WORDPAD
File
 New :- New page ਲੈ ਣ ਲਈ use ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 Open :- Save ਕੀਤੀ file ਨੂੰ open ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ option ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 Save, Save as :- ਕੂੰ ਮ save ਕਰਨ ਲਈ save option ਦਾ use ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ save as save ਕੀਤੀ file ਨੂੰ
ਦਫਾਰਾ save ਕਰਨ ਲਈ use ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ।
 Exit:- Program ਨੂੰ ਫੂੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ।

Home
 Clipboard:
 Undo :- ਇਹ option ਇੱ ਕ step ਪੱ ਛੇ ਜਾਣ ਲਈ use ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ।
 Copy :- ਕਈ ਵੀ matter ਨੂੰ copy ਕਰਨ ਲਈ use ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ।
 Paste :- Copy ਕੀਤੇ matter ਨੂੰ paste ਕਰਨ ਲਈ use ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ।
 Paste special :- ਕਈ ਵੀ word select ਕਰਕੇ copy ਕਰ ਪਪਰ paste special ਤੇ click ਕਰਕੇ picture
…… ਤੇ click ਕਰ ਪਪਰ OK ਕਰ, ਹਣ ਵੇਖ ਪਕ ਸਾਡੀ ਪਲਖੀ ਹਈ wording ਇੱ ਕ border ਪਵੱ ਚ ਆ
ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ border ਦੇ point ਤੋਂ wording ਦੇ size ਵੱ ਧ- ਘੱ ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Wording ਇੱ ਕ picture
ਵਾਂਗ select ਹ ਜਾਵੇਗੀ।
 Cut :- ਇਹ option select ਕੀਤੇ matter ਨੂੰ cut ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।

 Font :
 Font family :- ਇਸ option ਨਾਲ ਅਸੀ select ਕੀਤੇ matter ਦੀ styles ਨੂੰ change ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
 Font size :- ਇਸ option ਨਾਲ ਅਸੀਂ select ਕੀਤੇ matter ਜ ਪਕ font’s ਪਵੱ ਚ ਪਲਪਖਆ ਹਇਆ ਹੈ,
ਉਸਦਾ size ਆਣੇ ਅਨਸਾਰ set ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
 B :-ਇਹ words ਨੂੰ Bold ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। Bold ਕਰਨ ਨਾਲ words dark show ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
 I :- ਇਹ words ਨੂੰ Italic ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। Italic ਕਰਨ ਨਾਲ words ਟੇਢੇ show ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
 U :- ਇਹ words ਨੂੰ Underline ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ words ਦੇ ਪਨਿੱਚੇ line ਲੱਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
 abc:- ਇਹ option strikethrough ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ words ਦੇ ਪਵਚਕਾਰ ਇੱ ਕ Line ਲੱਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

 x2 :- ਇਹ option subscript ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ character word ਦੇ root ਪਵੱ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 X2:- ਇਹ option subscript ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ character word ਦੇ square ਪਵੱ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 Text highlight color:- Select ਕੀਤੇ matter ਦੇ back ਤੇ color ਦੇਣ ਲਈ।
 Text color:- Select ਕੀਤੀ wording ‘ਤੇ color ਦੇਣ ਲਈ।

 Paragraph :
 Align text left :- Paragraph ਨੂੰ left side ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 Align text right :- Paragraph ਨੂੰ right side ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ।
 Align text centre :- Paragraph ਨੂੰ right side ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ।
 Align text center :- Paragraph ਨੂੰ centre ਪਵੱ ਚ ਕਰਨ ਲਈ।
 Align text justify :- Paragraph ਨੂੰ justify ਕਰਨ ਲਈ। ਦਵੇਂ sites ਤੋਂ ਫਰਾਫਰ ਕਰਨ ਲਈ।
 Decrease indent :- Matter ਨੂੰ left side move ਕਰਨ ਲਈ।
 Increase indent :- Matter ਨੂੰ right side move ਕਰਨ ਲਈ।
 Start a list :- Bullet style set ਕਰਨ ਲਈ।
 Line spacing :-Lines ਦੇ ਪਵੱ ਚ space ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ।

 Insert :
 Picture :- Insert picture ਦਾ use page ਤੇ ਕਈ ਵੀ picture ਲੈ ਣ ਲਈ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ।
 Paint drawing :- ਇਸ ‘ਤੇ click ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਲ paint open ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀ Paint
ਪਵੱ ਚ ਕਈ ਵੀ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ paint ਨੂੰ close ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਕੂੰ ਮ word pad ਪਵੱ ਚ show ਹ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 Date and time :- ਇਸ option ਦੀ help ਨਾਲ ਅਸੀਂ page ਤੇ ਕਈ ਵੀ date and time insert ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

 Editing :
 Find :- ਪਲਖੇ ਹਏ matter ਪਵੱ ਚੋਂ ਕਈ ਵੀ word find ਕਰਨ ਲਈ।
 Replace :- ਪਲਖ ਹਏ word ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਹਰ word ਪਲਖਣ ਲਈ।
 Select :- ਸਾਰੇ matter ਨੂੰ select ਕਰਨ ਲਈ।

View


Zoom :

 Zoom in / Zoom out :- Page ਦੇ zoom size ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ।

 100% :- ਇਸ ‘ਤੇ click ਕਰਕੇ page ਦੇ size ਨੂੰ normal ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
 Ruler :- Page ‘ਤੇ ruler bar ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ।
 Gridlines :- Page ਪਵੱ ਚ grid show ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ।
 Status :- Page ‘ਤੇ status bar ਲੈ ਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ।

