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ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی زﯾﺮ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار  Wordﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺨﺸﯿﺪ :
ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﯿﺪ  Shift + F5ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺘﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﺎزﮔﯽﺗﻐﯿﯿﺮی در آن اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﯾﺪ ﺑﺮوﯾﺪ .ﻓﺸﺮدن ﻣﺠﺪد اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ ﺷﻤﺎ
را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺘﻦ ﻣﯽﺑﺮد.
– اﮔﺮ ﻓﺮﻣﺖ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺘﻦ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﯾﺪ ،ﻣﺜﻼ رﻧﮓ ﯾﺎ ﻧﻮع ﻓﻮﻧﺖ
آن را ﻋﻮض ﮐﺮده اﯾﺪ و ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض Word
ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن ﺑﺨﺶ از ﻣﺘﻦ را اﻧﺘﺨﺎب و ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی Ctrl +
 Spacebarرا ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺘﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻠﻤﻪ Altرا ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ و ﺑﺎ ﻣﺎوس  Dragﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻋﻤﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷﮑﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﺮز
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
– وﻗﺘﯽ در ﺣﺎل ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺘﺮادف
ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺎص ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ را در ﮐﻨﺎر و ﯾﺎ در زﯾﺮ
ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی  Shift + F7را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺘﺮادف آن ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺎص ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد.
– در ﭘﻨﺠﺮه  Print Previewﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺶ از ﭘﺮﯾﻨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ  ،ﭘﯿﺶ
ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ از ﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ،
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ روی آﯾﮑﻮن  Magnifierﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ اﺟﺎزه ﺗﺼﺤﯿﺢ در ﻣﺘﻦ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺷﻮد.
– اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن دو ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﯾﮏ  Documentرا ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را در ﻧﺮم اﻓﺰار  Wordﺑﺎز ﮐﺮده ،ﻣﺎوس را
ﺑﺎﻻی ﻓﻠﺶ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻻی ﻧﻮار ﻟﻐﺰان ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺎوس ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ دو ﺧﻂ ﻣﻮازی ﺑﺎ دو ﻓﻠﺶ در ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯿﻦ آن درآﯾﺪ .آﻧﮕﺎه ﮐﻠﯿﮏ
ﮐﺮده و ﺑﺪون رﻫﺎ ﮐﺮدن ﻣﺎوس آن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﮑﺸﯿﺪ .ﺣﺎل ﺻﻔﺤﻪ
ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ ﻫﻤﺎن ﻓﺎﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده
ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دو ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺎﯾﻞ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و وﯾﺮاﯾﺶ

ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ دارﯾﺪ و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮاﯾﺘﺎن دﺷﻮار،ﮐﺎﻓﯿﺴـﺖ ﮔﺰﯾﻨـﻪ  Document Mapرا از ﻣﻨـﻮی  Viewاﻧﺘﺨـﺎب ﮐﻨﯿـﺪ ﺗـﺎ
ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ  Documentﺷﻤﺎ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﺣﺎل ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ ﻫﺮ
ﻋﻨﻮان ﺑﻪ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﭘﺮش ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
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