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Ön söz 
 

Müasir dövrdə fərdi kompyüterlərin həyatımızın bütün 
sahələrində tutduğu yer və onun tətbiq sahələrinin günü-gündən 
artması hamıya məlumdur. Kompyüter artıq məişətimizə də daxil 
olub. 

Cəmiyyətin bütün sahələrində  informasiya texnologiyalarının 
intensiv tətbiq olunduğu bir zamanda hər bir insandan onun 
fəaliyyət sahəsinə aid olan məsələləri kompyüterdə həll etmək 
bacarığı tələb olunur.  

Kompyüter istifadəçilərinə təqdim olunan bu kitab ingilis və 
rus dillərində olan əməliyyatçı sistemlərdə terminlərlə bağlı 
qarşiya çıxan çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün nəzərdə tutulub. 

Kitabı tərtib edərkən müəlliflər əsas diqqəti ona yönəldiblər ki, 
fərdi kompyüterdən səmərəli istifadə etmək üçün müasir ofis 
proqramlarının imkanlarının, istifadə qaydalarının və onlarda 
işləmə vərdişlərinin öyrənilməsi asanlaşsın. Bu məqsədlə kitabda 
əvvəlcə Windows 2003 əməliyyat sistemi və kompyüterin əsas 
qurğuları haqqında məlumat verilmiş, sonra isə Word Office 
proqramı geniş şərh eilmişdir. 

Bu kitab kompyüteri müstəqil öyrənənlərin tələbəni ödəmək 
məqsədi ilə yazılmışdır və  Word Office proqramının əsas termin 
və elementlərini əhatə edir. Əsas termin və elementlər rus və 
ingilis variantlarında verilmiş, menyu əmrlərinin icra ardıcıllığı 
göstərilmişdir. Bütün əməliyyatlar geniş şəkildə izah edilmişdir.  

176 səhifədə şərh olunan Word Office proqramı kompyüterdən 
səmərəlı istifadə etməyə kömək edəcəkdir. 
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1. WINDOWS ƏMƏLİYYAT SİSTEMİ 
 

1.1. Kompyüterin yaranma tarixi 
 

Böyük fransız alimi Blez Paskal 1642-ci ildə ilk dəfə toplama 
əməliyyatını yerinə yetirən mexaniki maşın yaratmışdı. 

Alman riyaziyyatçısı Vilhelm Leybnis 1673-cü ildə elə 
mexaniki maşın yaratdı ki, toplama və vurma əməliyyatlarını 
yerinə yetirdi.  

Çarlz Bebbiçi 1830-ci ildə Analitik maşın təklif etdi. Həmin 
maşının iş prinsipi müxtəlif əməliyyatları yerinə yetirən 
perfokartlardan ibarət idi. 

Amerikalı German Holleritz 1884-cü ildə bu ideya əsasında 
maşın yaratdı. Bu maşın German Holleritzə böyük şöhrət gətirdi. 
Amerikalı German Holleritz 1896-cı ildə TMC kompaniyasını 
yaratmışdı. 

İBM (İnternational Business Machines Corporation) 1924-ci 
ildə Vatson tərəfindən yaradılmışdı. 

1941-ci ildə relelərlə işləyən maşın yarandı. 
1944-cü ildə Amerika Birləşmış Ştatlarında ilk hesablama 

maşını  Mark-I yarandı. 
1946-cı ildə Amerika Birləşmış Ştatlarında ENIAC 

(Electronic Numerical İnteqrator Analyzer and Computer) 
adlı ilk universal elektron hesablama maşını yarandı. 

1949-cı ildə İngiltərədə Çon fon Neyman tərəfindən Kembric 
Universitetində EDSAC adlı ilk kompyüter yaradıldı. 

Ilk dəfə elektron hesablama maşınları (EHM) elektron 
lampalardan təşkil edilmişdir. Elektron lampalar tranzistorlarla, 
yarımkeçirici diodlarla əvəz edildi.  

1971-ci ildə mikroprosessorların yaradılması nəticəsində ilk 
fərdi kompyüterlər yarandı. 

 
1.2. Kompyüter haqqında ümumi məlumat 

 
Kompyüter ingilis sözü olub tərcüməsi hesablayıcı deməkdir. 
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Kompyüter proqram əsasında sürətlə işləyən qurğudur.  Proqram 
- kompyüterin yaddaşına yazılmış əmrlər ardıcıllığıdır. Proqramlar 
proqramçılar tərəfindən tərtib edilir və proqramlaşdırma dillərində 
yazılır.  

Nəşriyyatlarda, təhsildə, tibb elmində, kitabxanalarda, 
səhiyyədə,  kinoşünaslıqda, xalçaçılıqda və toxuculuq 
sənayesində, texnologiyada, dizayn sahəsində və müxtəlif 
sahələrdə kompyüterdən istifadə edilməsi  demək olar ki, böyük 
nailiyyətlər əldə etməyə imkan verir.  

Müasir kompyüterlərdə Microsoft firması tərəfindən 
hazırlanmış Windows əməliyyat sistemindən geniş istifadə edilir. 
Müasir kompyüterlər müxtəlif konfiqurasiyaya malikdirlər. Lakin 
bütün kompyüterlərin  tərkib hissəsi eynidir: 

1. Sistem bloku 
2. Monitor 
3. Klaviatura 
4. Mouse  

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Şəkil 1.1. Kompyüterin ümumi görünüşü 
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Sistem bloku kompyüterin ən əsas hissəsidir. Sistem bloku 
cari məlumatları yadda saxlayır, hesab-məntiq əməllərini və 
idarəetmə funksiyalarını yerinə yetirir. Proqramın əmrlərini (riyazı 
əməlləri) və kompyüterin qurğularını inteqral mikrosxem idarə 
edir. Sistem blokunda qidalandırma bloku, disk qurğuları, şinlər 
və s. qurğular yerləşdirilmişdir. Elektron platalar üzərində 
mikrosxemlər və elementlər var. Kompyüterdə ən böyük elektron 
sxem ana platadır. Ana plata üzərində əməli yaddaş yerləşdirilir, 
şinlər birlədirilir. Əməli yaddaş verilənlərin yadda saxlanmasının 
təmin etmək üçün onları elektron mikrosxemlərə yazır. 
Kompyüterin daxilindəki qurğular şinlər ilə bir-birinə qoşulur və 
informasiya mübadiləsi aparılır. Şinlər vasitəsi ilə informasiya 
həm qəbul edilir, həm də ötürülür. Prosessor və əməli yaddaş şinə 
birbaşa birləşdirilir. Informasiyanın oxuma və qəbul etmə, ötürmə 
sürəti bu qurğularda prosessorda, əməli yaddaşda, vinçesterdə, 
şində, floppi disklərdə müxtəlif olur. Prosessor ana plata üzərində 
yerləşdirilir. Prosessor ən böyük mikrosxemdir. Hesab-məntiq 
qurğusu, idarəetmə qurğusu və yüksək sürətli yaddaş prosessorun 
ayrılmaz hissəsidir.  Prosessoru xarakterizə edən əsas parametr 
onun sürətidir. Kompyüterin sürəti onun bir saniyədə yerinə 
yetirdiyi mikroəməliyyatların-taktların sayı ilə ölçülür. Takt 
tezliyi gösrəricisi prosessorun əsas xarakteristikalarından biridir. 
Prosessor informasiyanın emalı ilə məşğul olur. Prosessorun işinin 
ayrı-ayrı mərhələləri takt adlanır. Müasir kompyüterlərdə Takt 
tezliyi qiqaherslərlə (QHs) ölçülür və kompyüterin  bir saniyədə 
neçə milyard əməliyyat yerinə yetirdiyini göstərir. Kompyüterin 
tezliyi bir saniyədə yerinə yetirilə bilən mikroəməliyyatlara 
deyilir. 

 
Kompyüterin modeli Takt tezliyi 

Pentium  133 MHs/san. 
Pentium Pro 200 MHs/san. 
Pentium MMX 233 MHs/san. 
Pentium II 300 MHs/san-dən çox 
Pentium IV 3.2 GHs/san-dən çox 
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Müasir informasiya texnikasında informasiya çox vaxt cəmi iki 
növ siqnalın köməyi ilə kodlaşdırılır: maqnitlənib və ya 
maqnitlənməyib, aşağı və ya yuxarı gərginlik və c. Adətən bir 
vəziyyət 0, digəri isə 1 rəqəmi ilə işarə olunur. İki dayanıqlı 
vəziyyətdə olan 0 və 1 yadda saxlayan yaddaş daşıyıcının tutumu 
ən kiçık yaddaş vahididir. Yaddaş vahidini xarakterizə edən belə 
kodlaşdırma ikilik kodlaşdırma, 0 və 1 rəqəmləri isə bit adlanır. 
Bit ingilis sözü olub “binary digit” ikilik rəqəm deməkdir. 
Yaddaş vahidi olan bu tutum vahidindən də böyük tutum vahidləri 
var. 

 
Bayt=8 bit 

1 Kbayt ( Kilobayt) 1024 bayt 210 bayt 
1Mbayt ( Meqa bayt) 1024Kbayt 220 bayt  
1 Qbayt ( Qiqabayt) 1024 Mbayt 230 bayt 

 
Standart 3,5 düyümlük elastik disketlərin həcmi 1,44 Mbaytdır. 
Sabit yaddaş olan Vinçestr (HDD də adlanır) tutumu isə 

yüksəkdir və Qbaytla ölçülür (10÷100 Qbayt və s. olur). 
Prosessor əməli yaddaşa yazılmış verilənləri emal edir və 

alınmış nətiçələri əməli yaddaşa yazır. Verilənləri əməli yaddaşa 
yazmaq və oxumaq mümkündür. Kompyüteri elektrik 
şəbəkəsindən ayıran zaman əməli yaddaşda olan informasiya itir. 
Əməli yaddaş elektrik enerjisidən asılıdır. Bu  yaddaş RAM, yəni 
Ixtiyari müraciət yaddaşı (randomacces memory-память с 
произольным доступом) adlanır. RAM-lar 32 ÷256Mb və daha 
yüksək tutumlu olur. 

Kompyüterlərin operativ yaddaşlarının sürəti yüksək olduqca, 
operativ yaddaşa yazılma, oxunma, axtarılma, tapılma sürəti də 
yüksək olur. 

 
1.3. Kompyüterin əsas və əlavə qurğuları 

 
Kompyüter əsas və əlavə qurğulardan ibarətdir. 
Əsas qurğular: 
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1. Prosessor kompyüterin “beyni”dir. Prosessor cari 

məlumatları yadda saxlayır, hesab-məntiq əməllərini və 
idarəetmə funksiyalarını yerinə yetirir. Kompyüterin bütün 
qurğularını idarə edir. 

2. Monitor – displey adlanır. Monitor və ya displey  
kompyüterdə olan informasiyanı ekranda əks etdirən 
qurğudur. Müasir monitorlar rəngli olur. Sistem blokunda  
yerləşdirilmiş elektron platası və xüsusi proqramlar 
vasitəsi ilə monitorlar idarə olunurlar. Monitor kompyüterə 
sistem blokunun daxilində yerləşdirimiş videokarta  
vasitəsilə birləşdirilir. Kompyüterin videosisteminin 
normal işləməsini təmin etmək üçün videokarta  
drayverlərindən istifadə olunur. Monitorlar iki rejimdə 
işləyir: mətn və qrafik. Mətn rejimində ekran 
mövqelərdən ibarət olur. Bir sətirdə 80 mövqe olur. 
Sətirlərin sayı 25-ə bərabərdir.  Mətn rejimində cəmi 
25x80=2000 simvol təsvir etmək olur. Qrafik rejimində 
ekran nöqtələrdən ibarət olur. Şaquli və üfüqi istiqamətdə 
nöqtələrin sayı ekranın yolvermə qabiliyyəti adlanır. 
Yolvermə qabiliyyəti 640x200, bu o deməkdir ki, monitor 
belə rejimdə şaquli istiqamətdə 200 nöqtə, üfüqi 
istiqamətdə 640 nöqtə təsvir edir.  

3. Klaviatura - kompyüterin tərkib hissələrindən biridir. 
Kompyüterə verilənlər və idarəedici əmrlər klaviaturanın 
köməyi ilə daxil edilir. Daxil olunan məlumatlar həm də 
monitorun ekranında əks olunur. 

4. Mouse – idarəetmənin səmərəliliyini artırmaq üçün 
kompyüterə əlavə olunmuş qurğudur. Mouse-un 
göstəricisi kursordur. Kursor vasitəsilə ekrandakı istənilən 
obyektə daxil olmaq mümkündür. 

 
 Əlavə qurğular: 
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1. CD-ROM - Kompakt diskləri oxuyan CD-ROM (Compact 
Disk Read Only Memory-si-di-rom) adlanan qurğudur. 

2. Printer- Cap qurğusudur. Bu qurğu sənədi cap etməyə 
imkan verir. 

3. Modem - Bu qurğu internet şəbəkəsinə qoşulmağa imkan 
verir.  

4. Skaner - Bu qurğu şəkillərin, qrafiklərin, diaqramların, 
mətnlərin kompyüterə köçürülməsinə imkan verir. 

5. Multimedia qurğuları – bu avadanlıqlar səs effektlərini 
yaratmaq, daxil etmək və xaric etmək  üçün səs kartları 
olan platalar, mikrofonlar və səs gücləndiriciləridir. 

 
1.4. Kompyüter virusları 

 
Kompyüterin proqramlarına dağıdıcı təsir göstərən proqrama 

kompyüter virusları deyilir. Viruslar ekranı qeyri-adi 
informasiyalarla doldurur, operativ yaddaşın tutumunu və 
hesablama sisteminin sürətini azaldır. Yeni qovluqlar yaradır. 

Proqramları silir, diski formatlaşdırır, bir sözlə sistemə dağıdıcı 
təsirlər göstərir.  

Sistemi viruslardan mühafizə etmək üçün antivirus 
proqramlarından istifadə olunur.  

Antivirus proqramlar virusların təsirinə imkan vermir. 
 

1.5. İdarəetmə paneli  
 

Kompyüterə yeni avadanlıqlar və proqram modulları əlavə 
olunduqda onlar  Windows əməliyyat sistemi ilə əlaqələndirilir.  

İdarəetmə panelində bir sıra proqram modulları yerləşıb. 
Proqram modullarından istifadə etməklə kompyüterin aparat 

komponentlərindən bir coxunun iş rejimini sistem ilə 
əlaqələndirməklə sistemi sazlamaq mümkündür.  

İdarəetmə panelinin pəncərəsi aşağıdakı əmrlər ardıcıllığı ilə 
ekrana gətirilir.  Start→Settings→Control Panel 
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(Пуск→Настройка→Панель управление). Proqram 
modullarını nəzərdən keçirək.   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.6. Monitor 

 
 Monitorla əlaqədar bir sıra əməliyyatlar bu utilit vasitəsilə 
yerinə yetirilir. Fon və fon şəkillərini dəyişmək üçün aşağıdakı 
əməliyyat seçilir: 
Start→Settings→ControlPanel→Display (Пуск→Настройка 
→Панель управление→Экран)  
 Ekranın görünüşündə dəyişiklik etmək üçün açılmış pəncərədə 
Desktop→Background (Рабочий стол →Фоновый рисунок) 
rejimindən istənilən şəkillərdən birini seçib Apply (Применить) 
və ya →ОК edilir.  

Səkil 1.4. İdarəetmə panelinin pəncərəsi 
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 Yaddaşda olan şəxsi şəkillərdən istifadə etmək üçün Browse 
(Обзор) rejiminə daxil olub açılan şəkillərdən birini seçmək 
kifayətdir. Şəkillərin monitorda müxtəlif vəziyyətdə 
yerləşdirilməsi üçün Position (Расположение) rejiminə daxil 
olmaq lazımdır. Fonun rəngini Color (Цвет) rejimindən seçmək 
mümkündür. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klaviaturadan və Mouse-dən bir müddət istifadə etmədikdə, 
kənardan müdaxiləni tənzim etmək üçün ekranın fonuna hərəkətli 
bir element  qoyulur. Bunun üçün Screen Saver  (Заставка) əmri 
seçilir. Sonra  
Start → Settings → Control Panel → Display → Screen Saver 
(Пуск →Настройка→Панель управление →Экран→  
Заставка) əmri yerinə yetirilir, bu zaman verilən siyahıdan  
obyektlərdən biri seçilir. Wait (Интервал) rejimində müddət 
müəyyən edilir →OK komandası verilir.  

Şəkil 1.5. Monitorun xüsusiyyətləri paneli 
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Öz  şəxsi mətnini qaçan sətirlərə əlavə etmək mümkündür. 
Bunun üçün  Screen (Saver Заставка) rejimindən 3DText 
(Бегущая строка)  nümunəsi seçilir, Setting (Параметры) 
rejiminə daxil olub şəxsi mətni Text (Текст) kiçik pəncərədə 
yerləşdirib fonun rəngini Color (Цвет ) rejimindən seçmək 
lazimdir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Təyin edilmiş vaxtdan sonra kompyüter istifadəçidən əmr 
almadığı hallarda ekrana hərəkətli şəkillər, qaçan sətirlər ekranda 
görünür. 

  
1.7. Dil göstəricilərinin klaviaturaya əlavə edilməsi 

  
  
 
 
 
 
 
 

Şəkil 1.6. Qaçan sətir paneli  
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Bu proqram moduluna daxil olduqda kompyüterdə olan bütün 
dillər və standartlar haqqında məlumat ekranda görünür. Tələb 
olunan dili klaviaturaya əlavə etmək mümkündür. Bunun üçün 
aşağıdakı əməliyyatı ardıcıllıqla etmək lazımdır: 
Start→Settings→Control Panel→Regional and Language 
Options (Пуск→Настройка→Панель управление→Язык и 
региональные стандарты)  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ekranda açılan yeni pəncərədə Language→Detalies 

(Языки→Подробнее→Параметры) rejimi seçilir və   
kompyüterə daxil edilmiş bütün dillər və standartlar görünür. 

 Tələb olunan dili aktivləşdirməklə klaviaturaya əlavə etmək 
mümkündür.  

 

Şəkil 1.7. Dil göstəricisinin klaviaturaya 
əlavə edilməsi pəncərəsi 
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1.8. Proqramın silinməsi və yeni proqramın 
yüklənməsi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Add or Remove proqramms (Установка и удаление 
программ) utilitləri kompyüterə sistem proqram modulları 
yüklənmək üçün və proqramları silmək üçün nəzərdə tutulur. 

Şəkil 1.8. Kompyüterdə olan bütün dilləri və 
standartları əks etdirən pəncərə 
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 Start →Settings→Control Panel→ Add or Remove Programs 
(Пуск→Настройка→Панель управление→Установка и 
удаление программ) əmrini icra edib, kompyüterdə olan 
proqramı silmək üçün Remove (Удалить) əmrini və ya yeni 
proqram yükləmək üçün isə Add Programs (Установка 
программ) əmri yerinə yetirilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.9. Şriftlərin əlavə edilməsi 

 
  Fonts (Шрифты) utiliti kompyüterdə olan bütün şriftlərin 
siyahısını ekranda göstərir. Şriftlərin köçürülməsi və silinməsi 
üçün bu aşağıdakı əmrlər ardıçıllığına daxil olmaq lazımdır: 
Пуск→Настройка→Панель управление→Шрифты 
(Start→Settings→Control Panel→Fonts). Bu əmri icra edərkən 
ekranda kompyüterdə olan bütün şriftlərin siyahısı açılır. Bu əmr 
ilə kompyüterdən  şriftləri silmək, həmçinin yeni şriftlər yükləmək 
mümkündür. 

Şəkil 1.9. Proqramın silinməsi və yeni proqramın 
yüklənməsi pəncərəsi 
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Start→Settings→Control Panel→Fonts→File→Add New Font 
(Пуск→Настройка→Панель управление→Шрифты 
→Файл→Установить новые  шрифты) əmrinə daxil olarkən 
yeni pəncərə açılır. Drivers (Диски) rejimində yeni şriftlərin 
diski seçilir, bu vaxt List of Fonts (Список шрифтов)  
hissəsində şriftlərin siyahısı görünür,  Select All (Выделить все) 
əmrinə daxil olub→OK etmək lazımdır. 

Kompyüterdən  şriftləri silmək üçün: 
Start→Settings→ControlPanel→Fonts (Пуск→Настройка→ 
Панель управление→Шрифты) əmrinə daxil olmaqla tələb 
olunan  şriftləri seçib klaviaturanın Delete düyməsini sıxmaq 
lazımdır. 

 
 
 
 
 
 

Şəkil 1.10. Şrift qovluğunun paneli 
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1.10. Çap qurğusu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompyüterə çap qurğusu - printer qoşulur. Принтеры utiliti 

kompyüterə qoşulmuş printerləri xüsusi drayverlər yükləməklə 

Şəkil 1.11. Şriftlərin köçürülməsi dialoq pəncərəsi 
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sistemə uyğunlaşdırmaq üçündür. Kompyüter qoşulmuş 
printerlərin yüklənməsindən sonra onların adını göstərir.  

Printer informasiyanı kağız üzərində çap etmək üçündür. 
Müxtəlif növ printerlərə rast gəlmək olar: matrisli, şırnaqlı, lazerli. 

Yüksək keyfiyyətinə, çap sürətinə və etibarlılığına görə lazerli 
printerlərdən daha çox istifadə edilir. 
 Start→Settings→Control Panel→Printers (Пуск→ 
Настройка → Панель управление→Принтеры) əmrini icra 
edərkən kompyüterə yüklənmiş printerlərin siyahısı görünür. 
Həmçinin kompyüterə qoşulmuş Faks–ın da adını görmək 
mümkündür. 

 
1.11. Mouse 

 
 Proqram modullarından biri də Mouse-dur. Kompyüterə 
Mouse adlı qurğunun əlavə edilməsi kompyüterdən istifadənin 
səmərəliliyini artırır.  
 Start→Settings→Control Panel→Mouse (Пуск→Настройка 
→Панель управление→Мышь) əmrini icra edərkən siçana aid 
hər hansı göstəriciləri dəyişmək mümkündür.   

Mouse iki idarəedici düymədən ibarətdir. Sol düymə qeyd 
edilmiş idarəedici əmrlərə daxil olmaq imkanını verir. Sağ düymə 
isə hər obyektin özünə məxsus kontekst menyusunun idarəedici 
menyu əmrlərindən istifadə etmək imkanını verir. Mouse-un 
göstəricisi kursordur.  

Müasir kompyüterlərdən biri olan Notebook-da Mouse 
sensorlu planşeti ilə əvəz edilmiş və burada sensorlu planşetini 
idarə edən sağ və sol düyməciklər var. Bu düyməciklər də eyni ilə 
Mouse-un funksiyalarını yerinə yetirir. Sensor – fiziki hadisələrin 
elektrik siqnalına çevrilməsini və bununla da kompyüterin həmin 
fiziki kəmiyyətləri hiss etməsini və ona reaksiya verməsini təmin 
edən qurğudur. Sensorlu planşetini idarə edən sağ və sol 
düyməcikləri ilə kompyüteri idarə etmək mümkündür.  
 Mouse-un sağ və sol düymələrinin funksiyalarını dəyişmək 
mümkündür. Buna görə Idarəetmə panelinə daxil olub Mouse-un 
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proqram modulu seçilir. 
Start→Settings→Control Panel→Mouse→Buttons (Пуск→ 
Настройка→Панель управление→Мышь→Кнопки 
мыши) əmrini icra edərkən Mouse-un iki dəfə ardıcıl olaraq klik 
etmə sürətini dəyişmək, həmçinin Mouse-un sağ və sol 
düymələrinin funksiyalarını dəyişmək mümkündür.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Start→Settings→Control Panel→Mouse→Pointer (Пуск→ 
Настройка→Панель управление→Мышь→ Указатели) 
əmrini icra edərkən verilmiş siyahıdan Mouse-un müxtəlif 
göstəricilərini seçmək mümkündür. 
Start→Settings→Control Panel → Mouse→Pointer Options 
(Пуск →Настройка→Панель управление →Мышь → 
Параметры указателя) əmrini icra edərkən Mouse-un 
göstəricilərinin sürətini tənzimləmək mümkündür. 
 

 
 
 

Şəkil 1.12. Mouse-un düymələrinin tənzimlənməsi  paneli 
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Şəkil 1.13. Mouse-un göstəricilərinin sürətinin 
tənzimlənməsi paneli 

 

Şəkil 1.4. Siçanın müxtəlif göstəricilərini göstərən 
panel 
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1.12. Klaviatura 
 

Klaviatura  kompyüterin ən vacib elementlərindən biridir.  
Klaviaturada klavışləri 5 qrupa bölmək mümkündür: 
 

1. Xüsusi klavışlər - ENTER, Esc, İnsert, Tab.  
2. Hərf, rəqəm klavışləri. 
3. Registrləri bir-biri ilə əvəz edən klavışlər –ALT, Ctrl, 

Shift. 
4. Kursorun vəziyyətini dəyişən klavışlər –Home, End, 

PGUP, PGDN. 
5. Funksional klavışlər-F1, F2………..F10. 
6. Klaviaturanın üzərində 101-104 düymə var. F1-F10 

funksional düymələrdir. Bu düymələrin hər birinin 
funksiyası var. Kompyüterə Mouse adlı aparatın əlavə 
edilməsi bu funksional düymələrdən istifadəni bir xeyli 
azaltmış olur. 

 
Rəqəm düymələrinin üzərindəki işarələrdən istifadə etmək 

üçün SHIFT düyməsini sıxıb tələb olunan işarələrdən birinə daxil 
oluruq. 
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1.13. Klaviaturanın düymələrinin funksiyaları 
Esc Escape keçid deməkdir. Bəzi menyuların 

bağlanmasını icra edir. 
Tab Abzas etmək, həmçinin kursoru müəyyən 

addımlarla hərəkət etdirmək mümkündür. 
Caps Lock Baş hərflərin yazılışını icra edir.  
Shift  İşarələri yazarkən, həmçinin mətnin 

ortasında böyük hərflər yazarkən istifadə 
edilir. 

Home Kursoru sətrin əvvəlinə keçirir. 
End Kursoru sətrin sonuna keçirir. 
Alt  Acılmış proqramdakı menyunu seçir. 
Enter Daxil etmə, təsdiq etmə düyməsidir. 

Seçilmiş fayla, proqrama daxil olmaq 
üçün, həmçinin kursoru yeni sətrə 
keçirmək üçün istifadə olunur.   

