
شما نیاز دارید تا اندازه سند کاری خود را به اندازه مطلوب خود برسانید در این جلسه به معرفی سربرگ  word قبل از پرداختن به هرگونه فعالیت در مقدمه :

 .نمایش خواهیم پرداخت

 : سری آموزش های نرم افزار واژه پرداز ورد

 ۳۱۰۲شروع کار با نرم افزار واژه پرداز ورد  :  ولجلسه ا

 ن(هم اکنو)  ورد پرداز واژه اسناد نمایش سربرگ معرفی جلسه دوم :

را  View می باشد، میخواهیم سربرگ نمایش یا ۳۱۰۲شروع کار با نرم افزار واژه پرداز ورد  با عنوان : word در این مطلب که بخش ششم از جلسه قبلی آموزش

 .اموزش دهیم word به شما معرفی و کاربرد آن را در محیط

 

 :آن خواهیم رفت و گزینه های مهم آن را معرفی خواهیم کرد View بخش به سراغ View در اولین قسمت از سربرگ نمایش

ف تمامی سربرگ ها،نوارها، و ابزارها برای شما فراهم می کند.برای اگر می خواهید فقط به خواندن سند بپردازید این امکان را با حذ:  Read Mode گزینه

 .کلیک کنید Edit Document رفته و روی گزینه View بازگشت به حالت اولیه در این گزینه باید به سربرگ نمایش
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 .دومین گزینه این که رایج ترین حالت نمایش صفحه را برای شما فراهم می کند:  Print Layout گزینه 

 .به شما نمایش می دهد Web در این بخش صفحات را بدون فاصله و به صورت صفحات:   Web Layout گزینه

 .کنید کلیک  Close می توانید قالب کار خود را مشخص کنید. برای خارج شدن از این حالت بر روی:  Outline گزینه

 .صفحات را بدون فاصله و تنها با نقطه چین به شما نمایش می دهد :Draft ینهگز

 .می باشد Show بخش View دومین قسمت در سربرگ نمایش

 .با فعال کردن آن خط کش واژ پرداز ورد را فعال خواهد کرد:   Ruler گزینه

یا به عبارتی همان خطوط شبکه ای زمانی به مار شما می آید که بخواهید :  Gridlines گزینه

 .آبجکت ها و تصاویر موجود در متن خود را تنظیم کنید

شد که یک پانل در سمت چپ می با Show آخرین گزینه بخش:  Navigation Pane گزینه

محیط کاری شما ایجاد می کند. این پانل زمانی به کار شما می آید که جستجوی سریع بر روی 

 .یک سند با صفحات زیاد الزم داشته باشید

 

 

 

 .است Zoom بخش View در سربرگ نمایش سومین قسمت

 .واهد بودزمانی که شما دید مناسبی نسبت به صفحات ندارید این بخش پزشک شما خ  
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می توانید به صورت دستی میزان بزرگنمایی خود  Percent  برای شما نمایش داده خواهد شد. در بخش Zoom با کلیک بر روی این گزینه کادر :    Zoom  گزینه 

 .را وارد کنید

 .دست بگیرید محبوب ترین و رایج ترین نوع بزرگنمایی خود را در  روی این گزینه می توانیدبا کلیک بر  :  Page Width  گزینه

 .را انتخاب می کنید در سرتاسر صفحه به نمایش در بیاید اگر مایلید تا متن :  Text Width گزینه

 .باشید کامل برای شما به نمایش در می آورد تا بتوانید دید کلی بر روی متن و صفحه داشته  صفحه را به صورت :   Whole Page گزینه

 .مکان تماشای چندین صفحه را در آن واحد می دهداین کادر است که به شما ا آخرین گزینه در :  Many Pages گزینه
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 .است Window بخش View در سربرگ چهارمین قسمت

 

 .باز می کند و سند شما را در هر دو پنجره به نمایش در می آوردیک پنجره دیگر :  New Window گزینه 

 .تمامی پنجره های ایجاد شده با هم نمایش داده می شود وقتی روی گزینه فوق کلیک کنید در این زمان با کلیک بر روی این گزینه:  Arrange All گزینه

مناسب است.)برای بازگشتن به حالت  Copy و Cut دو کپی یکسان از یک سند را برای شما در صفحه به نمایش می گذارد و برای کارهایی مثل:  Split گزینه 

 اولیه روی همین گزینه کلیک کنید.(

را باز کنید و بخواهید انها را با هم مقایسه کنید و به صورت پهلو به پهلو در کنار هم داشته باشید،این  Word ی که شما دو سندزمان:  View Side by Side گزینه

 .گزینه را فعال کنید

 .این گزینه در همین حالت فوق امکان مرور یکسان اسنادتان را به شما می دهد:  Synchronous Scrolling گزینه

و همچنین اگر در همین حالت تنظمیات پنجره یکی از سند ها را تغییر دهید )برای مثال پنجره یکی زا سند ها را با درگ و دراپ :  Reset Window Option گزینه

 .ید و بزرگتر کنید( این گزینه تنظیمات پنجره ها را به همان حالت پهلو به پهلو بر می گرداندکردن موس بکش
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ال اجرا است به آخرین گزینه این بخش می باشد که به شما این امکان را می دهد که هرکدام از سندهای جازی خود را که در ح:  Switch Wndows گزینه

 .نمایش دربیاید

 سایت کدنویسی به زبان ساده:  منبع 
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