
   كليدهاي ميانبر براي قالب بندي پاراگرافها -۳- ۴-۲

وانيد از كليدهاي ميانبر قيد شده در جدول زير نيز استفاده براي اعمال برخي قالب بنديهاي پاراگرافي مي ت

به اين منظور كافي است نشانگر را داخل پاراگراف مورد نظر قرار داده و كليد تركيبي مورد نظر خود . كنيد

  . را فشار دهيد

   نوار ابزار قالب بندي -۳- ۵-۲

 اين است كه روي دكمه مربوط به قالب يكي از روشهاي ديگر اعمال قالب بنديهاي پاراگرافي مورد نظر ،

به شرطي كه براي اعماي قالب بندي مورد (  كليك كنيد Formattingبندي مورد نظر واقع در نوار ابزار 

برخي دكمه هاي موجود در نوار ابزار ) .  موجود باشد Formattingنظر دكمه اي روي نوار ابزار 

Formattingاگرافي مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از  كه براي اعمال قالب بنديهاي پار :Style ، 

Align Left ، Align Right ، Center ، Justify ، Increase Indent،   Decrease Indent ، Bullets و 

Numbering كه به ترتيب براي اعمال سبك ، تراز بندي چپ ، ترازبندي راست ، تراز بندي مركزي ، تراز 

  . ، افزايش تورفتگي ، كاهش تورفتگي ، بالتها و شماره گذاري به كار مي روندبندي از دو طرف 

   خط كش -۳- ۶-۲

 شامل دو خط كش مي باشد كه يكي به صورت افقي در باالي صفحه نمايش و ديگري به صورت Wordمحيط 

  ذيال به. صفحه نمايش ظاهر مي گردند) و يا در صورت تمايل كاربر در سمت چپ ( قائم در سمت راست 

تشريح هر يك از دو خط كش مزبور و نحوه استفاده از آنها براي تنظيم پارامترهاي كلي مربوط به سند 

  : ميپردازيم

  : از خط كش افقي سه كاركرد مختلف را مي توان انتظار داشت:   خط كش افقي - الف 

تفاده از خط كش افقي ، براي تنظيم حاشيه هاي چپ و راست با اس:   تنظيم حاشيه هاي چپ و راست - ۱

كافي است اشاره گر را روي فصل مشترك نواحي سفيد و خاكستري رنگ روي خط كش قرار داده و آن را 

  . به سمت چپ يا راست درگ كنيد

  )شامل تورفتگي سطر اول ، معلق و راست ( براي اعمال انواع مختلف تورفتگي :   تنظيم ميزان تورفتگي -  ۲

 واقع در ۳-۲- ۱نحوه انجام اين عمل ، در قسمت . ربوط به هر يك از آنها استفاده نماييد مي توانيد از نماد م

  . صفحات قبل همين درس تشريح شده است



) يا راست (  واقع در انتهاي سمت چپ Tabبا استفاده از دكمه تنظيم :   تنظيم توقف پرشهاي مورد نظر-۳

. را با فواصل دلخواه به پاراگرافهاي خود اعمال نماييدخط كش افقي مي توانيد انواع توقف پرشهاي مختلف 

  . در بخشهاي بعدي كتاب راجع به نحوه انجام اين عمل توضيح بيشتري ارائه خواهد شد

تنها كاري كه با استفاده از خط كش قائم قابل انجام است ، تغيير حاشيه هاي باال و پايين :   خط كش قائم-ب 

 الزم است اشاره گر را روي فصل مشترك نواحي سفيد و خاكستري قرار داده و به اين منظور. صفحه مي باشد

  . درگ كنيد

   Format Painter ابزار -۳- ۷-۲

 كه در فارسي به نقاش قالب معروف شده است، يكي از ابزارهاي بسيار مفيد براي Format Painterابزار 

 را به يك نجار تشبيه كنيم ، ابزار Wordاگر يك كاربر . اعمال قالب بنديهاي متني و پاراگرافي مي باشد

Format Painterنه از اين به عبارت ديگر استفاده بهي.  همانند چكشي است كه هميشه بايد در كنار او باشد