Back Space Kursor qeyd olunan yerdən soldakı 
hərfləri silir. 

Del  Seçilmiş obyekti, həmçinin kursorun 
sağında olan hərfi silir.  

Ctrl+Alt+Delete Kompyüterdə işləyərkən bir problem 
yaranarsa, yəni “donma” meydana çıxarsa, 
bu düymələrdən istifadə etdikdə 
kompyüter avtomatik sönür və yenidən 
yüklənir. 

Page up Kursoru səhifənin əvvəlinə keçirir. 
Page down Kursoru səhifənin sonuna keçirir. 
Shift+ Alt Klaviaturanın dil göstəricilərinin 

dəyişdirilməsini icra edir. 
Spacebar  
 

Spacebar –aralıq boşluq düyməsidir.  
Sözlər arası interval zamanı istifadə edilir. 

 
 

Kursorun istənilən istiqamətə hərəkətini 
təmin edir. 

Start (Пуск) Start (Пуск) menyusuna daxil olmaq 
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mümkündür. 

 
 

Bu düymə ekranda kontekst  menyusunun 
görünməsini tənzim edir.  
 

Ins Insert əlavəetmə düyməsidir. Bu 
düymədən istifadə edən zaman 
klaviaturadan daxil olunmuş simvol kursor 
olan yerdə qeyd edilir, ondan sonra gələn 
simvollar sağa sürüşdürülür. 

Ctrl+Ins Seçilmiş obyektin nüsxəsini yaradır və 
buferə köçürür. 

Shift +Ins Buferdəki məlumatı kursorun yerləşdiyi 
yerə köçürür. 

Shift+Home Kursordan solda qalan sətir hissəsini qeyd 
edir. 

Shift+End Kursordan sağda qalan sətir hissəsini qeyd 
edir. 

Ctrl  Bu düymə ilə mətndəki müxtəlif sətirlərdə 
yazılmış ayrı–ayrı sözləri və ya ifadələri 
yadda saxlamaq mümkündür. Mouse ilə 
tələb olunan obyektin biri seçilir, 
Копировать (Copy) əmrinə daxil olunur  
və sonra  Ctrl düyməsini sıxıb 
saxlamaqla, Mouse ilə tələb olunan digər 
obyektlər bir-bir seçilir və hər dəfə 
Копировать (Copy) əmrinə daxil olunur. 
Nəhayət, kursor qeyd olunmuş yerdə 
Вставить (Paste) əmri ilə yaddaşdan 
köçürmək mümkündür.  

Ctrl+S İcra olunan əməliyyatları yaddaşda 
saxlayır. 

Ctrl+X Seçilmiş obyekti kəsir. 
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Ctrl+C Seçilmiş obyektin nüsxəsini yaradır və 
buferə köçürür. 

Ctrl+V Buferdəki məlumatı kursor olan yerdə 
qeyd edir. 

Ctrl+A Siyahıda olan bütün faylları (və ya faylda 
olan bütün informasiyanı) tam seçir. 

Ctrl+F Hər hansı bir sözün mətndə axtarılması 
mümkündür. 

Ctrl+H Hər hansı bir sözün mətndə əvəz edilməsi 
mümkündür. 

Ctrl+G Hər hansı bir fəslə, səhifəyə avtomatik 
keçmək mümkündür. 

Ctrl+P Faylın çapa verilməsi. 
Ctrl+Shift+Home Kursordan əvvəlki mətn hissəsini qeyd 

edir. 
Ctrl+ Shift+End Kursordan sonrakı mətn hissəsini qeyd 

edir 
Print Screen Cari ekranın (səhifənin, menyuların) 

şəklini çəkir.  
Scroll lock Bəzi proqramlarda kursorun vərəqdən 

vərəqə keçməsini icra edir. 
Pause  Bəzi proqramların işini dayandırmaq 

mümkündür. 
F1 Kömək əmri olan Справка (Help) 

menyusunu ekrana gətirir. 
F4 Alt+F4 düymələri pəncərəni bağlayır. 
F5  Edit→Find and Replace 

(Правка→Найти и Заменить)  menyu 
əmri açılır. 
 Hər hansı bir sözü mətndə axtarmaq, əvəz 
etmək həmçinin hər hansı bir fəslə, 
səhifəyə avtomatik keçmək mümkündür. 

F7  Tools → Spelling and Setting 
(Сервис→Правописание)  menyu 
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əmrinə uyğundur. 
Rus və ingilis dilində yazılmış mətni 
orfoqrafik yoxlayır. 

F10 Alətlər panelindən menyunu seçir. 
F12  File→Save as (Файл→Сохранить 

как) menyu əmrinə uyğundur. 
Bu menyu əmri yeni sənəd yaradarkən onu 
yaddaşda  saxlamaq imkan verir. 

 
Xüsusi imkanları nəzərə alan proqram modulu  

Bu proqram modulu zəif görən, zəif eşidən, hərəkətləri məhdud 
olan səxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Belə fiziki çatışmamazlıqları olan şəxslər Accessibly 
(Специальные возможности) proqram moduluna daxil 
olmalıdır. 
Start→Proqrams→Accessories→ Accessibly→ On-Screen 
Keyboard (Пуск→ Программы → Стандартные → 
Специальные возможности→Экранная клавиатура) bu 
menyu əmri ilə ekranda klaviatura görünəcək. Mouse-un köməyi 
ilə həmin klaviaturanın düymələrinə daxil olub mətn yığmaq olar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Səkil 1.16. Ekranda görünən xüsusi 

 



31 
 

1.14. Yerinə yetirilən əməliyyatların müxtəlif  
üsullar ilə icrası  

 
Yerinə yetirilən əməliyyatlari 3 üsulla: həm klaviaturanın 

düymələrindən istifadə etməklə, həm Mosue-un sağ düyməsini 
sıxmaqla açılmış kontekst menyusundan istifadə etməklə, həm də 
alətlər panelindəki rejimlərə daxil olmaqla yerinə yetirmək olar. 
Kontekst menyusu obyektin – fayl, papka və ya ekranda görünən 
hər hansı bir elementin üzərində yerinə yetirilə bilən əmrlərin 
siyahısıdır. Mose-un göstəricisi ilə obyekti seçib, sağ düyməni 
sıxsaq ekranda açılan menyu həmin obyektin kontekst menyusu 
olur. 

 
Alətlər panelin-
də və Mouse-un 
sağ düyməsi ilə 
açılan kontekst 
menyusundakı   
əmrlərin adı 

Klaviaturanın 
düymələrindən 
istifadə etməklə 

Yerinə yetirilən 
əməliyyatlar 

Copy 
Копировать 

Ctrl+C  
Ctrl+Insert 

Qeyd olunan mətnin 
yaddaşa nüsxələnməsi. 

Cut  
Вырезать 

Ctrl+X 
Shift+Del 

Qeyd olunan mətnin 
yaddaşa köçürülməsi 

Paste  
Вставить 

Ctrl+V 
Shift +Insert 

Yaddaşa köçürülmüş 
obyektin  kursor duran 
yerdə qeyd olunması.  

Delete 
Удалить 

Del Qeyd olunan mətnin 
silinməsi. 

Undo 
Отменить 

Ctrl+Z 
Ctrl+Y 

Axırıncı əməliyyatın 
ləğvi. 

Select All 
Выделить все 

Ctrl+A 
 

Mətnin tam seçilməsi. 

Save 
Сохранить 

Ctrl+S 
 

Sənədin yaddaşda 
saxlanması.  



32 
 

Open 
Открыть 

Ctrl+O 
 

Yaddaşda olan sənədin 
açılması. 

Print  
Печать 

Ctrl+P 
 

Sənədin çapa veril-
məsi. 

Find  
Найти 

Ctrl+F 
 

Hər hansı bir sözün 
mətndə axtarılması. 

Replace 
Заменить 

Ctrl+H 
 

Hər hansı bir sözün 
mətndə əvəz edilməsi. 

Go To 
Перейти 

Ctrl+G 
 

Avtomatik fəslə, 
səhifəyə keçmək   
mümkündür. 
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1.15. Əməliyyat sisteminin işçi stolu 
 

Windows sisteminin əsas işçi ekranı  işçi stol adlanır. 
Windows yükləndikdən sonra ekranda İş stolu (Desktop -
Рабочий стол) görünür. İşçi stolda Windows sisteminin 
obyektləri və idarəetmə elementləri yerləşir.   İşçi stolun standart 
elementləri:, My computer (Мой компьютер), Recycle Bin 
(Корзина), Start (Пуск menyusu), My documents (Мои 
документы) və əlavə edilmiş proqramların nişanlarıdır. Nişan 
obyektin özünü təmsil edir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İşçi stolu (Desktop -Рабочий стол) heç bir qovluğa daxil 

deyil, ən yüksək səviyyəli   qovluq  hesab edilir. Digər qovluqlar 
isə  İşçi stolu qovluğuna daxildir. 

Əlavə olunan proqramların nişanlarını iş stolunda yerləşdirmək 
üçün: 
Start→Proqramm→ CorelDraw (Пуск→Программы→ 
CorelDraw) proqramının üzərində Mouse-un sağ düyməsini 

Səkil 1.17. İşçi stolu 
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sıxmaqla, açılmış kontekst menyusundan  Create Shortcut 
(Создать ярлык) menyu əmrinə daxil olub, sonra Mouse 
vasitəsilə iş stoluna tərəf sürüşdürmək lazımdır. 

Mouse vasitəsi ilə işçı stolunun elementləri aktivləşdirilir. 
Sonra Mouse-un sağ düyməsini sıxarkən açılmış kontekst 
menyusundan Open (Открыть) və s. əmrlərə daxil olmaq 
mümkündür. Mouse-un sol düyməsini bu elementlərin üzərində 
iki dəfə sıxmaqla bu elementə daxil olmaq mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Səkil 1.18. Əlavə edilmiş proqramların nişanlarının 
işçi stolunda yerləşdirilməsi yolu 

 



35 
 

1.16. “My computer” sistem qovluğu 
 
İşçi stolda Mənim kompyüterim (My computer-Мой 

компьютер) elementi aktivləşdirilir və klaviaturada ENTER 
düyməsini sıxmaqla, açılmış işçi pəncərəsində bütün disklərin, 
idarəetmə panelinin, mənim sənədlərimin elementləri görünür.  

Kompyüterə fləş, printer, skaner və s. qurğular qoşularsa, bu 
elementlər də  açılmış işçi pəncərəsində görünəçək. 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.17. “My computer” sistem qovluğunun elementləri 
 

“My computer” sistem qovluğunun elementləri 
aşağıdakılardır: 
Disk 3,5 (A) Elastik disket kompyüterə yeni 

informasiyalar əlavə etmək, həmçinin 
kompyüterin yaddaşından informasiyalar 
göturmək üçün istifadə olunan yaddaş 

Səkil 1.19. “My computer” sistem 
qovluğunun paneli 
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daşıyıcısıdır. Elastik disketin tutumu 1.44 
Mbaytdır. 

Disk (C) və 

 Disk (E) 

Kompyüterin əsas yaddaşı 2 disk arasında 
paylanır. Disk (C)-də əsas məlumatlar, 
yəni Windows qovluğunda sistem faylları, 
Proqram File qovluğunda isə bütün 
proqramların faylları yerləşir. 

DVD-RAM 

дисковод (F) 

Lazer diski iri həcmli informasiyalar üçün 
çox sərfəli və etibarlıdır. Proqramların 
yüklənməsi üçün də etibarlıdır. Hazirda 
müasir texnikada video-filmlərin, musiqi 
fayllarının yazılmasında geniş istifadə 
olunur. Yaddaş tutumu 660-1.2 Qiqabayt 
olan yaddaş daşıyıcısıdır. 

 My documents 

(Мои 

документы) 

Tərtib olunan bütün sənədlər avtomatik 
olaraq bu qovluqda saxlanılır və tələb 
olunan sənədin açılması əməliyyatı da bu  
qovluğa daxil olmaqla əldə edilir.  

 Documents 

(Общие 

документы) 

Ümumi sənədlər musiqi, video, şəkillər 
burada yerləşir. 

Документы-

User 

İstifadə olunan sənədlər bu qovluqda 
toplanır. 

 My retwork 

places  

(Сетевое 

окружение) 

Şəbəkəyə daxil olan kompyüterləri 
göstərir. Şəbəkə dövrəsində olan bütün 
kompyüterlər biri digər kompyüterin 
yaddaşında olan informasiyalardan istifadə 
etmək imkanına malikdir. Həmçinin, digər 
kompyüterin yaddaşından tələb olunan 
sənədi capa göndərmək mümkündür. 
Şəbəkədə olan bir kompyüter İnternetə 
qoşulur, digər kompyüterlər paralel olaraq 
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İnternetdə işləyə bilir. 
Сканеры и 

камеры 

USB Video 

Device 

Kompyüterin kamerasından və kompyüterə 
qoşulmuş skaner qurğusundan  istifadə 
etmək mümkündür. 

 
1.18. Kontekst menyusunun əmrləri 

 
Mənim kompyüterim (My computer-Мой компьютер) 

elementi aktivləşdirilir. Mouse-un sağ düyməsini sıxarkən açılmış 
kontekst menyusunda aşağıdakı menyu əmrlərinə daxil olmaq 
mümkündür. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Səkil 1.20. My computer elementinin kontekst 
menyusu 
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Kontekst menyusunun əmrlərinin icrasını nəzərdən keçirək: 

 Open  
(Открыть) 

“My computer” elementinin işçi 
pəncərəsini açır. 

 Explorer 
(Проводник) 

Bütün disklərdəki fayl və 
qovluqlarla işləmək mümkündür. 

 Search  
(Найти) 

Tələb olunan faylı tapmaq 
mümkündür. 

 Manage 
(Управление) 

İdarəetmə pəncərəsinə daxil olmaq 
olar. 

Delete 
(Удалить) 

Silmək mümkündür. 

 Create Shortcut 
(Создать ярлык) 

“My computer” elementi üçün 
ikinci nişan yaradır. 

 Rename 
(Переименовать) 

“My computer” elementinin adını 
dəyişməyə imkan verir. 

 Properties 
(Свойства) 

“My computer” elementi 
haqqında informasiya bu əmrdə 
yerləşmişdir. 

 

1.19. Kompakt disklər 
Kompakt disklər böyük tutuma malikdir. Kompakt disklərin 

tutumu demək olar ki, 400 elastiki disketin tutumuna bərabərdir. 
Onlardan istifadə etmək çətinlikləri aradan qaldırır. Tətbiqi 
proqramların imkanları artdıqca, onları yadda saxlamaq üçün tələb 
olunan yaddaş tutumu da artır.  

Kompakt disklərdən istifadə etdikdə proqramları maneəsiz 
kompyüterə yükləmək mümkündür. Kompyüterə kompakt diskləri 
oxuya bilən qurğular əlavə edilir. Kompakt disklərdən materialı 
kompyüterin yaddaşına köçürmək üçün aşağıdakı əməliyyatları 
yerinə yetirmək lazımdır. My Documents→DVD-RAM Disk (F) 
(Мой компьютер→DVD-RAM дисковод(F)) elementi 
aktivləşdirilir, diskdən tələb olunan material seçilir. Seçilmiş 
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materialın üzərində Mouse-un sağ düyməsi sıxılır, açılmış 
kontekst menyusundan Send to→My Documents 
(Отправить→Мои документы) əmrlər ardıcıllığı yerinə 
yetirilir. KOMPYÜTERin yaddaşındakı informasiyani kompakt 
disklərə köçürmək üçün kompyüterə CD-RW adlanan qurğu əlavə 
edilir. Əvvəlcə My Documents (Мои документы)  qovluğuna 
daxil olub, kompakt diskə köçürülən material seçilir. Sonra  
Mouse-un sağ düyməsi  sıxılır, açılan kontekst menyusundan 
Send to→DVD-RAM Disk (F) (Отправить→DVD-RAM 
дисковод(F)) əmri yerinə yetirilir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bu zaman ekranın aşağısında balaca bir pəncərə görünür, 

Mouse ilə You have file waiting to be written to the CD 
(Имеются файлы, ожидающие записи на компакт-диск) 
əmrinə klik etmək lazımdır. 
 

 

 
Səkil 1.22. Sənədin köçürülməsini xəbərdar edən pəncərə 

Səkil 1.21. KOMPYÜTERin yaddaşındakı 
informasiyanın kompakt disklərə köçürülməsi 
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Bu zaman ekranda açılmış pəncərədə File Ready to be Written 
to the CD (Подготовленные для записи на СD файлы) əmri 
üzərində Mouse ilə klik edilir, Mouse-un sağ düyməsi sıxılır, 
açılan kontekst menyusundan Write this file to CD→Next 
(Записать файлы на компакт диск→Далее) əmri icra edilir. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Səkil 1.23. Sənədin köçürülməsi 
 

Səkil 1.24. Sənədin köçürülməsinin davamı paneli 



41 
 

Yüklənmə qurtarandan sonra  açılmış yeni pəncərədən Finish  
(Готово) əmri seçilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.20. Flash informasiya daşıyıcısı 
 

Müasir texnologiyanın inkişafı daha kiçik ölçülü informasiya 
daşıyıcıları yaratmışdır. Bu fləş informasiya daşıyıcısı (Flash 
Card)-dır. Daha böyük tutuma malik olan informasiya 
daşıyıcısıdır. Xüsusi növ yaddaş qurğusudur. Belə qurğuda 
saxlanılan informasiya enerjidən asılı deyil və enerji kəsildikdə 
belə informasiya itmir. 1Gbayt və daha böyük tutuma malik 
fləşlər mövcuddur.  

Kompyüterə fləşin daxil edilməsi üçün xüsusi yuva var. Bu 
yuva USB (Universal Serial Bus - универсальная 
последовательная шина) universal ardıcıl şin portu adlanır. 
Fləşdən seçilmiş materialı, obyektı, musiqini kompyüterin 
yaddaşına adi qayda ilə köçürmək mümkündür.  

 My Documents (Мой компьютер) elementinə daxil olub, 
Fləş yaddaş daşıyıcısını seçib Mouse-un sağ düyməsini sıxırıq. 
Ekranda açılan kontekst menyusundan Send to→My Documents 
(Отправить→Мои документы) əmri seçilir. 

Səkil 1.25. Yüklənmə dialoq pəncərəsi 
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Kompyüterin yaddaşından yazılmış məlumatları Fləş 
informasiya daşıyıcısına köçürmək üçün: 
 My Documents (Мои документы) qovluğuna daxil olub 
köçürülən materiali seçib  Mouse-un sağ düyməsini sıxmaq 
lazımdır. Ekranda açılan kontekst menyusundan Send 
to→Kingston(D) (Отправить→Kingston(D))  əmri seçilir. 
(qeyd: fləş qurğusu müxtəlif firmalar tərəfndən hazırlandığı üçün 
fləşlərin adı müxtılf olur. Bəzən kontekst menyusunda Fləş 
informasiya daşıyıcısı Disk F kimi də görünür.) 
  

1.21. Bluetooth qurğusu 
 
Müasir kompyüterlərdə Bluetooth qurğusu yerləşdirilib. Bu 

qurğu radiodalğalar diapazonunda əlaqə yaratmaq imkanına 
malikdir. Yəni, mobil telefon ilə komüter arasında əlaqə naqilsiz 
baş verir. Bluetooth qurğusu olan kompyüterin yaddaşına 
yüklənmiş şəkilləri, həmçinin musiqini bu qurğu olan digər 
kompyüterlərə, mobil telefonlara, flaşlərə, MP3 qurğularının 
yaddaşına və ya əksinə, bu qurğuların yaddaşına yüklənmiş 
şəkilləri, həmçinin, musiqini kompyüterin yaddaşına yükləmək 
mümkündür. Əvvəlcə kompyüterdə Bluetooth qurğusunun 
düyməsini açıq vəziyyətdə saxlamaq lazımdır, bu zaman ekranın 
aşağısında Bluetooth nişanı görünəcək. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Səkil 1.26. Bluetooth nişanı 
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Kompyüterdən tələb olunan şəklin və ya musiqinin 

göndərilməsi üçün: 
Həmin faylı secilir və Mouse-un sağ düyməsi sıxılır, açılmış 

menyudan Send to Bluetooth (Отправить→Устройства 
Bluetooth) əmri icra olunur. Sonra açılmış pəncərədən Send file 
with Bluetooth→Browse (Мастер передач файлов через 
Bluetooth→Обзор) əmri icra olunur və qurğunun adı secilir. 
Sonra Next→OK  (Далее→OK) əmri yerinə yetirilir. 

Axtarılan qurğu tapılır, həmin qurğunu seçib →OK edirik və 
beləliklə, obyekt tələb olunan qurğuya yüklənir. Bu əməliyyatı 
əksinə də etmək olar.  
 

 

Səkil 1.27. Obyektin Bluetooth qurğusuna 
göndərilmə paneli 
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Səkil 1.28. Bluetooth qurğusuna obyektin 
yüklənməsi panelləri 
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1.22. Recycle bin (Səbət) haqqında məlumat 
 

Səbət müvəqqəti bufer aralıq yaddaşıdır. Silinmiş və ya ləğv 
edilmiş fayllar burada yerləşir. Bu fayllar bir müddətdən sonra 
buradan da avtomatik silinir. Faylın tam silinməsi üçün: 

İşçi stolunda Səbət (Корзина –Recycle Bin)-ə daxil olub, 
açılmış pəncərədə fayl seçilir, sonra klaviaturada Del düyməsini 
və ya Mouse-un sağ düyməsini sıxmaq lazımdır. Açılmış kontekst 
menyusundan Delete (Удалить)  əmrini seçib, açılmış yeni 
pəncərədə Yes (Дa) əmrini icra etmək lazımdır. 

 

 
 
 

Bəzən təsadüf nəticəsində silinmiş faylın bərpası tələb olunur. 
Bu vaxt Səbət (Recycle - Bin Корзина)  elementinə daxil olub, 
açılmış pəncərədə həmin faylı seçib Mouse-un sağ düyməsini 
sıxmaq lazımdır. Sonra açılmış kontekst menyusundan Restore 
(Восстановить) əmri icra edilir. Beləliklə faylın bərpası təmin 
olunur və fayl yerləşdiyi qovluğa qaytarılır.   

Səkil 1.29. Səbət   paneli 
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Səbətin tam təmizlənməsi tələb edilərsə, İşçi stolunda  
(Desktop- Рабочий стол )  Recycle Bin  (Корзина) elementenə 
daxil olub Mouse-un sağ düyməsi sıxmaq lazımdır. Sonra ekranda  
açılmış kontekst menyusundan Empty Recycle Bin (Очистить 
корзину) əmri  yerinə yetirilir. 

Disketlərdən və digər yaddaş daşıyıcılarından silinmiş faylların 
bərpası mümkün deyil. Çünki, bu fayllar silinərkən səbətə daxil 
olmurlar. Bu fayllar bir dəfəlik silinir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Səbət (Recycle Bin - Корзина) elementinin üzərində Mouse-
un sağ düyməsini sıxarkən açılmış kontekst menyusundan 
Properties (Свойства) əmrinə daxil olduqda səbətin yaddaş 
tutumu tənzimlənir. 

Səkil 1.30. Faylın bərpa olunması paneli 
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1.23. Windows Explorer (Bələdçi) 
 

Bələdçi (Windows Explorer-Проводник) – xüsusi 
xidmətedici proqramdır. Bu proqramda fayl və qovluqlar üzərində 
əməliyyatlar etmək daha rahatdır.  

Bələdçi (Windows Explorer-Проводник) pəncərəsi iki 
paneldən ibarətdir: sağ və sol. Sol paneldə qovluqların adları 
görünür. Qovluqların adlarının qarşısında “+” işarəsi var. Bu, o 
deməkdir ki, bu qovluqların daxilində alt qovluqlar yerləşmişdir. 
Qovluğu Mouse ilə aktivləşdirən zaman sağ paneldə qovluqlar 
ekranda açılır. Bu zaman pəncərənin sağ panelində fayl və 
qovluqların siyahısı görünür.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bələdçi (Windows Explorer-Проводник) pəncərəsinin iki 

panelinin ekranda görünməsi fayl və qovluqlar üzərində aparılan 
əməliyyatları asanlaşdırır. Əməliyyatlar dedikdə, yeni fayl və 
qovluqların yaradılması, adlarının dəyişdirilməsi, silinməsi, bir 
qovluqdan başqa qovluğa köçürülməsi, capa verilməsi, açılması, 
yaddaş daşıyıcılarına  köçürülməsi nəzərdə tutulur. 

Səkil 1.31. Bələdçi   pəncərəsi 
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1.24. Fayllar haqqında ümumi məlumat 
 

Fayllar informasiya yığımına deyilir. Fayllar mətn, şəkil, video, 
səs, qrafik şəklində ola bilər. Faylları xarakterizə edən parametrlər 
faylın adı, tipi, ölçüsü, yaranma tarixidir. 

 
Qeyd: Bir qovluqda eyni adlı və eyni tipli fayl yerləşdirmək 
mümkün deyil. Bu fayllardan biri digərini əvəz edəcək. Ona  görə 
də faylı yadda saxlayarkən adın seçilməsinə fikir vermək lazımdır.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fayllar müəyyən adla qovluqlarda yadda saxlanılan 
informasiya yığımıdır. Yeni qovluq yaratmaq üçün aşağıdakı əmr 
yerinə yetirilir. 
  My documents → File→New→Folder (Мои документы → 
Файл → Создать →Папку) menyu əmrinə daxil olduqda New 
Folder (Новая папка) adlı yeni qovluq  yaranacaq. Qovluğa ad 
veririk. Fayllara ad verərkən xüsusi simvollardan istifadə etmək 

Səkil 1.32. Mənim sənədlərim paneli 
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olmaz. Fayllar qovluqlarda saxlanılır. Bir qovluğun daxilində bir 
neçə qovluq  yerləşdirmək mümkündür.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faylın  seçilməsi 
Bələdçi (Windows Explorer-Проводник) və ya Mənim 

sənədlərim (My documents- Мои документы) pəncərəsindən 
tələb olunan faylı tapıb Mouse-un sol düyməsi ilə seçirik bu 
zaman faylın adı tünd göy rəngdə olur. Seçilmiş fayl üzərində 
istənilən əməliyyat aparmaq mümkündür. Seçilmiş fayl üzərində 
Mouse-un sağ düyməsini sıxarkən açılmış kontekst menyusundan 
hər hansı bir menyu əmrinə daxil olmaqla  faylı müxtəlif yaddaş 
daşıyıcılarına Disk 3,5(A), CD diskə, fləş diskə göndərmək, 
başqa qovluğa köçürmək, kəsmək,  silmək, adını dəyişmək, 
nüsxəsini və nişanını yaratmaq, capa vermək, arxivləşdirmək 
kimi əməliyyatlar etmək mümkündür. 

