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 Word افزار نرم معرفی و محیط با آشنایی:   اول فصل

 Wordآشنایی با محیط نرم افزار 

 كار یبرا كه اند دانسته الزم ها شركت و ها سازمان نیبنابرا. است متن از استفاده اطالعات، تبادل یها روش نیمعمولتر از یكی

 را یمختلف پرداز واژه یها برنامه ،یافزار نرم یها شركت كه شد باعث ازین نیهم. دهند آموزش را یافراد ، یمتن اطالعات با

 .كنند عرضه بازار به و یطراح

 یم Office 2016 افزار نرم نیا ی نسخه نیدتریجد كه كرد ارائه را Office یافزارها نرم یسر زین كروسافتیما شركت راستا نیا در

 .باشد

 افزار نرم كاربامحیط اصول شناسایی 

 افزار نرم محیط با آشنایی Word 

 جدید سند یك بازکردن و ذحیره و ایجاد 

 ساده متن یك تایپ اصول 

 سند مختلف نماهای با كار اصول 

 چاپ غیرقابل كاراكترهای كردن مخفی و نمایش  

 در سریع تایپ آموزش Word 

 word افزار نرم با ییآشنا

. دهدیم كاربر به را متن كردن رهیذخ و شیرایو اصالح، كردن، وارد ییتوانا كه است واژهپرداز برنامه كی Microsoft Word افزار نرم

 الزم Word نصب یبرا. است آسان اریبس آن با كار و دارد یادیز دیمف امكانات است، یمتن یسندها ساخت یبرا یابزار برنامه نیا

 .دیكن نصب خود وتریكامپ در را Microsoft Office 2016 ینرمافزار بسته است

 Microsoft Word برنامه یاجرا

 .دیكن اجرا را آن است الزم ابتدا Word افزار نرم طیمح شناختن یبرا

 :برنامه نیا یاجرا یبرا

 .دینمائ انتخاب را All Programs نهیگز و كرده كیكل Start دكمه یرو -1

 .کنید انتخاب را Word 2016 گزینه شده باز های برنامه لیست از -2
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 1تصویر

  Word افزار نرم طیكاربامح اصول ییشناسا

 شكل نیبهتر به دیتوانیم خطا و یسع یكم با كه یطور به باشدیم پسند كاربر و دوستانه اریبس یطیمح Word 2016 برنامه طیمح

 .میكنیم یمعرف را برنامه پنجره یاصل یاجزا مرحله نیا در.  دیببر بهره آن از ممكن

 .  کنید کلیک Blank document گزینه روی باید صفحه این در شما که باشد می زیر شکل مانند Word افزار نرم 2016 نسخه محیط
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 2تصویر

 :از عبارتند Word 2016 برنامه پنجره یاصل یاجزا

 ( (Title Barنوارعنوان -1

 .شودیم داده شینما یجار لیفا نام نوار نیا در. شودیم گفته نوارعنوان Word پنجره در موجود نوار نیباالتر به

 .شودیم دهید برنامه بستن یبرا و رساندن حداكثر به یبرا كردن، كوچك یبرا یها نواردكمه نیا راست سمت در نیهمچن

 

 3تصویر

 (Quick Access) عیسر یدسترس نوار -2

 .روندیم كار به شتریب كه است یدستورات شامل است مشخص آن نام از كه همانطور.  دارد قرار File دكمه كنار در ابزار نوار نیا
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 4تصویر

 . کنید اضافه نوار این به را دیگری موارد Quick Access Toollbar قسمت از توانید می نیز More Commands دکمه روی کلیک با

 (Ribbon) نوار -3

Ribbon نیاول. باشدیم جزء سه یدارا نوار. اند شده یبند گروه زبانه هر در برنامه دستورات. است ها زبانه از یمجموعها شامل 

 .دارند قرار نوار یباال قسمت در و كنند یم یسازمانده Word برنامه در را اعمال تمام كه هستند ییها زبانه قسمت

 .است دستورات یسر كی شامل گروه هر. است شده میتقس گروه یتعداد به كه شودیم باز یا برگه زبانه هر انتخاب با

  .کرد خواهیم صحبت ها زبانه این در موجود های گزینه از کدام هر راجب آینده های فصل در

  پیتا طیمح -4

 را متن پیتا محل و زندیم چشمك قسمت نیا در نما مكان. است كردن پیتا ای نوشتن آماده د،یسف برگه كی مانند پیتا طیمح

 .كندیم مشخص
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 5تصویر

 ((Status Bar تینواروضع -5

 .باشدیم زبان نوع و كلمات تعداد صفحه، شماره رینظ یاطالعات یدارا و گرفته قرار Word صفحه قسمت نینترییپا در تیوضع نوار

 

