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 ورد نظر را به زبانمبرای کار با متن و وارد کردن آن در یک سند، کافی است نشانگر موش واره را به مکان مورد نظر برده و کلیک کنیم. آنگاه می توانیم متن  مقدمه :
 Control که این البته به تنظیمات کیبورد شما در. )به صورت التین تایپ می کند Word فارسی و یا التین وارد کنیم. به صورت پیش فرض نرم افزار واژه پرداز ورد

Panel  نیز دارد). 

 وارد کردن متن در سند :

تین هتتید این را باید بدانید که این زبان ها برلفا  زبان فارسی از سمت پپ به راست تکنیک های الزم برای تایپ با زبان التین : وقتی شما در حال نگارش زبان های ال
 .قابل تنظیمن و لواندن هتتند

 .می باشد Uppercase در هنگام تایپ طبق رسم الخط مخصوص زبان های التین اولین حر  از هر سطر یک پاراگرا  به شکل بزرگ و یا اصطفاحا

 را پایین نگه داریم. Shiftدر هر حالت که بخواهیم حرفی از کلمات التین را به شکل بزرگ تبدیل کنیم باید هنگام تایپ آن کلید 

 را فعال کرده تا همه ی حرو  تایپ شده به شکل بزرگ وارد شوند. Caps Lockمی توان کلید  و یا برای تکرار این عمل

از انتهای جمله ای بر روی  با وارد کردن اطفاعات و به انتها رسیدن لط و رفتن به سطر بعدی جمفات در قالب یک پاراگرا  دسته بندی لواهند شد اما در صورتی که بعد
 لیک کنیم پاراگرا  لاتمه یافته و نشانگر موس به ابتدای سطر بعدی لواهد رفت.ک Enterکلید 

 استفاده می کنید. Ctrl+Enterدر حالتی که شما نیاز دارید تا یک سطر را در دالل یک پاراگرا  ایجاد کنید از کلیدهای ترکیبی 

نیز  Deleteکلیک کنید. برای اینکار می توانید از کلید   BackSpaceنید کافی است بر روی در صورتی که متنی را به اشتباه وارد کرده اید و میخواهید آن را پاک ک
 استفاده کنید ولی تفاوت این دو گزینه در پیتت؟! 

حرو  و کاراکتر های بعد از لود را به صورت راست به پپ پاک لواهد  Deleteرا به صورت پپ به راست و کلید ود حرو  و کاراکترهای قبل از ل BackSpaceکلید 
 کرد.)البته این در مورد زبان فارسی قابل بیان است.(

البته  در متون فارسی استفاده کنید های کوتاه برای ایجاد فاصله Shift+Spaceو زمانی هم نیاز است تا از کلید های ترکیبی  Spaceبرای ایجاد فاصله بین کلمات از کلید 
 را پایین نگه داشته و عفائم لود را به دلخواه درج کنید.  Shiftبر روی سیتتم شما نصب باشد. برای درج عفائم می توانید کلید  اگر کیبورد فارسی استاندارد

 قبل از هر پیزی باید ابتدا زبان فارسی را به ویندوز و کیبورد نصب شده بر روی سیتتم تان اضافه کرده و فعال کنید. فارسی :ی تایپ با زبان ی الزم براتکنیک ها



 

 
2 

 

کلیک کنید و در صورت موجود بودن زبان  Language Barاز فعال بودن زبان فارسی در ویندوز باید در نوار وظیفه ویندوز در کنار ساعت،روی آیکون برای اطمینان 
 فارسی،مطمئن می شوید که آن فعال شده است.

دن متون فارسی را شروع کنید. برای تایپ زبان التین نیز به همین روش ر وارد کرفشار داده، سپس می توانید کارا  Alt+Shiftبرای درج متون فارسی ابتدا کلیدهای 
 قابل انجام است. البته گرفتن کلیدهای ترکیبی فوق از سمت پپ و راست صفحه کلید تفاوتی ندارند.

موجود در سمت راست صفحه کلید  Ctrl+Shiftبرای انجام این کار باید بر روی کلیدهای ترکیبی این را گفتیم که درج متون فارسی از سمت راست به پپ می باشد، که 
نه پپ صفحه کلید استفاده می کنیم. البته برای انجام این کار گزیموجود در سمت  Ctrl+Shiftکلیدهای ترکیبی  نین برای درج متون التین نیز ازاستفاده کنیم.و همچ
 موجود می باشد که در جلتات بعدی به معرفی آن لواهیم پردالت. Homeدر سربرگ  Text Directionمشخصی با عنوان 

 نحوه انتخاب و حرکت در متن یک سند :

ز باید با استفاده امتوالی  و عبارات غیر ت. برای انتخاب سطر هاراحترین راه استفاده از گرفتن و رها کردن موس یا عمل درگ و دراپ اس ابتدا با استفاده از موشواره :
 را نگه دارید و عمل انتخاب را انجام دهید. Shiftو برای انتخاب سطر های متوالی به طور مثال یک پاراگرا  می توان کلید و موس  Ctrlکلید 

