መባእታዊ ትምህርቲ ማይክሮሶፍት ዎርድ
(Microsoft Word)
ማይክሮሶፍት ዎርድ ሓደ ዓይነት ፕሮግራም ኮይኑ፣ ዝተፈላለዩ ዓይነት ዶኩመንትታት (ንኣብነት ደብዳቤ፣ ጸብጻብ፣ CV፣
መጽሔት) ብ ፕሮፌሽናል ኣገባብ ንኸነዳሉ ይሕግዘና። ምይክሮሶፍት ዎርድ ኣዝዩ ብቑዕን ሓያልን መሳርሒታት ዘጠቓልል
ኮይኑ ነቲ እነዳልዎ ዶኩመንት ብትርኢቱ ኣዝዩ ሰሓብን ንኽትርድኦ ቀሊልን ክንኸውን ይሕግዘና። እዚ ትምህርቲ’ዚ
ብቅልል ዝበለ መንገዲ ዝተዳለወ ኮይኑ፣ ሓደ ተጠቃሚ ከመይ ጌሩ ንማይሮሶፍት ዎርድ 2013 ብዝቀለለ ኣገባብ ተጠቂሙ
ሓደ ዶኩመንት ክፈጥር (Skapa)፣ ክዕቅብ (spara)፣ ከመሓይሽ (redigera)፣ ክሓትም (skriva ut) ዘኽእሎ’ዩ።

ሓድሽ ዶኩመንት ምፍጣር
ማይክሮሶፍት ዎርድ ብብዙሕ መንገዲ ክጅመር ወይ ክኽፈት ይኽእል።ሓደ ካብቶም መንገድታት ድማ ከም’ዚ ኣብ ታሕቲ
ዝርአ ዘሎ ጌርና ንጅምር።
1.

ስታርት ንጥውቕ

Fig. 1
2. All Programs (or Alla Appar) ንጥውቕ።

Fig.2
3. Micorsoft Office 2013 ዝብል ፎልደር ንጥውቕ።

Fig.3
4. Word 2013 ዝብል ፕሮግራም ንጥውቕ።

Fig. 4

5. Blank document ዝብል ድማ ንጥውቕ።

Fig.5

6. ኣብ መወዳእታ ድማ እዚ ዝስዕብ ይኽፈት፣

A

B

C
Fig.6

በዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ኣገባብ ጌርና ማይክሮሶፍት ዎርድ ምስ እንኸፍት፣ ኣብ’ቲ ስኽፈት ጻዕዳ ጥርሑ ቦታ፣ እንደልዮ
ጽሑፍ ይኹን ስእሊ ከነስፍር ንኽእል። እንጽሕፎ ጽሑፍ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ‘ከርሰር’ ዘለዎ ቦታ ይጅምር።

ዶኩመንት ምዕቃብ (Spara)
ሓድሽ ዝፈጠርናዮ ይኹን ዝጸንሓና ዶኩመንት ክንዕቅብ ምስንደሊ፣ በዚ ዝስዕብ ኣገባብ ንጥቀም።

Fig.7
ንመጀመርያ ግዜ ዶኩመንት ክንዕቅብ ምስእንደልሊ፣እዚ ዝስዕብ ኣገባብ ንጥቀም።
1.

