MICROSOFT OFFICE WORD 2007
File/office button: New:- new option ਤੇ click ਕਰ ਫਪਰ ਵੇਖ blank document ਇੱ ਕ option ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਤੇ click
ਕਰ।
 Open:- save ਕੀਤੀ ਹਈ file ਨੂੰ open ਕਰਨ ਲਈ।
 Close:- open ਕੀਤੀ ਹਈ file ਨੂੰ ਫੂੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ।
 Save:- ਫਕਸੇ ਵੀ ਪਾਈਲ ਨੂੰ save ਕਰਨ ਲਈ।
 Save as:- save ਕੀਤੀ ਹਈ file ਨੂੰ ਫਕਸੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤੋਂ save ਕਰਨ ਲਈ।

 Home:Clipboard: Paste:- select ਕੀਤੇ ਹਏ matter ਨੂੰ copy ਕਰਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ paste ਕਰਨ ਲਈ।
 Paste special:- same as ਤੇ paste ਇਸ ਫਵੱ ਚ ਫਸਰਪ paste ਕੀਤੇ ਹਏ matter ਤੇ line show ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ।
 Cut:- select ਕੀਤੇ ਹਏ matter ਨੂੰ ਕੱ ਟਣ ਲਈ।
 Copy:- select ਕੀਤੇ ਹਏ matter ਨੂੰ copy ਕਰਨ ਲਈ।
 Pic-color:- ਇੱ ਕ shape ਤੋਂ color ਲੈ ਕੇ ਦਜੀ ਫਵੱ ਚ same color fill ਕਰਨ ਲਈ।
 Font:- formatting ਕਰਨ ਲਈ ਫਜਵੇਂ- language, size, bold, italic ਕਰਨਾ।
 Paragraph:- paragraph ਦੀ setting ਲਈ।
 Bullets:- ਫਕਸੇ ਵੀ matter ਦੇ ਅੱ ਗੇ bullet style ਲਗਾਉਣ ਲਈ।
 Alignments:- align ਦੀ setting ਲਈ।
 Line spacing:- ਇਹ paragraph ਦੀ line ਫਵੱ ਚ space ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ use ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ।
 Shading:- ਇਹ paragraph ਜਾਂ line ਜ select ਹਵੇ ਉਸਦੇ ਫੱ ਛੇ color ਲਗਾਉਣ ਲਈ use ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ।
 Bottom border:- select ਕੀਤੇ ਹਏ matter ਤੇ cell or border ਲਗਾਉਣ ਲਈ।
 Style/change style:- ਫਲਖੀ ਹਈ wording ਦਾ style change ਕਰਨ ਲਈ।

Editing :-

 Find:- paragraph ਜਾਂ Line ਫਵੱ ਚ ਕਈ ਵੀ text find ਲਈ ਫਜਹੜਾ word find ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ find
word ਦੀ blank ਫਵੱ ਚ fill ਕਰ।
 Replace:- ਫਲਖੇ ਹਏ matter ਫਵੱ ਚੋਂ ਕਈ ਵੀ word change ਕਰਨ ਲਈ। find what ਫਵੱ ਚ ਉਹ word fill
ਕਰ ਫਜਸਨੂੰ change ਕਰਨਾ ਹੈ replace with ਫਵੱ ਚ ਜ new word ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਉਹ fill ਕਰ।
 Go to:- ਫਕਸੇ ਵੀ page ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ੇਜ ਦਾ number fill ਕਰ।
 Select:- ਫਲਖੇ ਹਏ matter image and anything on page select ਕਰਨ ਲਈ।

 Insert: Cover page:- page ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ designs ਲਈ।
 Blank page:- ਇੱ ਕ ਹੀ file ਫਵੱ ਚ New page ਲੈ ਣ ਲਈ ਫਜੂੰ ਨੀ ਵਾਰ blank page ਤੇ click ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੇ
ਹੀ page ਆ ਜਾਣਗੇ।
 Page break:- ਇੱ ਕ page ਤੋਂ ਫਾਅਦ break ਦੇਣ ਲਈ or ਦ page ਫਵੱ ਚ space ਦੇਣ ਲਈ।
 Table:- direct table insert ਕਰਨ ਲਈ।
 Insert table:- number of columns ਫਵੱ ਚ number fill ਕਰ ਫਜੂੰ ਨੇ column ਲੈ ਣੇ ਹਣ ਅਤੇ number of
row ਫਵੱ ਚ number fill ਕਰ ਫਜੂੰ ਨੇ rows ਲੈ ਣੇ ਹਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ok ਕਰ।
 Draw table:- pencil ਨਾਲ table insert ਕਰਨ ਲਈ।
 Excel spreadsheet:- excel ਦੀ sheet ਲੈ ਣ ਲਈ। excel ਦੀ sheet ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਫਵੱ ਚ excel ਵਾਗੂੰ record
fill ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
 Quick tables:- ਫਣੇ ਫਣਾਏ table insert ਕਰਨ ਲਈ।