را نگه داشته و روی یکی از عبارات آن جمله کلیک کنید.  برای  Ctrlبرای انتخاب یک کلمه باید بر روی آن دبل کلیک کنید. برای انتخاب یک جمله کافی است که کلید 
 پاراگرا  سه بار پشت سر هم کلیک کنید.انتخاب یک پاراگرا  نیز کافی است که بر روی یکی از عبارات آن 

را پایین نگه داشته و با استفاده از کلید های جهت دار به هر سمتی که می لواهید  Shift  برای انتخاب حرو  یک عبارت کافی است که کلید  : صفحه کلیداستفاده از 
های جهت دار پپ و راست فشار کلید فشرده و ا ر Ctrlمتنی را انتخاب کنید فشار دهید. برای انتخاب کلمه کافی است تا بر روی ابتدای هر عبارت کلیک کرده و کلید 

و پایین می توانید سطرهای باالیی و پایینی را انتخاب و کلید های جهت دار باال  Shiftانتخاب شود. همچنین با فشار دادن کلید دهید تا یک کلمه به سمت پپ و راست 
 کنید.

 میله پشمک زن به انتهای سند جاری جهش می کند. Ctrl+Endمیله پشمک زن را به انتهای لط جاری برده و با فشردن همزمان کلیدهای  Endکلید 

 سند جاری جهش می کند. ابتدایمیله پشمک زن به  Ctrl+Homeو با فشردن همزمان کلیدهای  لط جاری برده ابتدایمیله پشمک زن را به  Homeکلید 

 امکان عکس عمل قبلی را انجام لواهد داد. Page Downمیله پشمک زن را به اندازه یک صفحه به سمت باال سوق داده و کلید  Page Upکلید 
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آلرین کاراکتر  انتهایمیله پشمک زن را به  Ctrl+ Downکلید های ترکیبی میله پشمک زن را به ابتدای صفحه منتقل می کند و  Ctrl+Page Upکلید های ترکیبی 
 .منتقل می کند موجود در صفحه

را به صورت ترکیبی فشرده و بعد با کلید های مکان نمای پپ و راست حرکت کنید برای شما امکان انتخاب کلمات در سمت های پپ و  Ctrl+Shiftاگر شما کلید های 
 راست میله پشمک زن فراهم می شود.

پس مکان نمای باال یا پایین پاراگرا  لود را به حالت انتخاب و س Ctrl+Shiftبرای انتخاب یک پاراگرا  کافی است در ابتدا یا انتهای آن قرار گرفته و با فشردن کلیدهای 
 هم که کل سند را در حالت انتخاب قرار می دهد. Ctrl+Aدر آورید. ترکیب کلید های 

 انجام لواهد داد.از برای شما په نقش کلیدی را در محیط برنامه واژه پرد F8حال وقت آن رسیده است که بدانید کلید 

 این کلید شما را برای استفاده از مکان نما برای انتخاب عبارات مجهز می کند. : بار اول

 اهد شد.در بار دوم کلمه ای که قبل از میله پشمک زن قرار دارد انتخاب لو بار دوم :

 در این حالت جمله جاری انتخاب لواهد شد. بار سوم :

 پاراگرا  جاری انتخاب لواهد شد. بار پهارم :

 می باشد. Ctrl+Aکل متن سند جاری انتخاب لواهد شد که معادل کلید های  بار پنجم :

 بزنید. Escار استفاده از این کلید می توانید برای غیرفعال کردن این لاصیت و یا انصرا  از ادامه بر روی کلید بعد از پایان کار و یا در هر کدام ب

 آیا فکر نمی کنی مبحث کار با صفحه کلید لیلی زیاد شده و برامون کارایی زیادی نداره؟!

 تتند.لیر!! کاربران حرفه ای همیشه مایل به استفاده هرپه بیشتر از صفحه کلید ه

 یک سند : ویرایش متن در نحوه 

 در ویرایش متن شما باید با سه دستور زیر آشنا می شوید:



 

 
4 

 

 : برداشتن قتمتی از متن یا هر کاراکتری در صفحه برای انتقال آن Cutعمل برش یا 

 : استفاده از متن و یا کاراکترهای انتخابی در قتمت های دیگر یک سند Copyعمل کپی یا 

 برداشته شده باشند. Copyیا  Cut: برای بازنشانی قتمت های انتخابی که با یکی از دو دستور  Pasteعمل بازنشانی یا 

در بازنشانی ما با سه پهار حالت ممکن روبرو هتتیم که این حاالت در کادر زیر مشخص شده اند.این پهار گزینه به شرح 
 ذیل است :

 : از تم و قالب مقصد برای قالب متن بازنشانی استفاده می شود. Use Destination Theme. گزینه 1

 : عمل بازنشانی را مطابق با همان قالب قتمت کپی برداری انجام می دهد. Keep Source Formattingنه . گزی2

