
 

 

 متنی اشیاء

 یا یک به شما اسالید هر در متون درج برای که داد خواهد توضیح شما به فصل این از درس اولین

 آشنا موضوع با کامل بطور شماSlide Master نمای آموزش مبحث در( دارید نیاز متنی Placeholderچند

 .(شد خواهید

 مورد سه در آن شیوههای متداولترین که بیفزایید خود اسالید به را متنی کادرهای این میتوانید طریق چند از شما

 :میشود بیان زیر

 برای( بدهید آنها به میتوانید نیز را نظر مورد تنظیمات و افزوده را کادرها این اسالیدها مرجع تنظیمات ( در1

 کار رنددا تمایل که میگیرد قرار کسانی استفاده مورد بیشتر روش این )باشید صبور کمی قسمت این آموزش

 .دهند انجام اصولی صورت به را Power Pointبا

 شما برای  Insert سربرگ در امکان این .بیفزایید را متنی کادر یک Text Boxافزودن طریق از میتوانید (2

 بیشتر آن استفاده و میگیرد قرار کاربران استفاده مورد محدود موارد در روش این که گفت باید .آمده است فراهم

   .میباشد ای کاربران حرفه برای

 

 

 از را متن که است این میگیرد قرار استفاده مورد دانشجویان سوی از بیشتر که شیوه ها پرکاربردترین از یکی( 3

 .میگیرد قرار متنی کادر یک درون اتوماتیک بطور خود که کنید بازنشانی اسالید درون در و کرده کپی جای دیگر

 نداشته را کافی زمان که بگیرید بکار مواردی در فقط تنها را روش این که باشید داشته اطرخ به مورد این البته در

 تکراری تنظیمات به بازنشانی هربار از پس میبایست شما روش این در چون باشد کم نیز شما میزان متون و

 .بپردازید

 

 



 

 

 متن کردن وارد

 .کنیم کلیک و داده قرار متنی کادر در را واره موش نشانگر است کافی متنی، کادر یک در متن کردن وارد برای

 صورت به را متن افزار نرم فرض پیش طور به .کنیم وارد التین یا فارسی صورت به را نظر مورد متن میتوانیم آنگاه

 )دارد شما ویندوز کیبرد به بستگی).کند می تایپ التین

 نحوه درج متون التین

 شدن درج به شروع شما متن میفشارید کلید صفحه روی از را کلیدها و میکنید کار به شروع شما که موقعای

 کلید داشتن نگه پایین با میتوانید شما بزرگ حروف کردن تایپ برای که بدانید باید کلمات کردن دروارد .میکند

Shift وارد بزرگ حروف صورت به را را کلمات یا و حروف چندین که است نیاز اگر اما بپردازید حروف درج به 

 درج به بعد و داده فشار را Caps Lockکلید بار یه خوب سخته براتون Shift داشتن نگه پایین جورایی یه و کنید

 خودکار صورت به افزار نرم رسیدید خود متنی کادر خط انتهای به شما اینکه از بعد .بپردازید بزرگ حروف با متن

 سطر به دارید قرار که سطر هرکجای درEnter کلید فشردن با که بدانید را این و ودمیش رهنمون بعد سطر به

 .میدهید برنامه به را دیگر پاراگرافی به ورود دستور کار این با شما ولی میروید بعدی

 کار این Shift+Enterکلیدهای با میتوانید کنید ایجاد را سطر یک پاراگراف یک در تا دارید نیاز شما که موقعای

 اید داده انجام شما که تنظیمی به بسته نرمافزار رسیدید خود متنی کادر انتهای به شما که زمانی .دهید انجام را

 )پردازد می مورد این به فصل این بعدی مبحث( مینماید عمل

 Delete  کلید از و کردن پاک برای  Backspaceکلید از میتوانیم شویم، اشتباه دچار متن کردن وارد در چنانچه