Səkil 1.33. Faylın yaradılması paneli 
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 Properties (Свойства)  menyu əmrini icra etdikdə Fayl 
haqqında ümumi məlumatı, faylın yarandığı və dəyişiklik 
olunduğu tarixi bilmək mümkündür. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bir neçə faylın birdən seçilməsi: 

Əməliyyatın bir neçə fayl üzərində birdən aparılması tələb 
olunduqda, faylların birdən seçilməsi vacibdir. Əgər fayllar 
ardıcıl yerləşibsə, klaviaturada Shift düyməsini sıxıb saxlayaraq 
Mouse-un sol düyməsi ilə birinci və axırıncı faylı seçmək 
lazımdır.  

Səkil 1.34. Faylın kontekst menyusunun paneli 
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Əgər tələb olunan fayllar ayrı-ayrı yerlərdə yerləşibsə, 
klaviaturada Ctrl düyməsini sıxıb saxlayaraq Mouse-un sol 
düyməsi ilə tələb olunan faylları bir-bir seçmək lazımdır.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.25. Faylın atributları 
 

Свойства (Properties)  menyu əmrini icra etməklə Fayl 
haqqında ümumi məlumatdan əlavə Faylın atributlarını 
seçmək mümkündür. Faylın 4 atributu var: 

 
Read-only 
(Только 

Belə atributlu faylı ancaq oxumaq mümkündür. 
Bu cür fayl daxilində heç bir dəyişiklik etmək 

Səkil 1.35. Fayllar qrupunun  qeyd olunması 
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чтение) 
 

mümkün deyil. 

 Archive 
(Архивный) 
 

Çox vaxt sistem tərəfindən faylın 
arxivləşdirildiyi və ya arxivləşdirilməyəcəyi 
verilir. 

 Hidden 
(Скрытый) 
 

Belə fayllar sistem tərəfindən gizli olur. Bu  
fayllar ancaq şəxsin özü tərəfindən istifadə 
olunur. 
Gizli fayl aşağıdakı əmri yerinə yetirən zaman 
ekranda görünür. 
Windows Explorer→View→Options→ 
Review →Show All Files (Проводник→ 
Вид→ 
Параметры→Просмотр→Отображать все 
файлы)  

 
System 
(Системный
) 

Belə fayllar adi halda ekranda görünmür, sistem 
tərəfindən müəyyənləşir. Aşağıdakı əmri yerinə 
yetirən zaman ekranda görünür. 
Windows Explorer →View→ Options→ 
Review→ Show All Files  
(Вид→Параметры→Просмотр→Отобража
ть все файлы) 

 
Faylı gizli etməyin yolu: 

 My documents (Мои документы) əmri icra edilir və açılmış 
pəncərədən sənəd seçilir, sonra Tools→Folder Options 
(Сервис→Свойства папки) əmri icra edilir. Açılmış 
pəncərədən View (Вид) menyusuna daxil olub Advanced 
Settings (Допольнительные параметры) əmrində verilmiş 
siyahıdan (Do not show hidden files and folders (Не 
показывать скрытые файлы и папки) rejiminə daxil olub 
Применить→OK edirik.  
Gizli faylı görünən etməyin yolu: 
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My documents Tools→Folder Options →View→Advanced 
Options→ Show hidden files and folders→OK (Мои 
документы→Сервис→Свойства папки→Вид→ 
Допольнительные параметры→Показывать скрытые 
файлы и папки→Применить→OK) əmri icra edilir. 
 

 
 

1.26. Start (Пуск) menyusu 
  
 Mouse-un göstəricisi ilə Start (Пуск) düyməsi sıxılır və 
idarəetmə elementi olan əsas menyu ekranda görünür. Mouse-un 
göstəricisi ilə əmrləri aktivləşdirməklə əmrlərə uyğun 
əməliyyatlar yerinə yetirilir. 

 Start→Turn off (Пуск→Выключить компьютер) əmrinin 
icrası  kompyüterin söndürülməsi əməliyyatını yerinə yetirir. 

Səkil 1.36. Faylı gizli etmək üçün açılan panel 
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Əvvəlcə aktiv fayllarda olunan dəyişiklikləri yadda saxlamaq 
sonra sənədi bağlamaq lazımdır . 
Start→Turn off (Пуск→Выключить компьютер)  açılmış 
pəncərədə Turn off (Выключение) əmrlərini ardıcıl olaraq 
yerinə yetiririk. 

Kompyüterə əlavə proqramlar yükləndikdən sonra kompyüter 
yenidən yüklənməlidir. Bunun üçün Start→Turn off→Restart 
(Пуск→Выключить компьютер→Перезагрузка)  əmrinə 
daxil olmaq lazımdır.  
Start→Run (Пуск →Выполнить) əmrinin icra olunması 
proqramların işə salınmasını təmin edir. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Start→Help (Пуск→Справка) əmri icra olunduqda köməkçi  
pəncərə açılır. Burada arayış  mərkəzi yerləşdirilmışdir və 
kompyüterə aid sualları Search (Найти) əmrində yazmaqla, 
həmin suallara aydınlıq gətirmək mümkündür. Windows sistemi 
haqqında informasiya bu əmrdə cəmləşmişdir. 
 Start→Search Пуск→Найти əmri icra olunduqda açılmış 
pəncərədə axtarılan obyektin tipi üzərində klik edilir. Açılmış 

Səkil 1.37. Kompyüterin söndürülməsi pəncərəsi 
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pəncərədə faylın adı qeyd edilir Search (Найти) əmri 
aktivləşdirilir və axtarışda olan obyektin tapılması tənzimlənir.  
 Bu əmr obyektlərin tapılmasını tənzimləyir. Adından, 
növündən, yarandığı tarixdən asılı olaraq kompyüterdə tələb 
olunan faylı axtarır. 

 
 
 
 

 
1.27. Taskbar (Məsələlər) paneli 

 
Start→Settings→Taskbar and Start Menu→Auto hide the 
taskbar (Пуск→Настройка→Панель задач и меню «Пуск» 
→Автоматически скрывать панель задач) əmri icra 
olunduqda ekranın aşağısında olan məsələlər paneli, yəni 
Taskbar and Start Menu (Панель задач и меню «Пуск») 
ekranda görünmür. Kursoru ekranın aşağısına yaxınlaşdıran 
zaman məsələlər paneli ekranda görünür. Belə vəziyyətdə 
klaviaturadakı Start (Пуск) menyusuna daxil olma düyməsindən 
də istifadə etmək mümkündür.  

 Start→Settings→Taskbar and Start Menu→Show quick 

Səkil 1.38. Sualların  mərkəzi paneli 
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launch (Пуск→Настройка→Панель задач и меню «Пуск» 
→Отображать панель быстрого запуска) əmri icra 
olunduqda ekranın aşağısında bizə lazım olan proqramların işarəsi 
görünür və bu da həmin proqramlara daxil olmağın yolunu 
asanlaşdırır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Start→Settings→Taskbar and Start Menu→Show the clock 
(Пуск→Настройка→Панель задач и меню «Пуск» 
→Отображать часы) əmri icra olunduqda ekranın aşağısında 
saat  görünür.  
 Start→Documents (Пуск→Документы) əmrini icra etdikdə 
son istifadə olunmuş 15 faylın adı qeyd olunan siyahı və My 
Documents, My picture (Мои документы, Мои Рисунки) 
qovluğu ekranda görünür. Bu sənədlərə daxil olmaq mümkündür. 
 Start→Programs (Пуск→Программы) əmri icra olunan 
zaman kompyüterə yüklənmiş əsas proqramların siyahısı ekranda 
görünür. Bu əmr icra olunan zaman tətbiqi proqramlara daxil 
olmaq mümkündür. 

Səkil 1.39. Məsələlər paneli, 
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2. Microsoft Office Word 2003 proqramı 
 

Microsoft Office Word 2003 proqramı Windows əməliyyat 
sistemi üzərində işləyir. Windows əməliyyat sistemi kompyüterə 
yükləndikdə həm rus, həm də ingilis versiyalarından istifadə 
etmək mümkündür. Word 2003 proqramın interfeys dilini 
seçmək  üçün aşağıdakı əmrlər ardıcıllığı yerinə yetirilir: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Start →Programs →Microsoft Office→ Microsoft Office 
Tools →Microsoft Office 2003 Language Settings 
(Пуск→Программы → Microsoft Office→ Microsoft Office 
Tools →Microsoft Office 2003 Language Settings) 

Bu əmrə daxil olan zaman ekranda açılmış yeni User Interface 
and Help Интерфейс (Пользователя Справка) pəncərəsindən 
tələb olunan dili seçmək mümkündür. 

 
 
 
 

Səkil 2.1. İnterfeys dilin seçilməso paneli 
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2.1. Microsoft Word proqramının  pəncərəsi 
  

Word proqramı ən çox istifadə  olunan mətn redaktorudur. 
Start→Programs→Microsoft Office→Microsoft Office Word 
(Пуск→Программы→Microsoft Office Word) əmrini yerinə 
yetirən zaman Word proqramı yüklənir və Word pəncərəsi 
ekranda görünür. Word pəncərəsi aşağıdakı hissələrdən ibarətdir: 
 
  

 
 
 
 
 

Şəkil 2.2. Ofis dilinin dəyişdirilməsi pəncərəsi 
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1. Pəncərənin ekranda yıxılması, açılması və proqramın 

bağlanması düymələri  
2. Menyu sətri 
3. Standart alətlər paneli 
4. Formatlaşdırma alətlər paneli 
5. Xətkeşlər 
6. Mətni yazmaq üçün sahə 
7. Vəziyyət sətri 
8. Üfüqi və Şaquli sürüşdürmə zolağı 
 

Bu elementlərin ekranda olması vacib deyil. Bu elementləri   
View→Toolbars (Вид→Панели инструментов) ilə artırmaq 
və azaltmaq mümkündür. Mətn yazarkən bu elementlərdən isifadə 
olunduğu üçün Word pəncərəsinə daxil edilir. 

 
 
 

Səkil 2.3. Word sisteminin əsas pəncərəsi 

1 
 
 
 
 

 

2 
4 

3 

5 8 
6 

7 
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2.2. Pəncərənin ekranda yıxılması, açılması və 
proqramın bağlanması düymələri 

 
Pəncərə başlığı sətrində seçilən faylın adı avtomatik qeyd 
edilmiş olur. Pəncərə başlığı sətrinin sağ tərəfində 3 düymə var. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Birinci düymə Minimize (Свернуть) - Açılmış pəncərəni 
ekrandan yığaraq məsələlər panelinə salmaq imkanı verir. 

İkinci düymə Restore Down (Восстановить/развернуть) - 
pəncərənin vəziyyətini dəyişir. Pəncərəni maksimum ölçüsü qədər 
açmaq və ya minimum ölçüsü qədər kiçiltmək olur. 

Üçüncü düymə ilə Close (Закрыть) - Pəncərəni bağlamaq 
mümkündür. 

2.3. Vəziyyət sətri 
  Vəziyyətlər sətri - sənədin ekrandakı səhifəsinin sıra nömrəsini, 
fəslin nömrəsini, səhifələrin ümumi sayını, kursorun neçənci 
sətirdə olmasını, mətnın yazılma dilini əks etdirir.  
 Vəziyyətlər sətrini ekrana gətirmək üçün Tools 
→Options→View (Сервис→Параметры→Вид) menyu 
əmrinə daxil olub açılmış pəncərədə  Status bar (Строка 
состояния) əmri seçilir. 

 
 
 
 
 
 

Səkil 2.4. Pəncərənin ölçülərini dəyişən düymələr 

Səkil 2.5. Vəziyyətlər sətrinin paneli 
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2.4. Xətkeşlər 
 

Xətkeşlər ekrana View →Ruler (Вид→Линейка) menyu 
əmri ilə gətirilir. Xətkeşlərdən istifadə etməklə obyektin ölçülərini 
tənzimləmək mümkündür. 

 
2.5. Üfüqi və Şaquli sürüşdürmə zolağı 

 
Üfüqi və Şaquli sürüşdürmə zolağı pəncərənin daxilindəki 

obyektləri nəzərdən keçirmək üçün nəzərdə tutulub.  
Üfüqi və şaquli fırlanma zolaqlarının ekranda görünməsini 

tənzim etmək üçün Tools→Options→View (Сервис→ 
Параметры→Вид) menyu əmrinə  daxil olub, açılmış pəncərədə 
Horizontal Scroll bar (гориз. полосы прокрутки) və Vertical 
Scroll bar (верт. полосы прокрутки) rejimlərini 
aktivləşdirmək lazımdır. 
 

2.6. Standart  alətlər paneli 
 

New Создать 
 

Yeni səhifə açmaq 
mümkündür. 

Open Открыть 

 

Yaddaşda saxlanılmış 
sənədin açılması 
mümkündür. 

Save Сохранить 

 

Yeni sənədi 
kompyüterin 
yaddaşında saxlayır 

E-mail  Конверт 

 

Sənədi e-mail ilə 
göndərmək 
mümkündür. 
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Print  Печать 

 

Sənədi çapa vermək 
mümkündür.  

Print 

preview 

Предвари-
тельный 
просмотр  

Sənədə çapdan əvvəl 
baxış mümkündür. 

Spelieng 

and 

Qrammar 

Правописа-

ние  

Rus və ingilis dilində 
yazılmış mətnlərin 
orfoqrafik və qrammatik 
yoxlamaq mümkündür. 

Cut Вырезать 

 

Qeyd olunmuş mətni 
kəsir və buferdə 
yerləşdirir. 

Copy Копировать 

 

Qeyd olunmuş mətnin 
nüsxəsini buferdə 
yerləşdirir. 
 

Paste Вставить 

 

Buferdə yerləşdirilmiş 
mətni kursor qeyd 
edilmiş yerə köçürür. 

Format 
Painter 

Формат 
абразцу 

 

Formatı nümunə üzrə 
dəyişir. 

Undo Отменить  
 

Son əməliyyatı ləğv 
edir. 
Ləğv edilmiş   
əməliyyatı qaytarır. 

Insert 

Hyperlink  

Добавить 

гиперссыл-

ку  

Bu menyu əmri ilə 
sənəddə yeni hiper əlaqə 
yaratmaq mümkündür. 
Başqa proqramlardan da 
hiper göndəriş əlavə edir. 

Table and 

Borders 

Таблицы и 
границы  

Cədvəlin daxilində 
dəyişikliklər etmək 
üçün yeni panel açır. 
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Insert 

Table 

Добавить 
таблицу  

Sənədə cədvəlin əlavə 
edilməsi mümkündür. 

Insert 

Excel Table 

Добавить 
таблицу 
Excel  

Sənədə Excel cədvəlini 
əlavə edir. 

Columns Колонки 
 

Mətni sütunlara bölür. 

Drawing Панель 
рисования 

 

Bu əmr ekranda rəsm 
paneli açır. 

Documents 

Map  

Схема 
Документа 

 

Sənədin abzaslarını 
sxem səklində göstərir. 

Show/Hide Непечатае-
мые знаки 

 

Görünməyən simvol  

Zoom Масштаб  Səhifənin ekranda 
görünüş miqyasını bu 
rejimə daxil olmaqla 
dəyişmək mümkündür. 

Office 

Assistant 

Справка  

 

Microsoft Word 
proqramında mətn 
yazarkən hər hansı bir 
problemlə üzləşərkən bu 
rejimə daxil olmaq 
lazımdır. 
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2.7. Formatlaşdırma alətlər paneli 

 
Formatlaşdırma panelində olan alətlər sadə formatlaşdırma 

əməliyyatlarını yerinə yetirir. 
Style Стиль  Yazılmış obyektin 

stilini tələbə uyğun 
dəyişir.  

Font Шрифт  Şriftin növünü 
dəyişir. 

Font size Размер 

Шрифта 
 

Mətnin  şriftinin 
ölçüsünü dəyişmək 
mümkündür. 

Bold Полу-

жирный  
Tünd şrift ilə yazılır. 

Italic Курсив 
 

Kursiv ilə yazılır. 

Underline Подчерк-

нутый  

Altından xətt 

çəkməklə yazılır. 

Align 

Left 

По 

левому 

краю 
 

Yazını sol tərəfdən 
bərabərləşdirir. 

Center По центру 

 

Yazını səhifənin 
mərkəzində 
yerləşdirir. 

Align 

Right 

По  

правому 

краю 
 

Yazını sağ tərəfdən 
bərabərləşdirir. 
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Justify По 

ширине 
 

Yazını həm sağ, həm 
də sol tərəfdən 
bərabərləşdirir. 

Line 

Spacing 

Между-

строчный 

интервал 
 

Sətirlər arası 
məsafəni tənzim edir. 

Numbe-

ring 

Нумера-

ция  

Abzasları nömrələyir. 

Bulets Маркеры 

 

Abzasların əvvəlinə 
müxtəlif formalı 
markerlər əlavə edir. 

Decrease 

Indent 

and 

Increase 

Indent 

Уменьши

ть от-

ступ.  

Увели-

чить 

отступ 

 
Abzasdan solda qalan 
boş yeri azaldır. 
Abzasdan solda qalan 
boş yeri artırır. 
 

Outside 

Border 

Внешние 

границы  

Cədvəlin xətlərini 
qalın və ya şəffaf 
etmək mümkündür. 

Super 

script 

Верхний 

индекс 
X2 Obyektin aşağısında 

indeks yazmaq müm-
kündür. 

Subscript Нижний 

индекс 
X2 Obyektin yuxarısında 

indeks yazmaq müm-
kündür. 

Highlight Выделе-
ние  

цветом  

Obyektin fonunu 
seçilmış rənglə 
rəngləyir. 
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Font 
color 

Цвет 
шрифта 

 

Mətnin şriftini 
seçilmış rənglə 
rəngləyir. 

 
2.8. Mətni yazmaq üçün sahə 

 
Mətni yazarkən aşağıdakı ardıcıllığa fikir vermək lazımdır. 

1. Mətni yaddaşda saxlamaq yəni mətnə ad vermək üçün  File 
→Save as (Файл→Сохранить как) menyu əmri icra 
olunur; 

2. Sənədin formatını təyin etmək yəni  A4 və ya A5 
formatlarından birini seçmək tələb olunan zaman  File →Page 
Setup →Paper (Файл→Параметры страницы→ Размер 
Бумаги) menyu əmri icra olunur; 
Səfinin parametrlərini təyin etmək üçün File →Page Set up 
→Margins (Файл→Параметры страницы→Поля) menyu 
əmri icra olunur; 
Sənədin səhifəsinin albom və ya kitab kimi olması tələb 
olunduqda File →Page Setup →Margins→Landscape →OK 
(Файл→Параметры страницы→Поля →Альбомная 
→OK) menyu əmri icra olunur.    

3. Mətnin dilini seçmək, məsələlər panelindən; 
4. Şriftin ölçüsünü formatlaşdırma panelindən seçmək, tələbə 

uyğun 10, 12, 14 və s. 
5. Sərlövhə  yazarkən formatlaşdırma panelindən Center (По 

центру)  rejiminə daxil olmaq; 
6. Mətni yazarkən formatlaşdırma panelindən Justify (По 

ширине)  rejiminə daxil olmaq; 
7. Ərizə və ya məktub yazarkən formatlaşdırma panelindən  

Align Right (По правому краю) rejiminə daxil olmaq; 
8. Abzas edərkən klaviaturada Tab düyməsindən istifadə etmək, 

mətni yazarkən yeni abzasa keçmək üçün  klaviaturada Enter 
düyməsindən istifadə etmək;  
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9. Sözlər arasında interval qoymaq üçün klaviaturadan Spacebar 
–aralıq boşluq düyməsini bir dəfə sıxmaq;  

10. Mətnin yazılma prosesini sürətləndirmək məqsədi ilə tez-tez 
təkrar olunan sözlərı və ya ifadələri Mouse-un köməyi ilə 
seçib alətlər panelindən Copy (Копировать) rejiminə daxil 
olub sonra kursoru tələb olunan yerdə qoyub  alətlər 
panelindən Paste (Вставить) rejiminə daxil olmaq. Mətnin 
müxəlif hissələrində yazılmış sözləri bir ifadə kimi yazarkən 
sözün birini seçib klaviaturada CTRL düyməsini sıxmaq və 
bir-bir sözləri Mouse-un köməyi ilə seçmək sonra  alətlər 
panelindən Copy (Копировать) rejiminə daxil olub kursoru 
tələb olunan yerdə qoyub  alətlər panelindən Paste 
(Вставить) rejiminə daxil olmaq. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Bəzən mətnin sürətlə yazılışını təmin etmək ücün aşağıdakı 
menyu əmrinə daxil olmaq lazımdır. 

 Tools→Auto Correct Options (Сервис→Автозамена) 
menyu əmrinə daxil olduqda açılan pəncərədən Replace  

Səkil 2.6. Müxtəlif yerlərdə yerləşmiş obyektlərin 
seçilməsi 
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заменить  olan hissədə hər hansı  bir rəqəm və ya şərti işarə 
qeyd edilir with (на) olan hissədə sözün düzgün variantı qeyd 
edilir. Bir cox sözlər bu qayda ilə əvəz edilə bilər. Tez-tez 
istifadə olunan həmçinin, çətin  sözləri rəqəmlə və ya şərti işarə 
ilə yazırıq və probel edərkən avtomatik tələb olunan  söz ilə 
əvəz olunur. Bu məqsədlə mətn hissəsi və ona müvafiq 
simvollar    Auto Correct Options (Автозамена) əmrini icra 
edən zaman oradıkı siyahı hissəsinə daxil edilir. 

12. Sənəd bir neçə bölmədən ibarət olarsa mətnin yazılma 
prosesini sürətləndirmək məqsədi ilə sənədin struktur 
sxemindən istifadə etmək cox məqsədə uyğundur. 
Вид→Схема документа (View→Document Map) menyu 
əmrinə daxil olarkən sənədin daxilindəki mətnin bölməsi və 
abzasları ekranın sol tərəfində sxem  şəklində nəzərə çarpır. 
Tələb olunan bölməni və abzaslardan birini seçməklə 
avtomatik həmin hissəyə daxil olmaq mümkündür.  

 

Səkil 2.7. Avtomatik əvəzetmə Автозамена  (Auto 
Correct Options) paneli 
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3. Menyu sətrinin əmrləri 
 

Menyu sətrində File, Edit, View, Insert, Format, Tools, 
Table, Window (Файл, Правка, Вид, Вставка, Формат, 
Сервис, Таблица, Окно, Справка) menyuları 
yerləşdirilmişdir.  

Menyuları aktivləşdirən zaman menyu əmrləri ekranda görünür 
və istənilən menyu əmrinə daxil olduqda tələb edilən 
əməliyyatları yerinə yetirmiş oluruq. 

Menyu sətrindəki Menyular icra olunmurlar, menyu əmrləri 
məcmuları adlanırlar. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Səkil 3.1.Menyu sətrinin paneli 
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3.1. FILE (ФАЙЛ)  menyusu 
 

Fayl menyusundakı əmrlər fayllarla işləmək imkanı verir. Fayl 
menyu əmrləri ilə aşağıdakı əməliyyatları etmək mümkündür: 

1. yeni sənəd yaratmaq; 
2. yaddaşa verilmiş sənədi yenidən açmaq; 
3. sənədi yaddaşa vermək; 
4. sənədə yeni ad, parol vermək, həmçinin sənədi disketə, 

fləşə, faksa göndərmək; 
5. sənədin parametrlərini dəyişmək, məsələn A4 formatında 

olan sənədi A5 formaı ilə əvəz etmək; 
6. sənədi capa vermək və s. 

 
3.1.1. Yeni sənədin yaradılması 

 
New Создать   File → New 

Файл → Создать  
Bu menyu əmri yeni sənəd yaratmaq imkan verir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Səkil 3.2. Yeni sənəd yaratmaq paneli 
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Ekranın sağ tərəfində sənəd yaratmaq üçün  New Document 
(Создание документa) pəncərəsi ekranda görünür. Bu hissədə 
verilmış nümunələrdən  biri tələbə uyğun seçilir və şəxsi mətn 
daxil edilir. 

New Document (Создание документa) pəncərəsindən On 
my computer (На моем компьютере) variantını seçməklə 
verilmiş ümumi şablonlardan istifadə etmək mümkündür. Məktub 
və ya faks yazmaq tələb olunduqda Letter&Faxes (Письмы и 
факсы) bölməsindəki nümunələrdən birini seçıb şəxsi məktubu 
bu formaya uyğunlaşdırmaq mümkündür. 

Daha çox hazır nümunələr seçmək üçün  On my Web sites 
(На моих веб-узлах) bölməsinə daxil olmaq məqsədə uyğundur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Mövcud  sənədə daxil olma 
Open Открыть  File →Open   

Səkil 3.3. Hazır nümunələr paneli 
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Файл → Открыть 
Bu menyu əmri redaktə olunmuş, yəni yaddaşa verilmiş sənədi 

açmaq imkani verir.  
Bu əmrə daxil olduqda yaddaşda olan faylların siyahısı ekranda 

görünür. 
Açılmış yeni pəncərədə tələb olunan sənədi seçib Open 

Открыть əmrinə daxil oluruq. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bəzən kompyüterin yaddaşında olan sənəd üzərində 

dəyişikliklər aparmaq tələb olunur. Dəyişikliklər etdikdən sonra 
sənədi bağlayarkən ekranda balaca dialoq pəncərə görünəcək və 
həmin pəncərədə sənəddəki dəyişikliklər yaddaşda saxlanılsın və 
ya saxlanılmasın sualı ilə müraciət olunacaq. Dəyişikliklərin 
yadda saxlanılması tələb olunduqda Yes (Да),  dəyişikliklərin 
yadda saxlanılması tələb olunmadıqda No (Нет) əmrinə daxil 
olmaq lazımdır. Sənədin bağlanması fikrindən daşındıqda Cancel 
(Отмена) əmrinə daxil olmaq lazımdır. 
 
