
 

 لرن اپریسسایت  – WORDکلید میانربهای برانمه 

آورده شده    Microsoft Wordپرکاربرد در    انبر ی م  یدهایاز کل  یفهرست  ری در ز 

  خه ممکن است در همه نس  انبرها یم  ن ی از ا  یکه برخ  د ی. لطفاً توجه داشته باشاست

 کار نکنند. Microsoft Word یها

 

 د ی داشته باش   توجه

م  یدستگاه  اگر استفاده  روF1-F12)  ی عملکرد  یدهای کل  د یکنیکه  را    ی ( 

مانند    دیکلصفحه ندارد،  م  Chromebookخود  در    یبرا  یخاص  یانبرهای ،  شما 

 . ستندی دسترس ن

 

 د ی داشته باش   توجه

کار    Word 365ممکن است در    ر ی ز   Microsoft Word  انبریم  ی دهایاز کل  یبرخ

 کنند. ی در دستگاه تلفن همراه کار نم  Wordدر   انبریم یدها ینکنند، و اکثر کل

 

 میانبر کلید   عملکرد 

 Ctrl+0 دهد.  یم ر ییپاراگراف را تغ یفاصله باال
 Ctrl+A . دیصفحه را انتخاب کن اتیتمام محتو 

 Ctrl+B می کند.  boldمتن انتخابی را 
 Ctrl+C د یکن یمتن انتخاب شده را کپ

 Ctrl+D . دیفونت را باز کن مات یپنجره تنظ
  ی متن انتخاب شده را در مرکز صفحه تراز م ا یخط 

 کند.
Ctrl+E 

 Ctrl+F را باز می کند.  find ابزار
 Ctrl+I می کند.  مورب متن انتخابی را 
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 میانبر کلید   عملکرد 

صفحه   ه یتوج  یخط انتخاب شده را برا  ای متن 

 کند. ی تراز م ش ینما
Ctrl+J 

 Ctrl+K دیدرج کن نک یپرلی ها  کی
متن انتخاب شده را در سمت چپ صفحه تراز   ا یخط 

 کند. یم
Ctrl+L 

 Ctrl+M .دیکن ی پاراگراف را تورفتگ
 Ctrl+N شود.   ی باز م یو خال دی پنجره سند جد

  ک یانتخاب  ی را برا ی صفحه ا ا ی  یکادر محاوره ا

 کند.  یباز کردن باز م یبرا ل ی فا
Ctrl+O 

 Ctrl+P .دیپنجره چاپ را باز کن
متن انتخاب شده را در سمت راست صفحه  ا یخط 

 کند. ی تراز م
Ctrl+R 

 Ctrl+S .دی کن رهی د باز را ذخسن
 Alt+X .دیکاراکتر برجسته را نشان ده کی  کد یونیکد 

 Ctrl+T . د یکن جادیا  زانیآو  ی تورفتگ  کی
 Ctrl+U . دیمتن انتخاب شده خط بکش ر یز 

 Ctrl+V ( paste) چسباندن
 Ctrl+W .دیرا ببند   یسند باز فعل

 Ctrl+X برش متن انتخاب شده
 Ctrl+Y .دیاقدام انجام شده را دوباره انجام ده ن یآخر 

 Ctrl+Z اقدام   نی واگرد آخر
  میتمام حروف بزرگ تنظ یمتن انتخاب شده را رو

 کند. یم
Ctrl+ Shift+A 

 Ctrl+ Shift+D کند. یخط اضافه م  ری به متن انتخاب شده دو خط ز 
 Ctrl+ Shift+E ینیبازب  یابیکردن رد رفعال یغ ا یفعال  
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 میانبر کلید   عملکرد 

 Ctrl+ Shift+F کند. ی فونت باز م  رییتغ یرا برا  Fontپنجره 
 Ctrl+ Shift+L .  د یکن جادینقطه گلوله ا  کی به سرعت 