  . ابزار به مقدار بسيار زيادي در وقت شما صرفه جويي مي كند

 به طور خاص براي كپي كردن قالب بندي يك پاراگراف به يك پاراگراف ديگر Format Painterابزار 

  :براي استفاده از اين ابزار الزم است از مراحل زير پيروي كنيد. مورد استفاده قرار مي گيرد

پاراگرافي كه مايليد قالب بنديهاي آن را به يك پاراگراف ( دلخواهي  از پاراگراف مطلوب   در نقطه  - ۱

  . كليك كنيد ) ديگر ، موسوم به پاراگراف مقصد اعمال نماييد 

با انجام . كنيد) يا دابل كليك (  كليك Formatting واقع در نوار ابزار Format Painter  روي ابزار - ۲

  . يه به يك قلم مو به اشاره گر شما ملحق خواهد شداين عمل ، نمادي شب

  در اين حالت ، اگر تنها مايل به اعمال قالب بنديهاي پاراگرافي پاراگراف مطلوب به پاراگراف مقصد - ۳

اما اگر مايليد كليه قالب بنديهاي . هستيد ، كافي است در نقطه دلخواهي از پاراگراف مقصد كليك كنيد

را به پاراگراف مقصد اعمال نماييد ، الزم است ) شامل قالب بنديهاي متني و پاراگرافي ( پاراگراف مطلوب 

  . متن پاراگراف مقصد را به طور كامل انتخاب نماييد 

 كرده باشيد ، مالحظه Format Painter تنها يك كليگ  ساده روي ابزار ۲  در صورتي كه در بند -  ۴

و نماد قلم مو ، از كنار اشاره گر محو خواهد ( ي باز خواهد گشت خواهيد نمود كه اشاره گر به حالت عاد

 دابل كليك كرده باشيد ، نماد قلم مو تا زماني كه Format Painter روي ابزار ۲اما چنان چه در بند ) شد 



به . اند را فشار نداده و يا فرمان ديگري را اعمال  نكرده باشيد ، در كنار اشاره گر شما باقي خواهد مEscكليد 

اين ترتيب ، تا زماني كه اشاره گر حاوي نماد قلم مو مانند مي باشد ، مي توانيد پاراگرافها با متنهاي مورد نظر 

  . را انتخاب كرده و مشخصه هاي قالب بندي متن مطلوب را به آنها اعمال نماييد

  : مثال 

مي باشد، تايپ » نيما يوشيج «  پارسي   مي خواهيم شعر زيباي زير را كه از شاهكارهاي پدر شعر نوي-الف 

در اين راستا ، دقيقا  از . كرده و قالب بنديهاي ذكر شده در جدول بعد از آن را به ترتيب به آن اعمال نماييم

  . مراحل ذكر شده در متن درس استفاده خواهيم كرد

، غم اين خفته چند مي تراود مهتاب ، مي درخشد شبتاب ، نيست يكدم شكند خواب به چشم كس و ليك 

خواب در چشم ترم مي شكند ، نگران با من استاده سحر ، كز مبارك دم او آورم اين قوم به جان سوخته را 

، اي تن ساق گلي ، كه به جانش كشتمبلكه خبر ، ليكن ، در و ديوار به هم ريخته شان ، بر سرم مي شكند نازكار

  . دو به جان دادمش آب ، اي دريغا به برم مي شكن

  

  

  

  
  

  مي خواهيم شعر ديگري از همان شعر را تايپ نموده و كليه قالب بنديهاي متن قسمت الف را به طور -ب 

  : كامل به آن منتقل كنيم 

  . شباهنگام ، كه بندد دست نيلوفر ، به پاي سرو كوهي دام ، من از يادت نمي كاهم ، تو را من چشم در راهم

  . را در آن تايپ نماييد» نيما « عر زيباي   سند جديدي ايجاد نموده و ش-۱

در اولين قدم الزم .   حال به ترتيب مي خواهيم قالبهاي قيد شده در جدول را به شعر مزبور اعمال نماييم- ۲

