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 سند یقالب بند ییتوانا Word فصل دوم آموزش

 wordآموزش قالب بندی متن در 

هستیم و شما در این جلسه با نحوه قالب بندی متن در ورد آشنا خواهید شد. اصول  Wordدر فصل دوم از آموزش 

بیاموزید. در فصل  Wordتوانایی هایی می باشد که شما باید در نرم افزار   قالب بندی متن در ورد یکی از مهم ترین

 مربوط به قالب بندی متن در ورد با مفاهیم زیر آشنا خواهیم شد.

 ن كندییز قلم را تعینوع، رنگ و سا. 

 ژه به متن اعمال كندیو یجلوهها. 

 ان كندیپاراگرافها را ب یانواع ترازبند. 

 را بشناسد و بتواند به پاراگرافها اعمال كند یتورفتگ. 

 دیم نمایك متن را تنظیطوط ن حروف و خیفاصله ب. 

 اصول كار با ابزار Format Painter را بداند. 

 یكار با ابزارها Bullet و Numbering را بداند. 

 انواع Tab از آنها استفاده كند یرا بشناسد و بتواند به درست. 

 كار كند یبا خطكش به درست. 

 كند یسند را به صورت خودكار قالب بند. 

 شتریب دیتاك و شدن خوانده بهتر یبرا معموال.  است Word افزار نرم در مباحث نیتر مهم از یكی سند یبند قالب

 . شود یم استفاده هایبند قالب از متن، یرو

  ها، پاراگراف یبند قالب و كاراكترها یبند قالب:  ند شو یم میتقس یكل دسته دو به ها یبند قالب

 شدن خوانده تر آسان یبرا( Tab) پرشها و ستهایل .شود یم پرداخته یبند قالب نوع دو هر یبررس به فصل نیا در

 . شوند یم استفاده سند كی

 استفاده یستون صورت به ها پاراگراف كردن تراز یبرا( Tab) ها پرش از و پاراگرافها یگذار شماره یبرا ها ستیل از

 . كرد هیته ساده جداول توان یم( Tab) پرش تیقابل كمك به واقع در.  شود یم

 متن یبند قالب اصول ییشناسا

 :از عبارتند دهندیم رییتغ را متن ینوشتار نحوه كه ییها قالب

 ،قلم رنگ و هیسا ز،یسا نوع 

 (خطدار ریز م،یضخ مورب،) قلم سبك 

 (كوچك ای بزرگ) نیالت حروف شكل 

 قلم نهیزم رنگ 

 نییپا سیاند ای باال سیاند 
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 .رندیگیم قرار یبررس مورد ها یبند قالب نیا ادامه در

 wordدر  قلم نوع رییتغ

 .دارد وجود یمختلف یروشها قلم نوع رییتغ یبرا

 به را آن و نگهداشته را ماوس چپ دیكل متن، یابتدا در) دیكن انتخاب دیده رییتغ آنرا قلم دیخواه یم كه را یمتن -1

 (.دیبكش متن یانتها سمت

 .کنید کلیک ها قلم بازشو لیست روی ، Font گروه از و کرده کلیک Home زبانه روی -2

 .دیكن انتخاب را نظرخود مورد قلم -3

 

 1 تصویر

باز خواهد شد که می توانید در این کادر هم نوع فونت وسایر تنظیمات  Fontکادر محاوره ای  ctr + Dبا زدن دکمه 

 مربوط به قلم را اعمال کنید .

