 .1سند جاری را با نام  Bookو پسوند  .docxدر مسیر درایو  Cو پوشه داوطلبی خود ذخیره کنید.
دکمه  office
document

save as

 در قسمت  file name : Bookو در قسمت save as type : word

 مسیر ذخیره سازی را در درایو  cو پوشه داوطلبی تعیین کنید save 

 .2عبارت  there are many computersرا در سند جاری  Boldکنید.
عبارت مورد نظر را انتخاب کرده و از سربرگ  homeگروه  fontبر روی دکمه ی

کلیک کنید

 .3کلمه  Agendaرا وسط چین کنید.
کلمه مورد نظر را انتخاب کنید و از سربرگ  homeگروه  Paragraphبر روی دکمه ی

کلیک کنید

 .4پاراگراف سوم در سند جاری را به چپ چین ( )Align Leftکنید.
پاراگراف سوم را با  3بار کلیک کردن در پاراگراف انتخاب کنید و از سربرگ  homeگروه  Paragraphبر روی دکمه
کلیک کنید
ی
 .5عبارت  Microsoft office word 2007را در سند انتخاب کرده و رنگ قلم آن را به دلخواه تغییر دهید.
عبارت مورد نظر را با کلیک و درگ کردن انتخاب کنید و رنگ قلم را با استفاده از فلش کنار دکمه
 .6برای عالمت پرچم ها رنگ فونت سبز در نظر بگیرید.
پرچم ها انتخاب کنید و رنگ فونت سبز را با استفاده از فلش کنار دکمه
 .7جمله  Post and Packing Changeرا انتخاب و آن را زیر خط دار کنید.
جمله را انتخاب و روی دکمه

تغییر دهید

کلیک کنید.

در گروه  fontاز سربرگ  homeکلیک کنید

 .8متن  The information distribution Groupرا انتخاب کرده و نوع فونت آن را به  Tahomaتغییر دهید.

 .9پاراگراف سوم را حذف کنید.
بر روی پاراگراف سوم چند بار کلیک کنید تا انتخاب شود  کلیک  deleteصفحه کلید را فشار دهید
 .11عبارت ………… As a consumer you haveرا در سند جاری حذف کنید.
عبارت را با درگ انتخاب کنید  کلید  deleteصفحه کلید را فشار دهید

 .11تصویر کامپیوتر در سند را حذف کنید.
بر روی تصویر کلیک کنید تا انتخاب شود  کلید  deleteصفحه کلید را فشار دهید
 .12خط گذاری اتوماتیک ( )Hyphenationرا برای سند جاری اعمال کنید.
از سربرگ  page Layoutگروه  page setupبر روی دکمه
انتخاب کنید
 .13نمای صفحه را به  Web Layoutتغییر دهید.
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کلیک کنید و دستور  Automaticرا

در نوار وضعیت بر روی آیکون سوم
 .14جهت سند را بر روی  Landscapeتنظیم کنید.

که شکل کره زمین کنار آن است کلیک کنید

کلیک کنید و  Landscapeرا انتخاب کنید

از سربرگ  page Layoutگروه  page setupبر روی دکمه

 .15حاشیه سمت راست سند جاری را بر روی  2.6cmتنظیم کنید.
روش اول  :بر روی خط کش افقی قسمت آبی رنگ سمت راست خط کش را با قرار دادن ماوس در مرز بین سفید
و آبی خط کش کلیک کنید و درگ کنید که قسمت آبی رنگ به اندازه  6.2سانتی متر شود

روش دوم  :از سربرگ  page Layoutگروه  page setupبر روی دکمه

کلیک کنید custom margins

سربرگ  marginsدر کادر مقابل  rightمقدار  6.2cmوارد کنید و ok
 .16حالت نمایش سند را  Print Layoutبگذارید.
کلیک کنید

در نوار وضعیت بر روی آیکون اول از سمت چپ

 .17حاشیه سمت چپ صفحه را به  2.75cmو سمت راست را به  1.8cmتغییر دهید.
مطابق جواب سئوال  51ولی برای سمت چپ نیز انجام میدهیم
 .51اندازه کاغذ را بر روی  Letterتنظیم کنید.

 .51از سربرگ  page Layoutگروه  page setupبر روی دکمه

کلیک کنید و  Letterرا انتخاب کنید

 .21از ابتدای جمله ای که با  A key concept in thisشروع می شود یک پاراگراف جدید ایجاد کنید.
مکان نما را قبل از حرف  Aقراد دهید و کلید  Enterرا یک بار فشار دهید
 .21حالت حروف متن  ROME SPECIAL OFFER APPLIES ONLY TO EASTER HOLIDAY PERIODرا به
 Sentence caseتغییر دهید.

