
  هاي سطر جاري  ابتدا و انت-۵-۱-۲

.   را فـشار دهيـد   ) Endيـا   ( Homeسطر جاري، كافي است كليد ) يا انتهاي ( براي انتقال نقطه ورود به ابتدا   

  ابتدا و انتهاي فايل -۶-۱-۲

 Home را پايين نگـه داشـته و كليـد    Ctrlفايل، كافي است كليد ) يا انتهاي ( جهت انتقال نقطه ورود به ابتدا 

  . ار دهيدرا فش ) Endيا( 

  صفحه قبلي، بعدي -۷-۱-۲ 

   را پايين نگه داشته و كليدCtrlكافي است كلسد ) يا بهدي ( جهت انتقال نقطه ورود به ابتداي صفحه قبلي

Page Up )  ياPage Down (  را فشار دهيد  .  

  نتيجه 

  . جدول زير خالصه اي  از كليدهاي تعريف شده در سطور فوق را بيان مي كند

  

  

  

  

  

  

  اصول ويرايش متن -۲-۲

مهارتهايي  كه در اين بخش      .  خواهيم پرداخت  Wordدر اين بخش به بررسي مباني اوليه ويرايش در محيط           

خواهيد آموخت، شما را در جهت مديريت ساختار متن سند، لغو عمليات اشباه، انتخاب بخش معينـي از مـتن        

  .   كردسند و انتقال و كپي كردن متن انتخاب شده ياري خواهند

   Undoفرمان -۱-۲-۲

 تقريبـا در    Undoدر حقيقت ابزار    . اين فرمان جهت لغو آخرين عمل انجام شده مورد استفاده قرار مي گيرد            

تنها تفـاوتي  . تمام نرم افزارها موجود بوده و يكي از ابزار هاي  پر استفاده در محيط هر نرم افزاري مي باشد              

ان در نرم افزار هاي مختلف وجود دارد، در تعداد دفعاتي است كه كاربر            كه از نظر نحوه استفاده از اين فرم       



 يكي از انعطاف  پذيرترين نرم افزارها مي باشد، چرا كه           Wordاز اين لحاظ،    . مي تواند از آن استفاده نمايد     

  محدوديت نداشته و كاربر مي تواند تـا لحظـه صـفر         Word در محيط    Undoتعداد دفعات استفاده از فرمان      

  . تمام عمليات انجام شده را به كمك اين فرمان لغو نمايد) لحظه باز كردن سند( كار

  :  مي توانيد به يكي از روشهاي زير عمل كنيدUndoبه منظور اعمال فرمان 

  . كليك كنيدStandard واقع در نوار ابزار Undo  روي ابزار -۱

  .  را فشار دهيدCtrl + Z از منوي Undo  روي گزينه -۲

   Redoفرمان -۲-۲-۲

 را جهـت  Redo از انجام اين كار پشيمان شويد، مي توانيد ابـزار            Undoدر صورتي كه پس از اعمال فرمان        

تصور كنيد، آخرين عمل انجام شـده  .  مورد استفاده قرار دهيد Undoبازگشت به حالت قبل از اعمال فرمان        

حال در صورتي كه بالفاصله پس از انجـام  . مي باشد ۱۴ به ۱۲در يك سند، تغيير سايز فونت يك پاراگراف از     

در ايـن  .  باز خواهد گشت۱۲ را اعمال نماييد، سايز فونت پاراگراف مزبور بار ديگربه  Undoاين عمل، فرمان    

 را به پاراگراف مزبور اعمال كنيد، كافي اسـت يـك بـار فرمـان     ۱۴حالت، اگر مايل باشيد دوباره سايز فونت        

Redo    معادل با Undo    كردن فرمان Undo  بنابراين سقف تعداد دفعات اعمال فرمان     .  مي باشدRedo   برابر با 

  .  را مورد استفاده قرار داده باشدUndoتعدادي است كه كاربر فرمان 

  .  كليك كنيدStandard واقع در نوار ابزار Redo  روي دكمه -۱

  .  كليك كنيدEdit از منوي Redo  روي گزينه -۲

  .  را فشار دهيدCtrl + Yيبي   كليد ترك-۳

    انتخاب بخشي از متن به كمك صفحه كليد يا ماوس-۳-۲-۲

در واقع براي .  انتخاب متنهاي مورد نظر جهت تصحيح مي باشدWordيكي از اساسي ترين مباحث مطرح در 

