
 (Wordواژه پرداز ) در کردن چاپ و گرفتن چاپ کامل آموزش

 

 به…   و کراوند بک عکس، بروشور، ،PDF های فایل ،(Wordواژه پرداز ) در خود های نوشته از چاپگر دستگاه داشتن با

 نیاز یک به تبدیل کامپیوتر امکانات دیگر مانند چاپ ی نحوه آموزش و یادگیری پس. بگیرد خروجی سفید سیاه و رنگی صورت

 .است شده ضروری

 (Wordواژه پرداز ) در گرفتن چاپ آموزش

  .بصور زیر عمل نمائید (Wordواژه پرداز ) در گرفتن چاپ برای کردید آماده را متن یا نوشته آنکه از پس

 در نمایش به Backstage view ی صفحه تا انتخاب  را فایل عبارت (Wordواژه پرداز ) ی صفحه راست سمت باال قسمت در

 .آید

 

 .شود باز برایتان چاپ به مربوط تنظیمات تا کنید انتخاب را  Print ی گزینه Backstage view ی صفحه در

 

 نمایش پیش یک صفحه چپ قسمت در و دارد وجود چاپگر دستگاه نماد همراه به Print ی گزینه صفحه راست سمت باال

(Preview )شود می داده نشان شود گرفته چاپ است قرار که ای صفحه از. 



 

 ترکیبی های دکمه از استفاده با است ذکر به الزم . بود خواهد کافی Print گزینه همین انتخاب با ساده چاپ یک گرفتن برای

ctrl+P روش از Quick Print درنشان داده شده است،  تصویر در که همانظور. شوید صفحه این وارد مستقیما و کرده استفاده 

 .  نمائید استفاده دلخواه به ها برگه چاپ ی نحوه تنظیم برای آنها از که دارد وجود هم دیگری های گزینه صفحه این

مورد  تصاویر یا متون ازنسخه  دبرای تعیین تعدا دارد قرار چاپ ی گزینه کنار در درست که گزینه این :(Copies) تعداد نسخ

 تایپ دستی صورت به یاو  انتخاب را تعداد داد قرار کادر کنار در که کوچکی های فلش از استفاده با است کافی تنها. است نظر

 تنظیم گردد. قرار ۳ عدد روی را copies تعداد توانیم می داریم الزم نسخه ۳ متنی از اگر مثال برای. شود

 

 را زینهگ کدام که این به توجه با. نمائید مشخص را خود چاپگر دستگاه نوع قسمت این در : (Printer) چاپگر دستگاه نوع

 .بود خواهد متفاوت Preferences یا Printer Properties ی گزینه کنید می انتخاب



 

 

 

Printer Properties: کاغذ ی اندازههای  گزینه قسمت این در (Paper Size )، ،کیفیت جهت (Print Quality )تعداد و 

 .کنید انتخاب را( Copy count) چاپی های نسخه



 

 

 (Wordواژه پرداز ) در چاپ تنظیمات

 (Wordواژه پرداز ) در دلخواه صفحات چاپ

 گرفتن چاپ برای را امکان این است، شده داده نشان Print All Pages با فرض پیش صورت به که بخش این در گزینه اولین

 با مدنظر صفحات تنها یا( شده مشخصانتخاب ) که را متنی از قسمتی یا صفحات تارا فراهم می کند  (Wordواژه پرداز ) در

 انجام را تنطیمات دارد قرار کادر در در که کوچکی فلش روی بر کلیک با گرفته شود. چاپ آنها از و شود تعیین نیاز به توجه

 دهید.

 

 : از عبارتند آیند می در نمایش به فلش روی بر کلیک از پس که هایی گزینه

Print All Pages  :فایل صفحات تمامی ( واژه پردازWord) شود می چاپ ی آماده. 

Print Selection :شود می چاپ ی آماده شده است انتخاب که قسمتی تنها. 



Print Current Page: شود می چاپ ی آماده نمایش پیش در شده داده نشان ی صفحه تنها. 