  .میکنیم استفاده زن چشمک میله محل در واقع کاراکتر کردن پاک برای

 ترکیبی کلیدهای از تا است نیاز هم زمانی و میشود ایجاد فاصله کلمات بین Space کلید از استفاده با

Shift+Space سیستم یرو بر استاندارد فارسی کیبرد اگر البته کنید؛ استفاده فارسی درمتون فاصله ایجاد برای 

 .کنید درج را خود دلخواه عالئم و داشته نگه پایین را Shiftکلید میتوانید عالئم درج برای و ! باشد نصب شما

 



 

 

 فارسی متون درج نحوه

 برای).باشد فعال ویندوزتان فارسی کیبرد بایست می شما بدانید، که میباشد الزامی نکته این ذکر آموزشی هر از قبل

 نمایش به فارسی زبان آن در و باشد شده ایجاد آیکن باید ویندوز پایین نوار در رسیفا زبان بودن فعال از اطمینان

 )باشد درآمده

 که طور همان .دهید انجام را متن درج کار میتوانید سپس داده، فشار را Alt+Shiftکلیدهای ابتدا فارسی متون درج برای

 گیرد صورت راست سمت از متن درج نحوه تا یددار نیاز شما اما میگیرد صورت چپ سمت از متن درج کرد خواهید مالحظه

 Homeسربرگ در .باشید داشته خود فارسی متن الی البه در صحیح صورت به نیز را التین متون درج بتوانید همچنین و

 کلیدهای اینکه یا کنید، فعال را Right To Left Text DirectionآیکونParagraphقسمت در

  .بپردازید متن درج به و داده فشار را Ctrl+Shiftترکیبی

 

Auto Fit یست؟چ 

 برای الزم فضای متنی کادر یک در متون بازنشانی در که این یا و برسید خود متنی کادر انتهای به شما که زمانی

 می کوچکتر کمی را متون اندازه و نموده استفاده Auto Fit خاصیت از خودکار بطور افزار نرم نباشد،قرارگیری

 کادر کنار در کوچک آیکون یک شدن ظاهر با عمل این .دهد قرار متنی کارد در را نهاآ بتواند حدممکن در تا نماید

 دسترسی برای کلی بطور .باشید داشته دسترسی نیز ابزار این تنظیمات به میتوانید شما که میگردد نمایان متنی

  .نمایید رجوع زیر مسیر به میبایست برنامه Auto Fit تنظیمات به

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راست کادر درون که است این .نمایید استفاده آن از میکنیم توصیه ما که تنظیمات این به دسترسی دیگر راه اما

 Textگزینه Format Shapeپانل در بعد .نمایید انتخاب راFormat Shape  گزینه سپس کرده کلیک

Options آیکون بعد گام در و نموده انتخاب راText Box اختیار در گزینه سه شکل مانند حال نمایید کلیک را 

 :نمایند می عمل زیر صورت به که است شده داده قرار شما

 Auto fit  خاصیت گشتن غیرفعال(1

 میدهد قرار کادر درون را متن حدامکان در (2

 میدهد افزایش متن با متناسب را کادر اندازه (3

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :دهید انجام مورد این در را زیر حل راه سه از یکی تا میکنیم پیشنهاد قسمت این در ما خالصه بطور

 )اسالید در خودتان طراحی به بسته(.دهید قرار آن در را متن و دهید افزایش را خود کادر اندازه میتوانید اگر )أ

 متن اندازه گیرد جای کادر در متن میخواهید حتما و نمایید ایجاد تغییری خود کادر زهاندا در نمیخواهید اگر )ب

 .گیرد جای کادر در تا دهید کاهشرا

 خوب یابد؛ تغییر نیز متن اندازه نمیخواهید همچنین و نمایید ایجاد تغییری خود کادر اندازه در نمیخواهید اگر )ج

 مورد در را دیگری تصمیم هر یا دهید قرار دیگری اسالید در و برداشته را اضافی متن اینکه جز ندارید دیگریراه

 .بگیرید آن