 

Səkil 3.4. Mövcud  sənədin açılması paneli  
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Close Закрыть  File→ Close 

Файл→Закрыть 
Bu menyu əmri aktiv sənədi bağlamaqla, Word proqramında 

yenidən işləmək  imkan verir. 
 

3.1.3. Sənədin yaddaşda saxlanılması 
 
Save Сохранить  File→Save 

Файл → Сохранить  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Səkil 3.5. Sənəddə olan dəyişikliklərin yadda 
saxlanması pəncərəsi 

Səkil 3.6. Sənədin yaddaşda saxlanılması paneli 
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Bu menyu əmri ilə yeni sənədi yaddaşda  saxlamaq 
mümkündür. Ekranda açılmış yeni pəncərədə File name (Имя 
файла) hissəsinə daxil olub sənədə ad verilir, sonra isə Save 
(Сохранить) əmri yerinə yetirilir. 

 

Bu menyu əmri ilə yaddaşda olan sənədin ikinci nüsxəsini 
yaradıb başqa  adla yaddaşda saxlamaq mümkündür. 

Bu menyu əmri yaddaşda olan sənədə yeni ad verməklə  sənəd 
üzərində istənilən dəyişikliklər etmək imkan verir və əvvəlki 
sənədin əsli və formati dəyişmir.  Həmçinin, sənədi disketdə, 
fləşdə saxlamaq, sənədə parol qoymaq və ya parolu ləğv etmək 
mümkündür.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 Faylı mühafizə etmək üçnü parolu daxil etmək üçün aşağıdakı 
menyu əmrlər ardıcıllığı yerinə yetirilir.  
 File→Save As→Tools→Security Options Файл → 
(Сохранить как → Сервис → Параметры безопасности)   

Save as Сохранить 
как  

File→Save As    
Файл→Сохранить как  

Səkil 3.7. Sənədə parol verilməsi 
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Ekranda açılmış Password to open  (Безопасность) 
pəncərəsində parol qeyd edilir və OK əmri icra olunur. 
 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
Yenidən açılan Reenter Password to open (Подтверждение 

пароля) pəncərəsində parol bir də təkrar qeyd edilir və OK → 
Save (Сохранить) əmrlər ardıcıllığı yerinə yetirilir.  

 

 

 

 

 

 
 
Sənədə daxil olarkən  balaca bir pəncərə açılır parol daxil edilir  

OK komandası verilir və sənəd ekranda görünür.  
Parolun ləğv olunması üçün sənəd açılır sonra File→Save 

As→Tools→Security Options (Файл→Сохранить как→ 
Сервис → Параметры безопасности)  menyu əmri icra 

Səkil 3.9. Parolu təsdiq edən panel 

Səkil 3.8. Parolu daxil edərkən açılmış pəncərə pəncərə 
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olunur, qeyd olunmuş parol Mouse-un göstəricisi ilə seçilir  və 
ləğv etmək üçün klaviaturada del düyməsi sıxılır. Sonra  Save 
(OK→Сохранить) əmrlər ardıcıllığı yerinə yetirilir. 

 
3.1.4. Faylın axtarılması 

 
File Search  Поиск 

файлов 
 File→ File Search 
Файл→Поиск файлов  

 
Bu menyu əmri icra olunan zaman yaddaşda olan sənədi 

avtomatık tapmaq mümkündür. 
 File→File Search (Файл→Поиск файлов) əmrinə daxil 
olarkən ekranın sağ tərəfində açılmış pəncərədə Search for 
(Искать) rejimində axtarılan sənədin adı qeyd edilir və Go  
(Найти) əmri icra edilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Səkil 3.10. Faylın axtarılması paneli 
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Версии Versions  File→ Versions 

Файл → Версии  
Bu menyu əmri ilə sənədi müxtəlif versiyalarda saxlamaq 

mümkündür. 
 

3.1.5. Səhifənin parametrlərinin seçilməsi 
 
Page Setup Параметры 

страницы 
File→Page Setup 
Файл→Параметры страницы 

 
Sənədi tələb olunan parametrlərə uyğun çap etmək üçün bu 

menyu əmri icra edilir. Bu menyu əmri vasitəsilə səhifədə lazımi 
ölçüləri təyin etmək, sənədi kitab və ya albom şəklinə çevirmək, 
həmçinin A4 formatını A5 formatına və s. dəyişmək mümkündür.  

Səhifənin parametrlərini təyin etmək ücün File→Page Setup 
(Файл→Параметры страницы) menyu əmri seçilir və ekranda 
açılmış  pəncərədə Margins (Поля) rejimində ölçülər daxil edilir. 
Məsələn, 
Yuxarıdan - Top  (Верхнее) - 2sm 
Soldan -  Left   (Левое ) - 3sm 
 Aşağıdan -  Bottom  (Нижнее)  -2sm 
 Sağdan -  Righ (Правое) -1,5sm 
  Sənədin blankda çapı tələb olunan zaman blankın hazır hissəsi 
ölçülür və  yuxarıdan  Top  (Верхнее) rejimində həmin ölçü qeyd 
edilir. 
Sənədin səhifəsinin   portret rejimində olması tələb olunarsa: 
File→Page Setup (Файл→Параметры страницы) menyu 
əmri yerinə yetirilir. Ekranda  açılmış  pəncərədə Margins (Поля) 
rejimi seçilir, sonra Книжная (Portrait) rejimi aktivləşdirilir və 
OK komandası verilir. 
Sənədin səhifəsinin albom kimi olması tələb edilərsə:  
 File→Page Setup (Файл→Параметры страницы) menyu 
əmri yerinə yetirilir. Ekranda  açılmış  pəncərədə Поля  
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(Margins) rejimi seçilir, sonra (Landscape) Альбомная rejimi 
aktivləşdirilir və OK komandası verilir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 Sənədin formatının başqa formatla əvəz edilməsi tələb 
olunarsa:  
 File→Page Setup (Файл→Параметры страницы) menyu 
əmrlər ardıcıllığı yerinə yetirilir. Ekranda  açılmış  pəncərədə 
Paper (Размер Бумаги) rejimində A4 formatı A5 formatı ilə və 
ya əksinə, A5 formatı A4 formatı ilə, həmçinin başqa formatlarla 
da əvəz etmək olur və OK əmri icra edilir. 

Sənədin  səhifələrinin bir hissəsinin kitab, bir hissəsinin albom 
kimi olmasi tələb olunarsa: 
Əvvəlcə səhifələrin ayrılması lazımdır: Insert→Break 
(Вставка→Разрыв) menyu  əmri icra edilir. Ekranda  açılmış  

Səkil 3.11. Səhifənin parametrlərinin seçilməsi 
pəncərəsi 
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pəncərədə Section break types (Новый раздел) rejimi daxil olub, 
Со следующей страницы (Next page) rejimi seçilir, kursor 
həmin səhifənin üzərində qeyd edilir, sonra Файл→Параметры 
страницы (File→ Page Setup) menyu əmrlər ardıcıllığı yerinə 
yetirilir. Ekranda  açılmış yeni pəncərədə Поля (Margins) 
rejimindən Альбомная  (Landscape) rejimi seçilir və OK əmri 
icra edilir. 
  Səhifələrin bir hissəsi kitab və bir hissəsi albom şəklində olur.  

 Qeyd: 
Səhifənin vahidi  verilmiş rejimdə düym (Дюймы-Inch)  ilə 

verilərsə santimetr ilə əvəz etmək üçün: 
Tools→Options→General→Measurement units 
(Сервис→Параметры→Общие→Единицы измерения) 
əmrlər ardıcıllığı yerinə yetirilir və düym (Дюймы-Inch)  vahidi 
əvəzinə Сантиметр   (Centimeters) vahidi seçilir. 

 
3.1.6. Sənədə baxış 

 
Çap menyu əmrinə daxil olmadan  öncə, sənədə baxış keçirmək 

lazımdır:  
Print 
Preview  

Предварительны
й просмотр 

 File→ Preview 
Файл→Предварительны
й просмотр  
 

 

Sənədi nəzərdən keçirmək üçün, 
 File→Print Preview  
(Файл→Предварительный просмотр) menyu 
əmri icra edilir. Ekranda açılmış  pəncərədə 
alətlər panelindən Magnifier (Увеличение) yəni, 
böyüdücü aləti seçilir.  
 Sənəd üzərində düzəliş etmək tələb olunan zaman 
Magnifier (Увеличение) rejimi aktivsizləşdirilir 
və kursor həmin sətrdə qeyd edilir.  
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Sənədin səhifələrinin sayının azadılması tələb 
olunan zaman alətlər panelindən Shrink to Fit 
(Подгонка страниц) aləti aktivləşdirilir. 
 

 

Sənədin bütün səhifələrini nəzərdən keçirilməsi 
tələb olunan zaman alətlər panelindən Multiple 
Page (Несколько страниц) aləti aktivləşdirilir.   
(miqyası 10% edirik). 
 

 

Sənədin səhifələrinin bir-bir nəzərdən keçirilməsi 
tələb olunan zaman alətlər panelindən One page 
(Страница целиком) aləti  aktivləşdirilir. 
 

 

Sənədin səhifələrinin tam ekranda gorünüşü tələb 
olunan zaman alətlər panelindən Full Screen  
(Во весь экран)  aləti aktivləşdirilir. 
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3.1.7. Sənədin  çapa verilməsi 
 

Печать Print File→ Print  
Файл→ Печать  

 File→ Print (Файл→ Печать) menyu əmri ilə sənəd  çapa 
verilir. 

Ekranda açılmış pəncərədə Name (Имя) rejimində kompyüterə 
qoşulmuş printerin adı qeyd olunmuş olur. Kompyüterə bir neçə 
printer qoşulmuş olduqda sənəd çap olunan printerin adı Name 
(Имя) rejimindən seçilməlidir.  

Sənədin bütün səhifələri çapa verilən zaman: 

Səkil 3.12. Sənədin səhifələrinin tam ekranda 
gorünüşü paneli 
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 File→Print (Файл→Печать) menyu əmri icra edilir. Ekranda 
açılmış  pəncərədə All (Все) rejimi seçilir və OK komandası 
verilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hər hansı bir səhifə çapa verilən zaman kursor həmin səhifədə 

qeyd edilir:  
 File→Print  (Файл→Печать) menyu əmri icra edilir. Ekranda 
açılmış  pəncərədə  (Current page) Текущая rejimi seçilir və 
OK komandası verilir. 
 Ardıcıl olmayan səhifələrin çapı tələb olunan zaman: 
 File→Print (Файл→Печать) menyu əmri icra edilir. Ekranda 
açılmış  pəncərədə Pages (Номера) rejimində tələb olunan 
səhifələrin nömrələri qeyd edilir, (məsələn, 4,8,12-45,89) və OK 
komandası verilir. 

Sənədin bir neçə nüsxəsinin capı tələb olunan zaman: 
 File→Print (Файл→Печать) menyu əmri yerinə yetirilir. 
Ekranda açılmış  pəncərədə Number of copies (Копии) rejimində 
nüsxələrin sayı qeyd edilir. 

Səkil 3.13. Sənədin  çapa verilməsi 
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3.1.8. Sənədin göndərilməsi 
 

Bu menyu əmri ilə sənədi Faks-la, İnternet ilə göndərmək 
mümkündür. Həmçinin sənəddən slaydlar şəklində istifadə etmək 
üçün Power Point Proqramına  göndərmək olur. Multimedia 
Proektor xüsusi qurğunu kompyüterə qoşduqda həmin slaydları 
divardan asılmış böyük ekranda əks etdirmək mümkündür. 
Send to Отправить  File→Send to 

Файл→Отправить 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

3.1.9. Sənədin xüsusiyyətləri 
 
Sənədin xüsusiyyəti dedikdə, sənədə aid əsas məlumatlar 

nəzərdə tutulur. 
 

Properties Свойства  File→Properties 
Файл→Свойства  

Səkil 3.14. Sənədin göndərilməsi 
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Bu menyu əmri sənədin yarandığı tarixi, açılma tarixini, 
dəyişdirilmə tarixini, vaxtı, sənədin tutumunu və hansı qovluğa 
aid olduğu haqqında məlumatları özundə cəmləşdirir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.10. Son  fayllardan istifadə 
 

Ən son istifadə olunan 4 faylın adı qeyd olunur. Open 
(Открыть) menyu əmrini icra etmədən 4 fayldan hər birini ayrı-
ayrılıqda aktivləşdirməklə sənədə daxil olmaq mümkündür. 
Faylların sayının artırılması və azadılması mümkündür. Bunun 
üçün aşağıdakı əmrlər ardıcıllığı yerinə yetirilir: 
 Tools→Options→General→Recently used file list 
(Сервис→Параметры→Общие→помнить список из). Bu 
rejimdə maksumal olaraq 9 faylın adını yerləşdirmək olar. 

Səkil 3.15. Sənədin xüsusiyyəti paneli 
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Exit  Выход Файл→ Выход 

File→ Exit 

Bu menyu əmri Word proqramından çıxmaq üçündür.

Səkil 3.16. Faylların sayının artırılması və azadılması 
paneli 
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3.2. EDIT (ПРАВКА) menyusu 
 

Bu menyuya daxil olduqda, əmrlərdən istifadə etməklə tez-tez 
təkrar olunan sözləri, ifadələri, düstürları kompyüterin 
yaddaşında saxlamaqla, tələb olunan yerdə kursoru qeyd edib 
obyekti buferin yaddaşından köçürmək, həmçinin yazılmış hissəni 
kəsib tələb olunan yerdə kursoru qeyd edib obyekti buferin 
yaddaşından köçürmək, edilmiş bütün əməliyyatları ləğv etmək və 
s. əməliyyatların edilməsinə imkan verir. Sənəddə tam dəyişiklik 
tələb edilərsə, sənədi tam seçir, kompyüterin yaddaşında 
saxlanılmış hər hansı başqa proqramda yaradılan qrafik, şəkil bu 
proqramda xüsusi yerləşir, həmin obyektin üzərində yenidən 
dəyişiklik tələb olunduqda, Mouse ilə bu obyektin üzərində klik 
edilir  və avtomatik olaraq obyekt yaradılan proqrama daxil 
olmaq və düzəlişlərdən sonra yenidən Word proqramına kecmək 
mümkündür. Mətndə hər hansı bir sözü bir başqa sözlə, simvolu 
başqa bir simvolla, hətta səhvən edilmiş iki probeli (sözlər arası 
interval)   bir probel ilə əvəz etmək olar. Avtomatik olaraq fəsli, 
səhifəni, bölməni tapmaq  mümkündür. 
 

3.2.1. Mətndə qeyd olunmuş hissənin kəsilməsi, 
buferə köçürülməsi, silinməsi və əməliyyatların geri 

qaytarılması 
 
Undo Typing Вернуть  Edit→Undo Typing 

Правка→Вернуть 
Bu menyu əmri icra olunduqda sənəddə edilən dəyişiklikləri ləğv 
etmək mümkündür. 
 
Redo  Отменить  Edit→Redo  

Правка→Отменить 
Bu menyu əmri icra olunduqda sənəddə ləğv edilənləri geri 
qaytarmaq mümkündür. 
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Cut  Вырезать Edit→ Cut 
Правка → Вырезать 

Bu menyu əmri icra olunduqda seçilən hər hansı bir söz, ifadə 
kəsilir və müvəqqəti olaraq kompyüterin yaddaş buferində 
yerləşdirilir. 

 
 
 

Sənədin tez-tez təkrar olunan sözlərinin, ifadələrinin, 
formulların yenidən yazılmasına ehtiyac yoxdur. Bu menyu əmri 
icra edilir və həmin obyektlərin nüsxəsi yaradılır. Mouse ilə 
həmin obyektləri seçib müvəqqəti olaraq kompyüterin yaddaş 
buferində saxlamaq mümkündür. 

Standart alətlər panelində Mouse ilə Copy (Копировать) 
alətinə 2 dəfə klik etdikdə ekranın sağ tərəfində pəncərə açılır. 
Eyni vaxtda 24 fraqment yadda saxlamaq mümkündür. 25-ci 
fraqmenti daxil etdikdə birinci fraqment siyahıdan avtomatik 
silinir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copy Копировать  Edit→ Copy 
Правка→Копировать 

Şəkil 3.17. Fraqmentlərin bufer yaddaşda 
saxlanılması paneli 
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Bu menyu əmri icra olunduqda kompyüterin buferində 
saxlanılan məlumat kursor qeyd olunan yerə köçürülür. 

  
Paste Special Специальная 

вставка  
Edit→ Paste Special 
Правка→Специальная 
вставка 

Bu menyu əmri icra olunduqda Excel, Origin və s. qrafik 
proqramında tərtib olunan cədvəllər, diaqramlar Word  
proqramında xüsusi olaraq yerləşdirilir və hər hansı bir düzəliş 
tələb olunduqda, Mouse ilə bu obyektlərin üzərində iki dəfə klik 
olunur və avtomatik olaraq obyektlərin aid olduğu proqramlara 
daxil olub tələb edilən dəyişiklikləri  etmək mümkündür. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clear  Очистить Edit→Clear→Del 
Правка→Очистить→Del 
 

Paste  Вставить Edit→ Paste  
Правка → Вставить 
 

Şəkil 3.18. Obyektlərin Word  proqramında xüsusı 
yerləşdirmə paneli 



89 
 

Bu menyu əmri icra olunan zaman seçilmiş bir ifadəni və ya tam 
sənədi silinmək mümkündür. 
Select all  Выделить 

все 
Edit→Select All 
Правка→Выделить все 

Sənəd üzərində tələb olunan əməliyyatlar yerinə yetirən zaman, 
yəni şriftin ölçüsünü, formasını, rəngini, sətirlər arasında intervalı 
(məsələn 1; 1,5; 2 və daha çox) tənzim edən zaman,  sənədin 
formatının dəyişdirilməsi, sənədin sütun şəklinə çevrilməsi  tələb 
olunarsa, əvvəlcə bu menyu əmri icra olunur, yəni sənəd tam 
seçilir. Sonra isə hər bir  əməliyyatın aid olduğu  əmrlər ardıcıllığı 
yerinə yetirilir. 
 

3.2.2. Mətndə sözün axtarılması  
və ya əvəz edilməsi 

 
Find  Найти Edit→Find  

Правка → Найти 
Bu menyu əmrini yerinə yetirən zaman  axtarılan hərfi, sözü, söz 
birləşməsini asanlıqla tapmaq olur. Ekranda açılmış pəncərədə 
Find what (Найти) rejimində axtarılan söz yazılır və More  
(Найти далее)  əmri yerinə yetirilir. 
 
Replace Заменить   Edit→ Replace 

Правка→Заменить 
Bu menyu əmri icra olunduqda mətndə hər hansı bir sözü bir 

başqa sözlə, simvolu başqa bir simvolla, hətta səhvən edilmiş iki 
probeli (sözlər arası interval) bir probel ilə əvəz etmək 
mümkündür. Ekranda açılmış yeni pəncərədə Find what 
(Найти) rejimində mətndə yazılmış söz, Replace with 
(Заменить) rejimində isə əvəz olunacaq söz yazılır və sonra  
(Replace with (Заменить) menyu əmri icra edilir. 

Mətndə həmin sözün təkrarının da əvəz edilməsi tələb edilərsə, 
onda Replace All (Заменить все)  menyu əmri icra edilir. 
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Go to  Перейти Edit→Go to  
Правка→ Перейти 
 

Bu menyu əmri icra olunduqda asanlıqla tələb olunan fəsli, 
səhifəni, bölməni tapmaq mümkündür. Açılmış pəncərədə tələb 
olunan fəslin, səhifənin və ya bölmənin nömrəsi qeyd edilir və   
Go to (Перейти) əmri icra edilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 3.19. Mətndə yazılmış sözün axtarılması 
və ya əvəz edilməsi paneli 
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3.3. View (Вид) menyusu 
 

Word-ün pəncərəsinin gorünüşünü tənzimləmək imkanını verən 
əmrlər bu menyuda yerləşdirilmişdir. Bu menyuda olan əmrlərə 
daxil olduqda sənədin səhifəsinə kolontitul qoymaq mümkündür. 
Toolbars (Панели инструментов) əmrinin köməyi ilə alətlər 
panelinə alətlər əlavə etmək, xətkeşi ekrana gətirmək mümkündür. 

 
3.3.1. Sənədin səhifəsinin müxtəlif rejimlərdə 

görünüşü  
 Sənədin səhifələrinin görünüşünün dəyişdirilməsi üçün 
aşağıdakı əmrlər icra olunur. 
Normal Обычный  View→ Normal 

Вид → Обычный 
Bu menyu əmri sənədin görünüşünü adi formatda ekranda əks 
etdirir. 
 
Online Layout Веб-

документ 
 

View→ Online Layout  
Вид → Веб-документ 

Bu menyu əmri sənədin görünüşünü elektron formatda ekranda 
əks etdirir. 
 
Page Layout  Разметка 

страницы 
View→ Page Layout 
Вид→Разметка страницы 

Bu menyu əmri sənədin görünüşünü əvvəlki formatda, yəni çapa 
hazır şəkildə ekranda əks etdirir. 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 3.20 Sənədin ekranda görünüşünü 
dəyişdirən rejimlər 
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Bu menyu əmri sənədin görünüşünü kitab formatında ekranda əks 
etdirir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outline Структура  View→ Outline  
Вид → Структура 

Bu menyu əmri sənədin görünüşünü struktur formatında ekranda 
əks etdirir. 
 

Reading mode Режим 
чтения  

View→ Reading mode  
Вид → Режим чтения 

Şəkil 3.21. Sənədin kitab kimi görünüşü 
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3.3.2. Alətlər paneli  
 

Tool bars Панели 
инструментов  

View→ Tool bars  
Вид→Панели 
инструментов 

Bu menyu əmri ekranda olmayan alətlər panellərini əlavə edir 
və ya ekrandan yox edir. Alətlər panelinin hamısını ekranda 
yerləşdirmək mümkün deyil. Ona görə də tələb olunan alətlər 
panelinin ekranda görünməsini tənzim etmək üçün View→Tool 
bars (Вид→Панели инструментов) menyu əmrinə daxil olub 
Mouse ilə həmin alətlər panelinin qarşısında klik edilir. Həmin 
alətlər paneli ekranda aktivləşir. İstifadə olunmayan alətlər 
panelini bu qayda ilə aktivsizləşdirmək mümkündür: 
View→Tool bars (Вид→Панели инструментов) menyu əmri 
icra edilir və Mouse ilə həmin alətlər panelinin qarşısında klik 
edilir. 
Qeyd: 
 Alətlər panelini ekrana Mouse-un sağ düyməsini 

ekrandakı alətlər panelinin üzərində sıxmaqla açılmış 
menyudan da əlavə etmək olar. Eyni  qayda ilə alətlər 
panelini aktivsizləşdirmək də mümkündür. 

 Aktivləşdirilmiş  alətlər panelinin alətlərindən biri tez-tez 
istifadə olunduqda, o zaman həmin alət panelə qoyulur. 
Bunun üçün View→Tool bars→Customize 
(Вид→Панели инструментов→Настройка)  menyu 
əmri ardıcıllıqla yerinə yetirilir. Ekranda açılmış 
Customize (Настройка) pəncərəsindən Commands 
(Команды) panelində Cateqories (Категории) 
rejimindən verilmiş menyu əmrlərinin siyahısından tələb 
olunan əmr seçilir, Commands (Команды) rejimində 
həmin menyu əmrinə uyğun alətlər ekranda görünür, tələb 
olunan alət seçilir və  Mouse-un sol düyməsi alətin 
üzərində sıxılır. Sonra ekrandakı alətlər panelinə tərəf 
sürüşdürülür.  
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 Ekrandakı alətlər panelindən alətin silinməsi üçün, əvvəlcə 
View→Tool bars→Customize→ Commands 
(Вид→Панели инструментов→Настройка → 
Команды) menyu əmri ardıcıllıqla yerinə yetirilir.  
Mouse-un sol düyməsi alətin üzərində sıxılır və ekranda 
açılmış pəncərəyə tərəf sürüşdürülür.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruler Линейка  View→Ruler 

Вид → Линейка 
Bu menyu əmri icra olunduqda xətkeşlərin ekranda görunməsi 

tənzim olunur. 
 View→Ruler (Вид→Линейка) menyu əmri icra olunur və 
Mouse  göstəricisi ilə  Линейка sözünün qarşısında klik edilir. 

Şəkil 3.22. Alətlərin əlavə edilməsi  paneli 
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3.3.3. Sənədin strukturunun sxem  
kimi görünüşü 

 
Document Map Схема 

документа 
View→ Document Map 
Вид → Схема документа 

Bu menyu əmrinin icrası sənədin strukturuna sxem kimi 
baxmağa imkan verir.  
 View→Document Map (Вид→Схема документа) menyu əmri 
ardıcıllıqla yerinə yetirilir. Bu zaman sənədin daxilindəki mətnin 
bölmələri və abzasları ekranın sol tərəfində sxem  şəklində nəzərə 
çarpır. Tələb olunan bölmələrdən və abzaslardan birini seçməklə 
avtomatik həmin hissəyə daxil olmaq mümkündür. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şəkil 3.23. Sənədin strukturunun sxem paneli 



96 
 

3.3.4. Kolontitul (sərlövhə) 
 
Header and 
footer 

Колонтитулы View Header and Footer 
Вид → Колонтитулы 

Eyni bir məlumatın (məsələn, jurnalın səhifəsinin yuxarısında 
belə bir yazılış: AMEA-nın Fizika İnstitutu, müəllifin adı, 
Azərbaycan və s.) sənədin bütün səhifələrinin başlığında və ya 
sonunda təkrarı tələb edilərsə bu menyu əmri icra olunur. 
View→ Header and Footer (Вид→Колонтитулы) menyu əmri 
ardıcıllıqla yerinə yetirilir. Bu zaman ekranda açılmış View→ 
Header and Footer (Колонтитулы) kiçik alətlər panelindən 
Header (Верхний) və ya Footer Нижный  rejimlərindən biri 
seçilir və məlumat səhifənin aşağı və ya yuxarı hissəsində qeyd 
olunur. Header and Footer (Колонтитулы) alətlər panelindən 
çıxmaq üçün kolontitulun alətlər panelindəki Close (Закрыть) 
əmri icra olunur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolontitul alətlər panelinin özünə  
məxsus alətləri 

 
Insert Auto 
Text 
 
Вставить 
автотекст 

 
 
 
 

Bu alətə daxil olmaqla 
sənədin adını, müəllifin 
adını və s. qeydlər etmək 
mümkündür. 