وي آن عمـل   ، ابتدا بايد بخشي از متن را كه مايليد فرمان مـورد نظـر ر            Wordاعمال اغلب فرمانهاي محيط     

به همين جهت در اين بخش به بررسي روشهاي انتخاب مـتن بـه وسـيله صـفحه كليـد و            . كند، انتخاب نماييد  

  .ماوس خواهيم پرداخت



   انتخاب متن به وسيله صفحه كليد -۱-۳-۲-۲

ـ  . به اين منظور با كليك كردن در ابتداي فاصله مورد نظر، نقطه ورود را در اين محل قرار دهيد       د سـپس كلي

Shift        يا كليد جهتي رو به سمت راست در متنهاي التـين (  را پايين نگه داشته و كليد جهتي رو به سمت چپ (

 را به تعداد مقتضي فشار دهيد تا متن مورد نظر شـما انتخـاب   Page Downكليد جهتي رو به پايين و يا كليد 

  . گردد

    انتخاب متن به وسيله ماوس -۲-۳-۲-۲

بتداي فاصله مورد نظر كليك كرده و اشاره گر را بدون رها كردن دكمه ماوس روي فاصله به اين منظور، در ا

  ) . اين عمل را اصطالحا درگ كردن مي گويند( مورد نظر حركت دهيد 

   انتخاب بخش معيني از متن سند -۳-۳-۲-۲

  : براي انتخاب بخش معيني از متن سند، از جدول زير استفاده كنيد

   

              

  

  

  

  

  
  

   ) Copy-Past(    نسخه برداري از متن-۳-۲

شامل متن ، تـصوير، اشـكال   ( آيتم هاي مختلف  موجود در سند      ) كپي كردن ( يكي از روشهاي نسخه برداري    

AutoShapeاستفاده از ابزارهاي ......... )  وCopy و Pastدر اين روش، براي نسخه برداري از يك .  مي باشد

 به يك محل ذخيره موقتي اطالعات، موسوم به كليپ بورد منتقل      Copyاستفاده از فرمان    متن، ابتدا آن را با      

.  در محل مورد نظر الصاق مي كنيدPastمي نماييد و سپس متن موجود در كليپ بورد را با استفاده از فرمان 

حلـي بـه محـل    در حقيقت در اين روش، كليپ بورد به عنوان واسطه اي براي انتقال يا كپي شدن مـتن از م      

  : تصوير زير اين فرآيند را به صورت شماتيك تشريح مي نمايد. ديگر عمل مي كند



  

  

  

به اين ترتيب در صورتي كه مايل به كپي كردن يك عبارت از محلي به محـل ديگـر باشـيد، كـافي اسـت از        

  : مراحل زير پيروي نماييد

  . ي مطرح شده در بخش قبل انتخاب كنيد  متن مورد نظر جهت نسخه برداري را با هر يك از روشها-۱

 از منـوي  Copy يـا روي گزيتـه   Standard از نوار ابزار Copy روي دكمه  Copy  جهت اعمال فرمان -۲

Edit            كليك كرده و يا كلد تركيبي  C  + Ctrlبا انجام اين عمل، يك نسخه از مـتن انتخـاب   .  را فشار دهيد

  . گرددشده به كليپ بورد  ويندوز منتقل مي

  .   نقطه ورود را در محل مورد نظر جهت الصاق شدن متن موجود در كليپ بورد قرار دهيد-۳

 Edit از منـوي  Past يا روي گزينه    Standard از نوار ابزار     Past، روي دكمه    Past  جهت اعمال فرمان      -۴

جود در كليپ بورد در محل به اين ترتيب، آيتم مو.   را فشار دهيد  V + Ctrlكليك كرده و يا كليد تركيبي         

  . نقطه ورود الصاق مي گردد

  انتخاب و نسخه برداري از متن : تمرين

متني مشابه پاراگرافي كه در حال مطالعه آن هستيد تايپ كرده ، سطر اول آن را انتخاب نموده و يك نـسخه       

 را با استفاده از فرمان سپس عمل انجام شده. مجدد از آن در سطر زيرين آخرين سطر پاراگراف ايجاد نماييد         

Undoلغو نماييد  .  

