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ტექსტური რედაქტორი - Word 
 

 

გამოყენებითი პროგრამა Word_ი საოფისე პროგრამების ჯგუფიდან ყველაზე 
ფართოდ არის გამოყენებული. სწორედ ამ პროგრამის გამოყენების დიდმა 
მაშტაბებმა გამოიწვია კომპიუტერის გამოყენების არეალის განუზომლად 

გაფართოება. ამ პროგრამის საშუალებით გაადვილებულია ტექსტის ჩაწერის 
პროცესი და მისი გაფორმება პროფესიონალურ დონეზე. მისი ინტერფეისი 
ხელმისაწვდომია უბრალო მომხმარებლისათის. 

წიგნში გახსნილია Word‐ის თითქმის ყველა შესაძლებლობა სხვადასხვა 
საოფისე სამუშაოთა შესრულების თვალსაზრისით. განმარტებულია არა მარტო 
ცალკეულ ოპერაციათა შესრულების გზები, არამედ ნაჩვენებია დასრულებულ 

ამოცანათა (დავალებათა) გადაწყვეტის შედეგები. ასეთ ამოცანათა რიგს 
განეკუთვნებიან ავტოტექსტისა და ავტოკორექციის ბრძანებათა გამოყენება ტექსტის 
ცალკეული ფრაგმენტების ოპერატიული შეტანის თვალსაზრისით, შაბლონური 
(სტანდარტული) დოკუმენტის შექმნა და მისი გამოძახება მაკროსის საფუძველზე, 
სერიული წერილების ფორმირება, ჰიპეტექსტური კავშირებიs დამყარება, 
ცხრილებზე და დიაგრამებზე მუშაობა, ექსელის ფურცლის ჩართვა და სხვა. 

ცალკეულ ოპერაციათა მყისიერი შესრულებისათვის კლავიშათა 
განსაკუთრებული კომბინაციების ცხრილი, რომელიც დართულია ნაშრომში, 
ვფიქრობ სასარგებლო იქნება ფართო მომხმარებლისათვის.  

 

ძირითადი ანაწყობები ვორდში: 
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სანამ დაიწყებდეთ თქვენი დოკუმენტის შექმნას, შესაძლებელია გააკეთო რამდენიმე 
ცვლილება პროგრამის ინტერფეისში და გაიწაფოთ ზოგიერთ ძირითად დავალებათა 
შესრულებაში, როგორებიცაა მაგალითად ბრძანებათა ლენტის (Ribon) მინიმიზირება,  
სწრაფად ჩასართავ ბრძანებათა პანელის (Quick Access toolbar) კონფიგურირება, 
გადამხვევის (Ruler) გამოჩენა, ისწავლოთ სიტყვათა მთვლელისა (Word Count) და 
მასშტაბირების (Zoom) სამსახურების გამოყენება. 

 

      თუ მთავარი მენიუს ნებისმიერ ადგილზე მაუსის მარჯვენა ღილაკით 

ვიმოქმედებთ (R)1  

 

 

 

 

 და  ავირჩევთ Minimize the Ribbon -ს ბრძანებათა ლენტი ერთ შემთხვევაში გაქრება 
(მაგალითად როცა გვინდა სამუშაო არის გაზრდა ან კლავიშთა კომბინაციებით 
მუშაობა, ან ცალკეულ მენიუთა გაშლილად ჩვენება) და სხვა     შემთხვევაში კი 
გამოჩნდება. 

     სწრაფად ჩასართავ ბრძანებათა პანელზე ახალი ბრძანების დასამატებლად: 

1. (L) → Quick Access toolbar-ის მარჯვნივ სიმბოლოზე  

2. (L)  → გამოჩნდება ბრძანებათა სია; 

3. აირჩიეთ ბრძანება რომლის დამატება გინდათ 

                                                            
1 (ასეთი აღნიშვნებით სხვაგანაც ვისარგებლებთ: (L) - მარცხენა კლავიშით დაწკაპუნება, (W)-
მარცხენა კლავიშით 2-ჯერ დაწკაპუნება, (D&D)-მაუსით ჩავლება გადათრევა და ჩაგდება (Drag & 
Drop) ) 
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ბრძანებები   ”დამახსოვრება”     (     Save  -        ),    “შესრულებული ოპერაციის 

გაუქმება” (Undo -       ) , ”გაუქმებული ოპერაციის აღდგენა”   (Redo -  ) 
ყოველთვის ჩანს ბრძანებათა ამ პანელზე. 

  თუ გვინდა გამოვაჩინოთ ან გავაქროთ ე.წ. სახაზავი (Ruler)    

                                   

   საჭიროა:  (L) → View Ruler   

 

(გამოსახულება) - View Ruler ღილაკი 

მუშაობს  ჩართვა - გამორთვის რეჟიმში. 

