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 .ا جهت آشنایی تایپ انگلیسی را آموزش می دهیمابتدولی است  فارسیآموزش برای تایپ این 

 

 انگلیسیتایپ 

یا لپتاپ داشته باشیم می توانیم  (pc) ز انگشتان دست، تایپ با کامپیوترون استفاده ابدآنکه برای خوب  
کلیدهای میانبر  wordو در برنامه استفاده کنیم به باال  10ویندوز برای تایپ کردن انگلیسی از نسخه 

windows  وH  در کیبورد کامپیوتر فشار می دهیمرا همزمان. 

 نشان دادهکیبوردی روی صفحه . انتخاب می کنیمدر ورد را  Voice Dictation یپ صوتی یاپنل تا
دارد. زمانی که پنل تایپ صوتی  قرار میکروفون رنگی باال و سمت چپ آن، آیکون آبیشود و در گوشهمی

د و این گرددر حال گوش دادن به صورت خودکار فعال می به معنی Listening شود، حالتنمایان می
 .یمناستفاده ک توان از تایپ صوتی. در این حالت میمی شودآیکون میکروفون مشاهده  را در کنارعبارت 

 

وردتایپ انگلیسی با نرم افزار  1تصویر   
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 فارسیتایپ 

از زبان فارسی پشتیبانی نمی کند،  نرم افزار ورد در حال حاضر برای تایپ از طریق صوت، آنکهدلیل ب
 بایستی از طریق دیگری برای این امر اقدام کنیم.

صورت است در دسترس  .Docs.google.comwww از طریق گوگل داکس که از این آدرس آموزشاین 
 تحت وب را در اختیار ما قرار می دهد. wordداکس در واقع صفحه وگل گ می گیرد.

 شویم.باین سایت ت وب گوگل کروم وارد از مرورگر صفحاحتمًا می بایست ( نکته
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نام سایت را می نویسیمدر قسمت آدرس بار  2تصویر   

 
 

 

صفحه ی جدیدی ایجاد می کنیم 3تصویر   
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مانند  یبشویم زیرا اگر از مرورگر دیگر  docs.googleکه گفته شد بایستی از گوگل کروم وارد همانطور 
تفاده ن هم اسآاستفاده نماییم بعضی گزینه ها را برای ما نمی آورد و حتی از کلیدهای میانبر فایرفاکس 

 .ما نمی دهدآن را به دسترسی به  اجازهکنیم، 

 

 انتخاب می نمائیم Tools قسمت از در مرورگر گوگل کروم مطابق شکل 4تصویر 
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 ینه وجود نداردزاستفاده کنیم این گ Firefoxاز مرورگر  اگر 5تصویر 
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زبان نوشتار را فارسی می کنیم 6تصویر   

 
 

مطابق شکل زبان انگلیسی انتخاب است 7تصویر   
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از بین زبان های موجود زبان فارسی را انتخاب می کنیم 8تصویر   

 
 

میکروفن را به کامپیوتر یا لپتاپ اتصال می دهیم 9تصویر  
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روی شکل میکروفن کلیک چپ می کنیم 10تصویر   

 
 

شروع می کنیم به صحبت کردن 11 تصویر  
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 مراجعه کرده و کلیک می کنیم. در نوار ابزار  File قسمتبه پیوتر، ذخیره فایل روی کامبرای 

 را کلیک می کنیم. Downloadبین گزینه های موجود در 

 .از گزینه های موجود گزینه اول را که بما فایل قابل ویرایش ورد را می دهد را انتخاب می کنیمس سپ

 .مجموعه آفیس ها قابل نمایش است ردر اکثکه است.  docxفایل ورد در اینجا فرمت 

 

دریافت فایل و ذخیره فایلی که ایجاد کردیم در کامپیوتر 12تصویر   
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فایل ورد ذخیره شده را از این قسمت فراخوان می کنیم 13تصویر   

 
 

توانید از  مشابه همین کار را با گوشی موبایل بخواهید انجام دهید، میاگر . اینجا کار ما تمام استدر 
              " Gboard  100" آموزش صفر تا به همین منظور بنام آموزشی ایل ف استفاده کنید. Gboardاپ 

 آموزش آن را هم ببینید و بخوانید. تهیه شده که می توانید
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