
 

 

 رهاکاراکت بندی قالب

 .بپردازیم آنها کارایی به و کنیم صحبت Homeسربرگ در فونت بخش ابزارهای درباره تا است رسیده آن وقت حال

 هر و میباشند فایلتان متون ایجاد در انکار قابل غیر و پایه اصول سربرگ این در پاراگراف و فونت بخش درواقع

 است الزامی نکته این رذک بحث شروع از قبل .باشد آشنا بخش دو این کارکردهای اصول با بایدافزار نرم این کاربر

 .شوند می Fontبخش تغییرات و تنظیمات اعمال شامل انتخاب حالت در های قسمت فقط که

  

 

 

 Shift+Ctrl+Fترکیبی کلیدهای و است شده فراهم شما برای قلم فونت تغییر امکان بخش این نخست کادر در

 برای را قلم اندازه تغییر که دارد وجود دیگری کادر فونت کادر کنار در اما .میآورد فراهم شما برای را امکان این نیز

 کلیدهای و دهید قرار سند در را خود متون است شما دلخواه که اندازهای به بتوانید شما تاسازد می مهیا شما

 آیکون دو از استفاده عمل این انجام دیگر راه .است شده وظیفه تعریف عمل این برای نیز Shift+Ctrl+Pترکیبی

Grow FontوShrink Font است. 

 .آورد می در اجرا به برایتان را زیر حالت پنج و است انگلیسی متون برای ابزار یک Change Case آیکون

1)Sentence Case: دهد می نمایش اند شده درج که شکل همان به را متون. 

2)Lower Case: میگذارد نمایش به کوچک صورت به را جمله یک اول حرف حتی حروف تمامی. 

3)UPPER CASE: آورد می در بزرگ صورت به را حروف تمامی. 

4)Capitalize Each Word: حرف با کلمات دیگر حروف و بزرگ حروف با کلمات حرف اولین تا میشود باعث 

 .شود نوشته کوچک



 

 

5)tOGGLE cASE: بزرگ حرف با کلمات دیگر حروف و کوچک حروف با کلمات حرف اولین تا میشود باعث 

  .شود نوشته

 

 

 .گرداند برمی برنامه پیشفرض حالت به را کاراکترها رنگ و اندازه فونت، تنظیمات Clear Formattingابزار

 میشوند حروف گشتن زیرخطدار و کجی ذخیم، موجب ترتیب به Under Lineو Italicو Bold های گزینه اما

 شما .میسازد فراهم رفهایح کاربران برای را تغییرات این اعمال Ctrl+Uو Ctrl+IوCtrl+B ترکیبی کلیدهای و

 .بپردازید Under Lineابزار تنظیمات به Fontکادر در میتوانید

 را امکان این شما به Character Spacingابزار .کند می ایجاد حروف روی را خطی Strikethroughگزینه

 دستی تنظیمات ابزار این درMore Spacing گزینه .نمایید تنظیم نیز را کاراکترها بین فاصله بتوانید تا دهد می

 را خود قلم رنگ میتوانید شما قسمت این در که است Font Colorابزار آخرین.دهد می قرار شما اختیار در را

 داشته دسترسی رنگها از گستردهای طیف به توانید می More Colorsگزینه خابانت با همچنین و دهید تغییر

 .باشید

 Fontکادر

 Fontکادر به تا بایست می دهید انجام یکجا صورت به را فونت بخش تنظیمات تمامی تا هستید مایل شما که زمانی

 این در .میکند باز شما برای را کادر نای بخش این راست سمت پایین گوشه در کوچک فلش آیکون که شوید وارد

 مثل التین غیر حروف تنظیمات برای Complex Scriptsبخش و التین حروف برایLatin Text بخش کادر

 .است شده طراحی فارسی شیرین زبان

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 متن یک از بخشی یا کاراکتر شما که زمانی است، این میکنیم بیان فونت بخش ابزارهای درباره که مطلبی آخرین

 آن روی کلیک با که میآید در نمایش به رنگ کم صورت به کوچکی کادر در ابزارها این از برخی میکنید انتخاب را

 .کنید انتخاب را ابزارها این و ساخته نمایان راکادر ینا میتوانید

 

 

 

 

 

 

 