   ) Cut-Paste (   انتقال بخشي از متن -۴-۲ 

 و Cutاز محلي به محل ديگر، استفاده از ابزارهاي ) يا هر آيتم ديگري در سند (    يكي از روشهاي انتقال متن 

Pastاستفاده از واسطه كليپ بورد از مبدا به با استفاده از اين ابزارها مي توانيد متن مورد نظر را با .   مي باشد

فرآيند انتقال متن به وسيله كليپ بورد كامال شبيه به نسخه برداري از متن مي باشد، با اين . مقصد منتقل نماييد

به منظور انتقال يك متن از محلـي بـه محـل       . تفاوت كه متن اوليه ديگر در محل خود وجود نخواهد داشت          

  : ي كنيدديگر از مراحل زير پيرو

  .  متن مورد نظر جهت انتقال به محلي ديگر را انتخاب نماييد-۱



 كليك كرده و يـا كليـد تركيبـي      Edit از منوي    Cut يا گزينه    Standard از نوار ابزار     Cut  روي دكمه     -۲

Ctrl + Xبه اين ترتيب، متن مزبور به كليپ بورد منتقل مي شود.  را فشار دهيد .  

  . محل مورد نظر جهت الصاق متن موجود در كليپ بورد قرار دهيد  نقطه ورود را در -۳

 كليك كرده و يا كليد تركيبي Edit از منوي Paste يا گزينه Standard از نوار ابزار Paste  روي دكمه     -۴

Ctrl + Vبه اين ترتيب ، متن موجود در كليپ بورد در محل نقطه ورود الصاق خواهد شد.  را فشار دهيد .  

   ) Clear( ذف بخشي از متن  ح-۵-۲

  : به منظور حذف بخشي از متن سند مي توانيد به يكي از روشهاي زير عمل كنيد

  نقطه ورود را در ابتداي فاصله مورد نظر قرار داده و به تعداد كاراكترهاي تشكيل دهنده مـتن مزبـور                 -الف

  .  را فشار دهيدDeleteكليد 

  ورد نظر قرار داده و به تعداد كاراكترهاي تشكيل دهنده متن مزبور  نقطه ورود را در انتهاي فاصله م-ب

  . را فشار دهيدBackspaceكليد 

  متن مورد نظر را با استفاده از هر يك روشهاي تشريح شده در بخشهاي قبل براي انتخـاب مـتن، انتخـاب     -ج

  . كليك كنيدEdit از منوي Clearرا فشار داده و يا روي گزينه  ) Backspaceيا ( Deleteنماييد و كليد 

  انتقال و حذف يك متن  : ۱مثال 

 Cutجابه جا شده ات تايپ كرده با استفاده از تكنيك ) عمدا( مي خواهيم بيت زير را كه جاي مصرعهاي آن 

  : به اين منظور الزم است از مراحل زير پيروي كنيد.  آن را تصحيح كنيمPasteو 

   ، مگر گاه به گاهي      كان هم ندهد دست                

  نبود ز رخت قسمت ما غير نگاهي                                                                              

  ). با انجام اشتباه عمدي در قرار دادن مصرعها(   بيت فوق را تايپ كنيد-۱

  .ار دهيد را جهت انتقال نقطه ورود به ابتداي سطر فشHome  كليد -۲

به اين ترتيب ايـن مـصرع انتخـاب    .  را پايين تگه داشته و در انتهاي  مصرع اول كليك كنيد          Shift  كليد    -۳

  . ميگردد

  . به اين ترتيب ، مصرع انتخاب شده حذف مي گردد.  كليك كنيدCut  روي دكمه -۴

  .  را جهت انتقال نقطه ورود به انتهاي سطر فشار دهيدEnd  كليد -۵



  در) مـصرع اول  (  كليك كنيد تا متن موجود در كليپ بوردStandard از نوار ابزار Pasteي دكمه   رو-۶

