
 

 

می باشد،می خواهیم در این  Word 3102نرم افزار  Insertرسیدیم و آن هم سربرگ  3102به یکی از مهمترین سربرگ های نرم افزار واژه پرداز   مقدمه :

 بدهیم. Wordو تنظیمات مهم آن اطالعات کاملی خدمت شما کاربران و عالقه مندان نرم افزار واژه پرداز  تصویراضافه کردن در مورد مطلب 

  Insertافزودن اطالعات در سربرگ 

  : Illustrationsبخش 

لی زیبایی را اضافه نماید، اولین گزینه ر و شکشامل ابزارهای کاربردی و مفیدی است که می تواند به فایل متنی شما امکانات تصوی Illustrationsبخش 

 در این بخش شامل اضافه کردن تصویر می باشد :

 Insertاضافه کردن تصویر به سند ورد در سربرگ 

کرده و سپس به  انتخابن صفحه و محل مورد نظرتا، میله چشمک موسبا استفاده از  برای وارد کردن و افزودن تصویر به سند خود ابتدا : Picturesگزینه 

 کلیک کنید و سپس تصویر مورد نظر خود را به متن سندتان اضافه نمایید. Picturesروی گزینه  Illustrationsمراجعه و در بخش  insertسربرگ 

 

ظاهر می شود اولین موردی که به چشم می آید گیره های اطراف تصویر است  Formatهمان طور که مشاهده می کنید تصویر با یک سربرگ جدید با عنوان 

 که به شما برای کوچک و بزرگ کردن تصویرتان کمک می کند و یا آنکه می توانید تصویر خود را بچرخانید.

 



 

 

فراموش نکنید که در چرخاندن و تغییر سایز با استفاده از درگ، نکته : 

 می تونه به شما کمک کنه! چه کمکی؟! Altو  Shiftدو کلید 

چرخش در جهات و زاویه   Shiftدر چرخاندن با فشردن و نگه داشتن کلید 

 Alt+Shiftمعین در تغییر سایز با فشردن و پایین نگه داشتن همزمان 

 تغییر سایز متناسب با طول و عرض تصویر صورت می گیرد.

 

 

 

 

 برای تصاویر در نرم افزار واژه پرداز Formatتنظیمات سربرگ 

 می پردازیم :  Formatخب به سراغ سربرگ تنظیمات اضافه کردن تصویر یعنی سربرگ ظاهر شده 

 :  Sizeبخش 

 اندازه تصویر خود را به صورت دقیق وارد نمایید. Sizeدر سمت راست این سربرگ شما می توانید در بخش 

 می توانید به اندازه دلخواه خود از تصویر اضافه شده به سند متنی ببرید و یا با حالت های متنوعی آن را برش دهید. Cropبا انتخاب گزینه مچنین ه

 



 

 

 : Arrangeبخش 

می باشد شما می  Page Layout سربرگ  Arrange بخش  همانطور که در قسمت های قبلی یادتان می آید این بخش کامال مشابه
 مشاهده نمایید. ۳۱۰۲ پرداز واژه در( Page Layout) صفحات تنظیم سربرگتوانید توضیحات این قسمت را در مطلب 

 :  Adjustبخش 

می باشد که قبل از توضیح باید بدانید که هر  Adjustمربوط به بخش  wordربوط به اضافه کردن تصویر در سند بخش دیگر م

کدام از ابزارهای موجود دارای پانل تنظیمات مخصوص به خود می باشد که برای طوالنی نشدن مبحث و همچنین آسان بودن کار 

 بزارها چه تغییراتی را بر روی تصویرمان انجام می دهند :با آنها از توضیح شان صرف نظر می کنیم. حل این ا

اشد با کلیک بر روی این ابزار اولین گزینه این بخش درباره حذف پس زمینه تصویر می ب

توانید قالب دلخواه خود را ایجاد نمایید و اولین گزینه در این کادر باعث می شود محل هایی را که انتخاب می کنید حذف نشوند می

حذف شده و گزینه سوم به شما امکان حذف این نقاط را می دهد و و گزینه دوم باعث می شود محل هایی را که انتخاب می کنید 

 کلیک نمایید تا تغییرات ذخیره شوند. Keep Changeدر پایان بر روی گزینه 

 Removeدر صورتی که بخواهید تصویر را به حالت اولیه خود برگردانید با انتخاب تصویر و کلیک مجدد بر روی گزینه 

Background نه می توانید در کادر ظاهر شده گزیDiscard All Changes .را انتخاب کنید 

http://youcode.ir/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-page-layout/


 

 

 

انید توکه با کلیک هر دو مورد دلخواه میبا شما امکان تنظیمات نرمی لبه ها و روشنایی تصویر را می دهد  : Correctionsگزینه  -2
 تنظیمات را بر روی تصویر خود اعمال کنید.

