درس ششم نوشتن متن در رایانه
تصویری که میبینید مربوط به نگارش داستانی در کتاب فارسی
شماست .شما میتوانید یک خالصه ی چند سطری از کتاب داستان مورد
عالقهی خود را به جای این داستان در نظر بگیرید.
متن داستان را در رایانه بنویسید ،تصویر مناسبی به آن اضافه کنید ،به
شکل زیبایی تنظیم کنید ،سپس آن را چاپ کرده و به معلّم ارائه دهید.
برای این کار ،برنامههای مختلفی در رایانه وجود دارد .در این کتاب،
با برنامهی واژهپرداز ( )Word Processorکار میکنید.

از کوه باال رفت .شقایقهای وحشی در دسترس نبودند .با احتیاط رفت
و دستهای از شقایقهای سرخ را چید .کولهبارش سنگین بود .به سختی
از کوه پایین آمد .کف پوتینش سوراخ شده بود.
کمکم هوا داشت تاریک میشد که به سنگرها نزدیک شد .به سمت سنگر
خودشان حرکت کرد .صدایی ملکوتی را شنید که روحش را به پرواز
درآورد.
با خوشحالی پرده سنگر را کنار زد ولی ناگهان

اجرای برنامه ی واژه پرداز

کنید.

ابتدا برنامهی واژهپرداز را اجرا کنید .برای این کار:
1ــ روی نماد شروع
کلیک کنید.
2ــ روی گزینهی
کلیک کنید.
3ــ روی نماد
کلیک کنید.
4ــ در فهرست باز شده ،روی نماد واژه پرداز

کلیک

توجه :ممکن است در نسخه های مختلف مراحل اجرای کار متفاوت باشد.
در این صورت از معلم خود کمک بخواهید.
نکته
با کمک معلم خود می توانید نماد واژه پرداز را روی میز کار
بیاورید و با دو بار کلیک کردن آن را باز کنید.

با اجرای این برنامه ،صفحهای
به شکل روبه رو مشاهده میکنید:
به عالمت | که در کنار صفحه،
چشمک میزند مکان نما ()Cursor
میگویند .در واقع مکاننما محل نوشتن
متن را تعیین میکند.
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مکان نما

ّاوﻟﻴﻦ ﻗﺪم در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ زﺑﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﻴﻴﺮ زﺑﺎن ،ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺖ
ﻧﻮﺷﺘﻦ را »راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ« ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای
اﻳﻦ ﮐﺎر روی ﻧﻤﺎد راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ
ﮐﻠﻴﮏ
ﮐﻨﻴﺪ.
ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ داﺳﺘﺎن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﻴﺪ ﺷﺮوع ﮐﻨﻴﺪ.

ﮐﺎر ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﻴﺪ
ﺣﺎﻻ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻴﺪﻫﺎی ﺣﺮﻓﯽ و ﮐﻠﻴﺪﻫﺎی ﻋﺪدی ،ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ را ﺷﺮوع ﮐﻨﻴﺪ.

ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﮐﻠﻤﺎت از ﮐﻠﻴﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﯽ را اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻮﺷﺘﻪاﻳﺪ ،ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن ﮐﻠﻴﺪ ﭘﺲ ﺑَﺮ
ﺑﺮروی ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﻴﺪ ،آن ﺣﺮف را ﭘﺎک ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﻄﺮ ،ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﻄﺮ ﺑﻌﺪی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ.
در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻨﺪ )ﭘﺎراﮔﺮاف( ،ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﻄﺮ ﺑﻌﺪی ،ﮐﻠﻴﺪ ورود
در ﭘﺎﻳﺎن ،ﻣﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه را ﻣﺮور ﮐﻨﻴﺪ .اﮔﺮﺧﻄﺎﻳﯽ در ﻣﺘﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻴﺪﻫﺎی ﺟﻬﺘﯽ ،ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎ را روی
ﻣﺘﻦ ﺣﺮﮐﺖ دﻫﻴﺪ و آن را ﻗﺒﻞ از ﺣﺮف اﺷﺘﺒﺎه ﺑﮕﺬارﻳﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن ﮐﻠﻴﺪﺣﺬف آن ﺣﺮف را ﭘﺎک ﮐﻨﻴﺪ.

?