Custom Print: یعنی آن زیر کادر در آن صفحات ی شماره نوشتن با را مورد نظر صفحات تنها گزینه این انتخاب با Pages 

 یا. شود چاپ را ۲۱ تا ۴ ی صفحه از یعنی نوشته شود ۲۱-۴ پی در پی ی صفحه چندین چاپ برای. خواهد شد چاپ ی آماده

 ۴،۵،۷،۸،۲۲ مثال شود. استفاده آنها جداسازی برای ویرگول از پی در پی غیر صفحات برای

 

 چاپ را فرد صفحات تنها)Only Print Odd Pages مانند یهای گزینهد کنی استفاده گرفتن چاپ برای هم بخش این پیشنهادات از

 ( .کن چاپ را زوج صفحات تنها) Only Print Even Pages یا( کن

 

 (Wordواژه پرداز ) در رو و پشت گرفتن چاپ

 چاپ که دکنی تعیین گزینه این از استفاده با. دارد قرار Print One Sided ی گزینه روی بر فرض پیش صورت بهتصویر زیر 

 در که کوچکی فلش روی بر کلیک با. رو دو یا باشد رو تک صورت به (Wordواژه پرداز ) در گرفتن چاپ برای ها برگه

 : از عبارتند ها گزینه این. آید می در نمایش به دسترس در های گزینه سایر دارد قرار کادر

 



 

Print One Sided: کند می چاپ رو تک صورت به را صفحات چاپگر گزینه این انتخاب با. 

Print On Both Sides: کند می چاپ رو و پشت صورت به را صفحات چاپگر گزینه این انتخاب با. 

Manually Print on Both Sides: ندارند را رو  و پشت صورت به برگه سمت دو هر چاپ امکان چاپگرها از بعضی 

 پشت در چاپ تا برگردانید را برگه دستی صورت به برگه روی یک چاپ از پس تا دارد وجود آنها در فرصت این همین برای

 .شود انجام هم برگه

 زیاد صفحات تعداد برای (Wordواژه پرداز ) در گرفتن چاپ

به  (Wordواژه پرداز ) در گرفتن چاپ برای باشد، می Collated ی گزینه روی فرض پیش صورت به که زیر تصویر در

 :آید می در نمایش به زیر ی گزینه دو شود کلیک کادر این کنار فلش روی بر وقتی. دارد کاربرد بسیار زیاد صفحات تعداد

 

 

Collated :  بعدی یها نسخه پس از آن .خواهد شد چاپ کامل طور به یک نسخه حاضر سنداز  ،گزینه ایندر صورت انتخاب 

 گزینه این انتخاب با بگیرید، چاپ بار سه بخواهید را متنی از ای صفحه ۲۱۱ ی نسخه یک شما اگر مثال برای. چاپ می گردد

چاپ  ترتیب همین به سوم ی نسخه بعد و دوم ی نسخه بعد و شود می چاپ کامل طور به نسخهیک  ۲۱۱ تا ۲ ی صفحه از ابتدا

 .می گردد



UnCollated: صفحه به صفحه ابتدا شود چاپ نسخه چند و باال تعداد در خواهید می که تصاویری یا متون گزینه این انتخاب با 

 در را نسخه سه در ای صفحه ۲۱۱ متن همان مثال برای. رود می بعدی ی صفحه سراغ به بعد شده چاپ نظر مورد تعداد در

 ی صفحه بعد شود می چاپ بار ۳ اول برگ ابتدا (Wordواژه پرداز ) در گرفتن چاپ برای گزینه این انتخاب با. بگیرید نظر

 ۲۱۱٫ ی شماره ی صفحه تا ترتیب همین به دوم

 

 (Wordواژه پرداز ) در متفاوت سربرگ ایجاد آموزش

 (Wordواژه پرداز ) در عمودی و افقی صورت به گرفتن چاپ

 یا افقی حالت شود گرفته چاپ است قرار که ای صفحهاز  Portrait Orientation فرض پیشبا انتخاب گزینه  زیر تصویر در

 :آید می در نمایش به زیر ی گزینه دو دارد قرار کادر این درون در که کوچکی فلش روی بر کلیک با. خواهد بود عمودی

 

Portrait Orientation (عمودی جهت:) شد خواهد انجام برگه عمودی صورت به چاپ گزینه این با. 

Landscape Orientation (افقی جهت:) شد خواهد انجام برگه افقی جهت در چاپ گزینه این انتخاب با. 