 .22برای عنوان  Leaflet 1-How to buy onlineسبک پاراگراف  center blueرا در نظر بگیرید.
 .23متن پاراگراف دوم را  justifyکنید.
مکان نما را در پاراگراف دوم قرار دهید و از سربرگ  homeگروه  Paragraphبر روی دکمه
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کلیک کنید

 .24در انتهای اولین خط از پاراگرافی که با کلمات …… if you enjoyشروع می شود  Line Breakکوچکی
که بعد از  youوجود دارد را حذف کنید.
بر روی دکمه ی

از گروه  paragraphکلیک کنید تا عالئم مخفی را نمایش دهد و پس از آن عالمت

را

انتخاب و با کلید  deleteصفحه کلید پاک کنید
 .25در پاراگراف موجود قبل از جمله …… Make sureیک پاراگراف جدید ایجاد کنید.
مکان نما را قبل از جمله قرار دهید و  Enterصفحه کلید را فشار دهید
 .26یکی از کلمات موجود در سند را به یک فایل تصویری لینک ( )Linkکنید.

کلمه مورد نظر را انتخاب کنید  از سربرگ  insertگروه  linksبر روی دکمه ی

کلیک کنید  در کادر

باز شده در قسمت  addressمسیر فایل تصویر را از باال انتخاب کنید ok 
 .27در ابتدای جمله ای که با عبارت  The information….آغاز می شود عالمت © را وارد کنید.

از سربرگ  insertگروه  symbolsبر روی دکمه ی

کلیک کنید و بر روی عالمت ©

کلیک کنید اگر در این قسمت نبود در  more symbols ..پیدا کنید
 .28سبک متن  Microsoft office word 2007را به  Heading-1تغییر دهید.

متن را انتخاب و از سربرگ  homeگروه  stylesبر روی

کلیک کنید

 .29لیست شماره دار در سند را به لیست  bulletدار تغییر دهید.
مکان نما را در قسمتی از لیست قرار دهید  بر روی

از سربرگ  homeگروه  paragraphکلیک کنید

 .31در عبارت محاسباتی نوشته شده عدد  1را به شکل اندیس پایین ) (subscriptتغییر دهید.
عدد  5را انتخاب کنید و بر روی دکمه

از سربرگ  homeگروه  fontکلیک کنید

 .31کاراکتر  TMدر عبارت  The reaperرا به شکل توان در آورید.
کاراکتر را انتخاب کنید و بر روی دکمه

از سربرگ  homeگروه  fontکلیک کنید

 .32برای لیست موضوعات در سند شماره گذاری اتوماتیک را فعال کنید.
لیست را انتخاب کنید و از سربرگ  homeگروه  Paragraphبر روی دکمه
 .33فاصله بین خطوط لیست موضوعات را به  Doubleتغییر دهید.
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کلیک کنید

لیست را انتخاب کنید  از سربرگ  homeگروه  Paragraphبر روی دکمه النچر کلیک کنید و در قسمت spacing
مقدار  line spacingرا برابر  doubleقرار دهید
 .34فاصله بین خطی که از عبارت  Post and packing....شروع و تا عبارت Reputation – Be aware….
خاتمه می یابد را به 1.5تغییر دهید.
خطوط را انتخاب کنید  از سربرگ  homeگروه  Paragraphبر روی دکمه
مقدار  5.1را انتخاب کنید
 .35با استفاده از کلید  tabقبل از عبارت  After you have placed…..دو فاصله ایجاد کنید.

کلیک کنید و در منوی باز شده

 .36فاصله گذاری پاراگرافی که با عبارت  After you have placed….شروع می شود را طوری تغییر دهید
که با پاراگراف بعدی به اندازه  12 ptفاصله داشته باشد.
در پاراگراف کلیک کنید و از سربرگ  homeگروه  Paragraphبر روی دکمه النچر

کلیک کنید در پنجره باز شده

تنظیم کنید و ok
 .37برای پاراگراف اول تورفتگی به اندازه  0.62cmایجاد کنید.
در پاراگراف اول کلیک کنید و از سربرگ  homeگروه  Paragraphبر روی دکمه النچر

کلیک کنید در پنجره باز

تنظیم کنید
شده
 .38عبارت  Office Buttonsدر صفحه را طوری تنظیم کنید که قبل از پاراگرف  0.6 ptو بعد از پاراگراف
 0.6ptفاصله داشته باشد.
مکان نما را در عبارت مورد نظر قرار دهید  و از سربرگ  homeگروه  Paragraphبر روی دکمه النچر

کلیک

تنظیم کنید
کنید در پنجره باز شده
 .39خط اول پاراگرافی که با عبارت  Online shopping can...شروع می شود را طوری تنظیم کنید که به
اندازه  1cmزائدگی ( )Hangingداشته باشد.
در پاراگراف اول کلیک کنید و از سربرگ  homeگروه  Paragraphبر روی دکمه النچر

