلیک کنید

 روش ایجاد فایل پشتیبان
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 روش ایجاد فایل پشتیبان
  . کلیک کنیدSave Asروي گزینۀ 

  . دابل کلیک کنیدThis PCروي گزینه 
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 روش ایجاد فایل پشتیبان

توجه کنید که نام این فایل در میلۀ عنوان .  به این ترتیب شما یک فایل پشتیبان از فایل اصلی خود ایجاد نمودید 
  .نمایش داده شده است و هم اکنون این فایل باز است

Word بطور خودکار نام فعلی فایل را در قسمت File nameخواهیم به دنبال نام قبلی فـایـل،    می.    قرار داده است
دکمه حرکت مکان نما به سمت راست را از     .   را هم اضافه کنیم تا نام فایل پشتیبان مشخص شودBackupکلمۀ  

  .صفحه کلید  فشار دهید
  . صفحه کلید را فشار دهیدSpaceدکمه 

  . را تایپ کنیدBackup عبارت 
  .کلیک کنید Save روي دکمه
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 Wordخروج از 
  . کلیک کنیدClose روي دکمه ، Wordبراي خارج شدن از برنامۀ 

  .، روي آن دابل کلیک کنیدWordبراي مشاهده فایل 
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 بازگشت به محلی که در آن قرار داشتیم

  .روي قسمت مشخص شده با کادر قرمز کلیک کنید تا کرسر به این مکان منتقل شود

، قابلیت برگشت به محلی از متن است کـه در      Wordیکی دیگر از امکانات جدید اضافه شده است به نرم افزار           
  .صفحه کلید را فشار دهید   Page Downبراي مثال دو بار دکمه . هنگام بستن فایل در آنجا قرار داشتید
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 بازگشت به محلی که در آن قرار داشتیم
 خارج شویم و سپس بعد از برگشت Wordخواهیم از برنامه  ایم و می حال فرض کنید تا اینجا بر روي فایل کار کرده

  . کلیک کنیدClose براي خروج روي دکمه .به این فایل از همین مکان به ادامه کار بپردازیم

  .براي ادامه کار با فایل، روي فایل مشخص شده دابل کلیک کنید



58 www.Learninweb.com 

 بازگشت به محلی که در آن قرار داشتیم

در نسخه جدید آفیس شـمـا         .به قسمتی که در حال مشاهده آن بودیم برگشتیم. کنید همانطور که مشاهده می 
.  براي ویرایش قفل نشده باشـد  PDFالبته به شرطی که فایل .  را مشاهده و ویرایش کنیدPDFهاي  توانید فایل می

 ذخیره کنیم،   PDF تبدیل کنیم به عبارت دیگر با فرمت PDFبراي مثال قصد داریم فایل متنی باز شده را به فایل  
  . کلیک کنیدFileروي 

در این کادر مشخص شده است که آخرین باري که در حال دیدن این فایل بودیم .به کادر مشخص شده توجه کنید
روي کادر مشخص براي رفتن به محلی که در آن قرار داشتیم، .   (A few seconds ago(چند ثانیه پیش بوده است 

  .شده کلیک کنید

 PDFویرایش و مشاهده فایلهاي 
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 PDFویرایش و مشاهده فایلهاي 
  . کلیک کنیدSave Asروي گزینه 

  . کلیک کنیدDesktopروي گزینه سازي،  براي تعیین محل ذخیره
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 PDFویرایش و مشاهده فایلهاي 

  . کلیک کنیدPDFروي گزینه 

  . کلیک کنیدSave as typeروي لیست باز شوند 
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 PDFویرایش و مشاهده فایلهاي 
  . کلیک کنیدSaveروي دکمه 

اي مایلیـد ایـن      شود که با چه برنامه   در پنجره باز شده از شما سوال می. ذخیره شده است PDFاکنون فایل  
بـاز  )  کاوشگر اینترنـت   (Microssoft Edgeتا این قایل با برنامه  کلیک کنید OK روي دکمه . فایل را باز کنید   

  .شود
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 PDFویرایش و مشاهده فایلهاي 

روي     باز کنیم و آن را ویرایش کنیم یا تغییر دهیم، براي اینـکـار   Word را در محیط PDFخواهیم فایل  اکنون می 
Fileکلیک کنید .  