 ،جاگذاری می کند.: بخش کپی شده را با قالب محل بازنشانی  Merge Formatting. گزینه 3

 بدون هیچ قالب بندی بازنشانی می کند. : قتمت انتخابی را Keep Text Only. گزینه 4

 .دیگر وجود ندارد 2013که البته مورد اول در آفیس ورد 

همین که می بینید با موس اینکار لیلی کند انجام می شود! برای استفاده از صفحه کلید باید با ابزارهای زیر استفاده 
 کنید :

که  برای عمل بازنشانی Ctrl+Vبرای عمل کپی و  Ctrl+Cبرای عمل برش ، کلیدهای ترکیبی  Ctrl+Xکلید های ترکیبی 
در کنار متن به شما امکام باز کردن حاالت بعد از بازنشانی  Ctrlالبته بعد از انجام عمل بازنشانی با صفحه کلید،پنجره کوپک 

 را فراهم می کند.

باه زیادی هنگام تایپ دارند مفید آشنا شوید. این دو دستور برای افراد مبتدی که هنگام کار با واژه پرداز اشت Redoو  Undoبهتره قبل از شروع تایپ با دو دستور 
 را می دهد. این دو دستور لیلی مفید و کاربردی هتتند. (Redo) و رد بازگشت به مراحل قبل (Undoاست. پون به شما امکان اجازه بازگشت )

 .می باشد  Redoبرای عمل  Ctrl+Yو  Undoبرای عمل  Ctrl+Zالبته کلیدهای ترکیبی مناسب برای اعمال فوق شامل : 
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 را داشت نه!!!!!!!  Redoو  Undoکاشکی زندگی هم گزینه های 

 : Clipboardاستفاده از حافظه 

 را می دهد تا قتمت های کپی شده لود را در التیار داشته باشید.امکان این عفاوه بر اینکه دستورات ویرایشی را برای شما فراهم می کند به شما  Clipboardقتمت 

پنل مربوطه برای شما به نمایش درآید. در این قتمت مفاحظه  کلیک کنید تا Clipboard یعنی  Homeسربرگ اولین بخش از پس بر روی آیکون فلش کوپک در پایین 
شما قابل مشاهده است. که با کلیک بر روی هر یک از عناصر موجود در این حافظه می توانید آن ها را در سند ه برای حلواهید کرد که قتمت های کپی شده در این صف

 لود بازنشانی کنید.

 .را مشاهده لواهید کرد (Word) در ادامه سری بعدی از کلیدهای ترکیبی و پر کاربرد در نرم افزار واژه پرداز ورد
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 و جایگزینی در یک سند : نحوه جتتجو

متن به دنبال کلمه ای لاص بگردید یا جایگزینی کلمه ای با کلمه ی دیگر را انجام دهید. بدون شک هیچ  شاید برای شما هم پیش آمده باشد که بخواهید در یک سند پر
 اینن کار نیتت. در این زمان است که شما به این کاربرد پی لواهید برد. برای انجامکتی مایل به مرور لط به لط سند 

نیز قابل اجراست.  Ctrl+Fموجود است که با کلیدهای ترکیبی  Findه ای برای جتتجو به نام گزین Editingیعنی  Homeدر الرین بخش سربرگ  ی متن در سند :جتتجو
 مورد نظر می توانید متن یا کلمه دلخواه را وارد کرده تا نرم افزار آن را برایتان پیدا کند.اکنون در کادر 
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 Editingدومین گزینه در بخش  عبارات در یک سند : جایگزینی
ابتدا باید جتتجو را انجام و سپس عبارت که  است Replaceعبارت 

را  Replaceکند. پس برای اینکار گزینه  جدید را با آن جایگزین
رد جتتجو عبارت مو Find Whatدر کادر باز شده  پنجرهانتخاب و در 
عبارت جایگزینی را وارد کنید. در آلرین  Replace Withو در کادر 

یکی یکی عبارات را  Replaceگام می توانید با کلیک روی گزینه 
تمامی عبارات موجود در سند  Replace Allجایگزین کنید یا با گزینه 

 را با عبارات جدید جایگزین کنید.

در کادر جتتجو و جایگزینی هتت  Moreیک نکته در مورد قتمت 
 که در ادامه مهمترین و کاربردی ترین آن ها را شرح لواهیم داد.

: جتتجو و جایگزینی دقیقا شبیه کاراکتر ها  Match Caseگزینه 
 لواهد بود.

: کلمه مورد نظر را جتتجو و در  Find Whole Words Onlyگزینه 
 یبی این کار را انجام نمی دهد.لصوص کلمات ترک

: اگر شما قصد جتتجوی فعل را  Find All Word Formsگزینه 
دارید زمان های متفاوت آن را نیز جتتجو می کند البته در لصوص 

 فارسی صدق نمی کند.

 سایت کدنویتی به زبان ساده  : منبع ©
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