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﻴﺪﻫﺎی ﭘﺲ ﺑَﺮ و ﺣﺬف ،ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ؟

٢٥

ﻧﮑﺘﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ »ﺗﻐﻴﻴﺮزﺑﺎن« و »ﻟﻐﻮ آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات« را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﻴﺐ ﮐﻠﻴﺪﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﻴﺪ،
ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ:
ﻟﻐﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺗﻐﻴﻴﺮ زﺑﺎن

 Ctrl + Zﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﮐﻠﻴﺪ ﮐﻨﺘﺮل
 Alt+ Shiftﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﮐﻠﻴﺪ Alt

اﻳﻦ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﮐﻠﻴﺪﻫﺎ را ﻣﻴﺎن ﺑﺮ ) (Shortcutﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ.

ﭘﺲ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻣﺘﻦ داﺳﺘﺎن،
در ﭘﻮﺷﻪ ی ﺧﻮدﺗﺎن ﻳﮏ ﭘﻮﺷﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻦ« اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﺪ و ﻣﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻧﺎم »داﺳﺘﺎن« در آن ذﺧﻴﺮه
ﮐﻨﻴﺪ.

ذﺧﻴﺮه ﮐﺮدن ﭘﺮوﻧﺪهی ﻣﺘﻨﯽ
ﺑﺮای ذﺧﻴﺮه ﮐﺮدن ﭘﺮوﻧﺪه ی ﻣﺘﻨﯽ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ
را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ:
١ــ روی ﻧﻤﺎد ﺷﺮوع
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ روی ﻧﻤﺎد ذﺧﻴﺮه
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.

٢٦

و ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﻴﺪ Z
و ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﻴﺪ Shift

٣ــ ﻣﺴﻴﺮ ذﺧﻴﺮه ی ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭘﻮﺷﻪ
اﻧﺘﺨﺎب
ﭘﻮﺷﻪ
ﮐﻨﻴﺪ.

٤ــ ﻧﺎم ﭘﺮوﻧﺪه را در ﺑﺨﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
 ٥ــ روی دﮐﻤﻪی ذﺧﻴﺮه
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
داﺳﺘﺎن

ّﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

١

١ــ اداﻣﻪی داﺳﺘﺎن را در ﺳﻪ ﺳﻄﺮ در راﻳﺎﻧﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و آن را ذﺧﻴﺮه ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﭘﺎﻳﺎن داﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ و ﺳﻪ ﺳﻄﺮ در اداﻣﻪی آن ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ذﺧﻴﺮه ﮐﻨﻴﺪ.

٢٧

درس ﻫﻔﺘﻢ

وﻳﺮاﻳﺶ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺘﻦ

ﻳﮏ ﻣﺘﻦ ﻣﺮﺗﺐ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻠﺐ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪهی داﺳﺘﺎن ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺘﻦ
ﭘﺮوﻧﺪهی »داﺳﺘﺎن« را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﻢ.
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﻧﺪهای ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً اﻳﺠﺎد ﮐﺮدهاﻳﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ آن را ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر اﺑﺘﺪا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی واژه ﭘﺮداز را اﺟﺮا ﮐﻨﻴﺪ.

ﺑﺎزﮐﺮدن ﭘﺮوﻧﺪه ی واژه ﭘﺮداز
ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭘﺮوﻧﺪهی »داﺳﺘﺎن« ،ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ:
١ــ روی ﻧﻤﺎد ﺷﺮوع
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ روی ﻧﻤﺎد ﺑﺎز ﮐﺮدن
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺷﺮوع

ﺑﺎز ﮐﺮدن

٣ــ ﻣﮑﺎن ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺎ دوﺑﺎر ﮐﻠﻴﮏ روی
ﻧﻤﺎدﻫﺎی دﻳﺴﮏ ﻣﺤﻠﯽ
و ﭘﻮﺷﻪ
ﻋﺮﻓﺎن
و ﺳﭙﺲ ﭘﻮﺷﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻦ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ ﭘﺮوﻧﺪهی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
 ٥ــ روی زﺑﺎﻧﻪ ی ﺑﺎز ﮐﺮدن
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.