 را مشـاهـده     PDFتوانید فایل  باز شده است و شما می)کاوشگر اینترنت(  Microssoft Edge با برنامه PDFفایل  
  . کلیک کنیدClose روي دکمه .کنید
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 PDFویرایش و مشاهده فایلهاي 
  . کلیک کنیدOpenروي 

  . کلیک کنیدBrowseروي 
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 PDFویرایش و مشاهده فایلهاي 

  . کلیک کنیدOKروي گزینه 

  . مشخص شده دابل کلیک کنیدPDFروي فایل 
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 PDFویرایش و مشاهده فایلهاي 
توانید آنرا تغییر نیز بدهید و  حتی آن را بصـورت          باز شده است و میPDFکنید فایل  همان طور که مشاهده می 

  . جدید ذخیره کنید PDFیک فایل 
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 فصل سوم 
 

 ایجاد و ویرایش متن
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 باز کردن یک سند
 براي باز کردن سندها از Wordدر . را بررسی کنیم Wordخواهیم روش باز کردن سندها در  در ابتداي این فصل می

  . کلیک کنیدFileروي  .شود استفاده می Fileمنوي 

  . کلیک کنیدOpenروي گزینه 
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 باز کردن یک سند

باشد کـه در فصـل         میSave Asاین پنجره بسیار شبیه پنجره .  باز شده استOpenکنید که پنجره  مشاهده می 
پس باید ابتدا وارد این شاخه    .    قرار داردOfficeدر این مثال سند مورد نظر ما در شاخه . گذشته با آن آشنا شدید 

  . دابل کلیک کنیدOffice روي شاخه .کنیم شده و سپس سند مورد نظرمان را انتخاب می

وجود دارد که شامل لیست سندهایی است که اخیراً ایجاد شـده یـا       Recentدر سمت راست منو قسمتی به نام 
براي باز کردن هر یک از این سندها کافی است که روي نام سند مـورد نـظـر در            .   اند  مورد استفاده قرار گرفته   

توجه کنید که در حال حاضر نام فایلی که در فصل قبل آن را ایجاد کرده بودیم نیز .   کلیک کنید  Recentقسمت
 براي باز کردن یک فایل موجود .نمایش داده شده است که البته ما قصد باز کردن آن را نداریم Recentدر قسمت 

 Browseدر این کامپیوتر روي گزینه      
  .کلیک کنید
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 باز کردن یک سند
  .روي سند مشخص شده کلیک کنید

  . کلیک کنیدOpenروي دکمه 
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 وارد کردن متن در سند

 Wordامـا   . شود  استفاده می(Carriage Return)در یک ماشین تایپ، براي تایپ یک سطر جدید از نورد بازگشت 
را تایـپ    .Document workspace is a new feature عبارت. کند استفاده می  Word Wrapشکن یا ویژگی خط از

  .کنید
بـراي ایـجـاد یـک       .   ها شود   دهد که متناسب با حاشیه   بطور خود کار متن را طوري حرکت می   Wordشکن  خط

 صفحـه   Enterدکمه   جدید،   پارگراف
  . را فشار دهیدکلید

نماي تایپ که در حال حـاضـر در      مکان.    متن این سند را ویرایش کنید   توانید  میحال سند باز شده است و شما        
باشد، مشخص کننده آن است که در زمان تایپ، متن در کجا نـوشـتـه       ابتداي خط اول در حال چشمک زدن می       

با کلیک کردن بر روي هر قسمت از متن مـی     . شود گفته می)   Cursor( نما، اصطالحاً کرسر  به این مکان.   شود  می
 در)   نـمـا   هاي مکان دکمه( دار  هاي جهت این عمل با استفاده از دکمه.  جا کرد را جابه) کرسر(نماي تایپ  توان مکان 

 Page Upهـاي    صفحه کلید یا دکمه   
. پذیر است نیز امکان   Page Downو

در ادامه، به عنوان یک مثال در نظـر         
داریم عباراتی را در ادامـه جـملـه          

در مـحـل   .   مشخص شده اضافه کنیم   
مشخص شده توسط فلش کـلـیـک        

نماي تایپ به بـعـد از          کنید تا مکان  
  . منتقل شودSiteکلمه 
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 وارد کردن متن در سند
ها را تغییر دهیـم، ایـن خـط           اگر حاشیه.  یک خط جدید اضافه شدEnter دکمهبا فشردن  بینید همانطور که می 