 

 

 

 

 

ტექსტებთან  მუშაობა 

   ტექსტის შესაქმნელად:  

• მაუსის მაჩვენებელი  გადააადგილეთ იმ ადგილას საიდანაც აპირებთ ტექსტის 
ჩასმას; 

• (L)  - დოკუმენტში გამოჩნდება ჩასმის მაჩვენებელი (insertion point) ანუ 
კურსორი; 

• დაბეჭდეთ ტექსტი. 
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  ტექსტის წასაშლელად: 

• კურსორი დააყენეთ წასაშლელ ტექსტზე; 

• დააჭირეთ კლავიშას Backspace კურსორიდან მარცხნივ მდებარე ტექსტის 
წასაშლელად; 

• დააჭირეთ კლავიშს Delete კურსორიდან მარჯვნივ მდებარე ტექსტის 
წასაშლელად; 

  ტექსტის  ასლის აღება და მისი ჩასმის ორგანიზაცია: 

• მონიშნეთ ტექსტი, რომლის ასლის აღება გსურთ; 

• Home ცხრილიდან დაწკიპეთ Copy, ან Ctrl+c; 

• კურსორი დააყენეთ იქ  სადაც აპირებთ ტექსტის ჩასმას; 

• Home ცხრილიდან დაწკიპეთ Paste , ან Ctrl+v; 

 

 

 

 

 

 

 

  ტექსტის  გადატანა (მაუსით გადათრევა) და ჩაგდება 

• მონიშნეთ ტექსტი; 

• (L) →მონიშნულ ტექსტზე, დაჭერილ მდგომარეობაში გადაიტანეთ ტექსტი;  
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• აუშვით მარცხენა ღილაკი და ტექსტი გაჩნდება საჭირო ადგილას. 

  დოკუმენტის დამახსოვრება 

დოკუმენტის დამახსოვრების პროცესი დამოკიდებულია 
იმაზე თუ რა კონკრეტული სიტუაციაა მოცემულ 
შემთხვევაში. მაგალითად ასეთებია: 

1. დოკუმენტის ჩამოტვირთვა; 

2. დოკუმენტს იმახსოვრებთ პირველად; 

3. იმახსოვრებთ სხვა სახელით; 

4. დოკუმენტს უმზადებთ სხვას, რომელსაც არა აქვს 
Word 2007; 

ყოველივე ზემოთ ჩამოთვლილი განსაზღვრავს თუ როგორ გამოვიყენოთ ბრძანებები 
- Save და Save As.  

 

  Save  As ბრძანების გამოყენება 

• დაწკიპეთ ღილაკი Microsoft Office - 

• ამოირჩიეთ Save As Word Document , გამოჩნდება დიალოგური ფანჯარა  
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• აირჩიეთ ადგილი, სადაც იმახსოვრებთ მისამართის სარკმლის ჩამოსაშლელი 
მენიუდან: 
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• შეიტანეთ სახელი (File name); 

• დააწკაპუნეთ ღილაკი  Save. 

მოცემულ მაგალითში დოკუმენტი დამახსოვრებულია როგორც Word Document (*docx). 
დოკუმენტის ეს ტიპი მითითებულია სარკმელში Save as type: 

 

 

 

თუ პირველად იმახსოვრებთ დოკუმენტს, ყოველთვის გამოდის Save As  დიალოგური 
ფანჯარა. 

  Save  ბრძანების გამოყენება 
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• დაწკიპეთ 

• მენიუდან ამოირჩიეთ  Save. 

შესაძლებელია პირდაპირ დაწკიპოთ              სწრაფად ჩასართავ ბრძანებათა პანელიდან. 

  დამახსოვრება როგორც Word 97-2003 დოკუმენტი 

 

• დაწკიპეთ ღილაკი Microsoft Office  - 

• ამოირჩიეთ Save As Word 97-2003 Document 

 

 

   

დამახსოვრება PDF 2 ფაილად 

• დაწკაპეთ ღილაკი Microsoft Office  - 

• აირჩიეთ  PDF or XPS; 

  

 

 

 

 

                                                            
2 PDF  ნიშნავს Portable Document File - ადვილად გადასაგზავნი ფაილი 

(ძირითადად ინტერნეტის გარემოში). 
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• აირჩიეთ ადგილი, სადაც იმახსოვრებთ; 

• შეიტანეთ სახელი (File name); 

• დაწკიპეთ ღილაკი Publish. 

 

 სავარჯიშოები: 

ისწავლეთ კეთების დროს!! 

• გახსენით რეალურად  არსებული ვორდის დოკუმენტი; 

• დაიმახსოვრეთ დოკუმენტი სახელით  dargi; 

• იგივე დოკუმენტი დაიმახსოვრეთ როგორც  PDF ფაილი; 

• დახურეთ დოკუმენტი; 

• გახსენით სხვა დოკუმენტი; 

• დაიმახსოვრეთ დოკუმენტი ისე, რომ იგი თავსებადი იყოს Word 2003 - სათვის; 

• დახურეთ დოკუმენტი. 

