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 اعراب گذاری در نرم افزار واژه پرداز

 

Microsoft Office Word  2013 , 2010 , 2007 
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 دکمهتک  ،اعراب تایپ و از آنجایی که برای  بود نیاز به استفاده از اعراب خواهد جهت تایپ متون عربی و قرآنی حتما

 ، لذا بایستی از کلیدهای میانبر استفاده نماییم که در جدول زیر قابل مشاهده است:وجود ندارد  بر روی صفحه کلید ای 

 

 توضیح ید میانبرکل عالمت

  َ    Shift+A فتحه 

  َ    Shift+D کسره 

  َ    Shift+S ضمه 

  َ    Shift+Q تنوین فتحه 

  َ    Shift+E تنوین کسره 

  َ    Shift+W تنوین ضمه 

  َ    Alt+0250 ساکن 

  َ    Shift+F تشدید 

  Shift+B    إ  

  Shift+N    أ  

  Shift+M ء

  Shift+Z ة

  Shift+V ؤ

  Shift+G ۀ

 

 

را نگه  Altباید دکمه  ،کلیدمیانبر درنظر گرفته نشده و برای تایپ عالمت ساکن،به بعد برای عالمت ساکن Word 2007از  : 1توجه

 (هدد جواب نمی با اعداد باالی حروف صفحه کلیدصفحه کلید تایپ نمایم. ) ماشین حساب ناحیهرا سریع با   0250داشته و عدد 
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 رنگ اعراب :

 Wordاما اگر بخواهیم رنگ را عوض کنیم باید به قسمت بطور پیش فرض رنگ اعراب، همان رنگ متن نوشته شده است 

Option  برویم که درWord 2013  باید به زبانهFile  و سپس گزینه رفتهoption نمایش، ادامه مراحل در تصویر  یمرا انتخاب کن 

 داده شده است :

 

 مثال:

لی  ک  الف ر ج                                     ا لل ه م  ع ج  ل ل و 

 

1 

2 

3 

ار آشک با انتخاب این گزینه ، اعراب

به رنگ متن نمایش داده می شود و  

با انتخاب این گزینه میتوان از آیکن 

را تغییر داد اعراب جلوی آن رنگ  
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می توانید  از نرم افزارهای قرآنی  هدر دهید،  کردن تایپوقت خود را برای جهت تایپ آیه های قرآنی الزم نیست که پینشهاد : 

است که عالوه بر  Zekrوارد کنید. یک از نرم افزار های بسیار عالی و رایگان، نرم افزار  Wordنرم افزار  بهمختلف، متن را کپی و 

به  معنی قرآنتفسیر و و  معروف ایرانی صوت قاریانا تالوت آیه ها بقرآن،  جستجو در آیه های امکان فارسی ، ومحیط بسیار زیبا 

از  ،فایل های صوتی تالوت قرآن مربوط به این برنامهو نرم افزار  . جهت دانلود رایگانرا دارد خصوصا فارسی ، ی دنیااکثر زبانها

 سایت زیر اقدام نمایید:

 

www.zekr.org 

 

 