کنید، آن متن  زمانیکه اطالعاتی را تایپ می .همچنان در جایی که پارگراف جدید را شروع کردیم باقی خواهد ماند
توانید  شما می.  کند تا جاي مناسبی را براي متن جدید باز کند درج شده و متنی که از قبل موجود است حرکت می 

این ویژگی با . جایگزین کنید) بازنویسی (Overtypeمتن موجود را در حین تایپ عبارت جدید، با استفاده از حالت 
 صفحه کـلـیـد     Insertفشردن دکمه  

 بـر روي    Insertکلیک بر روي دکمه    
نوار وضعیت و تغییر حـالـت آن بـه          

Overtype    بـراي  .    قابل انجـام اسـت
در قسـمـت    افزودن این ویـژگـی،       

مشخص شده در نوار وضعیت کلیـک      
  .راست کنید

  . کلیک کنید تا این گزینه فعال شودOvertypeروي گزینه 
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 وارد کردن متن در سند

  . در نوار وضعیت کلیک کنیدInsertروي دکمه 

  .در نقطه اي خارج از منو کلیک کنید تا منو بسته شود
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 وارد کردن متن در سند
حال اگر بخواهیم متن ما بـه   . شود یا بازنویسی، متن بر روي متن نوشته شده قبلی نوشته می Overtypeدر حالت  

اسـتـفـاده    )   درج  ( Insert، از حالت Overtype جاي بازنویسی مانند قبل درج شود، باید به جاي استفاده از حالت 
 کلیک کنیـم  Overtype در صفحه کلید استفاده کنید یا دوباره روي دکمه Insertبراي این کار باید از دکمه .  کنیم

  . کلیک کنیدOvertypeروي دکمه . تا حالت بازنویسی به حالت درج تبدیل شود

 واقع در برگـه     Symbolاز ابزار ...  براي افزودن کاراکترهاي ویژه، مانند عالمت کپی رایت، عالمت پاراگراف و     
Insertدر سمت راست عبارت . بهتر است با هم تمرینی در این مورد انجام دهیم. کنیم  استفاده میMicrosoft 

  .کلیک کنید

 اضافه کردن کاراکترهاي ویژه
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 اضافه کردن کاراکترهاي ویژه

  . کلیک کنیدSymbolsروي دکمه 

  . کلیک کنیدInsertروي برگه 
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 اضافه کردن کاراکترهاي ویژه
  . کلیک کنیدSymbolروي دکمه 

. هاي موجود در سیستم دسترسی پیدا کنید توانید به انواع کاراکترهاي موجود در فونت  میSymbolدر پنجره 
 Fontبراي مشاهده کاراکترهاي موجود در یک فونت کافی است که فونت مورد نظر خود را از لیست بازشونده 

ــوند                      ــایش داده ش ــره نم ــود در آن در پنج ــاي موج ــا کاراکتره ــد ت ــاب کنی ــه   .انتخ   روي برگ
 Special Charactersکلیک کنید          .  
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 اضافه کردن کاراکترهاي ویژه

  . کلیک کنیدInsertروي دکمه 

. انـد  گیرند لیست شده  ویژه که بیشتر مورد استفاده قرار می تعدادي از کاراکترهايSpecial Charactersگه در بر 
براي درج هر یک از این کاراکترها در متن، کافی است که روي کاراکتر مورد نظر دابل کلیک کرده یـا پـس از                        

  .کلیک کنید) R) Registered روي کاراکتر . کلیک کنیدInsertانتخاب آن روي دکمه 
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 اضافه کردن کاراکترهاي ویژه
  . تا بسته شود،این پنجره کلیک کنید  Closeاکنون روي دکمه

در محل مشخص شده از میلـه       .   اضافه شده استMicrosoftتوجه کنید که عالمت مورد نظر به انتهاي کلمه   
  .لغزان کلیک کنید
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 اضافه کردن کاراکترهاي ویژه

توانید متن را وارد      ، با دابل کلیک کردن در هر جایی که بخواهید می WEBهمانطور که گفتیم، در این نما یا نماي  
 بـا     در محل مشخص شده  . کند توجه داشته باشید که این ویژگی در جداول یا متون چند ستونی کار نمی.  نمائید

  .کنیدفلش دابل کلیک 

اما ایـن  .   توانید در هر نقطه خالی دلخواه از متن دابل کلیک کرده و عمل تایپ را در آن نقطه شروع کنید          شما می 
 Print(  نماي چاپ کنید که اکنون در حالت مشاهده می. استفاده استقابلیت فقط در نماي چاپ و نماي وب قابل 

