
 :2016در ورد Fontتنظیمات پیشرفته 

تایپ کامپیوتری یکی از کارهای مهم کامپیوترهای شخصی است در صورتی که بخواهیم تنظیمات کلی روی نوشته مان انجام بدهیم 

 المت فلش مانندی داخل شکل مربع است آن را کلیک میکنیم.در سمت راست کادر عFont  از گروه  Homeاز قسمت 

 :Latin Text: تنظیمات 1گام

از کادر کشویی شکل است انتخاب  Fontپایین گزینه  Latin Textبرای تغییر قلم ) نوع فونت( در متون التین از قسمت   .1

 میکنیم.

 

 استفاده میکنیم. Latin Textاز قسمت  Font Styleگزینه  برای تغییر سبک قلم در متون التین .2



 

 ، سایز دلخواه را انتخاب میکنیم.Sizeن التین از گزینه برای تغییر سایز قلم در متو .3



 

  :Complex Scripts : تنظیمات2گام 

را اتنخاب و بعد فونت دلخواه را  Complex Scriptsاز قسمت  Fontبرای تغییر قلم ) نوع فونت ( در متون فارسی گزینه  .1

 انتخاب میکنیم.



 

 استفاده میکنیم. Complex Scriptsاز قسمت  Font Styleبرای تغییر سبک قلم در متون فارسی  از گزینه  .2



 

 سایز دلخواه را انتخاب میکنیم. Complex Scriptsاز قسمت  Sizeبرای تغییر سایز قلم در متون فارسی از گزینه  .3



 

  : All Text: تنظیمات 3گام

 رنگ دلخواه را انتخاب میکنیم. Font colorاز گزینه   All Textبرای تغییر رنگ هر دو متون فارسی و التین از قسمت  .1



 

 ب میکنیم.نتخاا Underline styleاز گزینه  All Textبرای  زیر خط دار کردن متون از قسمت  .2



 

 می توان رنگی کرد Underline Colorخط زیر متون را با استفاده از گزینه   .3

 



 

 :Effects: تنظیمات 4گام

 با استفاده از این گزینه ها می توان جلوه های ویژه ای را روی متون اعمال کرد  .1

Strikethrough ایجاد یک خط افقی بر روی متن  Double strikethrough   برای ایجاد دو خط افقی روی متن 

superscript در سطح باالتری از متون مثل توان ریاضی قرار می دهد 

Subscript  تری از متن مثل اندیس در ریاضی قرار می دهددر سطح پایین 

Small caps حروف متن را به صورت حروف بزرگ اما با سایز کوچک در متون انگلیسی نمایش می دهد 

All caps نوشته شدن حروف متن به صورت حروف بزرگ با سایز بزرگ 

Hidden متن انتخاب شده با این گزینه پنهان می شود 

 می توانید پیش نمایش تغییرات انجام داده را مشاهده کنید. Previewنکته: در قسمت 



 

 

 

 

 

 

 