  . انتهاي سطر الصاق گردد

 را به منظور انتقال ورود به ابتداي سطر فشار داده و به منظور حذف فاصله باقيمانـده بـه دو          Home  كليد    -۷

  . ر دهيد را به تعداد كافي فشاDeleteمصرع اوليه، كليد 

  .  نقطه ورود را به حد فاصل بين دو مصرع فعلي برسانيد               + Ctrl  با فشردن مكرر كليد تركيبي -۸

  .  را فشار دهيدTab  جهت ايجاد فاصله مناسب بين دو مصرع، يك يا دو بار كليد -۹

   شناسايي اصول حركت سريع در متن -۶-۲ 

اهيم پرداخت كه به كمك آنها مي توانيد به سرعت به نقاط مختلف سند            در اين بخش به تشريح روشهايي خو      

به طور كلي روشهاي بسياري براي مرور سريع سند وجود دارد كه در اين بخش بـه اختـصار بـه         . منتقل شويد 

  . تشريح آنها خواهيم پرداخت

  : ذيال روشهاي مختلف مرور سند تشريح مي شوند

فشردن اين دكمه موجب انتقـال  .  را فشار دهيدPage Up يك بار كليد كافي است: براي احضار صفحه قبلي

  . سند به اندازه عرض صفحه نمايش به پايين شده و به اين ترتيب مي توانيد صفحه بعدي را مشاهده كنيد

فشردن ايـن دكمـه موجـب    .  را فشار دهيدPage Downكافي است يك بار كليد : براي احضار صفحه بعدي

  .  اندازه عرض صفحه نمايش به باال شده و به اين ترتيب مي توانيد صفحه بعدي را مشاهده كنيدانتقال سند به

به اين ترتيب نقطه .  را فشار دهيدCtrl + Homeكافي است يك بار كليد تركيبي : براي انتقال به ابتداي سند

  . ورود نيز به ابتداي سند منتقل مي شود

به اين ترتيب نقطه ورود بـه  .  را فشار دهيدCtrl + Endكافي است يك بار كليد : براي انتقال به انتهاي سند

  . انتهاي سند منتقل مي شود

بين لغزنده موجود در نوار مرور قائم و پيكان رو به پاالي موجـود در ابتـداي ايـن    : براي احضار  صفحه قبلي  

 بدون تغيير محل قرار گيري نقطه ورود به اندازه عرض صفحه نمايش به          به اين ترتيب، سند   . نوار كليك كنيد  

  . پايين منتقل مي شود و مي توانيد صفحه قبلي را مشاهده كنيد

← 



بين لغزنده موجود در نوار مرور قائم و پيكان رو به پايين موجود در انتهاي اين نوار : براي احضار صفحه بعدي

غيير محل قرارگيري نقطه ورود، سند به اندازه عـرض صـفحه نمـايش بـه          به اين ترتيب ، بدون ت     . كليك كنيد 

  .پايين منتقل مي شود و مي توانيد صفحه بعدي را مشاهده كنيد

 را فشار دهيد تا ابتداي صفحه قبل در صفحه Ctrl + Page upكليد تركيبي : براي احضار ابتداي صفحه قبل

  . رود نيز به ابتداي صفحه بعد منتقل مي شوددر اين حالت، در عين  نقطه و. نمايش ديده شود

گاهي ممكن است مايل باشيد به جاي  ): Select Browse Object( احضار آيتم هاي مختلف موجود در سند 

در اين حالت مي توانيـد  . مرور صفحه به صفحه سند، براي مثال سند را از جدولي به جدول ديگر مرور كنيد        

  .  واقع در پايين نوار مرور قائم استفاده نماييدSelect Browse Object از دكمه 

در صورتي كه روي دكمه مزبور كليك كنيد، كادري مشابه تصوير زير ظاهر شده و امكان انتخاب آيتم هـاي           

 از ايـن آيـتم   Tableدر صورتي كـه روي گزينـه   . مورد نظر جهت مرور سند را در اختيار شما  قرار مي دهد  

  ). تصوير زير( ر سند از صفحه به جدول تغيير مي يابدكليك كنيد،  معيار مرو

  

  

  

  

  

 Select Brows  واقـع در بـاالي دكمـه     Previous Tableو به ايـن ترتيـب ، كليـك كـردن روي دكمـه      

Object    منجر به احضار جدول قبلي و كليـك كـردن روي دكمـه ،Next Table    در زيـر دكمـه  Object 

Select Browseدول بعدي مي گردد  منجر به احضار ج .  