کلیک کنید در پنجره باز

تنظیم کنید
شده
 .41برای سند موجود شماره صفحه در سمت راست پاصفحه فعال کنید.
از سربرگ  insertگروه  Header & Footerبر روی  page Numberو از زیر منوی  bottom of pageنمونه ای
که در سمت راست قرار دارد را انتخاب کنید
 .41در کل سند کلمات  youرا به  weتغییر دهید.
از سربرگ  Homeگروه  editingبر روی دکمه  Replaceکلیک کنید و در پنجره باز شده در کادر  Find whatکلمه
 youو در کادر  replace withکلمه  weرا تایپ کنید و بر روی  Replace Allکلیک کنید
 .42در کل سند فقط سه کلمه از کلماتی را که غلط تایپ شده اند اصالح کنید.
در صورتی غلط های امال یی با یک خط قرمز رنگ مو دار در زیر آن مشخ شده است روی آن راست کلیک کنید
و کلمه پیشنهادی مناسب را جایگزین کنید
 .43از یک برنامه ویرایشگر امالیی استفاده کنید و تمامی کلمات غلط موجود در سند را اصالح کنید.
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 در پنجره باز شده میتوان با زدن دکمه  changeغلط را اصالح کرد

 .44جدولی با سه ستون و پنج سطر ایجاد کنید.
از سربرگ  insertگروه  tableبر روی  tableکلیک کنید و

در پنجره باز شده

سطر و ستون را مقدار دهی کنید و ok
 .45پهنای ستون سوم جدول را به  3cmتغییر دهید.
 کلید  Enterرا فشار دهید تا

مکان نما را در ستون سوم قرار دهید و
اعمال شود
 .46سطر اول جدول را به دلخواه سایه بزنید.
مکان را را خار از جدول کنار سطر اول قرار دهید تا ماوس به شکل اشاره گر ماوس شود و کلیک کنید تا سطر


انتخاب شود 



در گروه   table stylesو رنگ مورد نظر را انتخاب کنید

 .47ضخامت تمامی خطوط جدول را به  2 ¼ ptتنظیم کنید.



و

در گروه  table styles

و



و ok

 .48یکی از سطرهای جدول را به دلخواه پاک کنید.

مکان نما را در سطر مورد نظر قرار دهید و از سربرگ  layoutگروه

بر روی

را کلیک کنید
کلیک کنید و از منوی باز شده دستور
 .49جدول موجود در صفحه دوم را انتخاب کرده و به آن سایه ای با رنگ دلخواه تنظیم کنید.
بر روی عالمت

در کنار جدول کلیک کنید تا جدول انتخاب شود 



در گروه table

  stylesو رنگ مورد نظر را انتخاب کنید
 .51در ستون سوم جدول صفحه دو مقادیر زیر را وارد کنید.
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Author

51.

James

52.

white
robert

53.

badeau

 . 51یک قاب سیاه رنگ با سایه آبی برای پاراگراف موجود در نظر بگیرید.
در پاراگراف کلیک کنید  از سربرگ  homeگروه  Paragraphبر روی دکمه ی
انتخاب کنید  و بر روی دکمه

کلیک کنید و رنگ آبی را

کلیک کنید

 .51در پاراگرافی که با عبارت  there are many internetشروع می شود کلمه  internetرا به web
تغییر دهید.
پاراگراف را انتخاب کنید و از سربرگ  Homeگروه  editingبر روی دکمه  Findکلیک کنید و در پنجره باز شده در کادر
 Find whatکلمه  internetرا تایپ کنید و در قسمت Find inبر روی
پس از آن در سربرگ  replaceو در کادر  replace withکلمه web
کنید

و  Find nextو

را تایپ کنید و بر روی دکمه replace Allکلیک

 .52ارتفاع فایل تصویری  shopping.jpgرا به  2.75cmتغییر دهید.
بر روی تصویر کلیک کنید تا انتخاب شود  از سربرگ  Formatگروه  Sizeمقدار  Heightرا برابر  6..1قرار دهید
 .54برای عبارت ? HOW SAFE IS ONLINE SHOPPINGیک کادر به ضخامت  3ptو رنگ قرمز ایجاد
کنید.
عبارت مورد نظر را انتخاب کنید و از سربرگ  homeگروه  Paragraphبر روی دکمه


کلیک کنید 
ok 



 .55فایل تصویری  Sali.jpgرا از پوشه داوطلبی خود در زیر عنوان سند موجود اضافه کنید.