Layout )قرار داریم .  
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 اضافه کردن کاراکترهاي ویژه
  . را تایپ کنیدEndعبارت 

. براي آنکه بتوانید قسمتی از یک متن را به محل دیگري منتقل کنید، باید آن متن را در حافظه کپی نماییـد    
 شـود، بـصورت پررنـگ       آن قسمت از متن کـه انتخـاب مـی        .  ابتدا باید آن قسمت از متن را انتخاب کنیم  

(Highlight)براي انتقال به ابتـداي  .  کنیم در ادامه روش انتخاب و حرکت دادن متون را بررسی می.  آید  در می
  .صفحه کلید را فشار دهید Homeداشته و دکمه   صفحه کلید را پائین نگهCtrlمتن فعلی، دکمه 

 

 حرکت دادن و کپی کردن متن
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 حرکت دادن و کپی کردن متن

   درمحل مشخص شده توسط فلش، کلیک کنیدوفشرده نگه داشته  صفحه کلید را Shiftدکمه 

راههاي مختلفی براي انتخاب کردن یک متن وجود دارد، مثالًبراي انتخاب یک کلمه تکی، کافیست روي آن دابل             
توان سه بار به سرعت روي آن کلیـک   همچنین براي انتخاب یک پاراگراف کامل می.   نمایید)   دوبار کلیک( کلیک  

توان هر قسمت دلخواه از متن را انتخـاب   اما بطور کلی، با استفاده از فشردن دکمه ماوس و کشیدن آن، می         .   کرد
صفحه کلید همه متن انـتـخـاب     A و Ctrlیا فشردن دکمه  Home واقع در برگه Select Allبا انتخاب فرمان .  کرد

شود،  متنی که انتخاب می .خواهد شد 
 با زمینـه  (Highlight)بصورت پررنگ 

به .   خاکستري نمایش داده خواهدشد   
محض اینکه یک متن انتخاب شـود،       
ابزارهایی که براي کار بر روي متـون        

اند فـعـال      انتخاب شده طراحی شده   
خواهـیـم     براي تمرین، می  .   گردند  می

 .قسمتی از این متن را انتخاب کنیـم       
در محل مشخص شده توسط فلـش،       

  .کلیک کنید
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 حرکت دادن و کپی کردن متن
ماوس را به محل مشخص شده با کادر قرمز برده و سپس دکمۀ چپ مـاوس را   براي تغییر محل متن انتخاب شده،     

  .فشرده نگه دارید و ماوس را به محل مشخص شده با کادر سبز ببرید و دکمۀ چپ ماوس را رها کنید

در انتهاي   Pasteتوجه کنید که یک آیکون.  به این ترتیب، متن انتخاب شده به محل جدید منتقل شده است 
 (Paste)با کمک این آیکون، انتخابهاي دیگري براي انتقال یا الـصاق     .  عبارت انتخاب شده ظاهر گشته است    

  . روي آیکون مشخص شده با فلش قرمز کلیک کنید.دشو عبارت انتخاب شده ارائه می
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 حرکت دادن و کپی کردن متن

کنید منوي مربوط بـه      متنی را الصاق Pasteهر زمان که شما متنی را به جایی منتقل کرده یا با استفاده از فرمان  
 Pasteتوانید این خاصیت یعنی ظاهر شدن آیکون مـنـوي     در صورت تمایل می. ظاهر خواهد شد Pasteعملیات  

 . استفاده کنیـد File واقع در منوي Optionsبراي این منظور باید از پنجره . بعد از هر انتقال متن را غیرفعال کنید 
  . کنیدکلیک Fileروي 

توانید فرمت اولیه  شما می.   شود متن منتقل شده استفاده می)   پیکربندي(هاي این منو براي کنترل فرمت  از گزینه 
اي    در نقطه  . متن را حفظ کنید یا آن را با فرمت پاراگراف جدید که متن به آن منتقل شده است هماهنگ نمایید              

  .خارج از منو کلیک کنید تا منو بسته شود
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  . کلیک کنیدOptionsروي گزینه 

  . را انتخاب کنیدAdvancedگزینه 
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 حرکت دادن و کپی کردن متن

  .کلیک کنید تا غیر فعال شود   Show Paste Options Buttons when content is pastedروي گزینه