٢٨

داﺳﺘﺎن

ﺑﺎز ﮐﺮدن

درج ﻋﻨﻮان
ﺑﺮای درج ﻋﻨﻮان ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮏ ﺳﻄﺮ ﺧﺎﻟﯽ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﺪ.ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر:
١ــ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎ را در اﺑﺘﺪای ﺳﻄﺮ ّاول ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
٢ــ ﮐﻠﻴﺪ ورود
را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﮏ ﺳﻄﺮ ﺟﺪﻳﺪ در اﺑﺘﺪای ﻣﺘﻦ اﻳﺠﺎد
ﻣﯽﺷﻮد.
٣ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻴﺪ ﺑﺎﻻ
 ،ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻄﺮ
ﺧﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻴﺪ و زﺑﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ را ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﻋﻨﻮان را
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﻦ
درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﯽ را ﻗﺒﻼ ً ﻧﻮﺷﺘﻪاﻳﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻇﺎﻫﺮ
آن را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻦ:
١ــ در اﺑﺘﺪای آن ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ؛
٢ــ ﮐﻠﻴﺪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﻮﺷﯽ را ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ و اﺷﺎرهﮔﺮ را روی
ﻣﺘﻦ ﺣﺮﮐﺖ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻴﺪ.
٣ــ ﮐﻠﻴﺪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﻮﺷﯽ را رﻫﺎ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در
ﻣﯽآﻳﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ
ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﻫﺮ ﺟﺎی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.

٢٩

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﻦ را ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﻗﻠﻢ ،اﻧﺪازه ،رﻧﮓ و ﺳﺒﮏ
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ.
١ــ ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮع ﻗﻠﻢ ،روی زﺑﺎﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻠﻢ
در ﺑﺨﺶ اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ؛ ﺳﭙﺲ
در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪه ،ﻧﻮع ﻗﻠﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.

٢ــ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺪازه ی ﻗﻠﻢ ،روی زﺑﺎﻧﻪ
اﻧﺪازه ﻗﻠﻢ
در ﺑﺨﺶ اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻠﻴﮏ
ﮐﻨﻴﺪ؛ ﺳﭙﺲ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪه اﻧﺪازه ی ﻗﻠﻢ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.

٣ــ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺟﻤﻠﻪ ا ی در ﻣﺘﻦ،
ﺑﻘﻴﻪ ی ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ
ﺑﺎ ّ
ﺳﺒﮏ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ .ﺑﺮای
اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺨﺶ اﺷﺎره ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ،
روی ﮔﺰﻳﻨﻪی ﺗﻮﭘﺮ ) (Boldﻳﺎ ﮐﺞ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻳﺎ زﻳﺮﺧﻂدار
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ و
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﺘﻦ ّ
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٤ــ ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻣﺘﻦ ،روی ﻋﻼﻣﺖ
ﮐﻨﺎر ﻧﻤﺎد رﻧﮓ ﻣﺘﻦ
در ﺑﺨﺶ اﺷﺎره ﺷﺪه
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ رﻧﮓ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﺮازﺑﻨﺪی ﻣﺘﻦ
زﻳﺒﺎﻳﯽ ﻣﺘﻦﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮهی ﭼﻴﺪن آن
درﺻﻔﺤﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺗﺮازﺑﻨﺪی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی واژهﭘﺮداز
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺗﺮازﺑﻨﺪی
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺮازﺑﻨﺪی ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ را از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
)ﭼﭗﭼﻴﻦ( ﻳﺎ از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ )راﺳﺖﭼﻴﻦ( ﻳﺎ وﺳﻂ
)وﺳﻂﭼﻴﻦ( ﻳﺎ ﺗﺴﺎوی ﭼﭗ و راﺳﺖ )ﺗﺮاز دوﻃﺮﻓﻪ( ﻗﺮار
دﻫﻴﻢ.
ﻧﻮع ﻗﻠﻢ اﻧﺪازه ﻗﻠﻢ
ﻣﻮرب
ّ

وﺳﻂ ﭼﻴﻦ

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻨﻮان
١ــ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﻧﻮع ﻗﻠﻢ را ﺑﻪ  B Titrﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ.
٣ــ اﻧﺪازهی ﻗﻠﻢ را ﺑﻪ  ٢٤ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ.
٤ــ رﻧﮓ ﻗﻠﻢ را ﺑﻪ ﺳﺒﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ.
ﻣﻮرب ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ.
 ٥ــ ﺳﺒﮏ آن را ﺑﻪ ّ
 ٦ــ ﺗﺮاز آن را وﺳﻂ ﭼﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ.