Şəkil 3.24. Kolontitul alətlər  paneli 
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Page Numbers 
 
Нумерация 
страниц 
 

 Bu alət sənədə səhifə 
qoyur. 

Insert Number  
of Pages  
 
Число страниц 
  

Bu alət sənədin ümumi 
səhifəsini qeyd edir. 

Format Page 
Number 
 
Формат 
номера 
страниц 
 

 
 

Bu alət sənədin 
səhifələnməsini 
formatlaşdırır, yəni 
səhifənin davam 
etdirilməsini və ya yeni 
səhifədən başlanmasını 
təmin edir. Bu alətə daxil 
olduqda Format Page 
Number (Формат 
номера страницы)  
pəncərəsi ekranda 
görünür. Bu  da 
Insert→Page Number 
→Format→Format → 
Page Number 
(Вставка→Номера 
страниц → Формат → 
Формат номера 
страницы) menyu 
əmrinə uyğundur. 
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Date  
 
Дата 
 

 

Bu alət sənəddə tarixi 
qeyd edir. 
 

Time  
 
Время 
 

 

Bu alət sənəddə vaxtı 
qeyd edir. 

Page Setup 
 
Параметры 
страницы 
 

 Файл → Параметры 
страницы (File→ Page 
Setup) menyu əmri 
ardıcıllıqla yerinə yetirilir  
və bu zaman sənədin 
səhifəsinin ölçüləri 
seçilir, albom və ya kitab 
şəklinə salınır. A4 
formatı A5 formatı ilə və 
s. formatlarla əvəz edilir. 

Show/Hide 
Document Text 
 
Показать/ 
спрятать текст 
документа 
 

 Bu alətə birinci dəfə 
daxil olduqda sənəd gizli 
olur, yəni sənəd ekranda 
görünmür. 
Bu alətə ikinci dəfə daxil 
olduqda sənəd bərpa 
olunur. 
 

Same as 
Previous 
 
Как в 
предыдущем 
 

 Yeni fəsildə və ya 
bölmədə kolontitulun 
dəyişdirilməsinə imkan 
yaradır. 
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Switsh Between 
Header and 
Footer 
 
Переключение 
между 
колонтитулами 
 

 
 
 

Bu alətdən istifadə 
etdikdə yuxarı 
kolontituldan aşağı və ya 
əksinə aşağı 
kolontituldan yuxarı 
keçmək mümkündür. 

Show Previous 
 
Показать 
предыдущий 
 

 
 

Sənəddə müxtəlif 
kolontitullardan istifadə 
olunduqda bu alət 
əvvəlki kolontitulu 
görməyə imkan verir.  

Show Next 
 
Показать 
слудующий 
 

 Sənəddə müxtəlif 
kolontitullardan istifadə 
olunduqda bu alət 
sonraki kolontitulu 
görməyə imkan verir. 

Close   
 
Закрыть 
 

 Kolontitulun alətlər 
panelinin bağlanması 
üçün bu əmr icra olunur.  

Qeyd: 
1. Kolontitulun mətni adi mətn  yazısından fərqli, yəni şəffaf 

rəngdə olur. 
2. Kolontitulda dəyişikliklər etmək üçün iki dəfə 

kolontitulun üzərində Mouse göstəricisi ilə klik etdikdə, 
yenidən Header and Footer (Колонтитулы) alətlər 
paneli ekranda görünür. 

3. Header and Footer (Колонтитулы) alətlər panelindəki 
alətlərdən istifadə etməklə səhifəyə ayın tarixini, saatı, 
səhifələrin nömrələnməsini də əlavə etmək olar. 

4. Müəlliflərin əsərlərinin siyahısını yazarkən hər səhifənin 
sonunda belə bir yazılış tələb edilir ki, həmin hissənin   



100 
 

Header and Footer (Колонтитулы) menyu əmrində 
yazılması məsləhətdir. 

 
3.3.5. Sənədin bütün ekran boyu görünüşü 

 
Full Screen Во весь 

экран  
View → Full Screen  
Вид → Во весь экран 

 
Bu menyu əmri icra olunduqda sənəd ekran boyu görünür. Bu 

zaman alətlər paneli ekranda gorünmür.  
Əvvəlki rejimə qayıtmaq üçün ekranda görünən Close Full 

Screen  (Вернуть обычный режим)  düyməsinə Mouse 
göstəricisi ilə klik edilir. 

Bu rejimdə mətni oxumaq daha rahatdır. 

 
 

 

Zoom  Масштаб View → Zoom  
Вид → Масштаб 

Bu menyu əmri icra olunduqda mətnin ekranda görünüş 
miqyasının kiçildilməsi və böyüdülməsi mümkündür. Вид → 
View→Zoom (Масштаб) menyu əmri ardıcıllıqla yerinə yetirilir. 
Ekranda açılmış Zoom to (Масштаб) pəncərəsindən verilmiş  
miqyaslardan biri seçilir və OK edilir. Произвольный (Percent) 

Şəkil 3.25. Sənədin ekran boyu görünüşü  
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rejimində isə sənədin miqyas faizini müxtəlif faizlərlə əvəz etmək 
mümkündür. 

 
 
 
 

Şəkil 3.26. Miqyas dialoq pəncərəsi  
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3.4. INSERT (ВСТАВКА) menyusu 
 

Bu menyu əmrləri sənəddə səhifəni nömrələmək, iki hisssəyə 
bölmək, simvol əlavə etmək, şəkillər, qrafiklər, səhifələrdə 
kolontitullar, mətndə hər hansı alınma sözə izah və ya tərcüməsini 
vermək üçün, həmçının ifadəni məlumatlandırmaq üçün səhifənin 
aşağısında xüsusi haşiyə (səhifənin aşağısında, xətt altında 
yazılan mətn, qeyd, izahat), ayrı-ayrı fayllarda yaradılmış 
sənədləri bir faylda birləşdirmək imkanını verir.    

 
3.4.1. Yeni  səhifəyə keçid 

 
Break  Разрыв Insert→Break 

Вставка→Разрыв 
 

 
Hər hansı bir sətri, səhifəni, mətni sütun şəklində, şəkli, qrafiki 

və s. obyektlərı kursor qeyd olunmuş yerdən  yeni səhifəyə 
keçirtmək mümkündür. Bunun üçün aşağıdakı menyu əmri 
ardıcıllıqla yerinə yetirilir.  
Insert→Break (Вставка→Разрыв) menyu əmri icra olunur. 
Açılmış yeni pəncərədə Page break  (новую страницу) rejimi 
seçilir və OK edilir. Yeni səhifə açılır.  

Mətn sütun şəklində yazılmış olarsa, Insert→Break 
(Вставка→Разрыв) menyu əmri icra olunur. Ekranda  açılmış 
pəncərədə Column break (новую колонку) rejimi seçilir və OK  
komandası verilir. Yeni səhifə açılır.  

 Mətndə  istənilən  bir ifadəni yeni səhifəyə keçirmək üçün 
kursor həmin ifadənin qarşısına qoyulur, Insert→Break 
(Вставка→Разрыв) menyu əmri icra olunur. Ekranda açılmış 
pəncərədə Text wrapping  новую строку rejimi  seçilir və OK 
əmri icra olunur. İfadə yeni sətrdə yerləşir. Bu əməliyyatı 
klaviaturanın ENTER düyməsi vasitəsi ilə etmək olar. Bu zaman 
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kursor həmin ifadənin qarçısına qoyulur və klaviaturada ENTER 
düyməsi sıxılır. 

Sənədin bir səhifəsinin kitab (Margins-книжная), digər 
səhifəsinin albom (Landscape-альбомная) formada olması tələb 
olunan zaman: 
Insert→Break (Вставка→Разрыв) menyu əmri ardıcıllıqla 
yerinə yetirilir. Ekranda  açılmış pəncərədə Section break types  
(новый раздел→со следующей страницы) rejimi seçilir və 
OK əmri icra olunur. Yeni səhifə açılır. Kursor həmin səhifədə 
görünür.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonra File→Page Setup (Файл→Параметры страницы) 
menyu əmri ardıcıllıqla yerinə yetirilir. Ekranda açılmış  
pəncərədə Margins (Поля) rejiminə daxil olub  Landscape 
(Альбомная) rejimi seçilir və  OK komandası verilir.    

 Current (На текущей странице) rejiminə daxil olduqda 
kursor hansı səhifədə aktivdirsə, həmin səhifə dəyişəcək. Sonra 

Şəkil 3.27.  Səhifənin iki hisssəyə bölünməsi paneli 
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File→Page Setup (Файл→Параметры страницы)  menyu 
əmri ardıcıllıqla yerinə yetirilir. Ekranda açılmış  pəncərədə 
Margins (Поля) rejiminə daxil olub Landscape (Альбомная) 
rejimi seçilir  OK komandası verilir.    

Əməliyyatı davam etdirmək üçün aşağıdakı Odd   (с четной 
страницы), Even Pages (с нечетной страницы) rejimlərdən 
biri seçilir. 

3.4.2. Səhifənin nömrələnməsi 
 
Page 
Numbers  

Номера 
страниц 

Insert→Page Numbers 
Вставка→ Номера страниц 

 
Sənədin səhifələrini nömrələmək üçün Insert→Page Number 

(Вставка→Номера страниц) menyu əmri ardıcıllıqla yerinə 
yetirilir. Ekranda açılmış pəncərədə Pozition (Положение) 
rejiminə daxil olan zaman səhifənin nömrələnməsinin müxtəlif 
vəziyyətlərini rejimləri görünür.  
Səhifənin aşağısında (Top of Page- Внизу страницы)  
Səhifənin yuxarısında (Bottom of Page-Вверху страницы) 
Verilmiş rejimlərdən biri seçilir və  nömrələmə səhifənin ya 
aşağısında, ya da yuxarısında qeyd edilir. 
 Alignment (Выравнивание) rejiminə daxil olan zaman aşağıdakı 
rejimlər ekranda görünür.  
Verilmiş rejimlərdən biri seçilir.  
Left (Слева) - nömrələnmə səhifənin solunda qeyd edilir. 
Center (От центра) - nömrələnmə səhifənin mərkəzində qeyd 
edilir. 
Right (Справа) - nömrələnmə səhifənin sağında qeyd edilir. 
Inside (Внутри) - nömrələnmə səhifənin daxilində qeyd edilir. 
Outside (Снаружи) - nömrələnmə səhifənin üz tərəfində qeyd 
edilir. 

Birinci səhifənin nömrələnməsi tələb edilərsə,  Show number 
on first page (Номер на первой страницы) rejimi 
aktivləşdirilir. 
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Şəkil 3.28. Səhifələrin nömrələnməsinin müxtəlif 
vəziyyətlərini rejimlərinin dialoq pəncərəsi 

 
 

Şəkil 3.29. Səhifələrin nömrələnməsinin dialoq 
pəncərəsi  
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Sənəd iki faylda yazılıbsa və bu sənədin biri nömrələnib 
digərinin bu sənədin davamı kimi nömrələnməsi tələb olunursa: 
Format→Start at (Формат→Начать с)   rejimi seçilir və  
həmin rəqəm daxil edilir. Bunun üçün Insert→Page 
Number→Format→Page Number Format→Start at 
(Вставка→Номера страниц→Формат→Формат номера 
страницы → Начать с 45 menyu əmri ardıcıllıqla yerinə 
yetirilir və OK komandası verilir. 
 

3.4.3. Sənədə cari tarix və zamanın əlavə edilməsi 
 

Date and 
Time 

Дата и 
время  

Insert→Date and Time 
Вставка→Дата и время 

 
Sənədə ayın tarixini, saatı, həftənin gününü əlavə etmək 

üçündür. Ekranda açılmış pəncərədə Available formats 
(Форматы) rejimində vaxtın müxtəlif hazır nümnələrindən biri 
secilir və bu sənəddə kursor qoyulan yerdə qeyd olunur.   
Language (Язык) rejiminə daxil olan zaman tələb olunan 
dillərdən biri seçilir ki, vaxt həmin dildə əks olunsun. Bunun üçün 
Insert→ Date and Time→Available formats (Вставка→Дата 
и время→Форматы) menyu əmri ardıcıllıqla yerinə yetirilir. 
 

3.4.4. Mətnin “autotekst”lə yazılışı 
 

  Mətni avtotekstlə yazmaq və lazım olduqda avtoteksti ekrana 
gətirmək mümkündür. 

Bəzən mətnin sürətlə yazılışını təmin etmək və qrammatik 
səhvlərdən uzaq olmaq üçün bu menyu əmrindən istifadə edilir.  
 
AutoText  Автотекст Insert→AutoText→Auto Correct 

Вставка→Автотекст→Автозамена 
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 Insert→AutoText→Auto Correct (Вставка→Автотекст→ 
Автозамена) menyu əmri ardıcıllıqla yerinə yetirilir. Ekranda 
açılan pəncərədə replace (заменить) olan hissədə hər hansı  bir 
rəqəm və ya şərti işarə yazılır, with (на) olan hissədə sözün 
düzgün variantı qeyd edilir. Bir cox sözlər bu qayda ilə daxil 
olunur.  

Tez-tez istifadə olunan, həmçinin çətin  sözlər qeyd olunan 
rəqəmlə və ya şərti işarə ilə mətndə yazılır və probel edərkən 
avtomatik olaraq şərti işarə söz ilə əvəz edilir.  

Bu məqsədlə mətn hissəsi və ona müvafiq simvollar    (Auto 
Correct (Автозамена) siyahısına daxil edilir.  
 

 
 
 
 
 
3.4.5. Fiziki formulların və riyazi düsturların yazılışı 

 
Поле Field Вставка→Поле  

Insert→Field 
 

Şəkil 3.30. Avtotekstin əvəzetmə  paneli 
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Fiziki formulları və riyazi düsturları yazmaq üçün 
Insert→Field (Вставка→Поле) menyu əmri ardıcıllıqla yerinə 
yetirilir.  

Ekranda açılmış pəncərədə Categories (Категории) rejimində 
verilmiş müxtəlif kateqoriyalardan Equation and Formulas 
(Формулы)  rejimi seçilir. Bu rejimə daxil olan variantlardan biri 
olan Eq-in  Field Names (Поля) rejimindən seçilir. 
Equation Editor (Редактор формул) rejiminə daxil olan zaman 
ekranda Equation and Formulas (Формула) alətlər panelinin 
kiçicik pəncərəsi görünür. Hər bir formula alətinin üzərində 
Mouse-un sol düyməsini sıxarkən ona  xas olan bir çox variantlar 
açılır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Insert→Field→Categories→Equation and Formulas→ 
Field→ Eq →Equation Editor   
(Вставка →Поле→Категории→Формулы→Поля→Eq→ 
Формула→ Редактор формул) menyu əmri ardıcıllıqla yerinə 
yetirilir. Düsturları bu rejimdə yazmaq daha məqsədə uyğundur. 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 3.31. Sahə (Поле - Field) 
 

Şəkil 3.32. Formula  paneli 
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• Riyazı işarələr (+; -; *; /) klaviaturadakı düymələrin köməyi 
ilə əlavə olunur; 

• Probel etmək lazim gələrsə Equation (Формула) panelində 
aşağıda göstərilmiş rejim seçilir. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
• Belə bir formula  yazarkən Subscript and superscript 

templates (Шаблоны верхних и нижних индексов) rejimi 
seçilir sonra verilən ədəd yazılır. Kursor aşağı indeksə 
avtomatik keçir və rəqəm daxil edilir. Sonra kursor yuxarı 
indeksə avtomatik keçir və rəqəm daxil edilir. Bu rejimdən 
çıxmaq üçün klaviaturada kursorun hərəkətini tənzim edən 
duyməni                             

            ↑   
        ←↓→           sağ tərəfə hərəkət etdirmək lazımdır.  

Şəkil 3.33. Formula  panelində araliq boşluq  
aləti 

 

Şəkil 3.34. Formula  panelində indeksin yazılışı 
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Digər əməliyyatlar da bu qayda ilə edilir. 
• Düstur tam yazılandan sonra bu rejimdən çıxırıq. Kursor 

düstür haşiyəsindən kənarlaşdırılır. Equation (Формула) 
paneli aktivsizləşdirilir və bu zaman Word-ün alətlər 
paneli ekranda gorünür. 

• Düsturda hər hansı bir düzəliş tələb olunan zaman 
düsturun üzərində iki dəfə klik edilir, bu zaman Equation 
(Формула) paneli aktivləşir.  

• Düsturun ikinci nüsxəsi tələb olunan zaman onun üzərində 
bir dəfə klik edib alətlər panelindən  Copy (Копировать) 
əmri seçilir və  kursor tələb olunan yerdə qeyd edilir. 
Sonra  Paste (Вставить) əmri seçilir. 

• Düsturun silinməsi üçün onun üzərində bir dəfə klik edilir 
və klaviaturada Del düyməsi sıxılır. 

• Düsturun daxilində söz və ya ifadə yazmaq tələb olunan 
zaman:  

 Style→Text  (Стиль→Текст)  rejimini seçmək lazımdır. 
• Şriftin yağlı,  rəngli olması tələb olunan zaman: 

 Style→Define Стиль→Определить rejimi seçilir. 
Ekranda açılmış Character format (Формат символов) 
pəncərəsində tələb olunan rejimlər seçilir və OK əmri icra 
edilir.  

• Şriftin ölçüsünü dəyişmək tələb olunan zaman: 
 Size→Other  (Размер→Определить) rejimi seçilir. 
Ekranda açılmış Other Size (Размеры) pəncərəsində tələb 
olunan rejimlərdən biri aktivləşir və Применить→OK 
əmri icra olunur.  

Объект Microsoft Equation a  alətini panelə əlavə etmək 
məqsədə uyğundur. Bunun üçün 
View→Toolbars→Customise→Categories→Insert 
(Вид→Панели инструментов→Настройка→ Категории→ 
Вставка) menyu əmri ardıcıllıqla yerinə yetirilir.  Sonra  
Commands (команды) rejimində a  aləti seçilir  Mouse-un sol 
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düyməsi həmin alətin üzərində sıxılır və alətlər panelinə tərəf  
sürüşdürülür. 
 

3.4.6. Klaviaturada olmayan simvollarin  
mətnə əlavə edilməsi 

 
Symbol  Символ Insert→Symbol 

Вставка→Символ  
Klaviaturada olmayan müxtəlif simvolların mətnə daxil 

edilməsi üçün Insert→Symbol (Вставка→Символ) menyu 
əmri ardıcıllıqla yerinə yetirilir. Simvolun mətnə əlavə edilməsi 
üçün kursor tələb edilən yerdə qeyd edilir, sonra Insert→Symbol 
(Вставка→Символ) menyu əmri icra olunur. Ekranda açılmış 
pəncərədə Symbol  (Символ) paneli və Font (Шрифт) 
rejimindən Symbol  kateqoriyası seçilir. Sonra tələb olunan simvol 
üzərində klik edilir və Insert →Close  (Вставить→Закрыть)   
əmri icra olunur.  
 Bu əməliyyat aşağıdakı menyu əmri ardıcıllığı ilə kompyüterə 
daxil edilir:  
Insert→Symbol→ Symbols→Font→Symbol→Insert→Close) 
Вставка→Символ→Символы→Шрифт→ Symbol→ 
Вставить→Закрыть  
Bəzən xüsusı işarələrin ®;™;§;¶ yazılışı tələb olunur. 
Bu xüsusı işarələrin mətnə əlavə olunması əməliyyatı aşağıdakı 
kimi yerinə yetirilir: 
Insert→Symbol→Spesial Characters → Character → Insert 
→Close   
(Вставка→Символ→Специальные знаки→Знак→ 
Вставить→Закрыть)  

Bəzən tez-tez bir simvoldan istifadə edilir. Bu zaman həmin 
simvolu klaviaturanın düyməsinin kombinasiyası ilə əvəz etmək 
mümkündür.  

Insert→Symbol (Вставка→Символ) menyu əmri icra 
olunur və tələb olunan simvol Mouse-un sol düyməsi ilə seçilir. 
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Sonra ekranda açılmış pəncərənin aşağısında Shortcut Key  
(Сочетания клавиш) əmri yerinə yetirilir.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekranda açılmış pəncərədə klaviaturanın ALT və ya CTRL 

düyməsi ilə eyni vaxtda hər hansı bir klaviatura düyməsi də sıxılır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şəkil 3.36. Kombinasiyası dialoq pəncərəsi 

Şəkil 3.35. Simvol  paneli 
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Bu vaxt Press New Shortcut Key  (Новое сочетание клавиш) 
hissəsində ALT+Q düymələr qeyd edilır. Sonra Assign→Close 
(Назначить →Закрыть)  əmri icra edilir. 

Belə bir → simvol işarəsini yazmaq tələb edildikdə 
klaviaturanın ALT+Q düymələri eyni vaxtda sıxılır və simvol 
avtomatık mətndə qeyd olunur. 

 
3.4.7. Sənədə şərhin əlavə edilməsi 

 
 Word sənədinin özünə əlavələr belə etmədən mətndə olan 
çətin anlayışları sənədin aşağısında izah etmək mümkündür. 
 
Comment  Примечание Insert→Comment 

Вставка→Примечание 

Bu menyu əmri icra olunduqda mətndə yazılmış hər hansı söz 
üçün qeyd yazılır. Bu ekranda fərqli rənglə əks olunur. Həmin 
qeydi nəzərdən keçirmək üçün kursor  rəngin üzərinə 
yaxınlaşdırılır. Bu  zaman qeyd avtomatik olaraq ekranda görünür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sənədi çapa verdikdə bu qeyd çapda görünmür.  
Şəkil 3.37. Sənədə şərhin əlavə edilməsi paneli 
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3.4.8. İzahı tələb olunan sözlərin 
 yazılma qaydası 

 
Reference→ 
Footnote 
 

Ссылка→Сноска 
 

Insert→Reference→  
Footnote 
Вставка→Ссылка→ 
Сноска  

 
Bəzi sözlərin izahı tələb olunur. Mətndə bəzən alınma sözlərin, 

ifadələrin, terminlərin izahatını vermək, sözlərin tərcüməsini qeyd 
etmək lazım olur. Bunun üçün bu menyu əmri icra olunur. Bu 
menyu əmrinin üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, səhifənin 
aşağısında avtomatik ardıcıl nömrələmə qeyd edilir. 

 Kursor izahı tələb olunan sözün sonunda qeyd olunur və  
Insert→Reference→ Footnote (Вставка→Ссылка→Сноска) 
menyu əmri ardıcıllıqla yerinə yetirilir. 
 
 

  

Şəkil 3.38. Sözün izahlı görünüşü 
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3.4.9. Şəkillərin sənədə əlavə edilməsi 
 

Picture  Рисунок 
→ 
Картинки 

 Picture→Clip Art→Organize 
Clips→Collection List 
Рисунок→Картинки→ 
Коллекция→Упорядочить 
картинки 

 
Bu menyu əmrinin icrası Word mətn sənədinə şəkil əlavə 

olunmasına imkan verir. Bu əmrə daxil olmaqla proqramın özündə 
olan şəkil kolleksiyasındakı səkillərdən istifadə edilir. Bu 
kolleksiyada müxtəlif mövzuları əhatə edən səkillər qovluğu var.  
Şəkillər sənədə, mətnə, cədvəl daxilinə, ön və arxa fona daxil 
edilə bilər.  

Şəkil 3.39. İzahat paneli 
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Picture→Clip Art→Organize Clips→Collection List 
(Рисунок→Картинки→Коллекция→Список коллекций) 
menyu əmrlər ardıcıllığı yerinə yetirilir. Sonra şəkillərdən biri 
seçilir və klik edilir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mətnə daxil edilən şəklin ölçüsünü dəyişmək üçün şəkil seçilir 

və  Mouse-un sol düyməsi sıxılır. Bu zaman açılmış kontekst 
menyusundan Format Picture→Size (Формат 
автофигуры→Размер) əmri yerinə yetirilir. Şəklin ölçüsünü 
böyütmək və ya kiçiltmək mümkündür. 

Şəklin üzərində klik etdikdə şəklin ətrafında dairəciklər əmələ 

Şəkil ətrafında yazı tələb olunarsa  Insert→Text 
Box (Вставка→Надпись) menyu əmri icra 
edilir. 
 Müxtəlif çərçivələr də tərtib etmək mümkündür. 

Şəkil 3.40. Şəkillərin kolleksiya paneli 
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gəlir.  Mouse-u  göstəricisini şəklin küncünə sürüşdürdükdə belə 
bir ox ↕  işarəsi çıxan kimi Mouse-u onun üzərində sıxaraq xaricə 
tərəf     çəkən zaman şəkil böyüyür və ya əksinə şəklin daxilinə 
tərəf çəkən zaman şəklin ölçüsü kiçilmiş olur. 
 Qeyd:  

• Insert→Text Box (Вставка→Надпись)  menyu əmrini 
icra edib şəkli mətnin daxilinə əlavə edən zaman kursoru 
maneəsiz istənilən istiqamətə hərəkət etdirməklə istənilən 
mətn və ya əlavə şəkil də yerləşdirmək mümkündür. 
Mətnin formatı dəyişən zaman  səkil sürüşməz. 

• Şəkil ilə Text Box (Надпись) arasında boşluq intervalı 
azaltmaq üçün Mouse onun üzərində sıxılır. Sonra  açılmış 
kontekst menyusundan Format Picture →Text Box→ 
Interval margin (Формат автофигуры→ Надпись→ 
Внутренние поля) menyu əmri ardıcıllıqla yerinə 
yetirilir, sonra sağ, sol, aşağı və yuxarı daxili kənar xətləri 
sıfıra endirilir. 

• Səklin ətrafinda çərçivənin yox edilməsi üçün Mouse onun 
üzərində sıxılır. Ekranda açılmış kontekst menyusundan 
Format Picture (Формат автофигуры) əmri icra olunur. 
Sonra ekranda açılmış pəncərədə Color and Lines (Цвет 
и линии) rejimi seçilir, Fill (заливка) və Line (линии) 
rejimindən no fill (нет заливки) no Line (нет линии) 
əmri yerinə yetirilir. 