از سربرگ  insertگروه  Illustrationsبر روی دکمه

کلیک کنید و در پنجره باز شده به مسیر پوشه

داوطلبی خود رفته و فایل تصویری مورد نظر را انتخاب کنید open
 .56ارتفاع ( )Heightتصویر کره زمین در سند جاری را به  2.3 cmو عرض ( )widthآن را به  2.9cmتغییر
دهید.
بر روی تصویر کلیک کنید تا انتخاب شود  از سربرگ  Formatگروه  Sizeمقدار  Heightرا برابر  2.3و  weightرا
برابر  6.1قرار دهید
 .57شماره داوطلبی خود را سمت چپ سرصفحه وارد کنید.
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در محدوده سرصفحه دو بار کلیک کنید  در سمت چپ کلیک کرده تا مکان نما ظاهر شود  شماره داوطلبی

خود را تایپ کنید  برای خار شدن از سرصفحه در محدوده متن چند بار کلیک کنید یا دکمه
سربرگ  designکلیک کنید

را از

 .58یک فیلد راست چین به پاصفحه سند جاری وارد کنید به طوریکه نام فایل را نمایش دهد.

در محدوده سمت راست پاصفحه دو بار کلیک کنید  از سربرگ  designگروه  insertبر روی دکمه
کلیک کنید  در پنجره باز شده در قسمت field

کلیک کنید  از زیر منوی باز شده بر روی
 namesبر روی فیلد  File nameکلیک کنید

 .58پاراگرافی که با کلمه  if you enjoyشروع می شود را کپی کرده و آن را در فایل buying online.docx
 ،موجود در پوشه داوطلبی ،درست در زیر پاراگرافی که با کلمات  .…the development ofآغاز می شود
 pastکنید .فایل  buying online.docxرا ذخیره کرده و ببندید.
پارگراف را با چند بار کلیک انتخاب کنید  کلیک راست   Copyمنوی  office buttonدستور  openفایل مورد نظر را
باز کنید و در زیر پاراگراف تعیین شده راست کلیک close  save  past
 .11فایل  memo.dotxرا از پوشه داوطلبی خود باز کنید .یادداشت را به شکل زیر تکمیل نمایید.
To: Jim miller
From: Paul Jones
Re: Finance meeting
We will meet at 3 pm. Today in the boardroom
 .61سند جاري را مانند زير تكمیل كنید(فیلد های موجود از طریق  Edit Fieldویرایش

شوند )

To: Adam Jones
From: James Allen
Re: Brussels Meeting
pages: 1
Fax Content: We Will Review the Directives
 .61از سند جاری به عنوان يك فرم در قالب نامه براي ایجاد یک  mail mergeاستفاده كنید.
از فايل  contact.docxدر مسیر پوشه به عنوان منبع اطالعاتي جهت ادغام با فرم نامه سند جاري استفاده
كنید.
فايل منبع اطالعاتي لیست آدرس ها را با نامه ادغام كنید تا يك سند  mail mergeايجاد شود به طوريكه تمام
مخاطبان را نشان دهد .سند  mail mergeرا با نام  presentationو پسوند .docxدر مسیر پوشه داوطلبی خود
ذخیره كنید.
صفحه  513تا  511کتاب
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 .62فایل coverletter.docxرا از پوشه داوطلبی خود باز کنید .از سند به عنوان قالب نامه برای ادغام پستی
استفاده کنید.
از فایل  list.docxدر پوشه داوطلبی خود به عنوان منبع اطالعات برای ادغام در قالب نامه coverletter.docx
استفاده کنید .لیست آدرس موجود در فایل منبع اطالعات را با نامه ادغام کنید تا یک سند ادغام پستی ایجاد
شود؛ به طوریکه تمام نام ها و آدرس ها را نشان دهد .سند ادغام پستی را با نام  month one.docxدر پوشه
داوطلبی خود ذخیره کنید.
صفحه  513تا  511کتاب
 .63سند جاری را با نام  templateو پسوند  .dotxدر پوشه داوطلبی خود ذخیره کنید.
 نام فایل را  templateتایپ کنید



و مسیر را در پوشه داوطلبی خود مشخ کنید و save
 .64رنگ زمینه سند جاری را به دلخواه تغییر دهید.





 .65در ابتدای پاراگراف اول  ،برای فاصله گذاری از  Space barاستفاده شده است .حال شما این اشتباه
فاصله گذاری را با قرار دادن یک  tabبه اندازه  7..1سانتی متر اصالح کنید.
با  backspaceصفحه کلید فاصله را پاک کنید و از گروه پاراگراف بر روی النچر کلیک کنید و در پنجره باز شده بر روی دکمه
پایین پنجره … Tabsکلیک کنید و مقدار  default tab stopsرا برابر  5.6.قرار دهید و مکان نما را ابتدای پاراگراف قرار
دهید و سپس کلید  tabصفحه کلید را یک بار فشار دهید
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