 



 

 

این گزینه برای تنظیمات رنگ تصویر کاربرد  : Colorگزینه  -3
شدت  Toneیزان غلظت و در قسمت م Saturationدارد.در قسمت 

برای تعیین نوع رنگ و دوباره سازی رنگ  Recolorرنگ و در قسمت 
توانید میر مایل به تنظیمات حرفه ای هستید بندی تصویر است و اگ

 با انتخاب گزینه آخر به آن دست پیدا کنید.

 

همان گونه که از نام این گزینه  : Artistic Effectsگزینه  -4
مشخص است به شما امکان تاثیر جلوه های هنری را می دهد 

مفید و پر کاربرد است و باعث  که در موارد گوناگون بسیار
 شود تا تصویر به صورت حرفه ای جلوه نمایی کند.می

 

 

 



 

 

یک نرم افزار فشرده سازی عمل : به مانند  Compress Picturesگزینه  -5
 کند و باعث کاهش حجم عکس و به تبع آن کیفیت عکس می شود.می

به کمک این گزینه می توانید تصویر موجود را با  : Change Pictureگزینه  -6
 تصویر دیگری تعویض و جابه جا کنید.

تصویر را به حالت نخست آن باز : این گزینه  Reset Pictureگزینه  -7
 گرداند.می

 

 

 : Picture Style بخش

 Picture Borderشما می توانید قاب،شکل و فرم خاصی را به تصویر بدهید. گزینه   Picture Styleو اما در بخش پایانی یعنی 
نوع جلوه ها را برای شما مشخص می کند تا بتوانید به شکل دهی و  Picture Effectsگ و خط حاشیه قاب شما را تنظیم و  در رن

است و آخرین گزینه  Wordربران فرم خاص خود برسید که این بخش پرکاربردترین بخش تنظیمات اضافه کردن تصویر برای کا
 بیشتر مربوط به کاربرد تصویر در چارت ها می باشد. Picture Layoutاین بخش شامل 

 

 

 



 

 

 اضافه کردن تصویر آنالین از سایت شرکت مایکروسافت آفیس

وجود دارد که  در صورت متصل بودن به شبکه ی  Online Picturesگزینه دیگری به نام  Insertدر سربرگ  Illustrations در بخش pictureبعد از گزینه 

 اینترنت می توانید در کادر جستجوی آن عبارات مورد نظرتان را برای جستجو و اضافه کردن تصویر آنها به سند متنی ایجاد کنید.

 

 



 

 

 (Screen Shotاضافه کردن تصویر با استفاده از اسکرین شات )

اسکرین شات ها زمانی مورد استفاده قرار می گیرند که شما بخواهید عکسی را در قسمتی از صفحه دسکتاپ خود گرفته و آن 
 را در سند خود به کار ببرید و بیشترین مورد استفاده از آن تهیه گزارش می باشد.

باشد می توان به عکس  که در تمامی کیبورد های استاندارد موجود می (Print Screen)ه از کلید پرینت اسکرین البته با استفاد
ویر دلخواه از پرداخت، اما ضعفی که در اینجا وجود دارد این است که گاهی اوقات بعد از عکس برداری نیاز به برش تص برداری

به انتخاب  این امکان را به شما داده است تا با استفاده از این ابزار مفید Wordبرنامه ی فعال است که نرم افزار قدرتمند 
قسمتی که مایل به عکس برداری از آن هستید بپردازید و با رها کردن کلید موس تصویر شما مهیا خواهد شد و ادامه کار با آن 

 است. Wordهمانند کار با اضافه کردن تصویر عادی در نرم افزار واژه پرداز 

 

رسیدیم،امیدواریم به شما در این زمینه  Wordر واژه پرداز در نرم افزا insertبه انتهای آموزش اضافه کردن تصویر در سربرگ 
  کدنویسی به زبان سادهکمکی ناچیز کرده باشیم.باتشکر از نگاه شما...
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