   التين- اصول ايجاد يك متن فارسي-۷-۲

مي دانيـد كـه بـا ورود بـه     . در اين بخش به بررسي روشهاي ايجاد يك متن فارسي و التين خواهيم پرداخت   

در اين حالت، زائده باالي نقطه ورود .  آنچه نقطه ورود شما در حالت تايپ التين قرارداردWord 97محيط 

نكته اي كه در اين بخش بايد به آن توجه داشته باشيد اين اسـت كـه بـراي سـوئيچ     . ت داردرو به سمت راس 



ه شـرح ايـن دو روش خـواهيم              كردن از حالت تايپ التين به فارسي و بر عكس، دو روش وجود دارد كـه ـب

  . پرداخت

    تبديل از حالت تايپ فارسي به لتاين -۱-۷-۲

 + Alt و يا Ctrl + Shiftرسي به التين ، بايد يكي از دو كليد تركيبي براي تبديل نقطه ورود از حالت تايپ فا

Shift   تفتوت عملكرد اين دو كليد تركيبي در ايـن اسـت كـه فـشردن     .  سمت چپ صفحه كليد را فشار دهيد

 تنها منجر به تبديل نقطه ورود از حالت تايپ فارسي به التين شده و تاثيري در نحوه تـراز  Alt + Shiftكليد 

 عالوه بر تبديل از حالت تايـپ فارسـي بـه التـين،     Ctrl + Shiftاما كليد . دن متن پاراگراف جاري نداردش

  .نحوه تراز شدن متن را نيز از حالت راست چين به حالت چپ چين تبديل مي نمايد

   تبديل از حالت تايپ التين به فارسي -۲-۷-۲

 + Alt سمت راست و Ctrl + Shift از دو كليد تركيبي براي تبديل از حالت تايپ التين به فارسي بايد يكي

Shift  تفاوت ذكر شده بين عملكرد اين دو كليد در تبديل از حالت تايپ فارسـي  .  سمت راست را فشار دهيد

  . به التين، در اين حالت نيز وجود خواهد داشت

به ايـن منظـور     .  تايپ نماييم  را» ، قوي ترين واژه پرداز ممكن     Wordنرم افزار   « مي خواهيم عبارت    :۲مثال  

  :الزم است مراحل زير را طي كنيد

با توجه به اينكه نقطه ورود ابتدا در حالت تايپ التين قرار دهيد ، براي تبديل آن .   سند جديدي باز كنيد-۱

  .  سمت راست را فشار دهيدCtrl + Shiftبه حالت تايپ فارسي، كليد تركيبي 

 را Wordواژه .   سمت چپ را فشار دهيـد Ctrl + Shiftايپ كرده، كليد تركيبي را ت» نرم افزار «   واژه -۲

  .  سمت راست را فشار دهيدCtrl + Shiftتايپ نموده و سپس كليد تركيبي 

   اصول انتخاب قلم -۸-۲

مي توان قلمهـاي مـورد اسـتفاده در    . ، شكل حروف تشكيل دهنده يك متن مي باشد Wordمنظور از قلم در     

Word   سخ، ثلـث                   را به سبكهاي مختلف مورد استفاده در خوشنويسي ، از قبيـل نـستعليق، شكـسته نـستعليق، ـن

همانگونه كه در هر يك از سبكهاي خوشنويسي از شكل حروف بخصوصي استفاده مـي شـود،            . تشبيه كرد ....و  

  .  نيز داراي شكل حروف خاص خود مي باشدWordهر قلم مورد استفاده در 



 مناسب جهت تايپ يك متن، بايد قبل از شروع تايپ متن مزبور به يكي از طريق زير عمـل                 براي انتخاب قلم  

