آموزش ساخت استایل برای تایپ فارسی در ورد 0202
برای اینکه پس از باز کردن یک سند جدید در ورد با تنظیماتی مناسب با تایپ فارسی روبرو شوید ،الزم است

یتک استلای

برای این منظور تهیه کنید .برای این منظور در ورد  0212مراح زیر را انجام دهید:
 .1از زبانه  Homeبر روی اسلای  Normalکه در کادر مربوط بته  Stylesقترار دارد کلیتک راست

کنیتد (شتک  )1و

گزینه  Modifyرا انلخاب کنید تا پنجره  Modify Styleظاهر شود (شک .)0

شک ()1

شک ()0
 .2در پنجره  ،Modify Styleگزینه  New documents based on this templateرا فعال کنید .فعتال کتردن ایتن گزینته
سبب میشود که از این پس این اسلای به عنوان اسلای پیشفرض مورد اسلفاده قرار گیرد.
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 .3در قسم

پایین پنجره  ،Modify Styleبر روی گزینه  Formatو سپس گزینه  Fontکلیک کنید تا پنجرهای با همتین

نام ظاهر شود .تنظیمات شک  3را در این پنجره اِعمال کنید و بر روی دکمه  OKکلیک کنید.

شک ()3
در پنجره  Fontمیتوانید تنظیمات زیر را به آن اِعمال کنید:


 :Latin textدر این قسم

میتوانید فون

دلخواهی را برای زمانی که متیخواهیتد انگلیستی تایتپ

کنید انلخاب کنید.


 :Complex scriptsدر این قسم

میتوانید فون

دلخواهی را برای زمانی کته متیخواهیتد فارستی

تایپ کنید انلخاب کنید.


 :Sizeدر این قسم



 :Font Styleدر این قسم

میتوانید اندازه پیشفرض ملن را تعیین کنید.
میتوانید تعیین کنید که ملن شما ضخیم باشد یا مورب باشد یا معمتولی

باشد.
 .4به پنجره  Modify Styleبرگردید و بر روی گزینه  Formatو سپس گزینه  Paragraphکلیتک کنیتد تتا پنجترهای بتا
همین نام ظاهر شود .تنظیمات شک  4را در این پنجره اِعمال کنید و بر روی دکمه  OKکلیک کنید.
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شک ()4
در پنجره  Paragraphو در قسم

 Directionگزینه  Right-to-leftرا برای تایپ فارسی انلختاب کنیتد .بتا انلختاب

این گزینه ،از این پس اگر سند جدیدی را ایجاد کنید ،نشانگر صفحه کلید در سم
ملن از راس

راس

صفحه قرار میگیترد تتا

به چپ نوشله شود.

اگر نیاز بود میتوانید سایر گزینه های این پنجره را نیز به دلخواه تغییتر دهیتد .بته عنتوان ملتال ،متیتوانیتد فاصتله
پاراگراف از حاشیه صفحه ،یا فاصله سطر از سطر دوم ،فاصله پاراگراف از پاراگراف دوم و غیره را نیز تنظیم کنیتد.
در پایان بر روی دکمه  OKکلیک کنید.
 .5اگر دوس

دارید تغییرات بیشتری در اسلای خود داشله باشید ،متیتوانیتد ستایر گزینتههتای قستم

 Formatرا

املحان کنید.
 .6در نهای

در پنجره  Modify Styleبر روی دکمه  OKکلیک کنید.
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