 6تصویر

 حذف آن از ای و اضافه نوار نیا به را ییها نهیگز دیتوانیم شده باز یمنو از استفاده با د،یكن راست كیكل تیوضع نوار یرو اگر :نكته

 .دیكن
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 7تصویر

 دیجد سند كیجادیا اصول

 یها روش از یكی به دیجد سند جادیا یبرا. دیكن جادیا دیجد یسندها دلخواه تعداد به دیتوان یم Word 2016 برنامه یاجرا از پس

 :دیكن عمل ریز

 طرح از و کنید کلیک New گزینه روی قسمت این در. کنید کلیک (Office Button)  روی تر پایین های نسخه در یا File گزینه یرو

 . کنید انتخاب Templates لیست از را Blank Document گزینه موجود های

 .دیفشارده زمان هم را Ctrl+ N یدهایكل: دوم روش

 . کنید انتخاب را New گزینه و کلیک ککوچ فلش كنیآ یبررو(Quick Access)  عیسر یدسترس نوار قیطر از: سوم روش

 ساده متن كی پیتا اصول ییشناسا
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 راتییتغ دیتوانیم یسادگ به متن، پیتا از پس. دیكن وارد دلخواه صورت به را خود نوشته و متن دیتوانیم یخال سند كی جادیا از بعد

 .دیریگیم فرا یبعد یفصلها در را راتییتغ جادیا نحوه. دیكن اعمال شده پیتا متن بر را یمختلف

 :نوشته و متن كردن وارد نحوه

 .شودیم ظاهر صفحه یرو زن چشمك صورت به درج عالمت. دیكن كیكل و داده قرار صفحه از یقسمت یرو را ماوس ینما مكان

 .دیكن پیتا به شروع د،یكل صفحه از استفاده با حال

 .دیكن استفاده دیكل صفحه در Space دیكل از كلمات، نیب فاصله جادیا یبرا

 .دیكن استفاده دیكل صفحه در Enter دیكل از ،یبعد سطر به رفتن یبرا

 .دیكن استفاده دار جهت یدهایكل از درج عالمت كردن جا جابه یبرا

 .دیكن استفاده Enter دیكل از یجار سطر یانتها به رفتن یبرا و Home دیكل از شده، پیتا سطر یابتدا به رفتن یبرا

 هم انگلیسی تایپ برای و.  بزنید را راست سمت Ctr + Shift های دکمه یفارس زبان به صفحه راست سمت از كردن پیتا یبرا

Ctr + Shift بفشارید را چپ سمت . 

 .دیكن استفاده Alt+ Shift انبریم دیكل از( برعكس و یفارس به یسیانگل از) زبان رییتغ یبرا

 : پاراگراف

 به را متن ماندهیباق و شكندیم را آن خودكار طور به متن پیتا هنگام شناسد،یم را صفحه عرض محدوده Word برنامه كه ییآنجا از

 ،یحالت نیچن در اگر. ستین Enter دیكل فشردن به یازین سطر، انیپا به مكاننما دنیرس هنگام جهینت در. كندیم منتقل یبعد سطر

 .شودیم جادیا دیجد پاراگراف كی د،یفشارده را Enter دیكل

 .دارد نام Word Wrap پیتا نیح در خطوط خودكار شكست تیقابل :نكته

 ماوس عملكرد

 :دیریبگ نظر رادر ریز موارد Word برنامه در ماوس با كار یبرا

 .شود یم دهید I"" شكل به دارد قرار یجار سند متن یرو كهیزمان تا ماوس گر اشاره - 1

 .آید یم در رنگ دیسف فلش شكل به ردیگ یم قرار بونیر نوار یرو و شود یم خارج متن از نكهیا محض به یول -2

 .آید یم در   صورت به ریتصو یرو یریقرارگ درزمان ماوس گر اشاره شكل باشد، شما سند در یریتصو اگر -3

 آن یكاربردها از یكی. شود باز Research ی هیناح كه شود یم باعث ماوس راست سمت دیكل همراه به Alt دیكل دادن فشار -4

 .باشد یم سند داخل كلمات ترجمه هیناح

 اسناد رهیذخ

 و كرده یابیباز را آن اطالعات دیبتوان ازین صورت در تا دیكن رهیذخ را سند آن است الزم آن در متن نمودن وارد و سند كی جادیا از پس

 حجم كاهش باعث ستمیس نیا كه كند یم استفاده اسناد كردن رهیذخ یبرا دیجد ستمیس كی از Word برنامه. دینمائ استفاده

 .شود یم اسناد

 :دیكن عمل ریز یها روش از یكی به یجار سند كردن رهیذخ یبرا

 .دیكن انتخاب را Save نهیگز Office Button همون یا File یمنو از :اول روش
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 9تصویر

 .دیده فشار همزمان را Ctrl+ S انبریم یدهایكل :دوم روش

 .کنید کلیک   كنیآ یرو عیسر یدسترس نوار در :سوم روش

 . شودیم باز Save As پنجره باال یها روش از كدام هر یاجرا از پس

 Browse گزینه روی آنجا در باید که رویم می Save AS تب به و شد نخواهد باز برایمان پنجره این مستقیما Word 2016 در البته

 . کنیم کلیک
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 11تصویر

 فرض پیش بطور که کنید مشخص را سازی ذخیره فرمت Save as type قسمت در و بنویسید را فایل نام File name قسمت در

Word Document باشد می . 