  .در محل مشخص شده از میله لغزان کلیک کنید
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 حرکت دادن و کپی کردن متن
  .کلیک کنید  OKروي دکمه

براي کپی یا انتقال متن به جاي دورتري . استفاده از ماوس براي انتقال یک متن به فاصله نزدیک مناسب است
 و  Cutدسـتورات   .  استفاده کنید   Paste و  Cut ،Copyاز متن فعلی یا به فایلهاي دیگر، الزم است از فرامین    

Copyاز فرمان .  شوند  بعد از انتخاب یک متن فعال میCopyشود که بخواهید یک نـسخه     زمانی استفاده می
از فرمان . دیگر از متن انتخاب شده در حافظه داشته باشید و در عین حال متن اصلی در جاي خود باقی بماند 

Cutشود  نیز براي اینکه متن را از جاي اصلی آن بریده و به حافظه منتقل کنید استفاده می.  
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 . کپی شودClipboard کلیک کنید تا متن انتخاب شده به حافظه Copyروي دکمه 

 و همچنین برخـی     Officeهاي مختلف    شیء مختلف را از برنامه24، شما این امکان را دارید که تا  Officeدر
محتویات این حافظـه    .   قرار دهیدOfficeمه ا برن(Clipboard)ت هاي ویندوز کپی کرده و در حافظه موق    برنامه

 Wordتوانید جمالت تایپ شده در     یعنی شما می.  باشند  در دسترس میOfficeافزارهاي  موقت براي تمام نرم 
 . الـصاق نماییـد    Word را در    Excel کپی کرده یا جداول و نمودارهـاي         PowerPointاي مانند  را در برنامه 

همانطور که گفتـه شـد، حافظـه         
، Office Clipboardموقـــت یـــا    

 شـیء یـا     24سازي    قابلیت ذخیره 
. باشـد    شده را دارا مـی      کپیمتن  

 Officeبراي مـشاهده محتویـات      

Clipboard        کافی اسـت کـه روي 
 Officeدکمه مربـوط بـه پنجـره         

Clipboard       واقع در برگـه Home 
کلیک کنید تا این پنجـره ظاهـر         

 کلیــک  Homeروي برگــه   .  شــود
  .کنید
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 Office Clipboardاستفاده از 
  . کلیک کنیدClipboardروي دکمه کوچک مربوط به 

هاي کپی شـده   توانید هر یک از آیتم شما می.   باز شده استClipboardکنید، پنجره  همانطور که مشاهده می 
 در محل مشخص شده با فلش    .کرده یا آنها را حذف نمایید (Paste) یا تمام آنها را الصاقOffice Clipboardبه

  .کلیک کنید
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اما نیازي به تـکـرار ایـن         .   ، به محل مورد نظر منتقل شده استClipboardبا اینکار قطعه متن موجود در حافظه  
بطور کلـی، بـراي     .   باز گردانیم   Pasteپاراگراف در این متن نداریم پس بهتر است متن را به وضعیت قبل از عمل 

 Quick در میله ابزار واقع  Undo روي دکمه.شود  استفاده میUndoانصراف از آخرین اعمال انجام شده، از دستور 

Accessکلیک کنید .  

  . روي گزینه مشخص شده کلیک کنیدClipboardدر پنجره 
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 Office Clipboardاستفاده از 
هر چند که این   .  (ایم به عنوان یک تمرین دیگر، ما یک پارگراف مربوط به آدرس را در باالي سند اضافه کرده   

خواهیم این پاراگراف را بریده و به محل مناسب آن منتقل  در ادامه می)  .باشد محل براي این متن مناسب نمی    
 . کلیک کنیدCut روي دکمه .اکنون متن انتخاب شده است. کنیم

خواهیـم    ما مـی  .  منتقل شده استClipboardکنید که متن انتخاب شده از روي سند حذف و به  مشاهده می 
 Paste براي این منظـور از گزینـه         .  متن بریده شده را بدون فرمت اولیه آن به محل مورد نظر منتقل کنیم     

Specials واقع در منوي مربوط به دکمهPaste  و  در محل مشخص شده از متن کلیک کنید.استفاده می کنیم 
  . را فشار دهیدEnterدکمه 
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  . را انتخاب کنیدPaste Specialاز منوي باز شده، گزینه 