ኣብ’ቲ ተኸፊቱ ዘሎ ዶኩመንት፣ ኣብ ጸጋማይ፣ ላዕሊ ‘File’ ዝብል ንጥውቕ’ሞ እዚ ኣብ ላዕሊ ንሪኦ ዘለና ስእሊ
ይኽፈት።

Fig.8

2. ስዒቡ ድማ እዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ስእሊ ይኽፈት።

Fig.9
ኣብ ስእሊ ቁ 9 ምስ ንርኢ፡ በዚ ዝስዕብ ክግለጽ ይከኣል፣
ቁ. 1፡ ‘Save As’ ማለት፡ነቲ ዶኩመንት ስም ክንህቦ ምስ ንደሊ (ቁ. 4) ዝገልጽ ‘ዩ።
ቁ. 2፡ መጀመርያ አቲ ዶኩመንት ኣበይ ክፋል ናይ ኮምፒተርና ክንዕቅቦ ከም ንደሊ ክንፈልጥ ኣለና። ካልእ ግዜ ነቲ
ዝዓቀብናዮ ዶኩመንት ክንከፍቶ ምስ ንደሊ ኣበይ ከም ዘሎ ንምፍላጡ ይሕግዘና።
ቁ. 3፡ ምስ እንምልከት፡ ዝተፈላለየ ክፋላት መዐቀቢ ቦታታት ንርኢ። ዶኩመንትና ኣብ ‘Desktop or Documents’ ወይ
‘ውን ካልእ ቦታ ክንዕቅቦ ንኽእል። ንኣብነት ኣብ ስእሊ ቁ. 9፡ ከም ንሪኦ ዘለና፡ እቲ ዶኩመንት ኣብ ‘Desktop’ ክዕቀብ’ዩ
ተዳልዩ ዘሎ።
ቁ. 4፡ ምስ ንምልከት ድማ ‘File name’ ዝብል ንርኢ። ኣብ’ዚ ነቲ ዶኩመንት ፍሉይ መለለዪ ስም ንህቦ። ነፍሲ ወከፍ
ዶኩመንት ናቱ መለለዪ እቲ ስሙ ‘ዩ። ንሓደ ዶኩመንት ዝሃብናዮ ስም ንኻልእ ክንህቦ የብልናን።
ቁ. 5፡ ኣብ’ዚ፡ ‘Save as type’ ዝብል፡ ማይክሮሶፍት ዎርድ ከፊትና ስለዘለና፡ ‘Word Document’ ንመርጽ። እንድሕር
ካልእ ዓይነት ዶኩመንት (ንእብነት ኣብ Excel ንሰርሕ ኣለና ኮይንና ዘለና፡ ኣብ’ቲ ‘Save as type’ ዝብል፡ ‘Excel
Document’ ዝብል ንመርጽ።
ቁ. 6፡ ኣብ መወዳእታ ድማ ዶኩመንትና ‘Save’ ዝብል ጠውቕና ንዕቅቦ።

ዶኩመንት ምኽፋት (Öppna document)
ዝዓቀብናዮ ዶኩመንት ክንከፍት ምስ እንደልሊ፣ ክልተ ኣገባብ ክንጥቀም ንኽእል።
1.

ብቐጥታ ናብቲ ዶኩመንት ተዓቂብዎ ዘሎ ቦታ ኣለሊና ንኸፍት። ቀጺልና ነቲ ዝደለናዮ ዶኩመንት ምስ ረኸብና
ብቅልጡፍ ክንተ ግዜ ነቲ ዶኩመንት ንጥውቖ። ሽዑ አቲ ዶኩመንት ይኽፈት።

2. ከም ካልኣይ መንገዲ ድማ፣ መጀመርያ ሓድሽ ምይክሮሶፍት ዎርድ ዶኩመንት ንኸፍት (ንኣከፋፍታ ሓድሽ
ዶኩመንት ኣብ ላዕሊ ዘሎ ኣገባብ ተኸተል )። ቀጺልና ከም`ዚ ኣብ ታሕቲ ዝርአ ዘሎ ስእሊ ቁ 10, ‘Öppna’
ዝብል ንጥውቅ። ስዒቡ ድማ ስእሊ ቁ 11 ይኽፈት።

Fig.10

Fig.11
ኣብ ስእሊ ቁ 11 ከም ንሪኦ፣ዶኩመንት ‘ማይክሮሶፍት ዎርድ’ ኣበይ ክምዝተዓቀበ ምስፈለጥና፣’Open’ ዝብል
ጠዊቕና ንኸፍቶ።