Picture 

→From file  

Рисунок→Из 

файла 

Insert→Picture→From 

file 

Вставка→Рисунок→Из 

файла 

Bu menyu əmri Word mətn sənədinə faylda yerləşdirilmiş 
şəxsi şəkilləri qoymaq imkanı verir. 
 Picture→From file (Рисунок→Из файла) menyu əmrinə daxil 
olub yaddaşda yerləşdirilmiş səkilləri əlavə etmək mümkündür. 
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Şəklin üzərində Mouse göstəricisi ilə klik etdikdə yeni bir təsvir 
etmə  Настройка изображения (Picture)  alətlər paneli ekranda 
görünür. Bu alətlərdən istifadə etməklə şəkil üzərində istənilən 
dəyişiklik etmək mümkündür. 
 

3.4.10. Təsvir etmə alətlər paneli 

 
Insert  picture 
Добавить рисунок 
  

Yeni şəkil daxil etmək 

Color  
 
Меню 
изображения  

Şəkli rəngsiz, qara-ağ və ya 
öz rəngində etmək 
mümkündür. 

More Contrast  
 
Увеличить 
контрастность  

Şəklin kontrastını artırır. 

Less Contrast  
 
Уменьшить 
контрастность  

Şəklin kontrastını azaldır. 

More Brightness  
 
Увеличить 
яркость  

Şəklin rənglərinin 
işıqlandırılmasını  artırır. 

Less Brightness  
 
Уменьшить 
яркость  

Şəklin rənglərinin 
işıqlandırılmasını  azaldır. 
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Crop  
 
Обрезка  

 

Şəklin ətraflarını kəsir. 

Rotate left 90º  
 
Повернуть влево 
на 90° 

 

Şəkli  90°-li bucaq altında 
döndərmək mümkündür. 

Line style 
 
Тип линии 
  

Xətlərin tipini seçmək 
mümkündür. 

Compress picture 
 
Сжатие рисунков 
  

Şəkli sıxılmış vəziyyətə 
çevirmək mümkündür. 

Text Wrapping 
 
Меню «Обтекание 
текстом» 
  

Şəklin mətnin daxilində, 
sonunda, əvvəlində 
yerləşdirilməsi mümkündür. 

Format Picture 
 
Формат объекта 
 

 

Şəkillərin ölçüsünü, fonun 
rəngini, çərçivənin rəngini 
seçmək mümkündür. 
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Set Transparent 
color 
 
Установить 
прозрачный цвет 
 

 

Şəklin şəffaflaşdırılması 
mümkündür. 

Reset Picture 
 
Сброс параметров 
рисунка 
  

Şəklə əlavə olunmuş 
parametrləri ləğv etmək 
mümkündür. 

 

3.4.11. Mətnə skaner olunmuş şəkillərin  
əlavə edilməsi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skaner vasitəsi ilə kompyüterə mətnləri, səkilləri, cizgiləri və 

digər qrafiki informasiyanı daxil etmək olur. Skaner kompyüterə 
qoşulmuş xüsusı aparatdır ki,  onun vasitəsi ilə səkli  skaner 
etdikdə, avtomatik kompyüterin yaddaşına köçürülür. Təsviri 
daxil etmək üçün onu skanerin şüşəli stolunun üzərinə qoyub, 
qapağı örtmək lazımdır. Sonrakı əməliyyatlar skanerin tətbiqi 
proqramların köməyi ilə yerinə yetirilir. 

Həmçinin müasir fotoaparat və kameradan da şəkil avtomatik 
kompyüterin yaddaşına köçürülür. 

Mətnə skaner olunmuş şəkillərin əlavə olunması üçün 
aşağıdakı menyu əmrindən istifadə edilir.  
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Picture→ 
From Scanner 
or Camera 

Рисунок→ 
Со сканера 
или     
камеры 

Insert→ Picture→ From  
Scanner or Camera  
Вставка→Рисунок→Со 
сканера или     камеры 
 

 
Şəkil yaratmaq əmri 

 
Picture →  
New 
Drawing 

Рисунок→ 
Создать 
рисунок 

Insert→Picture→New Drawing 
Вставка→Рисунок→Создать 
рисунок 

Bu menyu əmri ilə Microsoft Word proqramındakı sənəddə 
tələb olunan yaradıcı bir obyekt yaratmaq mümkündür. 

Bu menyu əmrinə daxil olarkən ekranın aşağısında Draw 
(Панел рисование) rəsm alətinin özunə məxsus xassələr  paneli  
açılır.  

 
Avtofiqurlar  

 
Рисунок→ 
Автофигуры 

Picture→ 
AutoShapes 

Вставка→Рисунок→ 
Автофигуры 
Insert→Picture→ 
AutoShapes 

 
Bu menyu əmrinə daxil olduqda Microsoft Word proqramında 

mətn sənədində avtofiqurlardan istifadə etməklə sxem yaratmaq 
mümkündür:  
 Insert→Picture→ AutoShapes (Вставка→Рисунок→  
Автофигуры) menyu əmrinə daxil olan zaman  ekranda 
AutoShapes (Автофигуры) alətlər paneli gorünür.  

Hər bir aləti aktivləşdirən zaman həmin alətin özunəməxsus 
xassələr  paneli ekranda görünür. Bu  alətlərdən istifadə etməklə 
müxtəlif qrafik və sxem qurmaq mümkündür. 
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Fiqurların rənglənməsi üçün Mouse  ilə onun üzərində klik 

olunur, sağ düymə sıxılır. Ekranda açılmış konteks menyusundan 
Background (Формат объекта) əmri seçilir. Ekranda açılmış 
pəncərədə Colors and Lines (Цвет и линии)   rejimi aktivləşir. 
  Sxem tam hazır olandan sonra qruplaşdırma əmrini seçmək 
lazımdır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 3.41. Avtofiqurlar alətlər paneli 

Şəkil 3.42. Qruplaşdırma əmrləri 
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Ekranın aşağısından: 
 Draw→Group (Рисование→Группировать) menyu əmri icra 
olunur. 
Sxemdə hər hansı bir dəyişiklik edən zaman: 
Ekranın aşağısından:  
Draw→Ungroup (Рисование→Разгруппировать) menyu 
əmri icra olunur. 

Düzəlişdən sonra yenidən qruplaşdırma əmri icra olunur. 
 

3.4.12. WordArt paneli 
 

Picture→ 
WordArt 

Рисунок 
→ 
Объект 
WordArt 

Insert→ Picture →WordArt 
Вставка→Рисунок→ Объект 
WordArt  
 

 
Bu menyu əmri icra olunduqda, fiqurlu stillər seçmək 

mümkündür.  
Insert→Picture→WordArt (Вставка→Рисунок→Объект 
WordArt) menyu əmri ardıcıllıqla yerinə yetirilir.  

Ekranda açılmış WordArt Gallery (Коллекция WordArt) 
pəncərəsində hazır fiqurlu stillərdən biri seçilir, mətn yazılır və 
OK əmri icra olunur. 
Belə bir fiqurlu mətn yaratmaq mümkündür. 

 
 

Fiqurlu mətnin rəngini dəyişdikdə, Mouse  ilə onun üzərində 
klik olunur, WordArt pəncərəsi ekranda gorünür. 
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 Background (Формат графического объекта)  aləti 

aktivləşir. Bu zaman Формат объекта WordArt  pəncərəsi 
ekranda açılır rəng Colors and Lines (цвет и линии)  rejimindən 
seçilir, ölçü Size (размер) rejimindən tənzim edilir, obyektin 
vəziyyəti  Text Wrapping  (положение) rejimindən seçilir, yəni 
obyektin mətnin daxilində və ya xaricində, mətnin qarşısında və 
ya mətnin arxasında olması variantlarından biri seçilir. 

Fiqurlu stilin hərflərinin kölgəli olması üçün,  Mouse  ilə onun 
üzərində klik edirik, Ekranın aşağısından olan şəkil çəkmə 
panelindən Shadow Style (Меню тени) aləti aktivləşdirilir və bu 
zaman verilmiş formalardan biri seçilir. 
 

 

Şəkil 3.43. WordArt paneli  
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Fiqurlu, stilli mətni  həcmli etmək üçün  Mouse  ilə onun 
üzərində klik olunur, Ekranın aşağısından olan şəkil çəkmə 
panelindən 3-D Style (Меню «Объем») rejimi aktivləşir və 
verilmiş formalardan biri seçilir. 

 
Fiqurlu mətndə dəyişiklik tələb olunarsa,  Mouse  ilə onun 

üzərində klik olunur. Bu zaman WordArt pəncərəsi ekranda 
gorünür. Edit Text (Изменить текст) əmri aktivləşir, açılmış 
pəncərədə mətn dəyişdirilir və  OK əmri icra edilir.  

 Mouse  ilə fiqurlu mətn üzərində klik etdikdə mətnin ətrafında 
yaşıl rəngli dairəcik gorünür, bu dairəciyə Mouse  ilə klik etdikdə 
dairəvi oxlar görünür, Mouse-un sol düyməsini bu oxun üzərində 
sıxıb istənilən bucaq altında hərəkət etdirmək mümkündür. 
  Mouse  ilə fiqurlu mətn üzərində klik etdikdə mətnin ətrafında 
sarı rəngli kiçik bir rombik fiquru gorünür, Mouse-un sol 
düyməsini bu rombik üzərində sıxıb, fiquru daxilə və ya xaricə 
tərəf çəkməklə fiqurlu  mətnin forması dəyişdirilir. 

 

3.4.13. Şəkil çəkmək panelinin alətləri 

 
 

Word Art Word Art 

 

Fiqurlu mətnlərin 
siyahısı ekranda 
görünür. 
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Text box Надпись 

 

Mətn çərçivə daxilində 
qeyd edilir. 

Rectangle 

Oval 

Прямо-

угольник  

Овал 
 

Dördbücaqlı və ya 
dairə çəkmək üçündür. 

Lines 

Arrows 

Линия 

Стрелка   

Düz xətt və ya ox 
çəkmək üçündür. 

Insert 

Diagram or 

Organization 

Chart 

Добавить 

диаграмму 

или 

организа-

ционную 

диаграмму 

 

Hazır sxemli 
diaqramların siyahısı 
ekranda görünür. 

Draw Рисование 
 

Qeyd olunan obyekti 
qrup vəziyyətinə və ya 
əksinə, əlavə olunan 
obyekti mətnin 
daxilində, ətrafında, 
həmçinin 90° və s. 
bücaq altında 
yerləşdirmək 
mümkündür. 

AutoShapes Автофигу-

ры 
 

Müxtəlif fiqurlar seçib 
sxem qurmaq 
mümkündür. 

Picture Добавить 

картинку  

Şəkil əlavə edir. 
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Fill Color Цвет 

заливки  
 

Çəkilmiş fiqurların 
daxilini rəngləmək 
mümkündür. 

Line Color Цвет линии 

 

Çəkilmiş fiqurların 
kontur xətlərinin 
rəngini dəyişmək 
mümkündür. 

Font Color Цвет 

шрифта 
 

Mətnin rəngini 
dəyişmək mümkündür. 

Line Stile 

Dash Style 

 

Тип линии 

Тип штриха 

Вид 

стрелки 

 

 

Müxtəlif cür xətlər, 
ştrixlər və oxlar 
ekranda görünür.   

Shadow 

Style 

3-D Style 

Тень 

Объем 

  

Qeyd edilmiş obyektə 
kölgə və həcm verir. 
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3.4.14. Dəvətnamənin hazırlanması  
 

Bu alətlərdən istifadə etdikdə tədbir üçün dəvətnamə 
hazırlamaq mümkündür. 
Səhifənin formatını A4 seçərkən iki dəvətnamə yerləşdirmək 
mümkündür. 
 Səhifənin formatını A5 seçərkən bir dəvətnamə yerləşdirmək 
mümkündür. 
Səhifəni  Landscape (Альбомная) etmək  üçün, File→Page Set 
(Файл→Параметры страницы) menyu əmri ardıcıllıqla yerinə 
yetirilir, ekranda açılmış  pəncərədə Margins (Поля) rejimi 
aktivləşdirilir, Landscape (Альбомная) rejimi seçilir və OK 
əmri edilir.    

Dəvətnamə hazırlamaq üçün standart alətlər panelində 
Drawing (Панел рисование) aləti aktivləşdirilir. Bu zaman 
ekranın aşağısında Drawing (Панел рисование) şəkil çəkmək 
panelinin alətləri görünür. Lines (Линия) aləti akrivləşdirilir və  
səhifə iki yerə bölünür (dəvətnamə hazır olandan sonra bu xətt silinir). 
Yubilyarın adını, soyadını adi reyimdə qeyd etmək üçün Text Box 
(Надпись) aləti,  stilli rejimdə qeyd etmək üçün isə Insert WordArt 
(Добавить объект WordArt) aləti aktivləşdirilir. Yubileyarın səklinin 
dəvətnamədə yerləşdirilmək üçün Insert→Picture→From file 
(Вставка→Рисунок→Из файла) menyu əmri ardıcıllıqla 
yerinə yetirilir və  yaddaşda yerləşdirilmiş səkillərdən biri seçilir.  

Sonra Yubilyarın il dönümü (Insert WordArt)  (Добавить объект 
WordArt) alətini akrivləşirməklə fiqurlu yazılır.  

Dəvətnamənin üz hissəsi hazır olandan sonra ekranın 
aşağısında Drawing (Панел рисование) alətlər panelindən 
Выбор объектов alətindən istifadə edərək yaradılan obyekt 
seçilir. 

Bu obyekti  qruplaşdırmaq üçün isə  Draw→Group) 
(Рисование→Группировать) əmri icra olunur. 

Dəvətnamənin iç hissəsi Text Box (Надпись) alətindən istifadə 
etməklə hazırlanır və tam hazır vəziyyətdə qruplaşdırılır. 
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Dəvətnamə nümunəsi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.4.15. Vizit kartının hazırlanması 

 
 Vizit kartını yaratmaq üçün standart alətlər panelində Drawing 
(Панел рисование) aləti aktivləşdirilir, ekranın aşağısında 
Drawing (Панел рисование) şəkil çəkmək panelinin alətləri 
ekranda görünür. Düzbucaqlı yəni, Rectangle (Прямоугольник) 
aləti aktivləşdirilir, sonra səhifədə bir düzbucaqlı qeyd edilir. 
Vizitkanın ölçülərini təyin etmək üçün Mouse ilə bu 
düzbucaqlının üzərində klik olunur və sağ düymə sıxılır. Ekranda 
açılmış kontekst menyusundan AutoShapes (Автофигуры) 
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əmri icra olunur. Vizit kartının hündürlüyü Size (Размер) 
rejimində Height (высота) 5sm, eni Widht (ширина) 9sm qeyd 
edilir. 

1. Institutun adı, firmanın adı, bir sözlə məkanın adı; 
2. Azərbaycanın bayrağı, gerbi, idarənin loqosu, 

emblemi; 
3. Şəxsin adı, soyadı, atasının adı; 
4. Əlaqə telefonları; 
5.  Faks, E-mail; 
6. Ünvan qeyd edilir 

Text Box (Надпись) alətindən istifadə etməklə məlumatlar qeyd 
edilir və tam hazır vəziyyətdə qruplaşdırılır. 

Adətən vizitka A4 formatında hazırlanır, çünki bu formatda 10 
ədəd vizitka yerləşdirmək mümkündür. 

Bir vizitka hazır olandan sonra, qruplaşdırma əmrinə daxil 
olmamışdan əvvəl ekranın aşağısında Drawing (Панел 
рисование) alətlər panelindən Select objects (Выбор объектов) 
alətindən istifadə etməklə yaradılan obyekt seçilir, sonra 
Draw→Group (Рисование→ Группировать) əmri icra olunur. 

Bir vizitka seçilir və Copy (Копировать) əmri aktivləşdirilir. 
Sonra  Paste (Вставить) əmrinin köməyi ilə ekranda ikinci 
vizitka görünür. Bu vizitkaları yan-yana yerləşdirib, Drawing 
(Панел рисование) alətlər panelindən Выбор объектов 
alətindən istifadə edərək yaratdılan iki obyekt bir yerdə seçilir və   
qruplaşdırmaq üçün Draw→Group (Рисование→ 
Группировать) əmri icra olunur. 

Bu dəfə iki vizitka seçilir, Copy (Копировать) əmri 
aktivləşdirilir. Sonra  Paste (Вставить) əmrinin köməyi ilə 
ekranda bir cüt vizitka görünür. Bu cüt vizitka birinci cütün 
altında paralel yerləşdirilir. Bu qayda ilə beş cüt vizitka ekranda 
görünəcək. Nəhayət Drawing (Панел рисование) alətlər 
panelindən Выбор объектов alətindən istifadə edib yaradılan 
obyekt seçilir və qruplaşdırmaq üçün: Draw→Group 
(Рисование→Группировать) əmri icra olunur. 

Vizitkada hər hansı bir düzəlış tələb olunan zaman yaradılan 
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obyekti seçilir Draw→Ungroup (Рисование→ 
Разгруппировать) əmrinə daxil oluruq. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.16. Diaqramın sənədə əlavə edilməsi 
 

Picture→ 
Organizaton 
Chart 

Рисунок→ 
Организационная   
диаграмма 

Insert→Picture→ 
Organizaton Chart 
Вставка→Рисунок 
→ Организационная 
Диаграмма 
 

Bu menyu əmri icra olunduqda mətn sənədinə təşkilati diaqram 
əlavə olunur. Mouse  göstəricisi ilə slaydların üzərində klik 
edərək istənilən mətni əlavə etmək mümkündür. 
 
Picture 
→Chart 

Рисунок→ 
Диаграмма 
 

Insert→ Picture → Chart  
Вставка→Рисунок→ 
Диаграмма 
 

Bu menyu əmri mətn sənədinə diaqram əlavə edir.  

Şəkil 3.44. Vizitka nümunəsi 

ABDULLAYEV ORXAN  
elmi işçi 

 

Tel: 438 00 00  ev                  439 00 00 iş 
E-mail:orxan@ab.az 
Faks: 439 00 00 
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Bu diaqramda istənilən dəyişiklik etmək mümkündür. Mouse  
göstəricisi ilə diaqram üzərində  klik etdikdə hazır cədvəl ekranda 
görünür və orada dəyişiklik etdikdə diaqram da  cədvələ uyğun 
dəyişir. 
Diagram Схематическая 

диаграмм 
Insert→ Diagram 
Вставка→ 
Схематическая 
диаграмм 

Bu menyu əmri ilə ekranda açılmış Diagram Gallery 
(Библиотека диаграмм) pəncərəsindən hazır sxemli diaqram 
formalarından birini seçib OK etməklə mətni Click to add text 
(Текст слайда) daxil etmək mümkündür. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.4.17. Şəkillər üzərinə yazının əlavə edilməsi   
 

Text Box Text Box Insert→ Text Box  
Вставка→ Надпись 

 
Bu menyu əmri Word mətn sənədində əlavə edilmiş şəkillərin, 

diaqramların, qrafiklərin alt yazılarını, həmçinin üzərində yazı 

 

 

 

Şəkil 3.45.  Diaqram paneli 
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yazmaq, bir sözlə ətraf qeydlərə imkan verir. Ya əvvəlcədən bu 
əmrə daxil olub, tələb olunan yazını qeyd edirsən, ya da yazılmış 
mətni seçib bu əmrə Text Box (Надпись) daxil olursan. 

Text Box (Надпись) daxilində mətnin istənilən istiqamətə 
hərəkəti mümkündür. Əvvəlcə Text Box (Надпись) 
aktivləşdirilir. Sonra  klaviaturada kursorun hərəkətini tənzim 
edən düymələri                                   

     ↑          
 ←↓→ sağa, sola, yuxarı və aşağı hərəkət etdirməklə Text Box 
(Надпись) daxili yazı sürüşdürülür. 

      
 
 
 

• Text Box (Надпись) daxili yazı üzərində aparılan 
əməliyyatlar: 

• Text Box (Надпись)  daxili yazı aktivləşdirilir, bu vaxt 
ekranda Text Box (Надпись) paneli görünür, Change 
Text Direction (Направление текста) əmrinə daxil olub 
mətni üfiqi və ya şaquli vəziyyətə dəyişdirmək 
mümkündür. 

 
 
 
 
• Text Box (Надпись) daxili yazı aktivləşdirilir, kursor 

daxil edilir və mətndə aşağıdakı dəyişiklikləri etmək olur: 
şriftin ölçüsünü, rəngini dəyişmək, çərçivəni yox etmək və 
ya başqa çərçivə ilə əvəz etmək, fonun rəngini dəyişmək. 

 
3.4.18. Faylların bir faylda birləşdirilməsi 

 
File Файл  Insert → File  

Вставка→ Файл 

Azərbaycan odlar diyarıdır 

B
ak

ı  
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Bu menyu əmri yerinə yetirilən zaman bir neçə  faylı bir faylda 
birləşdirmək mümkündür. (məsələn, kitab bir neçə fəsildən 
ibarətdir və bu fəsillər ayrı-ayrı fayllarda yaddaşda saxlanılmışdır. 
bu fəsilləri birləşdirmək üçün bu menyu əmri yerinə yetirilir). 

Əvvəl fayllardan biri açılır, kursor faylın sonuna sürüşdürülür, 
Insert→File (Вставка→Файл) menyu əmri ardıcıllıqla yerinə 
yetirilir.  Ekranda açılmış Insert File (Вставка файла) 
pəncərəsindən ikinci fayl seçilir və Insert (Вставить) əmri icra 
olunur. Bu qayda ilə  fayl əlavə olunur. Bu əməliyyatı icra 
etməklə ayrı-ayrı yaddaşda saxlanılmış faylları bir fayl şəklində 
birləşdirmək mümkündür. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.19. Word proqramına obyektlərin əlavə edilməsi 
 

Word proqramına digər  proqramlarda yaradılmış faylı həmin 
faylın aid olduğu proqramın nişan kimi daxil etmək mümkündür. 
Daxil olunan obyektlərin aid olduğu proqramların nişanı Word 
mətnin üzərində ekranda görünür. Mouse-un göstəricisi ilə bu 
proqram nişanı üzərində klik olunan zaman avtomatik həmin 

Şəkil 3.46. Faylın əlavə edilməsi paneli 
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proqrama daxil olmaq olur. Obyekt haqqında məlumat geniş 
formatda ekranda görünür. Bu əməliyyat aşağıdakı menyu əmrləri 
yerinə yetirməklə olur. 
 
Object Объект  Insert→Object 

Вставка→ Объект 
 
Insert→Object (Вставка→Объект) menyu əmri yerinə 
yetirilir. Ekranda açılmış pəncərədən Create from File →Browse 
(Создание из файла→Обзор) tələb olunan faylardan biri seçilir 
və Insert (Вставить) əmri icra olunur. Sonra Display as icon  (В 
виде значка) rejimi aktivləşdirilir.  
 

 

 

 

 

 

Şəkil 3.47. Obyektlərin əlavə edilməsi paneli 
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Change Icon (Сменить значок) əmrinə daxil olub verilmiş 
nişan nümunələrdən biri seçilir və OK əmri icra edilir. Sonra 
birdə OK komandası verilir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 3.47(a). Nişanın seçilməsi paneli 
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Закладка Bookmark Вставка→ Закладка 
Insert → Bookmark 

Bu menyu əmrini icra etdikdə sənəd yazarkən pauzaya ehtiyac 
olduqda həmin hissə işarə edilir və yenidən bu sənədin yazılması 
davam etdirilən zaman avtomatik  həmin hissəni tapmaq olur.   

 

3.4.20. Hiperəlaqə   
Hyperlink 

 

Гиперссылка Insert → Hyperlink 

Вставка→ Гиперссылка 

 
Bu menyu əmrinin icrası ilə sənəddə yeni hiperəlaqə yaratmaq 

mümkündür. Həmçinin hiperəlaqələri redaktə etmək mümkündür. 
Başqa proqramlardan da Hiperistinad əlavə edilir. 
Insert→Hyperlink (Вставка→Гиперссылка) menyu əmri 

Şəkil 3.47(b). Obyektin Word proqramında görünüşü 
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ardıcılıqla yerinə yetirilir, açılmış pəncərədən tələb olunan  sənəd 
seçilir və OK əmri icra olunur. Beləliklə bir cox tələb olunan 
sənədləri bir səhifədə Hiperistinad etmək mümkündür.  

Sənədlərdən hər hansı birinin istifadəsi tələb edilərsə, sənədi 
seçib klaviaturada CTRL düyməsini sıxmaq lazımdır, bu zaman 
sənədin üzərində əl işarəsi görünəcək, sonra ENTER edilir 
(sənədlər göy rəngdə görünür). 

Hipersılka əmrindən istifadə etməklə aşağıdakı siyahını 
yaratmaq mümkündür: 
 
coreldraw.doc 
file_son -kitab_05.09.08.doc 
таблица.doc 
Abdullayeva Z. -kitab_12.09.08. cut.doc 
23.doc 
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3.5. FORMAT (ФОРМАТ) menyusu 
 

Формат menyusundakı əmrlər ilə sənədin formatlaşdırılması 
mümkündür. Bu əmrlər  menyusunda şriftlərin ölçülərini, 
rənglərini, yağlılığını (Ж, К, Ч), mətnin sətirləri arasında interval 
və s. əməliyyatlar etmək mümkündür. Həmçinin hazır 
ornamentlərdən istifadə edərək səhifəni haşiyəyə almaq olur. 
Səhifəyə fonlar da vermək mümkündür.   
 

3.5. 1. Formatlaşdırma əməliyyatı 
 

 Mürəkkəb formatlaşdırma əməliyyatları Font (Format) 
menyusunda yerləşdirilmişdir.  

Bu menyu əmrləri ilə formatlaşdırma əməliyyatlarını yerinə 
yetirərkən həmin əməliyyata uyğun formatlaşdırma paneli ekranda 
görünür. 
 
Шрифт Font Формат → Шрифт 

Format→ Font 
 
Bu menyu əmrinin icrası seçılmış mətnin, sözün və ya ifadənin 

ölçülərini, rənglərini, yağlılığını (Ж, К, Ч) seçmək imkanı verir. 
Bu əmri icra etməmişdən öncə obyekt seçilməlidir. 

Mətn reklam xarakteri daşımış olarsa və mətnə animasiya əlavə 
etmək tələb olunan zaman: Format→Font→Text Effects  
(Формат→Шрифт→Анимация)  menyu əmri ardıcılıqla yerinə 
yetirilir və Animation (вид) kateqoriyasından zövqə uyğun 
animasiya mətnə əlavə olunur. 