  قلم ی اندازه رییتغ

 و شده دهید بهتر متن كه شودیم باعث قلم اندازه كردن بزرگ. دیده رییتغ را خود قلم اندازه لیتما صورت در دیتوانیم

 اندازه رییتغ یبرا. دیده قرار صفحه كی در را یشتریب متن دیتوانیم قلم، اندازه كردن كوچك با و شود خوانده آسانتر

 .دارد وجود یمختلف یها روش قلم

 .دیكن انتخاب د،یده رییتغ آنرا اندازه دیخواه یم كه را یمتن -1

 .کنید کلیک Font size شوی باز لیست روی Font گروه از و کرده کلیک Home زبانه یرو -2

 . کرده انتخاب را موردنظر ی اندازه -3
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 2 تصویر

 قلم نگارش سبك رییتغ

 سبك نوع چهار Word در. شود یم استفاده متن از یقسمت كردن متفاوت و شتریب دیتاك یبرا نگارش یسبكها از

 . دارد وجود نگارش

 : است آمده زیر در سبكها نیا فهیوظ و نام

 

 3 تصویر

 از كدام چیه كه یصورت در. دیكن اعمال متن كی یرو زمان هم طور به را Underline و Italic ،Bold یها سبك دیتوانیم

 .شودیم فعال Regular سبك نباشند، فعال اول سبك سه

 . است ریامكانپذ زین( ابزاركوچك نوار) Mini Toolbar از استفاده با ها یبند قالب اعمال :نكته 

 متن راست سمت و باال گوشه در نوار نیا. دیكن انتخاب را نظر مورد متن كه است یكاف نوار نیا شدن ظاهر یبرا

 .شد خواهد ظاهر هیثان چند از پس
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 4 تصویر

 قلم ی جلوه رییتغ

 كردن بیترك با. شوندیم ها نوشته شدن جذابتر باعث ها Effect معموالا . گویند Effect قلم یژهیو یها جلوه به

 شرح زیر جدول در Word ژهیو یها جلوه. دیكن باتریز و تر لیشك را خود مطالب دیتوان یم ها، جلوه نیا از یتعداد

 . است شده داده

 

 5 تصویر

 . شودیم استفاده Font پنجره از ژهیو یها جلوه اعمال یبرا

 ( Character Spacing) حروف نیب فاصله میتنظ

 :دیكن استفاده ریز روش از كاراكترها و حروف نیب ی فاصله میتنظ یبرا

 .دیكن انتخاب د،یكن ادیز ای كم را آن حروف نیب ی فاصله دیخواهیم كه را یمتن -1

 . دهید فشار Font پنجره شدن باز یبرا را Ctrl + D یبیترك یدهایكل -2
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 .دیكن باز را Spacing یشو باز ستیل Character Spacing درقسمت و كرده كیكل Advanced زبانه یرو -3

 .كندیم حفظ یمعمول حالت در را كاراكترها نیب ی فاصله Normalبا گزینه 

 . شودیم ادیز حروف نیب فاصله By در یعدد نییتع و Expanded انتخاب با

 . شودیم كم حروف نیب فاصله By در یعدد نییتع و Condensed انتخاب با

 

 6تصویر 

 .کنید کلیک ok دكمه یرو انیپا در -4

 پاراگراف یبند قالب اصول

 . باشد خط نیچند ای كلمه كی تواندیم پاراگراف هر. شودیم لیتشك پاراگراف كی Enter دیكل فشردن با

 . است برابر متن در رفته كار به یها Enter تعداد با متن كی یپاراگرافها تعداد :نكته

 (Alignment) پاراگراف یبند تراز

 . كندیم نییتع را صفحه راست و چپ ی هیحاش به نسبت پاراگراف دمانیچ ی نحوه( Alignment) یترازبند

 . دهدیم نشان را پاراگراف یهایترازبند انواع زیر جدول

 

 7تصویر
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 : كرد استفاده توانیم ریز یروشها از پاراگراف یبند تراز یبرا

 .دیكن انتخاب شود، یبند تراز دیخواهیم كه را یپاراگراف -1

 .دیكن كیكل را نظر مورد یبند تراز كنیآ ، Paragraph گروه از و كرده كیكل Home زبانه یرو -2

 

 8 تصویر

 (Line Spacing) پاراگراف كی یسطرها نیب فاصله میتنظ

 هم به یكم پاراگراف كی خطوط دیخواهیم اوقات یگاه. باشد یخط چند ای یخط كی است ممكن پاراگراف كی

