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 Wordپروژه مهارت واژه پرداز 

 

 .سپس تنظیمات زیر را بر روی آن انجام دهید ایجاد نمایید Docیک سند با نام فراگیر محترم لطفا 

و متن زیر را  قرار داده 1.5cmو تورفتگی سمت راست را روی  1cmتورفتگی سمت چپ را روی   .1

 با مشخصات خواسته شده تایپ نمایید : 

 .باشد  11و اندازه ی  B Zarالف( متن با نوع قلم 

 .ب( رنگ قلم قرمز و زیر خط با رنگ بنفش باشد 

 ه صورت برجسته و سایه دار باشد .ج( متن تایپ شده ب

 د( کلمه ی )پروردگار( را با استفاده از ابزار مناسب با کلمه )خداوند( جایگزین نمایید . 

پروردگار بزرگ   عبادت های خالصانه خود را به سوی پروردگار فرستد ،فرمودند : کسی که )س( حضرت زهرا 

 .ت را به سویش فرو خواهد فرستادترین مصلح

 

 

 جدول زیر را با ویژگیهای خواسته شده درج نمایید در ضفحه دوم سند  .2

 ستونهای جدول به نسبت محتویات داخل آن تغییر کند . ابعاد الف( 

 (نمره2)ب( حاشیه ی بیرونی جدول به رنگ بنفش و حاشیه ی درونی جدول به رنگ سبز باشد . 

  (نمره1)باشد . B Titrج( نوشته های داخل جدول تراز وسط و با نوع قلم 

 (نمره 5/0)د( سطر اول دارای رنگ نارنجی باشد . 

 اسامی دانشجویان

ف
ردی

 

 شناسنامهشماره  نام پدر نام خانوادگی نام 

1     

2     



 (نمره1)باشد 5cmیک تصویر به دلخواه وارد سند خود کرده به طوریکه ارتفاع تصویر در صفحه سوم  .3

به تصویر جلوه ی شیب دار به  ، (نمره2)بوده 6pt، حاشیه ی اطراف تصویر به رنگ زرد و با ضخامت 

، (نمره2)و روی تصویر یک متن به دلخواه تایپ کنید (نمره1)( داده Slopeفرم  )

سپس متن زیر را تایپ کرده و برای  (نمره5)دو ستونه تنظیم نماییدسند را به حالت  از صفحه چهارم  .4

.  (نمره3)کلمه ) نفیر( یک پاورقی با توضیح )دادخواهی با فریاد( ایجاد نمایید

 از جدایی ها شکایت می کند   بشنو از نی چون حکایت می کند 

 مرد و زن نالیده اند  1از نفیرم   کز نیستان تا مرا بُبریده اند 

هـ . ق می باشد .  104متولد ششم ربیع االول سال « مشهور به مولوی » موالنا جالل الدین محمد بلخی 

 مثنوی معنوی معروف ترین اثر مثنوی موالنا به زبان فارسی می باشد . 

تغییر نام داده از طریق سامانه در بخش پروژه    _wordکد ملی خودتان    سند خود را به عبارتدر خاتمه  

بارگذاری نمایید.

1
دادخواهی با فریاد  
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