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مطلب به شما  نی. خواندن ادیرا در مورد آن بدان ییبه خصوص اگر ترفند ها ستین یکار سخت word کردن با کار

 .دینرم افزار کار کن نیراحت تر با ا دیکند تا بتوان یکمک م

 

 :کند یساده تر م تانیرا برا word که کار با مییگو یم یادامه از سه ترفند در

 

 word  از متن در ریتصو یجدا ساز 

 

 کیبا  دیتوان یکار م یآسان یوجود دارد برا ریکه در آن هم متن و هم تصو دیدار  word با فرمت یلیفا اگر

را انجام  ریکار مراحل ز نیا ی. برادیجداگانه داشته باش لیو در دو فا  دیرا از هم جدا کن ریراهکار ساده متن و تصاو

 :دیده

 

 .تا فهرست آن باز شود دیسمت چپ قرار دارد( را بزن یکه در باال یگرد دی)کل سیدکمه آف  –

 

 .دیکن کیکل Other formats  یبر رو –

 

Web pages  دیها انتخاب کن فرمت انیرا از م. 

 

 .دیرا بزن save و دیمشخص کن لیفا رهیذخ یمحل مورد نظر را برا –

 



 یها همه عکس دیتوان یپوشه م نی.  در ادیبرو د،یا کرده رهیخود را در آن ذخ لیکه فا یمرحله به فولدر نیدر ا –

 .دینیرا بب  word   لیموجود در  فا

 

 word  فاصله در مین جادیا روش

 

حروف و کلمات است که  انیفاصله در م مین جادیکند، ا یم ریرا درگ word که کاربران یمشکالت نیتر جیرا از

 .شود یوارد م  space است که توسط دکمه یافاصله نصف فاصله  نیا

 

 دیکل space دیکل یمتن مورد نظرتان به جا پیاست بعد از تا یکاف  word لیفاصله در متون فا مین جادیا یبرا

 .دیاستفاده کن – + ctrl یها دیکل بیاز ترک ایو  دیرا همزمان فشار ده  ctrl+shift+z یبیترک یها

 

 word در یاضیر یها نوشتن فرمول روش

 

 شیبه طور پ تیقابل نیسخت است که ا یارز آن قسمت ها یاضیر دهیچیپ یآن هم فرمول ها یفرمول ها نوشتن

 .فعال است ریغ word فرض در ابزار

 

 .دیانتخاب کن View یرا از منو Toolbars سپس د،یشو Word وارد ابزار دیکار با یابتدا در

 

به حالت انتخاب  Categories را از قسمت Insert و دیبرو Commands به سربرگ دیجد پنجره در

 .دیدرآور

 

 .دیرا انتخاب کن Equation Editor از سمت راست و



 

 .دیموشواره را نگه دار دیکرده و کل کیآن کل یرو

 

 .دیرها کن یاصل مناسب از نوار ابزار صفحه ییو در جا دیمرحله بعد آن را بکش در

 

نصب  اتیتا عمل دیرا بزن Yes بر نصب آن پاسخ یسوال مبن یو برا دیکن کیمربوطه کل دکمه یبر رو دیبا سپس

 .شود یفعال م تانیپرکاربرد برا تیقابل نیمرحله ا نیکامل شود. در ا