 ییواحدها حسب بر دیتوانیم را خطوط انیم فاصله. باشند داشته هم به نسبت یشتریب فاصله ای و شوند كترینزد

 pt یاختصار نام با و شودیم انجام( Point) نقطه حسب بر معموال كار نیا اما د،یكن میتنظ متریسانت و نچیا مثل

 از پاراگراف كی خطوط نیب ی فاصله میتنظ یبرا. دهندیم لیتشك را خط كی فاصله نقطه 12 هر. شودیم داده شینما

 : دیكن استفاده ریز یروشها

 .دیكن انتخاب د،یده رییتغ را آن خطوط نیب ی فاصله دیخواهیم كه را یپاراگراف -1

 . کنید کلیک زیر شکل Line Spacing كنیآ یرو ، Paragraph گروه از و كرده كیكل Home زبانه یرو -2

 

 9 تصویر
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 .دهدیم شیافزا سطر 2 اندازه به را خطوط نیب فاصله 2 مانند یعدد انتخاب

 ( Spacing) ها پاراگراف نیب فاصله میتنظ

 میتنظ یبرا. داد رییتغ را پاراگراف دو نیب ی فاصله ، مجزا یها پاراگراف صیتشخ و متن شدن خواناتر یبرا توان یم

 : دیبر كار به را ریز یروشها از یكی ها پاراگراف نیب ی فاصله

 .دیكن انتخاب د،یده رییتغ را آن از بعد و قبل فاصله دیخواهیم كه را یپاراگراف -1

 آن یشو باز ستیل تا دیكن كیكل Line Spacing كنیآ یرو ، Paragraph گروه از و كرده كیكل Home ی زبانه یرو -2

 . شود باز

 . كندیم ادیز را پاراگراف از قبل یخال ی فاصله Add Space Before Paragraph گزینه

 . كندیم حذف را پاراگراف از بعد پرشده ی فاصله Remove Space After Paragraph گزینه

 (Indentation) ها پاراگراف یتورفتگ

 شود یم اعمال صفحه كل به هیحاش.  است كاغذ ی هیحاش و پاراگراف نیب یخال فاصله پاراگراف یتورفتگ از منظور

 یجداگانها یتورفتگ پاراگراف هر یبرا توان یم بیترت نیا به. شود یم اعمال واه دلخ پاراگراف یرو یتورفتگ یول

 .شودیم نییتع راست و چپ جهت دو در پاراگراف یتورفتگ. كرد نییتع

 : کنید عمل زیر روش به

 .دیكن انتخاب باشد، داشته یتورفتگ دیخواهیم كه را یپاراگراف -1

 كنیآ از و یتورفتگ جادیا یبرا( سبز) Increase Indent كنیآ از ، Paragraph گروه در. دیكن كیكل Home زبانه یرو -2

Decrease Indent (قرمز )دیكن استفاده موجود یتورفتگ بردن نیب از یبرا. 

 

 10 تصویر

 ( Ruler) كش خط با كار اصول

 : از عبارتند خطكش یكاربردها. میدار یعمود و یافق خطكش دو Word در

  متن یبند تراز

  پاراگراف یتورفتگ

 پرش فواصل میتنظ

 : دیكن اعمال را ریز روش خطكش كردن دیناپد و ظاهر یبرا

 .دیكن فعال را Ruler كنیآ و كرده كیكل View زبانه یرو
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 12 شکل

  Format Painter با كار اصول

 مجبور موارد، از یاریبس در بیترت نیا به. دیكن یكپ گرید متن یرو را متن كی یبند قالب دیتوانیم ابزار نیا كمك با

 اعمال متن نیچند یرو بار نیچند را یقالببند كی اتیخصوص از یمجموعها دیستین

 : دیكن یط را ریز مراحل Format Painter ابزار با كار یبرا

 .دیینما انتخاب د،یكن یكپ را آن یبند قالب دیخواه یم كه را یمتن -1

 به ماوس گر اشاره.  دیكن كیكل Format Painter كنیآ یرو Clipboard گروه در و كرده كیكل Home زبانه یرو -2

