درس ﺷﺸﻢ

ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ در راﻳﺎﻧﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش داﺳﺘﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب ﻓﺎرﺳﯽ
ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﮏ ﺧﻼﺻﻪ ی ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮی از ﮐﺘﺎب داﺳﺘﺎن ﻣﻮرد
ﻋﻼﻗﻪی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی اﻳﻦ داﺳﺘﺎن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
ﻣﺘﻦ داﺳﺘﺎن را در راﻳﺎﻧﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ،
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺳﭙﺲ آن را ﭼﺎپ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﻌﻠّﻢ اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.
ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در راﻳﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد .در اﻳﻦ
ﮐﺘﺎب ،ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی واژهﭘﺮداز ُورد ) (Word Processorﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ.

اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ُورد

اﺑﺘﺪا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی واژهﭘﺮداز ُورد را اﺟﺮا ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر:
١ــ روی دﮐﻤﻪی
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ روی ﮔﺰﻳﻨﻪی
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ روی
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺎز ﺷﺪه ،روی
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺑﺎ اﺟﺮای اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺻﻔﺤﻪای ﺑﻪ ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ:
ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ | ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺻﻔﺤﻪ ،ﭼﺸﻤﮏ ﻣﯽزﻧﺪ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎ
) (Cursorﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎ ﻣﺤﻞ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ را ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ّ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
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 ﻓﺸﺮدن 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 ،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 داده و ﻗﺒﻞ از ﺣﺮف اﺷﺘﺒﺎه ﻗﺮار دﻫﻴﺪ؛ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﻴﺪﺣﺬف آن ﺣﺮف را ﭘﺎک ﮐﻨﻴﺪ.

?

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

و ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﻴﺪ

 Alt+ Shiftﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﮐﻠﻴﺪ

و ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﻴﺪ

ﭘﺲ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻣﺘﻦ داﺳﺘﺎن ،در ﭘﻮﺷﻪ ی ﺧﻮدﺗﺎن ﻳﮏ ﭘﻮﺷﻪ ﺑﻪ
ﻧﺎم »ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻦ« اﻳﺠﺎد ﮐﺮده 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
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ روی
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.

٣ــ ﻣﺴﻴﺮ ذﺧﻴﺮه ی ﭘﺮوﻧﺪه را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
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٤ــ ﻧﺎم ﭘﺮوﻧﺪه را در ﺑﺨﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
 ٥ــ روی دﮐﻤﻪی
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺎﻟﻴﺖ
ّﻓﻌ ّ

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 در ﺳﻪ ﺳﻄﺮ در اداﻣﻪی آن ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ذﺧﻴﺮه
ﮐﻨﻴﺪ.
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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
ﺗﻨﻈﻴﻢﮐﻨﻴﻢ.
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﻧﺪهای ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً اﻳﺠﺎد ﮐﺮدهاﻳﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ آن را ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر اﺑﺘﺪا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ُورد را اﺟﺮا ﮐﻨﻴﺪ.

ﺑﺎزﮐﺮدن ﭘﺮوﻧﺪه ی ُورد

ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭘﺮوﻧﺪهی »داﺳﺘﺎن« ،ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ:
١ــ روی دﮐﻤﻪی
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ روی
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.

٣ــ ﻣﮑﺎن ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺎ دوﺑﺎرﮐﻠﻴﮏ روی
وﺳﭙﺲ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ ﭘﺮوﻧﺪهی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
 ٥ــ روی دﮐﻤﻪی
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
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و

درج ﻋﻨﻮان
ﺑﺮای درج ﻋﻨﻮان ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮏ ﺳﻄﺮ ﺧﺎﻟﯽ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر:
١ــ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎ را ﺳﺮ ﺳﻄﺮ ّاول ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
٢ــ ﮐﻠﻴﺪ
را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﮏ ﺳﻄﺮ ﺟﺪﻳﺪ در اﺑﺘﺪای ﻣﺘﻦ اﻳﺠﺎد
ﻣﯽﺷﻮد.
٣ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻴﺪ
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 ﻣﺎوس را ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ و اﺷﺎرهﮔﺮ را
روی ﻣﺘﻦ ﺣﺮﮐﺖ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻴﺪ.
٣ــ ﮐﻠﻴﺪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﺎوس را رﻫﺎ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در
ﻣﯽآﻳﺪ.

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

٢ــ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺪازه ی ﻗﻠﻢ ،روی
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.

در ﺑﺨﺶ اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ؛ ﺳﭙﺲ از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪه اﻧﺪازه ی ﻗﻠﻢ را

ﺑﻘﻴﻪ ی ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺳﺒﮏ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از
٣ــ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺟﻤﻠﻪ ای در ﻣﺘﻦ ،ﺑﺎ ّ
ﻳﺎ
ﻳﺎ
ﺑﺨﺶ اﺷﺎره ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ ،روی ﮔﺰﻳﻨﻪ ی
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﺘﻦ ّ
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٤ــ ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻣﺘﻦ ،روی ﻋﻼﻣﺖ ﮐﻨﺎر

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 .اﻣﮑﺎن ﺗﺮازﺑﻨﺪی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ُورد از ﻃﺮﻳﻖ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

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.

٣١

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﻦ داﺳﺘﺎن
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 ُورد را
ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ.

ﺎﻟﻴﺖ
ّﻓﻌ ّ
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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 زﺣﻤﺎﺗﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺸﻴﺪه اﺳﺖ ،از او ﺗﺸﮑّﺮ ﮐﻨﻴﺪ .اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ُورد ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و ﺑﺮای ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺘﻦ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
٢ــ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ُورد ،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 دﻫﻪی 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 ُورد ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺘﻦﻫﺎ ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺘﻦ ،ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻞ دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ ی
ﻣﻘﺎﺑﻞ:
واژهﭘﺮداز ُورد 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
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ در اﻧﺘﻬﺎی دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ ﻳﮏ ﺳﻄﺮ ﺧﺎﻟﯽ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﺪ و
ﻣﮑﺎنﻧﻤﺎ را در آن ﺳﻄﺮ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

٤ــ روی
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
در ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﭙﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
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