Illustration: Picture:- picture insert ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਫਵੱ ਚ picture insert ਕਰਨ ਲਈ format option menu bar
ਤੇ open ਹਵੇਗਾ। ਉਸ ਫਵੱ ਚੋਂ ਅਸੀਂ Picture ਤੇ effect ਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
 Clip art:- clip art ਤੇ click ਕਰਨ ਲਈ right side ਤੇ ਇੱ ਕ bar open ਹਵੇਗਾ। search for ਫਵੱ ਚ ਕੱ ਝ
fill ਕਰਕੇ ਫਜਵੇਂ:- tiger/car etc. go ਤੇ click ਕਰ।
 Shapes:- ਕਈ ਵੀ shape ਲੈ ਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਕਸੇ ਵੀ ਰਕਾਰ ਦੀ shape draw ਕਰਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਉਸਨੂੰ select
ਕਰਕੇ format ਫਵੱ ਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਫਵੱ ਚ color/picture ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
 Chart:- chart draw ਕਰਨ ਲਈ।

Links: Hyperlink:- ਫਕਸੇ ਵੀ save file ਦਾ link ਲਗਾਉਣ ਲਈ wording select ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਫਕਸੇ
ਵੀ save ਕੀਤੀ ਹਈ file ਦਾ link ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ right click ਕਰਕੇ open hyperlink ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ
file open ਹਵੇਗੀ ਫਜਸ file ਦਾ link ਲਗਾਇਆ ਹਵੇਗਾ।
 Bookmark:- ਫਲਖੇ ਹਏ matter ਫਵੱ ਚ cursor show ਕਰਨ ਲਈ।

Header system / footer system: Header:- page ਤੇ reading ਲਗਾਉਣ ਲਈ।
 Footer:- page ਦੇ last end ਤੇ footer set ਕਰਨ ਲਈ।
 Page number:- ਇਸ option ਦੀ use page ਉੱਤੇ number show ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ page ਦੇ top
bottom ਤੇ number ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ remove ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

Text: Text box:- ਕਈ ਵੀ text ਫਲਖਣ ਲਈ text box ਦਾ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
 Word art:- ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ style ਫਵੱ ਚ heading ਫਲਖਣ ਲਈ।
 Drop cap:- ਫਕਸੇ ਵੀ matter ਫਵੱ ਚ first word drop cap ਕਰਨ ਲਈ।
 Date and time:- page ਉੱਤੇ date and time insert ਕਰਨ ਲਈ।
 Object:- ਫਕਸੇ ਵੀ ਹਰ software ਫਵੱ ਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਕੇ ਇੱ ਥੇ show ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਫਕਸੇ ਦੀ file ਦਾ ਕੂੰ ਮ
ਆਣੀ file ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਲਈ।

Symbols: Equation:- ਕਈ ਵੀ formula equation page ਤੇ Insert ਕਰਨ ਲਈ।
 Symbol:- ਫਕਸੇ ਵੀ language ਫਵੱ ਚ ਕਈ ਵੀ symbol insert ਕਰਨ ਲਈ।

 Page layout:Themes: Themes:- ਫਲਖੇ ਹਏ matter ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ theme apply ਕਰਨ ਲਈ।
 Colors:- theme ਦਾ color change ਕਰਨ ਲਈ।
 Font:- fonts ਦਾ style change ਕਰਨ ਲਈ।