 .شودیم دهید قلممو كی شكل

 .دیكن درگ باشد داشته را یقالببند نیا دیخواهیم كه یمتن یرو را مو قلم -3

 

 13 تصویر

 ( Tab) تب با كار نحوه

 بار هر.  كرد استفاده ها یتورفتگ اعمال یبرا توان یم یژگیو نیا از. كنند یم مشخص را نما مكان توقف محل تبها

 نیا د،یجد ی اندازه فیتعر با دیتوانیم. بردیم شیپ جلو به متریسانت 1/27 ی اندازه به را مكاننما Tab دیكل فشردن

 دارد وجود تب نوع پنج یكل طور به.  است متن كردن تراز ، تب یكاربردها از گرید یكی.  دیكن كمتر ای شتریب را مقدار

 :از  عبارتند تب انواع. است میتنظ قابل Tab یا محاوره كادر با ای و خطكش كمك به كه

  یا لهیم تب و یاعشار تب وسط، تب چپ، تب راست، تب
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 14 تصیرو

 آن یها میتنظ و تب با كار

 :دیببر كار به را ریز یها روش از یكی تبها میتنظ یبرا دیتوانیم

 . كندیم رییتغ تب نوع ك،یكل بار هر با. دیكن كیكل هاTab به مربوط كنیآ یرو یعمود خطكش یباال در -1

 

 15 تصویر

 .دیكن كیكل یافق خطكش یرو پرش محل در شد، ظاهر نظر مورد Tab كه یزمان -2

 

 16 رتصوی

 .دیده فشار را Tab دیكل ،یبعد پرش محل به رفتن یبرا و كرده پیتا را متن - 3

  ست؟یچ Tab حذف یبرا عیسر روش

 .دیكن درگ نییپا ای باال سمت به را خود نظر مورد پرش خطكش یرو از است یكاف

 Bullet, Numbering با كار اصول
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 پاراگراف كنار در را ♦•  مانند یریتصو عالئم Bullet.  شوندیم استفاده اقالم كردن ستیل یبرا ها شماره و ها بالت

 تیقابل از دارد، تیاهم آنها بردن نام در بیترت كه یاقالم مورد در. شوند كیتفك بهتر ذهن در اقالم تا دهدیم قرار

Numbering شودیم استفاده .Numbering اضافه صورت در و گذاردیم شماره پاراگراف كنار در ،یریتصو عالئم یجا به 

 .كندیم كمك متن توجه جلب به تیقابل دو نیا از استفاده. كندیم حفظ را اعداد بیترت د،یجد پاراگراف كردن كم ای

 كرد؟ جادیا دار شماره ای دار بالت ستیل عیسر یروش با توانیم چگونه

 به و دهدیم صیتشخ را ستیل كی وجود Word دیكن شروع 1 عدد ای*  كاراكتر با را خود پاراگراف اگر یكل حالت در

 .سازد یم دار شماره ای بالتدار ستیل كی كیاتومات طور

 (Bullet) دار بالت ستیل جادیا

 :دیكن جادیا دار بالت ستیل دیتوانیم ریز روش با

 .دیكن انتخاب را Home زبانه - 1

 .دیكن كیكل را لیست ها را انتخاب کنید نهیگز Paragraph گروه در -2

 Bullet نهیگز نییپا به رو كوچك فلش یرو دیتوانیم د،یده رییتغ را شده درج Bullet نوع دیبخواه كه یصورت در :نكته

 .دینمائ مشاهده را ها Bullet گرید انواع و كرده كیكل

 یستیل Document Bullets قسمت. شودیم مشاهده Word كتابخانه به مربوط یها بالت Bullet Library قسمت در

 . دهدیم نشان شما به را سند در شده استفاده یها بالت از

 

 18 تصویر

 كرد؟ اضافه Bullet ستیل به یدیجد ینمادها و اشكال توان یم چگونه

 انتخاب خود بالت یبرا یدیجد شكل Picture یا Symbol قسمت از. دیكن كیكل Define New Bullet یرو باال شكل در

