
 

 4از  1صفحه 

 ICDL1-Wordعنوان دوره: 

 
 طول زمان برگزاري دوره

 عملي نظري نوع

 24  24 :تعداد ساعت پيشنياز:   

 

 سرفصل و ريز محتوا رديف

 هاي آن و ارايه کار نمونه و قابليت Officeمعرفي بسته نرم افزاري  1

 و بستن آن Wordافزار  اجراي نرم 2

 باز کردن يک يا چند سند 3

4 
 ند جديد به صورت پيش فرض و ابتداييايجاد س

 New Documentدستور  Task Paneاز  On my computerايجاد سند جديد از روي الگوهاي آماده در پنجره 

 ( يک سند در يک درايوSaveذخيره کردن ) 5

 ...Save Asمفهوم و روش اجراي دستور  6

 (Template، و text ،RTFهاي ديگر )مانند:  ذخيره کردن سند با فايل تايپ 7

 حرکت روي اسناد باز 8

 Helpاستفاده از روش  9

 بستن سند جاري يا همه اسناد باز 10

 هاي نمايش تغيير نحوه 11

 نمايي استفاده از بزرگ 12

 ابزار حذف يا اضافه کردن جعبه 13

 Show/Hide ها  قابل مشاهده کردن کاراکترهاي غير قابل چاپ و از مشاهده خارج کردن آن 14

 : نام کاربر، تغيير محل ذخيره، تغيير واحدهاي اندازگيري و ...Optionsتغييرات  15

 کليد درج متن معرفي کليدهاي صفحه 16

 ها درج سمبل 17

 انتخاب در متن )کلمه، پاراگراف، خط و ...( 18

 Insert( و کليد Backspaceو  Deleteکليدهاي ويرايشي ) 19

 Redoو  Undoمفاهيم  20

21 

 حرکت دادن متن انتخاب شده و تهيه يک نسخه جديد از متن انتخابي در يک سند يا بين اسناد با استفاده از مفاهيم:
 Pasteو  Cut  ،Copyهاي  و روش Clipboardمفهوم 

 ( با موشوارهCopy( و اضافه کردن نسخه ديگر از متن انتخابي )Moveمفهوم حرکت دادن متن انتخابي )
 ک کردن متن انتخاب شدهپا
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22 
 ( کلمه و عبارت Findجستجو )

 ( کلمه و عبارتReplaceجايگزيني )

 تعريف کلمه، کليدهاي فاصله گذاري، ابزار  23

 صفحه کليدتنظيم زبان  24

25 

 :Fontتنظيمات 
 تغيير اندازه

 تغيير قلم
 (Underlineدار ) ( و زيرخطItalic(، مايل )Boldمفاهيم توپر )

 (Subscript( و انديس )Superscriptن )توا
 رنگ قلم

 (Format Painterکپي کردن قالب )
 Change Caseمفهوم 

 اعمال تغييرات قلم روي کلمه، خط يا پاراگراف دلخواه
 به صورت اتوماتيک Hyphenationاستفاده از 

26 

 :نوار ابزار ياتنظيمات پاراگراف از منو 
 توان از بين برد. شود و چگونه مي پاراگراف چيست. چگونه ايجاد مي
 (Line breakايجاد شکستگي در خط پاراگراف )

 (: چپ، راست، وسط و دوطرفAlignmentتراز )
 ايجاد فرورفتگي: از چپ، از راست، خط اول و غير از خط اول

 فاصله خطوط پاراگراف )يک خط و دو خط(
 ايجاد فاصله قبل و بعد از پاراگراف

 Tab: تنظيم تراز چپ، راست، وسط و دسيمال و برداشتن تنظيمات و استفاده از Tabتنظيم کليد 
 هاي تک رتبه براي فهرست Numberingو  Bulletsاستفاده از 

 و بالعکس Numberingبه  Bulletتبديل 
 براي زير پاراگراف Shadingبراي باالي يا پايين پاراگراف و  Borderقراردادن 

27 

 :(Page Setup) تنظيم صفحه کاغذ
 جهت کاغذ )افقي و عمودي(

 هاي سفيد دور کاغذ حاشيه
 و از بين بردن آن (Page Breakايجاد شکستگي صفحه )

 ( و ايجاد تغييرات در آنFooter( و پاصفحه )Headerاضافه کردن متن در سرصفحه )
ها، محل ذخيره فايل  عداد کل صفحه(: تاريخ، شماره صفحه، تFooter( و پاصفحه )Headerدر سرصفحه ) Fieldاضافه کردن 

 و ...

 درج شماره صفحه به صورت اتوماتيک 28

 رسم جدول: 29
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 ساخت جدول
 ها وارد کردن متن و اطالعات در جدول و ويرايش آن
 انتخاب در جدول: سطر، ستون، سلول و تمام جدول

 ها درج سطر و ستون و پاک کردن آن
 تغيير ارتفاع سطر و عرض ستون

 (Bordersول: ضخامت، نوع و رنگ )خطوط جد
 (Shadingها ) رنگ زير سلول

30 

 :تصوير
 درج تصوير، شکل و چارت

 انتخاب تصوير، شکل و چارت
 ( تصوير، شکل و چارت در سند يا بين اسناد بازDuplicateکپي کردن )

 ناد باز(، بريدن يا کشيدن و رها کردن تصوير، شکل و چارت در سند يا بين اسMoveحرکت دادن )
 تغيير اندازه تصوير، شکل و چارت
 پاک کردن تصوير، شکل و چارت

 Wordفرمول نويسي در 

31 

 :(Mail Merge)ادغام پستي
 آشنايي با مفاهيم ادغام پستي، سند اصلي، فايل منبع اطالعات، نامه و برچسب

 در آن Fieldباز کردن يا ساختن نامه اصلي و قرار دادن 
 ايل منبع اطالعات براي استفاده در ادغام پستيباز کردن يا ساختن ف

 ادغام اطالعات فايل منبع در سند اصلي

32 

 مفهوم محافظت از فايل:
 ايجاد رمز براي مشاهده يا ثبت تغييرات در سند

 ها با استفاده از پيشنهادها و اضافه کردن لغت جديد به فرهنگ لغات دلخواه گيري اماليي: تصحيح غلط غلط
 ش از چاپمشاهده پي

33 

 تنظيمات چاپ:
 انتخاب چاپگر دلخواه

 هاي دلخواه چاپ قسمت يا صفحه
 تعداد نسخ چاپي

 هاي زوج، فرد يا همه سند چاپ فقط صفحه
 هاي انتخابي يا پيش فرض چاپ سند با گزينه

 
 شود: اگر وقت اضافه آمد موارد زير براي تدريس پيشنهاد مي

 Page Setupر در دستو Header & Footerتنظيمات  *



 

 4از  4صفحه 

 ايجاد متن چند ستون *

 در جدول Tabکليد  *

 Pictureابزار  جعبه *
0 
 
 