 .باشد می موجود هم وب صفحه ، PDF جمله از دیگری رایج های فرمت

 گرید نام با و مختلف یقالبها در سند نمودن رهیذخ اصول

 .کنید استفاده File منوی در Save As دكمه از دیتوانیم د،یكن رهیذخ مختلف یها قالب با را سند كه نیا یبرا

Word Document  : قالب با را سند نهیگز نیا docx كندیم رهیذخ است، فرض شیپ قالب كه. 

Word Template  : قالب با الگو صورت به را سند نهیگز نیا dotx دیشویم آشنا الگوها كاربرد با یبعد یها فصل در. كندیم رهیذخ. 

Word 97-2003  : یمیقد نسخه قالب با را سند نهیگز نیا Word که doc كندیم رهیذخ است. 

Find add – ins for other file format  : قالب با دسن نهیگز نیا pdf یا xps كاهش باعث ها یقالببند نوع نیا. كندیم رهیذخ 

 فرمت یبرا دیجد نیگزیجا كی xps فرمت. شودیم باز Adobe Acrobat Reader افزار نرم از استفاده با pdf فرمت. شوندیم لیفا حجم

pdf است شده ارائه كروسافتیما توسط كه است. 

 كاربر نام رییتغ اصول ییشناسا

 البته. دهدیم قرار شما سند یبرا كاربر نام ای و سندهینو نام عنوان به نام كی Word برنامه د،یكن یم جادیا دیجد سند كی كه یزمان

 یریگ یپTrack change ( و )ها ادداشتی)Comment  بخش در نام نیا. كند یم افتیدر ندوزیو ماتیتنظ از را نام نیا Word برنامه

 :دیكن استفاده ریز روش از كاربر نام دادن رییتغ یبرا. رود یم كار به( راتییتغ

 . کنید کلیک Options گزینه روی سپس و بروید File منوی یرو
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 كادر در را یكاربر نام Personalize your copy of Microsoft office قسمت General زبانه از ، Word Options یا محاوره كادر در

User name را یا محاوره كادر و وارد OK کنید. 

 

 12تصویر

 موجود سند بازكردن اصول

 آنها ای و كرده اعمال آن در یدیجد راتییتغ و دیكن باز را یقبل شده رهیذخ سند همان دیتوانیم سند، كی نمودن رهیذخ و جادیا از پس

 .دیكن مطالعه را

 .دینمائ انتخاب را Open دستور File یمنو از :اول روش
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 13 تصویر

 .دیفشارده زمان هم را Ctrl+ O انبریم یدهایكل :دوم روش

 .دیكن كیكل آن كنیآ یرو عیسر یدسترس نوار در :سوم روش

 را خود موردنظر لیفا. دینمائ انتخاب شده رهیذخ آن در لیفا كه را یریمس یبازشو یمنو از.  شودیم باز Open كادر بیترت نیا به

 .دینمائ كیكل Open دكمه یرو لیفا انتخاب از پس ای و دیكن كیكل دابل آن یرو و كرده دایپ

 سند بستن

 مورد در شما از شدن بسته هنگام برنامه د،یا نكرده رهیذخ را آنها كه دیدادها یراتییتغ سند در اگر. دیببند را سند كار، انیپا از پس

 . کنید انتخاب را Close گزینه File منوی از جاری سند بستن یبرا. كندیم سوال راتییتغ كردن رهیذخ

 سند مختلف ینماها با كار اصول

 5 دیتوانیم ( (Status Bar تیوضع نوار راست سمت گوشه در. درآورد شینما به مختلف یحالتها در توانیم را سند هر  Word در

 .دیكن فعال را موردنظر ینما كدام هر یرو كیكل با و دیكن مشاهده را سند شینما حالت

 

 14تصویر

 : زیر تصویر مانند هست شکل همین به هم قدیمی های نسخه در ، باشد می 2016 نسخه به مربوط باالیی تصویر این

 

 15تصویر

 (Print Layout) چاپ ینما

 دهید پاصفحه و سرصفحه یحت و ها هیحاش ر،یتصو متن، و دیآ یدرم شینما به شود،یم چاپ كه یصورت همان به سند نما، نیا در