به اين منظور در محل دلخواهي . كل متن پاراگراف را انتخاب كنيد) براي اعمال قالبهاي كاراكتري ( است 

  . يداز آن تريبل كليك كن

  .  را انتخاب كنيد۱۲ و سايز Yagut كليك كرده ، فونت Format از منوي Font  روي گزينه -۳

  .  را انتخاب كنيدItalic و Bold را باز نموده و گزينه هاي Font Style  ليست -۴



  .  را باز نموده و رنگ آبي را از آن انتخاب كنيدColor  ليست -  ۵

 انتخاب نماييد و به Scaleرا از ليست % ۱۰۰ كليك كرده ، عدد Character Spacing  حال روي زبانه -۶

 OKاكنون قالب هاي كاراكتري را اعمال كرده ايد، بنابراين روي دكمه . را تايپ كنيد% ۱۱۵جاي آن ، 

  .  كليك كنيد تا كادر محاوره مزبور بسته شده و به پنجره سند باز گرديدFontمربوط به كادرهاي محاوره 

  .  كليك كنيدFormat از منوي Paragraph براي اعمال قالبهاي پاراگرافي ، روي گزينه  -  ۷

  .  را برگزينيدLine 1.5 را انتخاب و گزينه Line Spacing،ليست كركره اي Paragraph  دركادرمحاوره-۸

. ك كنيد كليOK را تايپ كرده و روي دكمه ۶ ، عدد Spacing واقع در ناحيه Before  سپس در كادر - ۹

  .  نقطه تنظيم مي گردد۶ برابر شده و فاصله پاراگراف از پاراگراف قبلي ۵/۱به اين ترتيب ، فاصله سطرها 

  نقطه ورود را در محل دلخواهي از پاراگراف قرار داده و عالمت تورفتگي سطر اول را كه روي خط -۱۰

به اين ترتيب ، تورفتگي مزبور بالفاصله . يد سانتي متر به سمت چپ درگ كن۱كش افقي قرار دارد ، به اندازه 

، كافي است نقطه ورود را به محل دلخواهي » ب « به قسمت » الف « به پاراگراف شما اعمال شده و قسمت 

يا دابل (  كليك Standard از نوار ابزار Format Painterقرار داده روي ابزار » الف « از متن قسمت 

به اين ترتيب ، كليه قالب بنديهاي . را به طور كامل انتخاب كنيد» ب « قسمت كرده و در پايان متن ) كليك 

اكنون شما اولين تمرين قالب . نيز منتقل خواهند شد» ب « به متن قسمت » الف « اعمال شده به متن قسمت 

  . شاد باشيد. بندي را با كاميابي و موفقيت پشت سر گذاشته ايد

   Style Gallery اصول كار با - ۳-۳

 Style يك ويژگي موسوم به  Microsoft Word 97به منظور تسهيل در قالب بندي اجزاي مختلف سند در 

استفاده از اين ويژگي ، نه تنها سازمان و پيكره سند شما را منسجم تر نموده و . يا سبك پيش بيني شده است

براي . ي نيز در اختيارتان قرار مي دهدنظم فوق العاده اي به آن مي بخشد ، بلكه امكانات بعدي فوق العاده ا

 ها استفاده كرده باشيد ، به راحتي و با اعمال تنها Styleمثال در صورتي كه هنگام توليد سند خود از مفهوم 

  . سند خود را استخراج نماييد ) Table of Contents( يك فرمان مي توانيد فهرست مطالب 

   Style مفهوم -۳- ۳=۱

. يد سندي توليد نماييد كه از لحاظ تنوع قالب بندي داراي چهار حالت مختلف ميباشدتصور كنيد مي خواه

  : براي مثال اين سند داراي چهار نوع آيتم زير مي باشد



   ) ۱۲: آبي فاصله از پاراگراف قبل :  ، رنگ ۱۴: تيتر ، سايز : فونت ) : ( درجه اول ( عنوانهاي اصلي 

  ) آبي :  ، رنگ Bold:  ، جلوه متني ۱۳: ياقوت ، سايز :  فونت ) : (درجه دوم ( عنوانهاي فرعي 