ዶኩመንት ምምዕርራይ (ኢዲቲንግ)
ዝበዝሕ ግዜ ዶኩመንትና ምምሕያሽ የድልዮ’ዩ። ኣብ’ቲ ዝፈጠርናዮ ድኩመንት ክንውስኸሉ ይኹን ከነጉድለሉ ወይ’ውን
ዝተፈላለየ መልክዕ ንኽህልዎ መታን ዘድሊ ምቅይያራት ንገብረሉ ኢና። ኣብ’ዚ ክፋል’ዚ እምበኣር ነዚ ዝተጠቕሰ ነገራት
ብመሰረታዊ መንገዲ ክንሪኦ ኢና።
ጽሑፍ ምምራጽ (Selecting text)
1. ሓደ ቃል ክንመርጽ ምስ እንደሊ፣ ኣብ’ቲ ክልተ ግዜ ብማውዝ ንጥውቕ።
2. ሓደ ምሉእ ሓሳብ (sentence) ክንመርጽ ምስ እንደሊ። መጀመርያ ኣብ ኪቦርድ ዘሎ ’CTRL’ ዝብል button
ኣጻብዕና ከየልዓልና ጠዊቕና ንጸንሕ። ቀጺልና ድማ ኣብ ዝኾነ ቦታ ናይ’ቲ ምሉእ ሓሳብ ሓንሳብ ግዜ ንጥውቕ።
ከም ካልኣይ ኣማኣጺ ድማ፣ ብማውዝ ተጠቂምና፣ ኣብ መጀመርያ ናይ’ቲ ምሉእ ሓሳብ ክሊክ ጌርና፣ ኣጻብዕና
ከይፈነና ነታ ማውዝ ንየማን ገጽና (ክሳብ`ቲ ንደልዮ ክፋል’ቲ ጽሑፍ) ነንቀሳቕሳ።
3. ሓደ ሕጡበ-ጽሑፍ (Paragraph) ክንመርጽ ምስ እንደሊ ድማ፣ ቀልጢፍና ሰለስተ ግዜ ኣብ’ቲ ጽሑፍ ንጥውቕ።
4. ምሉእ ዶኩመንት ክንመርጽ ምስ እንደሊ ድማ ኣብ ኪቦርድ CTRL+A ንጥውቕ። ከምዝመረጽና ምልክት ድማ
ሰመያዊ ምልክት ይህሉ።
5. ነቲ መሪጽናዮ ዝነበርና`ሞ ምምራጽ ምስ ዘይንደሊ፣ ኣብ ነጻ ቦታ ናይ`ቲ ገጽ ሓንሳብ ክሊክ ንገብር።
ዝተጻሕፈ ምድምሳስ
ዝጸሓፍናዮ ጽሑፍ ክንድምስስ ምስ ንደሊ፣ ኣብ ኪቦርድ፣ባክ ስፐይስ ወይ ድማ `Delete` ንጥውቕ። እዛ ኣብ ታሕቲ ዘላ
ስእሊ ምስንምልከት፣ ቁጽሪ 1 ባክስፐይስ፣ ቁጽሪ 2 ድማ ``Delete ` እየን።

ባክስፐይስ ምስንጥውቕ፣ ካብታ ከርሰር ዘላታ ጀሚሩ፣ ንጸጋም በብሓደ ፊደላት እናደምሰሰት ትቕጽል። `Delete` ድማ
ንየማን ሸነኽ እናደምሰሰት ትኸይድ። ሓደ ቃል ይኹን ምሉእ ሓሳብ `ክንድምስስ ምስ`ንደሊ፣ መጀመርያ ነቲ ቃል ወይ
ምሉእ ሓሳብ ንመርጾ። ደሓር ድማ `Delete` ንጥውቕ።
ምቕዳሕ ወይ ምንቅስቓስ ጽሑፍ
እቲ ቀንዲ ጥቕሚ ናይ ምቕዳሕ ጽሑፍ (Copying)፣ ሓደ ምሉእ ሓሳብ ወይ ድማ ፓራግራፍ ደጊምና ካብ ንጽሕፎ፣ ነቲ
ምሉእ ሓሳብ መጀመርያ መሪጽና፣ ደሓር ድማ ንቐድሖ። ክንቀድሕ ምስ`ንደሊ ነዚ ዝስዕብ ኣገባብ ንጥቀም (ኣብ ታሕቲ
ዘሎ ስእሊ ተመልከት)።

መጀመርያ ነቲ ክንቀድሖ ዝደለና ጽሑፍ ንመርጾ (ቁጽሪ 1)። ስዒብና ድማ (Copy) ዝብል (ቁጽሪ 2) ንጥውቕ። ነቲ ጽሑፍ
ብኸምዚ ኣገባብ ምስቀዳሕናዮ፣ ኣብቲ ክንቀድሖ ዝደለናዮ ቦታ ናይ`ቲ ዶኩመንት ክሊክ ንገብር`ሞ ’Paste’ (ቁጽሪ 3)
ንጥውቕ።
ንሓደ ጽሑፍ ወይ`ውን ስእሊ ካብ`ቲ ዘለዎ ቦታ ናብ ካልእ ከነግዕዞ ምስንደሊ (eller flytta)፣ መጀመርያ ብኸም`ዚ ኣብ
ላዕሊ ዝተጠቕሰ ኣገባብ ምስ መረጽናዮ፣ ቁጽሪ 4 ንጥውቕ (ምልክት መቐስ ተመልከት)።ደሓር ድማ ኣብ`ቲ ከነስግሮ
ዝደለናዮ ቦታ ናይ`ቲ ዶኩመንት ክሊክ ንገብር`ሞ ደሓር ድማ ’Paste’ (ቁጽሪ 3) ንጥውቕ።