  .لیک کنیدک Pasteروي دکمه حاوي فلش مربوط به گزینه 
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 Office Clipboardاستفاده از 
 در اختیـار شـمـا قـرار          Clipboardهایی را براي الصاق آخرین داده منتقل شده به   گزینهPaste Specialپنجره  

. کنـیـد    (Paste)توانید متن موجود در حافظه را با فرمتهاي متفاوتی الصاق  می ها با استفاده از این گزینه.  دهد  می
 .، متن بدون هیچ پیکربندي در محل مورد نظر درج خواهد شـد      Unformatted Textبراي مثال، با انتخاب گزینه   

  . کلیک کنیدUnformatted Textروي گزینه 

  . کلیک کنیدOKروي دکمه 
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در سمت راست کادر مشخص شده ظاهر شده است، آخرین عمـل   Quick Access که در میله ابزار Repeatدکمه  
توانـیـد      که در سمت چپ این دکمه قرار دارد، میUndo با استفاده از دکمه همچنین. کند انجام شده را تکرار می 

 کلیک کنید متن چسبانده Undoبراي مثال در صورتی که اکنون روي دکمه . آخرین عمل انجام شده را باطل کنید
  .گردیم حذف خواهد شد یعنی یک مرحله به قبل بر می)  شدهPaste(شده 

 شده و در محل مورد نظر قرار گرفـتـه   Paste بدون فرمت اولیه Clipboardبینید، متن موجود در  همانطور که می 
  .کلیک کنید Clipboardپنجره    Closeروي دکمه. است

 Redo و Repeat ،Undoهاي  فرمان
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 Redo و Repeat ،Undoهاي  فرمان
این دکمه کاري که از انجام   . یابد  تغییر میRedo به دکمه Repeat استفاده کنید، دکمه Undoهر زمان که از دکمه  

  . کلیک کنیدRepeat روي دکمه .دهد اید را دوباره انجام می آن منصرف شده

توانیـد بـراي       می  شما .شده است انجام شده در مرحله قبل تکرار Paste Specialکنید که عمل   مشاهده می 
همچنیـن  .   تکرارکنیـد  Repeatسرعت بیشتر در کارهاي تکراري، اعمال بسیاري را با اسـتفاده از دسـتور         

  . استفاده نماییدCtrl+Yتوانید از کلید میانبر مربوط به این فرمان، یعنی  می
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 اسـتـفـاده     Undoتوجه داشته باشید که اگر اشتباهاً از فرمان   .    شده حذف شده استPasteبه این ترتیب، متن  
  . کلیک کنیدRedo روي دکمه .استفاده کنید  Redoتوانید از فرمان کردید، می

همچنیـن،  .    تصحیح کنیدUndoتوانید آن را با استفاده از فرمان  همانطور که گفته شد، در صورت بروز اشتباه می    
، فهرستی از آخرین عملیات انجام شده را Undoاین امکان وجود دارد که با کلیک بر روي دکمه لیست بازشونده            

توانید براي لغو عملیات انجـام شـده از         شما میUndoعالوه بر دکمه    .   دیده و چندین تغییر آخر را باطل کنید       
   را فشار دهیدZصفحه کلید را فشرده نگه داشته و دکمه   Ctrlدکمه .نیز استفاده کنید  Ctrl+Zهاي دکمه
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 Redo و Repeat ،Undoهاي  فرمان
  . کلیک کنیدUndoروي دکمه . حاال تغییري که در مرحله قبل لغو کردید دوباره انجام شده است

Word خط قرمز رنگ، مـشخص      زیر.  داراي این قابلیت است که خطاهاي گرامري و امالیی شما را کنترل کند
خط آبی رنگ، خطاهاي گرامـري را     زیر.   شناخته شده نیستWordکننده کلمه اي است که در فرهنگ لغات   

 در یک متن غلطهاي امالیی یا گرامري پیدا کند، در نوار وضـعیت پائیـن     Wordهنگامی که .  کند مشخص می 
  .دهد صفحه، آیکونی به شکل عالمت ضرب بر روي کتاب را نمایش می

 اصالح خطاهاي لغوي و گرامري
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 چندین لغت را به شما پیشنهاد  Wordگاهی ممکن است .  استWordاولین گزینه منوي باز شده، لغت پیشنهادي  
خواهید شکل عبارت به همان صـورت    در مواردي که می.   کند که البته تمامی آنها مناسب با جمله ما نخواهند بود  