 [+Ctrl . دیده  شی + افزا1را   ی فونت انتخاب

 [+Ctrl . دیکاهش دهرا   ی فونت انتخاب

 *+Ctrl+ Shift .دیپنهان کن ا یرا مشاهده    یچاپ  ری غ یکاراکترها

 Ctrl+Del .کند  یکلمه به سمت راست مکان نما را حذف م
 Ctrl+Backspace کند.  یکلمه سمت چپ مکان نما را حذف م

 Ctrl+End کند.  یسند منتقل م  یمکان نما را به انتها
 Ctrl+Home کند.  یسند منتقل م ی مکان نما را به ابتدا

فرض   ش یشده را به فونت پ  تی الی متن ها

 . دیکن یبازنشان
Ctrl+Spacebar 

  دیکن میتنظ س یرنو یمتن انتخاب شده را به عنوان ز

. 
Ctrl+= 

 =+Ctrl+ Shift د یکن میتنظ س ی ه را به عنوان باالنومتن انتخاب شد

 Ctrl+ Alt+T د ی( را درج کن TM)  ی نماد عالمت تجار 
 Ctrl+ Alt+1 دهد.  ی م رییتغ  1متن را به عنوان 

 Ctrl+ Alt+2 دهد.  ی م رییتغ  2متن را به عنوان 
 Ctrl+ Alt+3 دهد.  ی م رییتغ  3متن را به عنوان 

Task Pane   ا باز کنیدر Ctrl+F1 
 Ctrl+F2 چاپ   ش ینما ش یپ ش ینما

 Ctrl+ Shift+F12 کند  یسند را چاپ م
 F1 .دیراهنما را باز کن

 F4 . دیرا تکرار کن  اقدام انجام شده  ن یآخر 
باز   Wordرا در   Go Toو  Find , Replaceپنجره 

 .دیکن
F5 
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 میانبر کلید   عملکرد 

سند انتخاب شده را   ا یامال و گرامر متن   ی بررس 

 .دیکن ی بررس 
F7 

 F12 به عنوان  رهیذخ
  ک ی  ای ورد را از بزرگ به کوچک  کروسافتیمتن ما

 .دی ده ر ییهر کلمه تغ یحرف بزرگ در ابتدا 
Shift+F3 

کلمه انتخاب شده اجرا   ی اصطالحنامه رو یبررس   کی

 کند. یم
Shift+F7 

 Shift+F12 .دی کن رهی سند باز را ذخ
 Shift+ Alt+D .  دیرا وارد کن  یفعل  خیتار

 Shift+ Alt+T کنید را درج   ی زمان فعل
 

استفاده    جیاز اقدامات را ی ار ی انجام بس ی از ماوس برا دیتوان   یم ن یشما همچن

 ماوس است.  ی انبرهای از م یی شامل نمونه ها ر ی. بخش زدیکن

 شرح  میانبر 

نگه   د،یکن کیکل

 د یو بکش  دیدار

تا   د یدار  یو نگه م د یکن یم کی که کل یی متن را از جا

 کند .  یانتخاب م  دیکن ی و رها م دی ا  دهی که کش ینقطه ا

 د یکن کی دوبار کل
کلمه کامل را انتخاب   د،یکن ک یکلمه دوبار کل ک ی ی اگر رو

 . دیکن

 د یکن کی دوبار کل
خط    کی راست   ای چپ، مرکز  یکردن رو ک ی با دوبار کل

 شود. ی راست تراز م  ای تراز متن به چپ، مرکز  ،یخال

 د یکن کی دوبار کل
خط،   ک ی یکردن در هر نقطه بعد از متن رو کی دوبار کل

 کند. یم  م یتنظ tab stop کی

 د یکن کی سه بار کل
آن    یکند که رو یرا انتخاب م  یپاراگراف متن ا یخط 

 شود. یم  کی ماوس سه بار کل

Ctrl  سند.  ییو کوچکنما ییبزرگنما  + چرخ ماوس 
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 ( کلیک کنید دوره آموزشی رایگان از ورد را مشاهده کنید )

https://learnparsi.com/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-word/