  :نماييد

   انتخاب قلم از طريق نوار ابزار قالب بندي -۱-۸-۱

 واقع در نوار ابـزار قالـب بنـدي كليـك     Fontدر اين روش كافي است روي پيكان رو به پايين مجاور دكمه  

  . ده، قلم مناسب را انتخاب كنيدكرده و از ليست قلمهاي ظاهر ش

متن مورد نظر،  بديهي است، بسته به فارسي يا التين  بودن      

تـصوير  . الزم است فونت فارسي يا انگليسي انتخاب شـود        

  . صفحه بعد ليست فونتهاي مذكور را نمايش مي دهد

  
  

   Font  انتخاب قلم از طريق كادر محاوره -۲-۸-۲

 انتخاب كرده و يـا كليـد   Format را از منوي Fontناسب الزم است گزينه   در اين روش براي انتخاب قلم م      

در اين كادر محاوره .  نمايان مي شودFontبا انجام اين عمل، كادر محاوره .  را فشار دهيدCtrl + Dتركيبي 

يكان رو به اين منظور بايد روي پ. مي توانيد فونت فارسي و التين مورد نظر را به طور جداگانه انتخاب كنيد           

تصوير زير كادر .  كليك كرده و قلم مقتضي را از ليست ظاهر  شده انتخاب نماييدFontsبه پايين مجاور ليست 

  : را نشان مي دهدFontمحاوره 

  

  

  

  

  

  

سـپس  .  شده و در سند خالي ظاهر شده، نام و نام خانوادگي خود را تايپ كنيد         Wordوارد محيط   :۱تمرين  

، فونت متن تايپ شده را به نازنين و سپس با استفاده Font و دكمه Formattingر ابزار ابتدا با استفاده از نوا   

  .  ، فونت همان متن را به ياقوت تغيير دهيدFontاز كادر محاوره 



    اصول انتخاب سبك نگارش -۹-۲

جلوه هـاي  اين . منظور از سبك نگارش، جلوه هاي ويژه اي است كه رايانه كار به متن خود اعمال مي نمايد 

  : ويژه عبارتند از

   ضخيم-۱-۹-۲ 

 اين امكان در اختيار شما قرارداده شده است كه متنهاي مورد نظر خود را ضخيم نموده و آنهـا را             Wordدر  

 Standard از نـوار ابـزار   Boldبه اين منظور كافي اسـت روي دكمـه     . از ساير متنهاي موجود متمايز نماييد     

.  انتخـاب نماييـد  Font واقع در كادر محاوره Font Style را از ليست بازشوي Boldكليك كرده و يا گزينه 

  .تصوير زير نحوه انجام اين عمل را نمايش مي دهد

 

 

  

    مورب-۲-۹-۲

روش ديگر تمايز كردن بخشي از يك متن نسبت به ساير بخشها اين است كه آن را به صورت مورب يا ايتاليك 

 از Italic از نوار ابزار قالب بنـدي و يـا روي گزينـه   Italicفي است روي دكمه به اين منظور كا. تايپ نماييد 

  .  كليك كنيدFont واقع در كادر محاوره Font Styleليست بازشوي 

   زير خط دار -۳-۹-۲

بـراي  . متن زير خط دار متني است كه خطي افقي از زير آن عبور كرده و آن را از ساير متنها متمايز مي كند    

 كليك كرده و يـا  Standard از نوار ابزار     Underlineن سبك به يك متن، كافي است روي دكمه          اعمال اي 

 كليك كنيد و نوع مورد نظـر جهـت زيـر        Underline روي پيكان رو به پايين گزينه        Fontدر كادر محاوره    

  . خط دار شدن متن را انتخاب نماييد

   اصول تعيين اندازه يا سايز قلم -۱۰-۲

اينكه اجزاي مختلف يك سند ممكن است از درجه اهميت متفاوتي برخوردار باشند، مي توانيد بـه    با توجه به    

به اين منظور مي توانيد به يكي از روشهاي زير عمل . هر قسمت از متن سند اندازه هاي متفاوتي اعمال نماييد 

  :كنيد