  ) آبي :  ، رنگ Bold:  ، جلوه متني ۱۲: نازنين ، سايز : فونت : ( متن عادي 

  ) آبي :  ، رنگ Bold:  ، جلوه متني ۱۰: ترافيك ، سايز : فونت : ( زير نويس تصاوير 

. گرفته است و مي خواهيد اولين عنوان اصلي را تايپ نماييدحال تصور كنيد كه نشانگر در ابتداي سند قرار 

با توجه به اينكه قالبهاي پيش فرض نسبت به قالبهاي ذكر شده براي عنوانهاي اصلي درجه اول متفاوت است ، 

 براي ايجاد اولين عنوان اصلي ، بايد چهار پارامتر قالب بندي فونت ، سايز ، رنگ و فاصله از پاراگراف قبلي را

  . به حالتهاي مورد نظر بازگردانيد

چرا كه هر يك از چهار . اين روند در هر بار تغيير نوع متني كه مايل به تايپ آن هستيد وجود خواهد داشت 

در اينجا . نوع متن قابل تايپ در سند ، نسبت به نوع ديگر از لحاظ چهار پارامتر قالب بندي متفاوت هستند

از ( د به نحو موثري تعداد عمليات الزم جهت تغيير نوع آيتم متني مورد نظر  يا سبك مي توانStyleمفهوم 

به اين ترتيب كه قبل از شروع به تايپ اولين متن موجود در سند ، شما به . را تسهيل نمايد) نظر قالب بندي 

 توليد كرده عنوان يك كاربر حرفه اي به تعداد آيتم هايي كه داراي قالب بندي منحصر به فرد هستند ، سبك

و به اين ترتيب در حين تايپ متن سند ، براي تبديل مشخصه هاي قالب بندي از حالتي به حالت ديگر ، كافي 

با تغيير سبك مربوطه ، به طور خودكار تمام مشخصه هاي قالب بندي اطالق . است سبك مربوطه را تغيير دهيد

  . ل مي شوندشده به سبك جديد ، به مشخصه هاي قالب بندي جاري تبدي

سبكهاي موجود در گالري سبكهاي  ( Wordدر مورد مثال فوق ، مي توانيد از سبكهاي از پيش تعريف شده 

Word يا Word Style Gallery (  استفاده كرده و تنها مشخصه هاي قالب بندي اطالق شده به آنها را به

ديدي توليد نموده و مشخصه هاي صورت مورد نظر خود تنظيم كنيد و يا براي هر يك از موارد سبك ج

  . قالب بندي مورد نظر را به آنها اعمال كنيد

 استفاده كنيد ، مي توانيد مشخصات سبكهاي Wordدر صورتي كه بخواهيد از سبكهاي از پيش تعريف شده 

  : زير را به صورت مورد نظر خود تنظيم نماييد

   براي عنوانهاي درجه اول Heading ۱سبك 

   براي عنوانهاي درجه دوم Heading ۲سبك 



   براي متنهاي عادي Normalسبك 

   براي زيرنويسها Body Textسبك 

  . در ادمه اين بخش ، به بررسي نحوه توليد و به كارگيري سبكها خواهيم پرداخت

   STYLE انتخاب -۳- ۲-۳

 توسط كاربر  و يا سبكهاي توليد شدهWordبراي انتخاب يك سبك از ليست سبكهاي از پيش تعريف شده 

  : ، مي توانيد به دو طريق عمل كنيد) خودتان ( 

   Formatting  انتخاب سبك از طريق نوار ابزار - الف 

 Formatting واقع در انتهاي سمت چپ نوار ابزار Styleبه اين منظور كافي است روي پيكان مجاور دكمه 

. رانمايش  مي دهدFormattingزار كليك كرده وسبك موردنظرخودراازليست سبكهاي ظاهرشده درنواراب

 مي باشنديا توسط شماتوليد شده اند ، Wordاين ليست كليه سبكهارامستقل از اينكه جزء گالري سبكهاي 

