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 0202در ورد  یفارس یپتابرای  استایلساخت آموزش 
رو شوید، الزم است  یتک استلای     تنظیماتی مناسب با تایپ فارسی روببا ورد برای اینکه پس از باز کردن یک سند جدید در 

 انجام دهید:مراح  زیر را  0212برای این منظور در ورد  .کنیدمنظور تهیه  اینبرای 

( و 1)شتک    کلیتک راست  کنیتد   قترار دارد   Stylesکه در کادر مربوط بته   Normal اسلای روی بر  Home از زبانه .1

 .(0)شک   ظاهر شود Modify Styleپنجره تا  کنیدرا انلخاب  Modifyگزینه 

 
 (1شک  )

 
 (0شک  )

. فعتال کتردن ایتن گزینته     کنیدرا فعال  New documents based on this template، گزینه Modify Styleپنجره در  .2

 فرض مورد اسلفاده قرار گیرد. اسلای  به عنوان اسلای  پیشاین از این پس که شود  می سبب
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ای با همتین   تا پنجرهکنید  کلیک Fontگزینه  و سپس Formatروی گزینه بر ، Modify Styleپنجره قسم  پایین در  .3

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

 
 (3شک  )

 توانید تنظیمات زیر را به آن اِعمال کنید: می Fontدر پنجره 

 Latin text :انگلیستی تایتپ   خواهیتد   خواهی را برای زمانی که متی فون  دلتوانید  در این قسم  می

 انلخاب کنید.کنید 

 Complex scripts :فارستی  خواهیتد   خواهی را برای زمانی کته متی  فون  دلتوانید  در این قسم  می

 تایپ کنید انلخاب کنید.

 Size :تعیین کنید.فرض ملن را اندازه پیشتوانید  در این قسم  می 

 Font Style یا معمتولی   باشد موربتوانید تعیین کنید که ملن شما ضخیم باشد یا  قسم  می این: در

 .باشد

ای بتا   تتا پنجتره  کنیتد   کلیتک  Paragraphگزینه  و سپس Formatروی گزینه بر و برگردید  Modify Styleبه پنجره  .4

 کلیک کنید. OKبر روی دکمه  را در این پنجره اِعمال کنید و 4ظاهر شود. تنظیمات شک   همین نام
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 (4شک  )

را برای تایپ فارسی انلختاب کنیتد. بتا انلختاب      Right-to-leftگزینه  Directionو در قسم   Paragraphدر پنجره 

تتا   دگیتر  در سم  راس  صفحه قرار می صفحه کلیدکنید، نشانگر  ایجادجدیدی را  سنداین گزینه، از این پس اگر 

 ملن از راس  به چپ نوشله شود.

توانیتد فاصتله    متی  بته عنتوان ملتال،   به دلخواه تغییتر دهیتد.   را نیز  توانید سایر گزینه های این پنجره اگر نیاز بود می

را نیز تنظیم کنیتد.   غیره پاراگراف از حاشیه صفحه، یا فاصله سطر از سطر دوم، فاصله پاراگراف از پاراگراف دوم و

 .کنیدکلیک  OK دکمه رویبر در پایان 

را  Formatهتای قستم     توانیتد ستایر گزینته    خود داشله باشید، متی  اسلای تری در  اگر دوس  دارید تغییرات بیش .5

 املحان کنید.

 کلیک کنید. OKبر روی دکمه  Modify Styleدر نهای  در پنجره  .6