 

 (Wordواژه پرداز ) در دلخواه سایز در گرفتن چاپ



 در نمایش به دسترس در سایزهای انواع کادر کنار کوچک فلش روی بر کلیک با. شود انتخاب باید نظر مورد ی برگه ی اندازه

 کرده استفاده More Paper Size ی گزینه از توانید می نداشت وجود قسمت این پیشنهادات در نظرتان مورد سایز اگر و آید می

 .نمایید وارد دستی صورت به را سایز و

 فرض مثال .می شود چاپ مختلف اندازه های در را برگ و سند کنید استفاده دلخواه اندازه با گرفتن چاپ قابلیت از که زمانی 

 کافیست کار این برای. بگیرید چاپ  A5 برگ یک در را آن خواهید می حال و کرده تایپ A4 برگ یک در را متنی شما کنید

 کنید عمل زیر همانند

 

را  More Paper Size  گزینهاستفاده کنید  لخواهداز اندازه  خواهید می که صورتی در. کنید انتخاب را خود نظر مورد ابعاد

 .انتخاب نمائید

 

 (Wordواژه پرداز ) در گرفتن چاپ هنگام در صفحه حاشیه تنظیم 

 ی اندازه اگر بصورت پیش فرض چندین اندازه تعیین شده است. نمائید تنظیم را صفحات کنار ی حاشیهدر صورتیکه بخواهید 

 طور به را حاشیه های اندازه Custom Margins ی گزینه از ی استفاده با کنید پیدا نتوانستید را خود نظر مورد ی حاشیه

 .کنید تنظیم دستی



 

 (Wordواژه پرداز ) در صفحه یک در صفحه چند گرفتن چاپ

 صورت به One Page Per Sheet ی گزینه. شود چاپ فایل در موجود تصاویر یا متون از صفحه چندبخواهید در صورتیکه 

 با و کنید مشاهده را پیشنهادات سایر توانید می کادر ی گوشه فلش روی بر کلیک با و شده انتخاب کادر این در فرض پیش

 .شوند چاپ ای اندازه چه در کنید تعیین Scale to Paper Size یعنی آخر ی گزینه از استفاده

 

 

 (Wordواژه پرداز ) در حاشیه چاپ عدم مشکل حل

 در حاشیه چاپ عدم مشکل حل برای شود نمی چاپ تصاویرشان یا متن های حاشیه که شدید متوجههنگام چاپ کردن  دراگر 

 :کنید استفاده زیر مسیر از (Wordواژه پرداز )

 .شوید Options بخش وارد File قسمت از



 

 .بشوید Advanced قسمت وارد شد باز که جدیدی ی پنجره در

 

 Scale ی گزینه تیک و بروید است صفحه آخر تنظیمات جزو تقریبا که Print تنظیمات دنبال به شده باز جدید ی پنجره در

content for A4 or 8.8 x11”paper sizes شود می حل مشکالت راحتی همین به بردارید، را. 

 

 



 سایت از مقاله یک گرفتن چاپ

مورد  سایت صفحه بستن بدون سپس کنید مراجعه نظر مورد سایت به ابتدا کافیه اینترنتی سایت از مطلب یک گرفتن چاپ برای

 از کلید اولین معوال و گرفته قرار کلید صفحه پایین ردیف در کنترل دکمه. دهید فشار کلید صفحه از را P و Ctrl های دکمه نظر

 Print چاپ دکمه روی بر کافیست. شود می نمایان زیر همانند ای صفحه Ctrl + P های دکمه زدن از پس .باشد می چپ سمت

 .کنید کلیک

 سایت از گرفتن چاپ ،اینترنت از متن یک کردن چاب

 

 .شد داده توضیح کامل بصورت باال در که باشد می (Wordواژه پرداز ) افزار نرم تنظیمات همانند بخش این تنظیمات

 عکس یک کردن چاپ

 هم دیگری حل راه اما. کنید چاپ را آن باال در شده گفته مراحل همانند سپس و داده قرار (Wordواژه پرداز ) در را عکس

 .باشد می Print گزینه انتخاب سپس و نظر مورد تصویر روی بر کردن کلیک راست دوم حل راه .هست

 

 

 .کنید کلیک Print گزینه روی بر سپس و کرده اعمال را خود نظر مورد تنظیمات توانید می نیاز صورت در آن از پس



 

 