 (SharePoint( روي گزینه اول منـوي بـاز شـده       .  در این منو استفاده کنیدIgnore Allباقی بماند، باید از گزینه  
  .کلیک کنید

شـود کـه حـاوي           باشد، منوي میانبري ظاهر می    خط قرمز یا آبی       با کلیک راست روي یک کلمه که داراي زیر        
، که با فلش مشخص شده است،  SharePaint روي عبارت.هاي دیگري است پیشنهادهاي صحیح و همچنین گزینه 

 . کلیک راست کنید
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 اصالح خطاهاي لغوي و گرامري
  .دهیم در ادامه آدرس موجود در باالي صفحه را تغییر می.  تصحیح گردیدWordبه این ترتیب، عبارت توسط 

 موجود نیستند، به عنوان کلمات غلط شنـاخـتـه     Wordتوجه داشته باشید که تمام کلماتی که در فرهنگ لغات  
قرمز است، در حقیقت نامی است که در فرهنگ    خط بینید، یکی از کلماتی که داراي زیر همانطور که می. شوند  می

معموالً نامهاي خاص و اصطالحات و کلمات اختصاري در این فرهنگ لـغـت مـوجـود       .   موجود نیستWordلغات  
  ..نیستند

براي این . اضافه کنید  Wordبراي رفع این مشکل، این امکان  وجود دارد که کلمات جدید را به فرهنگ لغات 
 روي  . را انتخاب نمائید Add to Dictionary   منظور باید روي لغت مورد نظر کلیک راست کرده و سپس گزینه 

  .کلمه مشخص شده کلیک راست کنید
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غلط گرامري  .  نیز یک خط آبی رسم شده که نشان دهنده غلط گرامري استEniac Multimediaدر پایین عبارت  
براي رفع این   .   ایم و دو فاصله وجود دارد  را زده Spaceدر اینجا بخاطر این است که بین دو کلمه فوق دوبار دکمه  

  . کلیک راست کنیدEniac Multimediaروي عبارت  مشکل 

  . را انتخاب کنیدAdd to Dictionaryاز منوي باز شده گزینه 
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 اصالح خطاهاي لغوي و گرامري
  .باشد، کلیک کنید روي گزینه اول که عبارت صحیح شده می

توانیـد     در متن شما تعداد زیادي غلط پیدا کرده است، مـی  Word اگر .با این کار غلط گرامري نیز اصالح شد  
در آنجا  .   کلیک کنید تا پنجره مربوط به آن باز شود Review واقع در برگه Spelling & grammarروي دکمه     

براي آنکه غلط گرامري به حالت اولیه    .  جا برطرف نمایید توانید تمام خطاهاي گرامري و امالیی را یک شما می 
  . دوبار کلیک کنیدUndoروي دکمه برگردد، 
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  . کلیک کنیدSpelling & Grammarروي دکمه 

  . کنیدکلیک Reviewروي برگه 
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را به عنوان غـلـط امـالیـی       hoseiniبینید،کلمه  همانطور که می. باز شده است Spelling هدر سمت راست پنجر 

 تـوسـط دکـمـه     .   کنیم که این غلط امالیی مهم نیسـت   اعالم میIgnoreبا استفاده از دکمه . تشخیص داده است 
 Ignore Allتوسط دکمه .   کنیم تا این غلط امالیی در این متن نادیده گرفته شود  نیز تعیین میAdd     این کلمه بـه 

 .شود  افزوده میwordلیست کلمات موجود در فرهنگ لغت 

 

شوند که با کلیک بر روي هر کدام، آن     کند لیست می  به شما پیشنهاد میwordدر کادر مشخص شده کلماتی که  
  .روي گزینه مشخص شده کلیک کنید. عبارت بجاي غلط امالیی جایگزین میگردد
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  . کلیک کنیدOK روي دکمه .یابی به پایان رسیده است  غلطعملدهد که   به شما اطالع میپیغاماین 
 در نوار وضعیت پایین صفحه تغییر نموده و عالمت تیک    Spelling and Grammarتوجه کنید که آیکون وضعیت  

  . این متن را کنترل کرده و هیچ اشتباه گرامري یا امالیی را پیدا نکرده استWordگوید که   در آن به ما میموجود
 
 

 نیز این غلط گرامري نادیده گرفته Ignore onceبا کلیک بر روي دکمه . حال غلط گرامري نمایش داده شده است 
  .روي گزینه پیشنهادي کلیک کنید. شود می
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