  . نمايش  مي دهد

   Style  انتخاب سبك از طريق كادر محاوره -ب 

.  نمايان شودStyleاوره  كليك كنيد تا كادر محFormat از منوي Styleبه اين منظور الزم است روي گزينه 

   را نمايشStyleدومين تصوير ، كادر محاوره .  انتخاب نماييدStyleسپس سبك مورد نظر خود را از ليست 

مالحظه مي كنيد كه در اين كادر محاوره ، امكانات بيشتري براي توليد ، مديريت و سازماندهي .  مي دهد

  .  قرار داردFormatting از نوار ابزار Styleسبكها نسبت به دكمه 

  

                                              

                                                      

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ها Style انواع ۳ - ۳-۳

  . مي پردازيمWordدر اين بخش به بررسي انواع سبكهاي از پيش تعريف شده موجود در گالري سبكهاي 

عالوه بر اين سبكها ، امكان توليد سبكهاي ديگر ، بر اساس نياز شما نيز وجود دارد كه در مقطع توجه داريد كه 

  . ديگري از اين بحث به آن خواهيم پرداخت

  :  عبارتند از Wordانواع سبكهاي از پيش تعريف شده موجود در گالري سبكهاي 

م ترين سبكهاي قابل انتخاب در گالري يكي از مه ) : Headingسبكهاي (   سبكهاي مربوط به عناوين -۱

وجه مشترك اين سبكها اين است كه نام همگي آنها .  ، سبكهاي مربوط به به عناوين مي باشندWordسبكهاي 

براي .  شروع شده و در پي آن شماره اي بر مبناي مرتبه اهميت عنوان مربوطه مي آيدHeadingبا واژه 

 براي Heading ۲، سبك ) عنوانهاي درجه اول (  مرتبه عناوين  براي باالترينHeading 1مثال ، سبك 

  . قابل انتخاب مي باشند...... عنوانهاي درجه دوم و 

اين سبك عمدتا براي متنهاي عادي كه اطالعات مورد نظر  ) : Normal(   سبك مربوط به متن عادي -۲

  . كاربر را به طور مفصل به خواننده منتقل مي كنند ، تعلق دارد

اين دو سبك عمدتا به طور خودكار  ) : Footer و Header(   سبكهاي مربوط به سرصفحه و پا صفحه -۳

  . براي سرصفحه و پا صفحه سند مورد استفاده قرار مي گيرند ) Wordتوسط ( 



اين سبك نيز به طور خودكار براي متن پاورقيهاي  ) : Footnote Text(   سبك مربوط به متن پاورقي -۴

  . د شده توسط كاربر مورد استفاده قرار مي گيردوار

اين سبك به طور خودكار براي شماره هاي صفحه  ) : Page Number(   سبك مربوط به شماره صفحه -۵

  . وارد شده توسط كاربر مورد استفاده قرار مي گيرد

 مي باشند نه همه آنها ، Wordموارد فوق ، مهم ترين سبكهاي قابل انتخاب در محيط :   سايز انواع سبكها -۶

 Wordبنابراين به عتوان يك كار تحقيقي جنبي مي توانيد ساير انواع سبكهاي از پيش تعريف شده در محيط 

  . را بررسي و نحوه كاركرد هر يك از آنها را بررسي كنيد

 نكته  •

د اما امكان  هستنWordهر يك از سبكهاي فوق ، با وجود اينكه جزء سبكهاي از پيش تعريف شده محيط 

 انتخاب Style را در كادر محاوره Normalبراي مثال مي توانيد سبك . تصحيح آنها توسط كاربر وجود دارد

 از منوي ظاهر Font و انتخاب گزينه Format و سپس دكمه Modifyنموده و با كليك كردن روي دكمه 

 .  ن باب بيشتر صحبت خواهيم كرددر ادامه بحث در اي. شده ، فونت مربوط به اين سبك را تغيير دهيد

  : مثال 

 Normal و Heading 1 ، Normal ، Heading 2مي خواهيم متن زير را تايپ كرده و به ترتيب ، سبكهاي 