Page setup: Margins:- page ਦਾ margin set ਕਰਨ ਲਈ।

 Orientation:- page ਦਾ style change ਕਰਨ ਲਈ ਫਜਵੇਂ ਫਕ landscape ਜਾਂ portrait.
 Size:- page ਦਾ size set ਕਰਨ ਲਈ।
 Columns:- ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ columns ਫਵੱ ਚ ਕੂੰ ਮ ਫਲਖਣ ਲਈ।
 Break:- first page ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਅਤੇ next page ਤੋਂ ਫਹਲਾਂ break ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਦ ਫਤੂੰ ਨ pages ਫਵੱ ਚ
break ਦੇਣ ਲਈ।
 Line number:- ਫਲਖੇ ਹਏ matter ਫਵੱ ਚ Lines ਦੇ ਅੱ ਗੇ Numbering show ਕਰਨ ਲਈ।

Page background: Watermark:- page ਦੇ background ਫਵੱ ਚ watermark ਲਗਾਉਣ ਲਈ।
 Page color:- page ਦੇ background color ਅਤੇ effect ਜਾਂ picture ਆਫਦ ਲਗਾਉਣ ਲਈ।
 Page border:- ਕਈ ਵੀ image ਜਾਂ shape ਨੂੰ rotate ਕਰਨ ਲਈ।

 References:Table of contents: Add text:- add text ਫਵੱ ਚ Heading ਦਾ level set ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
 Table of contents:- ਇਸ option ਤੇ click ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ level ਦਾ heading table insert ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਾਂ।
 Update text:- insert ਕੀਤੇ ਹਏ table ਨੂੰ update ਕਰਨ ਲਈ।

Footnote: Insert footnote:- page ਦੇ end ਤੇ reference insert ਕਰਨ ਲਈ।
 Insert endnote:- page ਦੇ starting ਤੇ reference insert ਕਰਨ ਲਈ।

Captions: Insert caption:- image ਜਾਂ shape ਦਾ (caption) insert ਕਰਨ ਲਈ।
 Insert table of figures:- insert ਕੀਤੇ figures ਦਾ table show ਕਰਨ ਲਈ।
 Update table:- new figures insert ਕਰਨ ‘ਤੇ table ਨੂੰ update ਕਰਨ ਲਈ।

 Review:Proofing: Spelling and grammar:- words ਦੇ spelling check ਕਰਨ ਲਈ।

 Word count:- type ਕੀਤੇ matter ਦੇ word count ਕਰਨ ਲਈ।

Comments: New comment:- ਫਲਖੇ ਹਏ matter ਫਵੱ ਚੋਂ word select ਕਰਕੇ ਕਈ comment ਲਗਾਉਣ ਲਈ।
 Delete:- comment ਨੂੰ delete ਕਰਨ ਲਈ।
 Previous:- ਫਛਲਾ comment check ਕਰਨ ਲਈ।
 Next:- ਅਗਲਾ comment check ਕਰਨ ਲਈ।
 Protect document:- working ਦੀ select ਨੂੰ lock ਲਗਾਉਣ ਲਈ।

 View:Document view: Print layout:- page ਨੂੰ print layout style’ਚ show ਕਰਨ ਲਈ।
 Full screen reading:- page ਨੂੰ ਰੀ screen ਤੇ show ਕਰਨ ਲਈ।
 Web layout:- page ਨੂੰ web layout style ‘ਚ show ਕਰਨ ਲਈ।

Show and hide: Ruler:- page ਤੇ ruler bar show/hide ਕਰਨ ਲਈ।
 Gridlines:- page ਤੇ gridlines show/hide ਕਰਨ ਲਈ।
 Document map:- page ਦਾ document map show/hide ਕਰਨ ਲਈ।
 Thumbnails:- page ਦਾ thumbnail show/hide ਕਰਨ ਲਈ।

Zoom: Zoom:- page ਦਾ size set ਕਰਨ ਲਈ।
 One page:- screen ਤੇ One page show ਕਰਨ ਲਈ।
 Two page:- screen ਤੇ ਇਕੱ ਠੇ two page show ਕਰਨ ਲਈ।

Window: New window:- new window Open ਕਰਨ ਲਈ।
 Arrange:- all window arrange ਕਰਨ ਲਈ।
 Split:- open ਕੀਤੀ ਹਈ window ਨੂੰ ਫਵੱ ਚੋਂ split ਕਰਨਾ।

Macro: Record macro:- macro ਨੂੰ record ਕਰਨ ਲਈ।

 View macro:- record ਕੀਤੇ Macro ਨੂੰ run ਕਰਨ ਲਈ।