رﻧﮓ ﻗﻠﻢ
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ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﻦ داﺳﺘﺎن
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ،ﻣﻮارد زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ:
١ــ ﻣﺘﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﻧﻮع ﻗﻠﻢ ﻣﺘﻦ را ﺑﻪ  B Kamranﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ.
٣ــ اﻧﺪازهی ﻗﻠﻢ ﻣﺘﻦ را ﺑﻪ  ١٨ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ.
٤ــ رﻧﮓ ﻗﻠﻢ را ﺑﻪ ﻣﺸﮑﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ.
 ٥ــ ﻣﺘﻦ را دوﻃﺮﻓﻪ ﺗﺮاز ﮐﻨﻴﺪ.
در اﻧﺘﻬﺎ ،ﭘﺮوﻧﺪه ی ﺧﻮد را ذﺧﻴﺮه ﮐﺮده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی واژه ﭘﺮداز را ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب اﻧﺪازه ﻗﻠﻢ
ﺗﺮاز دوﻃﺮﻓﻪ

اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻠﻢ

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻦ

ّﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
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١ــ ﻳﮑﯽ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ از ﺳﭙﺎسﮔﺰاری اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﻏﺎﻓﻞ ﻣﯽﺷﻮﻳﻢ.
ﺑﺮای ﻗﺪرداﻧﯽ از زﺣﻤﺎت اﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰان ،ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از آنﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ .ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺪا ﺷﺮوع ﮐﻨﻴﺪ و ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ زﺣﻤﺖﻫﺎﻳﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺸﻴﺪه اﺳﺖ ،از او ﺗﺸﮑّﺮ ﮐﻨﻴﺪ .اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی واژهﭘﺮداز ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و ﺑﺮای ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺘﻦ از اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
٢ــ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی واژه ﭘﺮداز ،ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ دوﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و در آن ﺳﺎل ﻧﻮ را ﺗﺒﺮﻳﮏ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ.ﺳﭙﺲ ﭘﺮوﻧﺪهی ﺧﻮد را
ﺑﺎ ﻧﺎم » ﺗﺒﺮﻳﮏ ﺳﺎل ﻧﻮ« ذﺧﻴﺮه ﮐﻨﻴﺪ.
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درس ﻫﺸﺘﻢ ﮐﭙﯽ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺘﻦ
ﺗﻬﻴﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺟﺸﻦ دﻫﻪ ی ﻓﺠﺮ ﺑﺮای ﻣﻌﻠّﻤﺎن ﺧﻮد ّ
ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮده اﻳﺪ ،ﺑﺎ ارزش ﺗﺮ از ﮐﺎرت ﺧﺮﻳﺪاری
ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای ﻣﻌﻠّﻤﺎن ،ﮐﺎرت دﻋﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ّ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﻦ اﻳﻦ دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی واژهﭘﺮداز ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺘﻦﻫﺎ ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺘﻦ ،ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻞ دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ ی
ﻣﻘﺎﺑﻞ:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ واژهﭘﺮداز اﻳﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺘﻦ را ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﮐﭙﯽ
ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺠﺪد آن ﻧﻴﺴﺖ.
اﺑﺘﺪا ﻣﺘﻦ دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮای ﻳﮑﯽ از ﻣﻌﻠّﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

ﮐﭙﯽ ﻣﺘﻦ
ﺑﺮای ﮐﭙﯽ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ روش زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻴﺪ:
١ــ ﻣﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ روی ﻧﻤﺎد ﮐﭙﯽ
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ در اﻧﺘﻬﺎی دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ ﻳﮏ ﺳﻄﺮ ﺧﺎﻟﯽ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﺪ و
ﻣﮑﺎنﻧﻤﺎ را در آن ﺳﻄﺮ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

٤ــ روی ﻧﻤﺎد )(Paste
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ ،ﻣﺘﻦ دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ ﮐﭙﯽ ﺷﺪ.
 ٥ــ ﻣﺮﺣﻠﻪی ٣و ٤را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻴﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ
ﺑﺎ ﻳﮏ ﺑﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻦ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ آن را ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

ﻧﻤﺎد )(Paste

در ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﭙﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
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