  . را به چهار پاراگراف تشكيل دهنده آن اعمال كنيم

   جانوران دريايي •

  .  در دريا مي گذردجانوران دريايي ، جانوراني هستند كه تمام يا بخشي از زندگي آنها 

 ماهيها  •

. ماهيها دسته مشخصي از جانوران دريايي هستند كه داراي آبشش بوده و تمام زندگي آنها در زير آب ميگذرد

 . اين جانوران امكان ادامه حيات در خارج از آب را ندارند

  : بدين منظور الزم است مراحل زير را طي كنيد

  . هنده متن فوق را تايپ نماييد  ابتدا هر چهار پاراگراف تشكيل د-۱



قرار داده ، روي پيكان باز شوي مجاور دكمه ) عنوان جانوران دريايي (   نشانگر را داخل پاراگراف اول -۲

Style از نوار ابزار Formatting كليك كرده و گزينه Heading 1 را از ليست سبكهاي ظاهر شده انتخاب 

  . كنيد

 از نوار ابزار Styleدوم قرار داده ، روي پيكان بازشوي مجاور دكمه   نشانگر را داخل پاراگراف -۳

Formatting كليك كرده و گزينه Normalرا از ليست سبكهاي ظاهر شده انتخاب كنيد  .  

 از نوار Styleقرار داده ، روي پيكان باز شوي مجاور دكمه ) ماهي ها (   نشانگر را داخل پاراگراف سوم -۴

  .  را  از ليست سبكهاي ظاهر شده انتخاب كنيدHeading 2   كليك نماييد و گزينه Formattingابزار 

 از نوار ابزار Style  نشانگر را داخل پاراگراف چهارم قرار داده ، روي پيكان  بازشوي مجاور دكمه -۵

Formatting كليك كرده و گزينه Normalرا از ليست سبكهاي ظاهر شده انتخاب كنيد  .  

  نكته  •

ن است پس از اعمال سبكهاي مورد نظر در مثال فوق ، مالحظه نماييد كه شكل ظاهري پاراگرافهاي شما ممك

اين اختالف ناشي از اختالف پارامترهاي  قالب . با شكل ظاهري پاراگرافهاي مثال فوق يكسان نمي باشند

ما ، با پارامترهاي  شword موجود در Normal و Heading 1 ، Heading 2بندي ذخيره شده در سبكهاي 

چرا كه مي توانيد . قالب بندي ذخيره شده در همين سبكها در مثال فوق باشد بنابراين نگران نباشيد

پارامترهاي قالب بندي سه سبك مذكور را در كامپيوتر خود با پارامترهاي قالب بندي نشان داده شده در 

  . ر ادامه كتاب تشريح خواهد شدنحوه انجام اين عمل د. مثال فوق هماهنگ و يكسان نماييد

   Styleتعريف كليدهاي ميانبر براي يك -۳-۳- ۴ 

 Style براي انتخاب يك Style و كادر محاوره Formattingروش ديگري كه عالوه بر استفاده از نوار ابزار 

 سبك يك در اين صورت ، براي تغيير.  هاي مورد نظر مي باشدStyleوجود دارد ، تعريف كليد ميانبر براي 

 مورد Styleپاراگراف كافي است ، نشانگر را داخل پاراگراف مزبور قرار داده و كليد ميانبر تعريف شده براي 

  . نظر را فشار دهيد

  :به منظور تعريف كليد ميانبر براي يك سبك ، كافي است مراحل زير را طي كنيد

 ، روي نام Style از كادر محاوره Style كليك كرده و در ليست Format از منوي Style  روي گزينه -۱

  . سبك مورد نظر خود كليك نماييد



  

  

  

  

  

  

  

  .  نمايان خواهد شدModify Styleكادر محاوره .  كليك كنيدModify  روي دكمه -۲

  

  

  

  

  

  

  

با انجام اين عمل، كادر محاوره .  كليك كنيدShortcut Key  در كادر محاوره ظاهر شده ، روي دكمه -۳

  .  نمايان مي گرددCustomize Keyboardه نام جديدي ب

  

  

  