Mətnin adi, seyrəkləşdirilmiş və ya sıxlaşdırılmış formatda 
yazılması tələb olunan zaman: Format→Font→Character 
Spacing (Формат→Шрифт→Интервал) rejimindən  
seyrəkləşdirilmiş (Expanded-Разреженный), sıxlaşdırılmış 
(Condensed-Уплотнeнный), adi (Normal-Обычный) 
formatlardan biri seçilir. 
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3.5. 2. Sətirlər arasi intervalın seçilməsi 
 

Paragraph Абзац Format→ Paragraph 
Формат → Абзац 
 

 
Bu menyu əmrinin icrası mətnin sətirləri arasinda intervalı 

tənzim edir. Bu əmrə daxil olmadan öncə sənəd seçilməlidir:  
Правка→Выделить все→Формат → Абзац  
(Edit→Select All→Format→Paragraph) 

Şəkil 3.48.  Şrift paneli 
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Sətirlər arasında məsafəni tənzim etmək üçün ekranda açılmış 
pəncərədə  Line Spacing (Междустрочный) rejiminə daxıl olub 
verilən intervallardan biri seçilir: Single (Одинарный) - yəni bir 
qat interval, 1,5 lines  (Полуторный) - yəni bir yarım interval, 
Double  (Двойной минимум) -yəni iki qat interval seçilir və OK 
əmri icra olunur.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mətn daxilində hündür simvolları, aşağı və ya yuxarı indekslər 

olduqda belə Word redaktoru avtomatik olaraq həmin intervalı 
tənzimləyir. 

Abzas qoymaq üçün kursor sətrin önündə qeyd edilir və 
Paragraph (Абзац) pəncərəsində Indentation (Отступ) 
rejimində abzasın müəyyən bir qiyməti seçilir. 
 

 

Şəkil 3.49. Sətirlər arası intervalın tənzimi paneli 
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3.5.3. Siyahıların yaradılması 
   

Bu menyu əmrinin icrası sənəddəki sətirlərin nömrələnməsinə, 
sətrin əvvəlinə verilmiş işarə nümunələrindən seçməklə 
siyahıların yaradılmasına imkan yaradır. 
Bullets and 
Numbering 

Список Format→Bullets and Numbering 
Формат → Список 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekranda açılmış pənçərədə Bullets and Numbering (Список) 
rejimi aktivləşdirilir, sonra verilmiş variantlardan biri seçilir və 
OK əmri icra olunur.  

İşarələnmənin dəyişdirilməsi tələb olunan zaman verilmiş 
variantlardan biri seçilir və Customize (Изменить) rejimi 
aktivləşdirilir. Verilmiş nişanlardan biri seçilir və OK əmri icra 
olunur. Bu rejimdə sətirdən-sətirə klaviaturadakı ENTER 
düyməsi ilə keçmək olur və işarələmə avtomatik davam edir. 

Şəkil 3.50.  Siyahının nömrələnməsini paneli 
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Qeyd: 
1. İşarələmənın arasında mətn yerləşərsə  və yenidən 

işarələmə tələb edilərsə, işarələmənin ardıcıllığının 
pozulmaması üçün:  

Format→Bullets and Numbering→ Numbered →Continue 
Previous list → OK  
(Формат→Список→Нумерoванный→Продолжить→ 
OK) menyu əmri ardıcıllıqla yerinə yetirilir. 
2. İşarələmənin arasında mətn yerləşərsə və yenidən 

işarələmə tələb edilərsə,  işarələmənin əvvəlki işarələmə 
ilə əlaqəsi yoxdursa:   

Format→Bullets and Numbering →Numbered→ Restart  
numbering → OK  
(Формат→Список→Нумерoванный→Начать заново 
→OK) menyu əmri ardıcıllıqla yerinə yetirilir. 

 
3.5.4. Səhifələrin haşiyələnməsi 

 
Borders and 
Shading 

Границы и 
заливка  

Format→Borders and 
Shading  
Формат→Границы и 
заливка 

 
Bu menyu əmri ilə sənəddəki səhifələrin haşiyələnməsi 
mümkündür. Bunun üçün aşağıdakı əmrə daxil oluruq: 

Format→Borders and Shading→Page Border→ OK 
(Формат → Границы и заливка→  Страница→ OK)  

Ekranda açılmış pənçərədə Page Border (Страница) 
rejimində xəttin tipi verilmiş variantlardan biri Style (тип) 
rejimindən, xəttin rəngi Color (цвет) rejimindən, xəttin eni 
Width  (ширина) rejimindən seçilir və OK əmri icra olunur.  

Sənəddəki abzasları çərçivəyə almaq üçün aşağıdakı menyu 
əmri ardıcıllıqla yerinə yetirilir. 
Format→Borders and Shading→Border→ OK 
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(Формат→Границы и заливка→Граница→OK) 
Ekranda açılmış pənçərədə çərçivənin növü Border (Граница) 

rejimində verilmiş variantlardan biri, xəttin tipi Style (тип) 
rejimindən seçilir, xəttin rəngi Color (цвет) rejimindən, xəttin eni 
Width  (ширина) rejimindən seçilir və OK əmri icra edilir.  

Ornamentli xətlər tələb olunduqda:  
Format→Borders and Shading→Horizontal line  
(Формат →Границы и заливка→Горизонтальная линия) 
menyu əmri ardıcıllıqla yerinə yetirilir, ekranda görünən 
variantlardan biri seçilir və OK əmri icra edilir. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.5.5. Mətnin sütunlara bölünməsi 

 
Jurnal, qəzet üçün  mətnlərin bir neçə sütunda olması tələb 

edilir. Bu menyu əmrini icra etməklə mətni sütunlara bölmək 
mümkündür.  

Şəkil 3.51. Haşiyələnmə və sərhəd dialoq pəncərəsi 
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Əmrə daxil olarkən ekranda açılmış pəncərədə sütunların sayı  
Presets (тип) rejimində verilmiş variantlardan biri tələbə uyğunu 
seçilir. Sütunlar arasında məsafə və sütunun eninin ölçüləri  Width 
and Spacing  (Ширина и промежуток)  rejimindən secilir,  
Apply to (Применить) əmri icra olunur və OK komandası 
verilir. 
Qeyd: 
1. Mətn  yazıldıqdan sonra onun sütunlara bölünməsi tələb 

olunan zaman mətn seçilir, aşağıdakı əmr icra olunur: 
Edit→Select All→Format→Columns  
(Правка→Выделить все→Формат→Колонки) 

2. Sütunla yazılmış mətnin yeni fəslinin ayrı səhifədə yazılması 
tələb olunan zaman:  

 Insert→Break→Column break 
 Вставка→Разрыв→Новую колонку→ОК) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Колонки Columns Format→ Columns 
Формат → Колонки 
 

Şəkil 3.52. Sütun dialoq pəncərəsi 
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Табуляция Tabs Format→ Tabs  
Формат → Табуляция 

Bu menyu əmri Таб düyməsini nizamlayır. Əmrə daxil olan 
zaman ekranda açılmış pənçərədə rejimlərdən biri seçilir və OK 
komandası verilir. 
 

3.5.6. Mətnin müxtəlif vəziyyətlərdə yazılışı 
 
Drop Cap     Буквица  Format→ Drop Cap 

Формат → Буквица 
 
Bu menyu əmrinə daxil olan zaman verilmiş variantlardan biri 

seçilir və mətnin ilk hərfi böyüdülmüş formada olur.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 3.53. Mətnin müxtəlif vəziyyətlərdə yazılışı 
paneli 
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3.5.7. Mətnin istiqamətinin dəyişdirilməsi 
 
Text 
Direction 

Направление 
текста 

Format→Text Direction 
Формат→Направление 
текста 

Əvvəlcə mətn secilir və Insert→Text Box (Вставка→ 
Надпись) menyu əmri yerinə yetirilir. Sonra Format→Text 
Direction (Формат→Направление текста) menyu əmri 
ardıcıllıqla yerinə yetirilir və verilmiş variantlardan biri 
aktivləşdirilir. Beləliklə mətn  və ya cədvəl daxilində yazılmış 
mətnin istiqamətini üfüqi və ya şaquli etmək mümkün olur. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.8. Mətndəki kiçik  simvolların böyük simvollarla 
və ya əksinə əvəz edilməsi 

 
Change Case Регистр Format→ Change Case 

Формат → Регистр 

Şəkil 3.54. Mətnin istiqamətinin dəyişdirilməsi 
li 
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Mətndə bəzi dəyişiklik etmək tələb olunan zaman, yəni kiçik  
şriftlərin böyük şriftlərlə əvəz olunması və ya əksinə böyük  
şriftlərin kiçik  şriftlərlə və s. əvəz olunması lazım olduqda, bu 
zaman Format→Change Case (Формат→Регистр) menyu 
əmri icra olunur. Bu menyu əmrinə daxil olmadan öncə həmin söz 
və ya ifadə Mouse-un göstəricisi ilə seçilməlidir. Sonra 
Format→Change Case (Формат→Регистр)  menyu əmrinə 
daxil olub, ekranda açılmış kiçicik pənçərədə UPPERCASE  
(ВСЕ ПРОПИСНЫЕ)  rejimi seçilir, bu zaman adi yazılış 
sərlövhə yazılışı kimi böyük  şriftlərlə əvəz edilir.  

Ekranda açılmış pəncərədə Sentense Case (как в 
предложениях)  rejimi aktivləşərsə sərlövhə yazılışı adi yazılış 
kimi kiçik şriftlərlə əvəz edilmiş olar. Bu menyu əmri aşağıdakı 
kimi ardıcıllıqla yerinə yetirilir: 
Format→ Change Case→Sentense Case 
(Формат → Регистр→ как в предложениях) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 3.55. Registr dialoq pəncərəsi  
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3.5.9. Fonun mətnə daxil edilməsi 
 
Background Фон  Format→Background 

Формат → Фон 
 
Bu əmrin icrası  ilə  səhifəyə fon vermək mümkündür.  

Format→Background→No Fill  (Формат→Фон→Нет 
заливки) menyu əmri ardıcıllıqla yerinə yetirilir və səhifənin 
fonu ağ rəngdə olur. 
 Format→Background→More Colors   
(Формат→Фон→Другие цвета) menyu əmri ardıcıllıqla yerinə 
yetirilir: 

1. Standard (Обычные) adi rejimi seçilir, verilmiş 
rənglərdən birinin üzərində Mouse ilə klik olunur və OK 
əmri icra edilir. Səhifə həmin rəngdə olur.    

2. Custom (Спектр) rejimində verilmiş rənglərin 
parlaqlığını, aydınlığını, rəng çalarlarını dəyişmək 
mümkündür. 

  
Format→Background→Fill Effects  
(Формат→Фон→Способы заливки) menyu əmri ardıcıllıqla 
yerinə yetirilən zaman:  

1. Gradient (Градиент) qradient əmri aktivləşir və verilmiş 
rejimlərdən biri  seçilir, beləliklə qradiyent yaratmaq olur 
və OK əmri icra olunur. Səhifə qradient formatda olur. 
Əmrin tam icrası aşağıdakı kimidir: 

 Format → Background →Fill Effects→ Gradient→OK 
(Формат →Фон→Способы заливки→Градиент →OK) 
 

1. Textura (Текстура) tekstura əmri aktivləşir, bu zaman 
verilmiş teksturalardan biri seçilir və OK əmri icra edilir. 
Səhifə teksturalı formatda olur. Həmçinin Other Texture 
(Другая текстура) rejimi aktivləşən zaman 
kompyüterin yaddaşında olan şəkillərdən də  tekstura 
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yaratmaq olur. Ekranda açılmış  Select Texture (Выбор 
текстуры) pəncərəsindən şəkillərdən biri seçilir  və OK 
əmri icra olunur. Səhifə şəkilli teksturalı formatda olur. 
Əmrin tam icrası aşağıdakı kimidir: 

Format→Background→Fill Effects→Textura→ Other Texture 
→ Select Texture → Insert 
(Формат→Фон→Способы заливки → Текстура→         
→ Другая текстура →Выбор текстуры→ Вставить→OK)  

2. Pattern (Узор) naxış əmrinə daxil olan zaman verilmiş 
naxış nümunələrindən biri seçilir və OK komandası 
verilir. Naxış nümunələrinin üzərindəki ştrixin və fonun 
rəngini dəyişmək üçün Shading (Штриховка) və 
Background (Фон) rejimi aktivləşir. Əmrin tam icrası 
aşağıdakı kimidir:  

 Format→Background→Fill Effects→ Pattern→OK 
(Формат→Фон →Способы заливки→Узор→OK) 

3.  Picture (Рисунок) şəkil əmri aktivləşir. Ekranda açılmış 
Select Picture (Выбор рисунка) pəncərəsindən 
kompyüterin yaddaşında olan şəkillərdən biri seçilir, 
sonra Insert (Вставить) əmri yerinə yetirilir və OK 
komandası verilir. Əmrin tam icrası aşağıdakı kimidir: 

 Format→Background→Fill Effects→Picture→Select 
Picture→ Insert 
(Формат→Фон→Способы заливки →Рисунок→Выбор 
рисунка → Вставить→OK) 

Səhifəyə gizli səffaf yazı və ya şəkil qoymaq üçün 
Format→Background→Printed Watermark  
(Формат→Фон→Подложка обычные) menyu əmri icra edilir. 
Ekranda açılmış Printed Watermark (Печатная подложка) 
pəncərəsindən əmrlərdən biri aktivləşir və  OK komandası verilir.   

1. No Watermark (Без подложки) bu əmrinə daxil olan 
zaman səhifədə heç bir yazı yaradılmır. Əmrin tam icrası 
aşağıdakı kimidir: 

Format→Background→Printed Watermark→No Watermark 
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(Формат→Фон→Подложка обычные→Без подложки→ 
→OK) 

2. Picture Watermark (Рисунок) əmri aktivləşərsə Select 
Picture (Выбрать) rejimi seçilir.  Ekranda açılmış  Insert 
Picture (Добавление рисунка) pəncərəsindən  
şəkillərdən biri seçilir. Sonra  Insert (Вставить) əmri icra 
edilir və OK komandası verilir.   

Səhifədə səffaf şəkil görünür. Əmrin tam icrası aşağıdakı kimidir: 
Format→Background→Printed Watermark→Picture 
Watermark → Select Picture → Insert Picture 
(Формат→Фон→Подложка обычные→Рисунок→ 
Выбрать→ Добавление рисунка→ Вставить → OK) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Text Watermark (Текст) əmri aktivləşərsə, Text 
(текст) hissəsində mətn qeyd edilir, şriftin rəngi 
Color (цвет), şriftin ölçüsü Size (размер), şriftin 
növü  Font (шрифт) rejimindən seçilir. Mətnin 
şəffaf olması üçün Semitransparent 
(Полупрозрачный) rejiminə daxil olmaq lazımdır. 
Mətni üfqi vəziyyətdə yerləşdirmək üçün Layout 
(Расположение) rejimində Horizontal 
(горизонтально) əmri, diaqonal vəziyyətdə 

Şəkil 3.56. Fonun seçilməsi paneli 
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yerləşdirmək üçün isə Diagonal (по диагонали) əmri 
seçilir. Əmrin tam icrası aşağıdakı kimidir: 

 Format→Background→Printed Watermark→Text 
Watermark→OK 
(Формат→Фон→Подложка обычные →Текст →OK)  
Qeyd: 

◊ Sənədin bütün səhifələrində fon eyni olur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.10. Avtoformat 
 
Sənədlər hazırlanan zaman məntə tələb olunan formanı tətbiq 

etmək üçün avtoformat əmrinə daxil olmaq lazımdır. 
Cədvəl yaradan zaman və ya sonra avtomatiq formatlaşdırma 

əməliyyatları tələb olunan zaman  avtoformat (Autoformat- 
Автоформат) əmri yerinə yetirilir. 

 
 

Şəkil 3.57. Mətndə fonun görünüşü 
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Автоформат Autoformat Format→Autoformat 
Формат → 
Автоформат 

Стили и 
форматирова
ние 

Style calery Format→ Style calery 
Формат → Стили и 
форматирование 

Показать 
форматиро-
вание 

Style Format→ Style 
Формат → Показать 
форматирование 

Bu stilləri mətnə tətbiq etməklə formatlaşdırmaq mümkündür.  
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3.6. TOOLS  (СЕРВИС) menyusu 
 

Servis  menyusundakı əmrlər ilə Word proqramının 
parametrlərində dəyişikliklər etmək mümkündür. Bu əmrlər ilə 
xidmətedici proqramlara müraciət etmək mümkündür. Sənədin 
mühafizəsini, ekrandakı alətlər panelinə alət əlavə etmək üçün 
müxtəlif tənzimləyici funksiyaları yerinə yetirərkən Servis  
menyusundakı əmrləri icra etmək lazımdır. Komandaların düzgün 
secilməməsi proqramın işində maneçilik yarada bilər. 
 

3.6.1. Mətnin orfoqrafik yoxlanılması 
 

Spelling and 
Grammar  

Правописание Tools→ Spellinig and 
Grammar 
Сервис→Правописание 

Bu menyu əmrinin icrası rus və ingilis dilində yazılmış mətnin 
orfoqrafik səhvlərini avtomatik yoxlayır.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ekranda açılmış pəncərədən sözün düzgün variantı seçilir. 
Səhv yazılmış sözün altından avtomatik qırmızı xətt çəkilir. 
İfadədə isə qrammatik səhv yaşıl xəttlə işarə olunur. Həmin sözün 
üzərində Mouse-un sağ düyməsi sıxılır ekranda həmin sözün 
düzgün variantlarının siyahısı açılır. Mouse-un sol düyməsi 

Şəkil 3.58. Orfoqrafik səhvləri göstərən panel 
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düzgün variantlardan biri üzərində sıxılır və beləliklə səhv 
yazılmış söz əvəz olunmuş olur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.2. Mətnin dilinin seçilməsi 
 

Language Язык Language→Set Language 
(Язык→Выбрать язык) 
 
Language→Translate 
(Язык→Перевод) 
 
Language→Thesaurus 
(Язык→Тезаурус)  
 
Language→Hyphenation 
(Язык→Расстановка переносов) 
 

 
Bu menyu əmri mətnin dilini seçir. 

Язык → Выбрать язык (Language→Set Language) 
 

Şəkil 3.59. Mouse-un kontekst menyusu ilə  
orfoqrafik səhvlərin görünüşü paneli  
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 Language→Translate (Язык→Перевод) 

Bu menyu əmri mətndə seçilmiş sözü tərcümə edir. (qeyd: rus-
ingilis, ingilis-rus və s. dillərə əgər kompyüterdə həmin dillərin 
lüğəti varsa), ekranın sağında açılmış pəncərədən dili seçirik. 
 Language→Thesaurus (Язык→Тезаурус) 

Bu menyu əmri mətndə seçilmiş sözün sinonimlərini ekranın 
sağında açılmış pəncərədə göstərir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 3.60. Dilin seçilməsi paneli 

Şəkil 3.61. Sözün sinonimlərinin ekranda görünüşü 
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Language→ Hyphenation  (Язык→Расстановка переносов)  
Bu menyu əmri mətndəki sözləri avtomatik hecaya bölüb sətirdən-
sətirə keçirir. Format dəyişdikdə belə  sətirdən-sətirə keçirilmə öz 
xüsusiyyətini dəyişmir. 
 
Language→Hyphenation  (Язык→Расстановка переносов)  
menyu əmri ardıcıllıqla yerinə yetirilir, ekranda açılmış pəncərədə 
Automatically hyphenate document (Автоматическая 
расстановка переносов) əmri aktivləşir və OK komandası 
verilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.3. Mətn haqqında statistik məlumat 
 

Word Count Статистика 
 

Tools→Word Count 
Сервис→ Статистика  

Bu menyu əmrinin icrası mətndəki səhifələrin, sözlərin, 
simvolların, sətirlərin, abzasların sayını göstərir. 
 

Şəkil 3.62. Sözlərin sətirdən-sətirə keçirilməsi 
dialoq pəncərəsi 
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AutoSummarize Автореферат  Tools→ AutoSummarize 
Сервис→ Автореферат 

Bu menyu əmri ingilis dilində olan mətnlər üçüç  avtoreferat 
yaradır. 

 
3.6.4. Mətnin sürətlə yazılışını təmin edən əmr 

 
AutoCorrect  Автозамена Сервис→ Автозамена 

Tools→ AutoCorrect 
Bəzən mətnin sürətlə yazılışını təmin etmək ücün bu menyu 

əmri icra olunur.  
(qeyd: Bu barədə 2.8. Mətni yazmaq üçün sahə başlığında 

geniş məlumat verilib).  
  

 3.6.5. Sənədin mühafizə edilməsi 
və ondan istifadə 

 
Protect 
Document 

Зашитить 
документ  

Tools→Protect Document 
Сервис→Зашитить документ 
 

Sənədi mühafizə edir, sənədə  əlavə qeydlərin yazılmasına imkan 
vermir. 
 
Track 
Changes 

Исправление Tools→ Track Changes 
Сервис→ Исправление 

Mətndəki dəyişiklikləri göstərir.  
 
Merge 
Changes 

Объединить 
исправление 

Tools→ Merge Changes 
Сервис→Объединить 
исправление 
 

Dəyişiklik edilmiş iki faylı birləşdirir. 
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Online 
Collaboration 

Совместная 
работа 

Tools→On line 
Collaboration 
Сервис→Совместная 
работа 

Bu əmr bir neçə istifadəçinin eynu bir sənəddən istifadə etməsinə 
imkan yaradır (lokal şəbəkədə olan kompyüterlərə aiddir).  
 
Letters and 
Mailings 

Письма и 
рассылки 

Tools→ Letters and 
Mailings 
Сервис→Письма и 
рассылки 

Bu əmr ilə konvert, etiket və yarlık nümunələrinə daxil olmaq 
mümkündür.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Template Шаблоны и 

настройки 
Tools→Template 
Сервис→Шаблоны и 
настройки 

Əlavə şablonlar daxil  etmək mümkündür. 

Şəkil 3.63. Konvert, etiket dialoq pəncərəsi 
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3.6.6. Alətin panelə əlavə edilməsi 
 
Customize Настройка 

 
Tools→ Customize 
Сервис→ Настройка 

 Bu menyu əmri ilə alətlər panelinə alət əlavə etmək 
mümkündür. Ekranda açılmış Customize (Настройка) 
pəncərəsindən Commands (Команды) əmrində Categories 
(Категории) rejimindən verilmiş menyu əmrlərinin siyahısından 
tələb olunan menyu əmri seçilir və bu zaman  Commands 
(Команды) rejimində həmin menyu əmrinə uyğun alətlər 
gorünür. Tələb olunan alət seçilir və  Mouse-un sol düyməsi alətin 
üzərində sıxılır. Sonra  ekrandakı alətlər panelinə tərəf 
sürüşdürülür. (Bu menyu əmri  View→Toolbars (Вид→Панели 
инструментов) əmri ilə eynidir.) 

 
3.6.7. WORD proqramının parametrlərinin 

 dəyişdirilməsi 
 

Параметры Options Сервис→ Параметры 
Tools→ Options 

WORD proqramının parametrlərini bu menyu əmri ilə 
dəyişdirmək mümkündür.  
Tools→Options→ Spelling and qrammar  
(Сервис→Параметры→Правописание) menyu əmri yerinə 
yetirilir. Sonra Check Spelling as you type  (Автоматически 
проверять орфографи) rejimi seçilir. Bu rejim rus və ingilis 
dilində yazılmış mətnin orfoqrafik səhflərini avtomatik yoxlayır.  
 Tools→Options→General (Сервис→Параметры→Общие) 
menyu əmri ardıcıllıqla yerinə yetirilir, Measurement Units 
(Единицы измерения) rejimi seçilir. Bu zaman səhifənin 
parametlərinin göstərişi düym ilə  deyil, santimetrlə əvəz etmək 
mümkündür.  
Tools→Options→General (Сервис→Параметры→Общие) 
menyu əmrinə  daxil olub Resently used file list (Помнить из 
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списка) rejimi seçilir. Bu zaman axırıncı yadda saxlanılan  
faylların sayını dəyişmək mümkündür. 
Tools→Options→Security (Сервис→Параметры→ 
Безопасность) menyu əmrinə  daxil olub, parol yazmılır və 
sənəd başqalarının müdaxiləsindən mühafizə olunur.   
Tools→Options→Save (Сервис→Параметры→Сохранение) 
menyu əmri  ardıcıllıqla yerinə yetirilir. Sonra  Save AutoRecover 
info every  (Автосохранение каждые) rejimində dəqiqə seçilir 
və sənədi avtomatik yaddaşda saxlam mümkündür. 

Təsadüf nəticəsində pəncərənin daxilindəki obyektləri nəzərdən 
keçirən üfuqi və şaquli fırlanma zolağı itmiş olarsa, 
Tools→Options→View (Сервис→Параметры→Вид) menyu 
əmrinə  daxil olub Horizontal scroll bar (гориз. полосы 
прокрутки) və Vertical scroll bar (верт. полосы прокрутки) 
rejimləri aktivləşdirilir. 

Şəkil 3.64.  Parametrlər dialoq pəncərəsi 
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3.7. TABLE (ТАБЛИЦА) menyusu 
 
WORD proqramında cədvəl yaratmaq üçün bu menyu 

əmrindən istifadə edilir.  
Table (Таблица) menyu əmrləri ilə sənədi cədvəl formatında 

yaratmaq mümkündür. Həmçinin cədvəl formatında olan sənədi 
adi formata çevirmək də mümkündür. Bu menyu əmrlərindən 
istifadə etməklə müxtəlif formalı cədvəllər yaratmaq, həmçinin  
verilmiş cədvəl stilindən cədvəl seçmək mümkündür.  
 

3.7.1. Cədvəlin yaradılması  
  

Insert Вставить  Таблица →Вставить 
Table → Insert 

Cədvəl yaratmaq üçün aşağıdakı menyu əmr yerinə yetirilir. 
 Table→Insert→Table (Таблица→Вставить→Таблица)   
Ekranda Insert Table  (Вставка таблицы) pəncərəsi görünür. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Şəkil 3.65.  Cədvəl dialoq pəncərəsi 



163 
 

Bu pəncərədə sütunların sayı Number of Columns (Число 
столбцов) rejimində və sətirlərin sayı Number of rows (Число 
строк)  rejimində qeyd edilir və  OK əmri icra olunur. 