 . کنید OK را پنجره و دیكن
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 19 تصویر

  دار شماره ستیل جادیا

 : دیكن جادیا دار شماره ستیل دیتوان یم ریز یروشها از یكی با

 . دیكن انتخاب شوند، یگذار شماره دیخواهیم كه را ییها پاراگراف -1

 .کنید کلیک Home زبانه یرو - 2

 .دیكن كیكل لیست عدد داردكمه  یرو Paragraph گروه از -3

 

 

 word 2016در نسخه های پایین تر از ( راست كیكل از استفاده با) دوم وشر

 .دیكن انتخاب را نظر مورد یها پاراگراف -1

 .دیكن انتخاب را Numbering نهیگز و كرده راست كیكل آنها یرو -2

 .دیكن انتخاب را یگذار شماره یها قالب از یكی -3
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 21  تصویر

 : دانید می آیا

 .كرد جادیا یسطح چند یها ستیل Tab و Shift+Tab و Enter یدهایكل با توانیم

 :حل روش

 .دیكن كیكل Paragraph گروه Home زبانه از Multi Level List كنیآ یرو -1

 .دیكن پیتا را متن -2

 .شود دیجد پاراگراف وارد مكاننما تا دیده فشار را Enter کلید -3

 .رودیم جلو به سطح كی متن دیده فشار را Tab دیكل كه بار هر -4

 .گرددیبازم عقب به سطح كی متن دیده فشار را Shift +Tab دیكل كه بار هر -5
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 Autoformat فرمان عملكرد شناخت

 ییجو صرفه یبرا.  دیكن صرف را یادیز وقت ها یبند قالب اعمال یبرا است ممكن د،یكن یم جادیا را یسند یوقت

 قالب تا دیبخواه Word از سپس و د یكن پیتا یبند قالب بدون را متن دیتوان یم كارها، انجام سرعت و وقت در

 .كند اعمال شما سند به را خود فرض شیپ یها یبند

 :دیببر كار به را ریز روش خودكار صورت به سند یبند قالب یبرا

 .دیكن كیكل File دكمه یرو -1

 .شود باز آن یا محاوره كادر تا دیكن كیكل Options یرو -2

 .دینمائ انتخاب را Proofing زبانه ، شده باز یا محاوره كادر در -3

 .شود باز Auto correct محاوره كادر تا دیكن كیكل Auto correct option دكمه یرو -4

 یم دهید ییها نهیگز زبانه نیا در. دیكن انتخاب را Auto format as you type زبانه Auto correct محاوره كادر در -5

 . است شده داده شرح زیر در كه شوند
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Straight quotes with smart quotes  :كند یم فردار را صاف یكاما. 

Fractions (1/2) with fraction character :  كند یم لیتبد½( )  كسر به را( 1/2) اعشار. 

Bold and italic with real formatting : یم لیما را رهیت خط دو نیب عبارت و میضخ را ستاره دو نیب عبارت 

 . كند

Ordinals (1 st ) with superscript : عبارت Second , first كند یم لیتبد باال سیاند به را...  و. 

Hyphen (--) with dash: )__( هب را( --) كاراكتر  )__(كند یم لیتبد . 

Automatic bulleted list : كند یم یگذار نشانه خودكار بصورت را ها پاراگراف. 

Automatic numbered list : كند یم یگذار شماره خودكار بصورت را ها پاراگراف. 
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Border lines  :دادن فشار سپس و ستاره دیكل بار چند دادن فشار با Enter کلید) كند یم رسم نیچ نقطه خط كی 

Caps lock باشد روشن.) 

Tables : كی دوباره و قیتفر عالمت چند سپس و دیكن پیتا+  كی ابتدا جدول رسم یبرا. كند یم رسم جدول كی  +

 . شود رسم جدول تا دیده فشار را Enter خط یانتها در.  قیتفر عالمت چند و دیكن پیتا
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