 .شوندیم

 .است Word برنامه ینما نیتر استفاده پر و نیتر یكاربرد چاپ ینما: نكته

 (Full Screen Reading) صفحه تمام مطالعه ینما

 نیا. شوندیم حذف نوارها اكثر نما نیا در. دیكن مشاهده صفحه تمام صورت به را یجار سند دیتوانیم صفحه تمام مطالعه ینما در

 .است مناسب سند آن صفحات سهیمقا و سند مطالعه یبرا نما
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 16 تصویر

 ((Web Layout وب طرح ینما

 صفحه حالت نیا در. دیكن مشاهده وب صفحات حالت در را سند دیتوانیم است مشخص آن نام از كه طور همان وب ینما نیا در

 نیب فاصله یول شده دهید ها نهیزم شیپ و متنها شینما وهیش و شودیم دهید( یوطول یعرض) صفحه كل اندازه به ینوشتار

 .گرددینم مشاهده صفحات

 .دینمائ استفاده Web Layout ینما از است بهتر د،یكن یطراح Word از استفاده با را وب صفحه كی دیبخواه اگر

 (Outline View) یبند طرح ینما

( فصلها سر) فصول یبند رتبه حسب بر را متن برنامه، حالت، نیا در. كندیم كمك كاربران به سند یسازمانده در یبند طرح ینما

 نام به یا زبانه نما نیا در. دیكن یكپ ای جا جابه آن فصل سر از استفاده با را بخش كی كل دیتوانیم. دهدیم شینما تودرتو صورت به

Outlining در Ribbon یبازشو یمنو و آن از استفاده با كه شودیم ظاهر Show Level مختلف یها صورت رابه دسرفصلهایتوانیم 

 .دیده رییتغ

 

 17 تصویر

 . بزنید را ESC کلید دیگری نمای هر یا Outline ینما از خروج یبرا :نكته
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 (Draft) سینو شیپ ینما

 سند یقالببند و شیرایو یبرا نما نیا. دیباش داشته سیشنویپ صورت به سند در موجود متن به ینگاه مین دیتوانیم نما نیا در

 چپ سمت در را سبك یفضا همانند ییاجزا دیتوانیم اما. دهدینم نشان را سند یچاپ ینسخه حالت نیا. است شده یطراح

 .شوندینم داده شینما سیشنویپ ینما در موجود، یها كیگراف و ها یپاورق و صفحه سر متن، یها هیحاش. دیكن مشاهده صفحه

 نوارابزارها كردن یمخف و شینما اصول

 یرو بر اگر. است موجود ها زبانه كردن یسفارش یبرا ییترفندها اما. ندارد وجود نوارها كردن یمخف یبرا یاصول Word برنامه در

 .گرددیم ظاهر هایی نهیگز دیینما راست كیكل زبانهها

 

 18تصویر

1 - Customize Quick Access Toolbar 

 با و كرده انتخاب را موردنظر یها نهیگز توانیم پنجره نیا چپ سمت در. شودیم باز Word Options پنجره نهیگز نیا یرو كیكل با

 .كرد اضافه عیسر یدسترس نوار به Add دكمه از استفاده
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 19تصویر

2 - Show Quick Access Toolbar Below Ribbon 

 .شودیم منتقل Ribbon نوار نییپا به عیسر یدسترس نوار نهیگز نیا انتخاب با

 نوار بازگرداندن امكان آن انتخاب با و كرده رییتغ Show Quick Access Toolbar Above Ribbon به آن عنوان نه،یگز نیا انتخاب از پس

 .دارد وجود بونیر یباال به عیسر یدسترس

3 - Customize the Ribbon  

 . کنید اضافه یا کم را ها زبانه داخل های گزینه و محتویات شده باز کادر در توانید  می گزینه این انتخاب با

4- collapse the Ribbon  

 .شد خواهند داده نمایش ها آن روی موس بردن با فقط ها زبانه های گزینه زیر گزینه این انتخاب با

 چاپ رقابلیغ یكاراكترها كردن یمخف و شینما

 یچاپ ی نسخه در یول دهندیم یاری سند شیرایو و پیتا مراحل در را كاربر هستندكه ینمادهائ یچاپ ریغ یكاراكترها و عالئم

 .شوندینم دهید سند

 :دیكن عمل ریز صورت به یرچاپیغ یكاراكترها كردن پنهان و مشاهده یبرا
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 .دیكن انتخاب را Home زبانه -1

 . شوند ظاهر یچاپ ریغ یكاراكترها تا دیكن كیكل Show/Hide دكمه یرو Paragraph گروه از -2

 

 20تصویر

 

 21 تصویر

 .است Space ،Tab ،Enter مثل یخاص یدهایكل ،یچاپ ریغ یكاراكترها از منظور :نكته
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