AutoFormat (Автоформат) rejiminə daxil olmaqla açılmış 
pəncərədən cədvəl üçün hazır şablon nümunəsini seçmək 
mümkündür.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sadə cədvəl yaratmaq ücün: 
 AutoFormat (Автоформат) rejimindən Table Gird (Сетка 
таблицы) nümunəsi seçilir.  

Adətən sütun və sətirlərin sayını qeyd edərkən tələb olunan 
cədvəlin maksimum sütun və sətirləri nəzərə alınır ki, sonradan 
cədvəl üzərində istənilən dəyişikliklər etmək mümkün olsun. 

Şəkil 3.66.  Avtoformat cədvəllər paneli 
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3.7.2. Sətrin əlavə edilməsi 
 

Cədvələ bir sətir aşağı sətir əlavə etmək tələb olunduqda,  
kursoru Sətrin daxılındə qeyd edib:  
Table→Insert→Rows Below (Таблица→Вставить →Строки 
ниже)  menyu əmri ardıcılıqla yerinə yetirilir.  

Cədvələ bir sətir  yuxarı sətir əlavə etmək tələb olunduqda,  
kursoru Sətrin daxılındə qeyd edib:  
 Table→Insert→Rows Above (Таблица→Вставить→Строки 
выше) menyu əmri ardıcıllıqla yerinə yetirilir. 

Əgər cədvəlin sonuna sətir əlavə edilərsə, kursoru axırıncı 
Sətrin sonunda qeyd edib, klaviaturanın  Tab və ya Enter  
düyməsini sıxmaq lazımdır. Bu qayda ilə istənilən qədər sətir 
əlavə etmək mümkün olur. 

 
3.7.3. Sütunun əlavə edilməsi 

 
Cədvələ Sütun əlavə etmək tələb olunduqda, kursoru Sütunun 

daxilində qeyd edib:  
 Table→Insert→Columns to the Left  
(Таблица→Вставить→Столбцы слева) menyu əmri 
ardıcıllıqla yerinə yetirilir. Bu zaman solda Sütun əlavə etmək 
mümkün olur. 
Table→Insert→Columns to the Right  
(Таблица→Вставить→Столбцы справа)  menyu əmri 
ardıcıllıqla yerinə yetirilir. Bu zaman sağda Sütun əlavə etmək 
mümkün olur. 
 

3.7.4. Sütun və sətrin silinməsi 
 

Delete Удалить  Table → Delete  
Таблица →Удалить 

 Sətrin silinməsi: 
Kursor həmin Sətrin daxilində qeyd edilir.   
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 Table→Delete→Rows  (Таблица→Удалить→Строки)  
menyu əmri ardıcıllıqla yerinə yetirilir. 
Sütunun silinməsi: 
Kursor Sütunun daxilində qeyd edilir.   
Table→Delete→Columns (Таблица→Удалить→Столбцы)  
menyu əmri ardıcıllıqla yerinə yetirilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.7.5. Bir neçə xanaların birləşdirilməsi 
 
Merge Cells Объединить 

ячейки  
Table→Merge Cells  
Таблица→Объединить 
ячейки 

Bir neçə xanaların birləşdirilməsi üçün tələb olunan xanalar 
Mouse-un göstəricisi ilə seçilir. Sonra Table→Merge Cell 

Şəkil 3.67. Sütun və sətrin yerləşdirilməsi, silinməsi, 
seçilməsi əmrləri 
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(Таблица→Объединить ячейки) menyu əmri ardıcıllıqla 
yerinə yetirilir.  

 
3.7.6. Xanaların sütun və sətrə bölünməsi 

 
Split Cells Разбить  

ячейки   
Table→Split Cells  
Таблица→Разбить  ячейки  

Xanaların sütun və sətrə bölünməsi üçün həmin xanalar 
Mouse-un göstəricisi ilə secilir. Sonra aşağıdakı menyu əmri 
ardıcıllıqla yerinə yetirilir: 
Table→Split Cells (Таблица→Разбить  ячейки)   
Bu zaman kiçik bir pəncərə ekranda görünür. Sütunların sayı 
Columns (Число столбцов) xanasında, Sətirlərin sayı Rows 
(Число строк) xanasında qeyd edilir və OK komandası verilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.7.7. Cədvəlin bölünməsi 
 

Tərtib olunan cədvəl bəzən iri həcmli olur, o biri səhifəyə 
keçən zaman cədvəli bölmək lazım gəlir. 
Split Table Разбить таблицу   Table→Split Table  

Таблица→Разбить 
таблицу   

Şəkil 3.68. Xanaların bölünməsi paneli 
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Cədvəli bölmək üçün Table→Split Table (Таблица→Разбить 
таблицу)  menyu əmri ardıcıllıqla yerinə yetirilir. 

Cədvəlin başlığına belə bir əlavə sətir tələb olunan zaman 
Mouse-un göstəricisi  Sətrin daxilində qeyd edilir.  

 
1 2 3 4 5 

 
Table→Insert→Rows Above (Таблица→Вставить→Строки 
выше)    menyu əmri ardıcıllıqla yerinə yetirilir. Bu zaman  
yuxarı bir sətir  əlavə olunur və 1,2,3,4,5 rəqəmləri daxil edilir. 

Cədvəl iki hissəyə ayrılmışsa və cədvəli birləşdirmək tələb 
olunarsa, kursoru birinci cədvəlin sonunda qeyd edib, klaviaturada 
Del düyməsini sıxmaqla Cədvəlləri birləşdirmək mümkün olur. 

Cədvəlin Sütun xəttlərini sağa və ya sola cəkməklə Sütunun 
eninin ölçüsünü böyütmək və ya kiciltmək olar. Həmin  xəttin 
üzərinə Mouse-un göstəricisini   yaxınlaşdıran zaman kursor     
xaç şəkilli ox kimi görünəcək. Bu zaman Mouse-un sol duyməsini 
sıxıb saxlamaqla həmin xətti sağ və ya sol tərəfə hərəkət etdirmək 
olar. 

 
3.7.8. Cədvəl daxilində yerinə yetirilən  əməliyyatlar 

 
Cədvəlin daxilində hər hansı bir əməliyyat etdikdə aşağıdakı 

əmri aktivləşdirmək lazımdır. 
 

Draw Table  Нарисовать 
таблицу 

Table→Draw Table 
Таблица→Нарисовать 
таблицу 

Cədvəlin daxilində yazılmış mətnin və ya sözün üfuqi və ya 
şaquli formada olması tələb olunan zaman əvvəl mətn və ya söz 
seçilir. Sonra  Table→Draw Table (Таблица→Нарисовать 
таблицу) menyu əmri yerinə yetirilir. Ekranda açılmış Table and 
Borders (Таблицы и границы) alətlər panelindən Change 



168 
 

TextDirection (Изменить направление текста) rejimi 
aktivləşdirilir.  

Cədvəlin daxilindəki və ya ətrafındakı xətlərin nəzərə 
çarpmaması uçun əvvəl cədvəl Table→Select Table 
(Таблица→Выделить таблица) menyu əmri ilə seçilir. Sonra 
Table→Draw Table (Таблица→Нарисовать таблицу) menyu 
əmri ardıcıllıqla yerinə yetirilir. 

 Ekranda açılmış  alətlər panelindən Out Side (Внешние 
границы) rejimi aktivləşdirilir. Düz xətt ilə əvəz etmək üçün  
Horizontal Line (Горизонтальная линия) rejimi  seçilir.  

 
Mouse-un sol düyməsini cədvəlin daxili və xarici xətlərinin 

üzərində sıxıb saxlamaqla rənglərini dəyişmək mümkün olur. 
Table and Borders (Таблицы и границы) alətlər panelindən 
Border Color (Auto) (Цвет границы) rejiminə daxil olmaqla 
cədvəlin daxili və xarici xətlərinin rənglərini dəyişmək mümkün 
olur.  

 

3.7.9. Cədvəl və sərhədlər   alətlər paneli 

 

New Создать   

  
Bu alət cədvəldə qələmlə 
xətlər çəkmək üçündür.  

Eraser Ластик 
 

Bu alət cədvəlin xətlərini 
pozmaq üçündür. 

Line Style Тип линии  Müxtəlif tipli xətlər seçmək 
mümkündür. 
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Line 

Weight 

Толщина 

линии 
 Cədvəlin xətlərinin 
qalınlığını seçmək 
mümkündür. 

Borders 

Color 

(Auto)  

Цвет 

границы  
Cədvəlin xətlərinin rəngini 
dəyişmək mümkündür. 

Outside 

Border 

Внешние 

границы 
 

 

Bu alət cədvəlin xətlərini 
görünən və ya görünməyən 
etmək üçündür. 

Shading 

Color 

Цвет 

заливки 
 

 

Bu alət cədvəlin qeyd 
olunmuş hissəsini rəngləmək 
üçün istifadə edilir. 

Insert 

Table 

Вставить 

таблицу 
 

Bu alət yeni cədvəl yaradır. 

Merge 

Cells 

Толщина 

линии  
Bu alət cədvəlin daxilində 
qeyd edilmiş sütun və ya 
sətirləri birləşdirmək imkanı 
verir. 
 

Split Cells Цвет 

границы  
Bu alətlə cədvəlin 
daxilindəki xananı bir neçə 
sətrə və sütuna bölmək 
mümkündür. 

Align Top Внешние 

границы  
Bu alətlə cədvəldə yazılmış 
mətni mərkəzdə, aşağı və ya 
yuxarı hissədə yerləşdirmək 
mümkündür. 

Distribute 

Rows 

Выров-

нять  
Bu alət cədvəldə qeyd 
olunmuş sətirlərin 
hündürlüklərini 
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Evenly высоту 

строк  

bərabərləşdirir. 

Distribute 

Columns 

Evenly 

Выров-

нять 

ширину 

столбцов 

 
Bu alət cədvəlin qeyd 
olunmuş sütunlarının enini 
bərabərləşdirir. 

Text 

Direction 

Направ-

ление 

текста 

 
Bu alət cədvəlin xanasında 
yerləşən mətnin istiqamətini 
dəyişir; üfuqi və ya şaquli 
etmək imkanı verir. 

Sort 

Ascending 

or Sort 

Descending 

Сортиров-

ка по 

возраста-

нию 

 
 

Bu alətlərdən birini 
aktivləşdirməklə cədvəlin 
sütununda yerləşən 
elementləri artan və ya 
azalan sıra ilə, əlifba sırası 
və əksinə nizamlamaq 
mümkündür. 

Auto 

Sum 

Автосум-

ма   
Cədvəlin daxilində 
yazdığımız ədədləri  həm 
sütun üzrə, həmçinin sətir 
üzrə avtomatik cəmləyir 

 
Cədvəlin daxilində qeyd olunan ədədləri cəmləmək üçün: Sətir 
üzrə toplama tələb edilərsə, sonuncu boş sətrə  kursor daxil edilir 
və  Table and Borders  (Таблицы и границы) alətlər 
panelindən AutoSum  (Автосумма) aləti aktivləşdirilir.  

 
 
 
 
 

Sütun üzrə toplama tələb edilərsə, Sütunun sonuncu boş xanasına 

Toplanan Toplanan Cəm 
34 56 90 
23 34 90 
57 90 180 

34 56 
23 34 
57 90 
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kursoru daxil edib Table and Borders  (Таблицы и границы) 
alətlər panelindən AutoSum  (Автосумма) aləti aktivləşdirilir. 

 
3.7.10. Cədvəlin daxilindəki mətnin üzərində yerinə 

yetirilən əməliyyatlar 
 

Cədvəlin daxilindəki mətni hecalara bölmək mümkün olur. 
Bunun üçün aşağıdakı menyu əmri yerinə yetirilir. 

 
Select Table  Выделить 

таблица 
Table→Select Table  
Таблица→Выделить таблицу   
 

 
Sonra Tools→Language→Hyphenation (Сервис→Язык→ 
→Расстановка переносов) menyu əmri ardıcıllıqla yerinə 
yetirilir. 
 

Bəzən cədvəlin xətti səhifədən kənara çıxır. Bunu qaydaya 
salmaq üçün aşağıdakı əmri icra etmək lazımdır. 

 
AutoFit  Автоподбор Table →AutoFit  

Таблица →Автоподбор 
 

 
Cədvəlin en xəttlərini tənzimləmək üçün aşağıdakı menyu əmri 
ardıcıllıqla yerinə yetirilir. 
Table→AutoFit→AutoFit to Window  
(Таблица→Автоподбор→Автоподбор по ширине окна)  
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Bu menyu əmrləri ilə mətni cədvəl formatına və ya əksinə 

cədvəli mətn  formatına çevirmək mümkündür. 
 

Convert Text Преобра-
зовать 

Table → Convert Text 
 
Таблица→ Преобразовать 
→ Текст в таблицу 
 

Convert 
Table  

Преобра-
зовать 

Table → Convert Table  
 
Таблица→ Преобразовать 
→ Таблицу в текст  
 

 

Şəkil 3.69. Cədvəlin  xətlərini  tənzimləyən menyu  əmr 
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Aşağıda qeyd olunan menyu əmri cədvəlin sətir və sütunlarında 
olan ədədləri artan və azalan sıra ilə düzür. Əgər rəqəm yox, mətn 
varsa onlar əlifba sırası ilə düzülür. Əlifba sırası ilə yazılmayan 
müəlliflərin adlarının əlifba sırası ilə düzlənməsi tələb olunarsa, 
bu menyu əmrinə daxil oluruq.  
Sort Сортировка Table → Sort 

Таблица→ Сортировка 
 

Cədvələ düstur əlavə edir. Bu vaxt sütunlar latın hərfləri ilə, 
sətirlər isə rəqəmlərlə nömrələnir.  

Cədvəl daxilində formula yazmaq tələb edilərsə, bu menyu 
əmri icra olunur. 
Formula  Формула Table → Formula 

Таблица→ Формула 
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3.8. WINDOW (ОКНО) menyusu 
 

Window (Окно) menyusuna daxil olduqda faylı bağlamadan 
ikinci faylı açmaq mümkündür. Açıq faylların pəncərələri ilə 
işləmək rahatdır. Yəni birinci faylda olan bəzi terminləri ikinci 
fayla əlavə etmək mümkündür.  

Faylların pəncərələrinin ekranda görünməsini tənzim etmək 
olar, yəni yan-yana, iki yerə bölmək mümkündür.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıq pəncərənin yeni versiyasını yaratmaq mümkündür. Bunun 
üçün aşağıdakı əmri aktivləşdirmək lazımdır: 

 
New Window Новое  Window → New Window 

Окно→ Новое 
 

Şəkil 3.70.  Açıq pəncərələrin görünüşü 
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Cari sənədlərin  ekranda görünməsini tənzim etmək üçün 
aşağıdakı əmri aktivləşdirmək lazımdır. 

Arrange All Упорядочить 
все  

Window → Arrange All 
Окно→Упорядочить 
все 

 
 

Cari sənədləri  iki yerə ayırmaq üçün aşağıdakı əmri 
aktivləşdirmək lazımdır: 
Split  Разделить Window → Split  

Окно→ Разделить 
 

 

Şəkil 3.71.  Pəncərə menyusunun əmrləri paneli 
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3.9. HELP (СПРАВКА)  menyusu 
 

Help (Справка) menyu əmrlərindən istifadə etməklə də 
Word proqramını öyrənmək mümkündür. Bu menyunun icrası  
kompyüterdən istifadə edənlərə böyük köməkdir. Açılmış 
pəncərədə sualı yazıb, Enter etməklə verilmiş sual haqqında geniş 
məlumat əldə etmək mümkündür.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 3.72.  Köməkçi dialoq pəncərəsi 
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	İşçi stolunda səbət (Корзина –Recycle Bin)-ə daxil olub, açılmış pəncərədə fayl seçilir, sonra klaviaturada Del düyməsini və ya Mouse-un sağ düyməsini sıxmaq lazımdır. açılmış kontekst menyusundan Delete (Удалить)  əmrini seçib, açılmış yeni pəncərədə...
	Bəzən təsadüf nəticəsində silinmiş faylın bərpası tələb olunur. Bu vaxt səbət (Recycle - Bin Корзина)  elementinə daxil olub, açılmış pəncərədə həmin faylı seçib Mouse-un sağ düyməsini sıxmaq lazımdır. Sonra açılmış kontekst menyusundan Restore (восст...
	Səbətin tam təmizlənməsi tələb edilərsə, İşçi stolunda  (Desktop- Рабочий стол )  Recycle Bin  (Корзина) elementenə daxil olub Mouse-un sağ düyməsi sıxmaq lazımdır. Sonra ekranda  açılmış kontekst menyusundan Empty Recycle Bin (очистить корзину) əmri ...
	Disketlərdən və digər yaddaş daşıyıcılarından silinmiş faylların bərpası mümkün deyil. Çünki, bu fayllar silinərkən səbətə daxil olmurlar. Bu fayllar bir dəfəlik silinir.
	səbət (Recycle Bin - Корзина) elementinin üzərində Mouse-un sağ düyməsini sıxarkən açılmış kontekst menyusundan Properties (Свойства) əmrinə daxil olduqda səbətin yaddaş tutumu tənzimlənir.
	1.23. Windows Explorer (Bələdçi)
	Bələdçi (Windows Explorer-Проводник) – xüsusi xidmətedici proqramdır. Bu proqramda fayl və qovluqlar üzərində əməliyyatlar etmək daha rahatdır.
	Bələdçi (Windows Explorer-Проводник) pəncərəsi iki paneldən ibarətdir: sağ və sol. Sol paneldə qovluqların adları görünür. qovluqların adlarının qarşısında “+” işarəsi var. Bu, o deməkdir ki, bu qovluqların daxilində alt qovluqlar yerləşmişdir. Qovluğ...
	Bələdçi (Windows Explorer-Проводник) pəncərəsinin iki panelinin ekranda görünməsi fayl və qovluqlar üzərində aparılan əməliyyatları asanlaşdırır. əməliyyatlar dedikdə, yeni fayl və qovluqların yaradılması, adlarının dəyişdirilməsi, silinməsi, bir qovl...
	1.24. Fayllar haqqında ümumi məlumat
	fayllar informasiya yığımına deyilir. Fayllar mətn, şəkil, video, səs, qrafik şəklində ola bilər. faylları xarakterizə edən parametrlər faylın adı, tipi, ölçüsü, yaranma tarixidir.
	Qeyd: Bir qovluqda eyni adlı və eyni tipli fayl yerləşdirmək mümkün deyil. Bu fayllardan biri digərini əvəz edəcək. Ona  görə də faylı yadda saxlayarkən adın seçilməsinə fikir vermək lazımdır.
	fayllar müəyyən adla qovluqlarda yadda saxlanılan informasiya yığımıdır. Yeni qovluq yaratmaq üçün aşağıdakı əmr yerinə yetirilir.
	My documents ( File(New(Folder (мои документы ( Файл ( создать (Папку) menyu əmrinə daxil olduqda New Folder (Новая папка) adlı yeni qovluq  yaranacaq. Qovluğa ad veririk. Fayllara ad verərkən xüsusi simvollardan istifadə etmək olmaz. fayllar qovluq...
	Səkil 1.32. Mənim sənədlərim paneli
	faylın  seçilməsi
	bir neçə faylın birdən seçilməsi:
	əməliyyatın bir neçə fayl üzərində birdən aparılması tələb olunduqda, faylların birdən seçilməsi vacibdir. əgər fayllar ardıcıl yerləşibsə, klaviaturada Shift düyməsini sıxıb saxlayaraq Mouse-un sol düyməsi ilə birinci və axırıncı faylı seçmək lazımdır.
	əgər tələb olunan fayllar ayrı-ayrı yerlərdə yerləşibsə, klaviaturada Ctrl düyməsini sıxıb saxlayaraq Mouse-un sol düyməsi ilə tələb olunan faylları bir-bir seçmək lazımdır.
	faylı gizli etməyin yolu:
	My documents (мои документы) əmri icra edilir və açılmış pəncərədən sənəd seçilir, sonra Tools(Folder Options (Сервис(Свойства папки) əmri icra edilir. açılmış pəncərədən View (Вид) menyusuna daxil olub Advanced settings (Допольнительные параметры) ə...
	My documents Tools(Folder Options (View(Advanced Options( Show hidden files and folders(OK (мои документы(Сервис(Свойства папки(Вид( Допольнительные параметры(показывать скрытые файлы и папки(Применить(OK) əmri icra edilir.
	Mouse-un göstəricisi ilə Start (Пуск) düyməsi sıxılır və idarəetmə elementi olan əsas menyu ekranda görünür. Mouse-un göstəricisi ilə əmrləri aktivləşdirməklə əmrlərə uyğun əməliyyatlar yerinə yetirilir.
	Səkil 1.36. faylı gizli etmək üçün açılan panel
	Start(Help (Пуск(Справка) əmri icra olunduqda köməkçi  pəncərə açılır. Burada arayış  mərkəzi yerləşdirilmışdir və kompyüterə aid sualları Search (Найти) əmrində yazmaqla, həmin suallara aydınlıq gətirmək mümkündür. Windows sistemi haqqında informasiy...
	Start(Search Пуск(Найти əmri icra olunduqda açılmış pəncərədə axtarılan obyektin tipi üzərində klik edilir. Açılmış pəncərədə faylın adı qeyd edilir Search (Найти) əmri aktivləşdirilir və axtarışda olan obyektin tapılması tənzimlənir.
	Bu əmr obyektlərin tapılmasını tənzimləyir. Adından, növündən, yarandığı tarixdən asılı olaraq kompyüterdə tələb olunan faylı axtarır.
	1.27. Taskbar (məsələlər) paneli
	2. microsoft Office Word 2003 proqramı
	microsoft Office Word 2003 proqramı Windows əməliyyat sistemi üzərində işləyir. Windows əməliyyat sistemi kompyüterə yükləndikdə həm rus, həm də ingilis versiyalarından istifadə etmək mümkündür. Word 2003 proqramın interfeys dilini seçmək  üçün aşağıd...
	Start (Programs (microsoft Office( microsoft Office Tools (microsoft Office 2003 Language Settings (Пуск(Программы ( microsoft Office( microsoft Office Tools (microsoft Office 2003 Language Settings)
	Bu əmrə daxil olan zaman ekranda açılmış yeni User Interface and Help Интерфейс (пользователя справка) pəncərəsindən tələb olunan dili seçmək mümkündür.
	üfüqi və şaquli fırlanma zolaqlarının ekranda görünməsini tənzim etmək üçün Tools(Options(View (сервис( Параметры(Вид) menyu əmrinə  daxil olub, açılmış pəncərədə Horizontal Scroll bar (гориз. полосы прокрутки) və Vertical Scroll bar (верт. полосы про...
	3.1.10. son  fayllardan istifadə
	ən son istifadə olunan 4 faylın adı qeyd olunur. Open (Открыть) menyu əmrini icra etmədən 4 fayldan hər birini ayrı-ayrılıqda aktivləşdirməklə sənədə daxil olmaq mümkündür. Faylların sayının artırılması və azadılması mümkündür. Bunun üçün aşağıdakı əm...
	Səkil 3.16. Faylların sayının artırılması və azadılması paneli
	3.2. edit (Правка) menyusu
	3.3. View (вид) menyusu
	Qeyd:
	kolontitul alətlər panelinin özünə
	məxsus alətləri
	Qeyd:
	bu rejimdə mətni oxumaq daha rahatdır.
	3.4. insert (вставка) menyusu
	Ekranın aşağısından:
	Draw(Group (Рисование(Группировать) menyu əmri icra olunur.
	3.5. Format (формат) menyusu
	Правка(Выделить все(формат ( Абзац
	(Edit(Select All(Format(Paragraph)
	Format(Borders and shading(Page Border( OK
	(формат ( Границы и заливка(  Страница( OK)
	Format(Borders and shading(Border( OK
	(формат(Границы и заливка(граница(OK)
	Edit(Select All(Format(Columns
	(Правка(Выделить все(формат(Колонки)
	Format( Change Case(Sentense Case
	(формат ( Регистр( как в предложениях)
	Format(Background(Fill Effects(Picture(Select Picture( Insert
	(формат(Фон(Способы заливки (рисунок(Выбор рисунка ( вставить(OK)
	səhifəyə gizli səffaf yazı və ya şəkil qoymaq üçün Format(Background(Printed Watermark
	(формат(Фон(Подложка обычные) menyu əmri icra edilir. Ekranda açılmış Printed Watermark (Печатная подложка) pəncərəsindən əmrlərdən biri aktivləşir və  OK komandası verilir.
	Qeyd:
	3.6. TOOLS  (сервис) menyusu
	Tools(Options(General (сервис(Параметры(Общие) menyu əmri ardıcıllıqla yerinə yetirilir, Measurement Units (единицы измерения) rejimi seçilir. Bu zaman səhifənin parametlərinin göstərişi düym ilə  deyil, santimetrlə əvəz etmək mümkündür.
	Tools(Options(General (сервис(Параметры(Общие) menyu əmrinə  daxil olub Resently used file list (помнить из списка) rejimi seçilir. Bu zaman axırıncı yadda saxlanılan  faylların sayını dəyişmək mümkündür.
	Tools(Options(Security (сервис(Параметры( Безопасность) menyu əmrinə  daxil olub, parol yazmılır və sənəd başqalarının müdaxiləsindən mühafizə olunur.
	Tools(Options(Save (сервис(Параметры(Сохранение) menyu əmri  ardıcıllıqla yerinə yetirilir. sonra  Save AutoRecover info every  (автосохранение каждые) rejimində dəqiqə seçilir və sənədi avtomatik yaddaşda saxlam mümkündür.
	təsadüf nəticəsində pəncərənin daxilindəki obyektləri nəzərdən keçirən üfuqi və şaquli fırlanma zolağı itmiş olarsa, Tools(Options(View (сервис(Параметры(Вид) menyu əmrinə  daxil olub Horizontal scroll bar (гориз. полосы прокрутки) və vertical scroll ...
	3.7. Table (таблица) menyusu
	3.7.4. Sütun və sətrin silinməsi
	Şəkil 3.67. Sütun və sətrin yerləşdirilməsi, silinməsi, seçilməsi əmrləri
	3.8. Window (окно) menyusu
	Window (окно) menyusuna daxil olduqda faylı bağlamadan ikinci faylı açmaq mümkündür. Açıq faylların pəncərələri ilə işləmək rahatdır. yəni birinci faylda olan bəzi terminləri ikinci fayla əlavə etmək mümkündür.
	faylların pəncərələrinin ekranda görünməsini tənzim etmək olar, yəni yan-yana, iki yerə bölmək mümkündür.