 

შეცდომებისაგან დაზღვევის მექანიზმი (Proofing) 

არაკორექტული დოკუმენტის ფორმირების პირველადი წყარო არის ტექსტის აკრების 
დროს  დაშვებული შეცდომები. პროგრამა ვორდში გათვალისწინებულია 
შეცდომებისაგან დაზღვევის ეფექტური მექანიზმი, რომელიც  უზრუნველყოფს  
უშეცდომო , პროფესიულად გამართული დოკუმენტის შექმნას.  გავეცნოთ შეცდჯმების 
თავიდან აცილების რამდენიმე საშუალებას. 
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ორთოგრაფიული შეცდომების გასწორება  

როგორც წესი ვორდი ავტომატურად ამოწმებს მართლწერის ელემენტებს აგრეთვე 
გრამატიკული შეცდომების ნაწილს. შეცდომებზე მიანიშნენბს სიტყვები ქვემოთ 
ფერადი კლაკნილი ხაზები. ქვემოთ მოცემულია წერილის ფრაგმენტი სამი ტიპის 
შეცდომისა. 

ლურჯი ხაზით აღნიშნული შეცდომა 
(Deer) კონტექსტური ხასიათისაა. 
სიტყვა კი სწორია (იგი ირემს ნიშნავს) 
მაგრამ ამ წერილისათვის შეუფერებელ 
ადგილზეა. წითელი ფერის ხაზით 
აღნიშნულია ორთოგრაფიული 
შეცდომა (უნდა იყოს exceedingly). 
გრამატიკული შეცდომა მწვანე 
ფერითაა ხაზგასმული (completes). 

 

როგორ გავასწოროთ ორთოგრაფიული შეცდომა? 

დავუშვათ მითითებულია (წითლად ხაზგასმულია) რაიმე სიტყვა, მაგალითად სიტყვა 
corrrect . თუ ამ სიტყვაზე მაუსის მარჯვენა ღილაკის დავწკაპებთ ( (R) →), მივიღებთ 
მოცემულ სურათს: 

სისტემა გვთავაზობს სწორ 
მნიშვნელობას -correct. თუ 
მასზე ვიმოქმედებთ (L) → 
არასწორი მნიშნელობა სწორით 
შეიცვლება. შესაძლებელია 
უგულვებელვყოთ ეს შესწორება 
მოცემული შემთხვევისათვის  (Ignore), ან მთელ ტექსტში მოცემული სიტყვა დავტოვოთ 
კორექციის გარეშე (Ignore All). 

   სავარჯიშოები: 
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ისწავლეთ კეთების დროს!! 

• გახსენით არსებული ვორდის დოკუმენტი.  
• შეიტანეთ ქვემოთ მოცემული წინადადებები დოკუმენტის დასაწყისში:  

o I really enjoy learning an computers and about new skillz.  
o I like to take tutorials were I can learn independently.  

• შეასწორეთ ორთოგრაფიიული შეცდომები წინადადებებში.  
• შეასწორეთ ერთერთ წინადადებაში მითითებეული გრამატიკული შეცდომა.  
• შეიტანეთ დოკუმენტში ნებისმიერი ტექსტი (ინგლისური) Copy – Paste  

ბრძანებებით (შესაძლებელია Help-ის სამსახურიდან. 

•  სიტყვებში სპეციალურად  დაუშვით შეცდომები: კონტექსტური, 
ორთოგრაფიული და გრამატიკული. 

• გაასწორეთ შეცდომები Spelling and Grammar ბრძანების გამოყენებით 

 

 

ჰიპერბმულები 
  ჰიპერბმული (Hyperlink), ეს არის ტექსტი ან ხატულა 
ელექტრონულ დოკუმენტში რომელთა მეშვეობითაც 
მომხმარებელს შეუძლია დაუკავშირდეს დოკუმენტის 
რაიმე ნაწილს (ან ცალკეულ დოკუმენტს)  ან რომელიმე 
ვებ გვერდს, ასევე გახსნას სასურველი ელექტრონული 
ფოსტა. საკმარისია  მათი გააქტიურება რათა 
მომენტალურად გადავიდეთ მითითებულ გვერდზე და 
დავბრუნდეთ უკან ძირითად გვერდზე.  

ჩვენ შევისწავლით როგორც ჰიპერბმულებთან 
მუშაობის ძირითად პრინციპებს, ასევე ძირითად 
დოკუმენტში მათი ჩასმისა და ამოღების ხერხებს. 
 
 



WORD 
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      როგორ ჩავსვათ დოკუმენტში ჰიპერბმული? უნივერსიტეტი 

• ამოარჩიეთ ტექსტი ან  რაიმე ნახატი (ხატულა), რომელმაც უნდა  აღნიშნოს 
ჰიპერბმული; 

• აირჩიეთ ტაბულა Insert; 

• დაწკაპეთ Hyperlink. გამოჩნდება ჰიპერბმულის ჩასმის დიალოგური ფანჯარა 
დიალოგური ფანჯრის ზედა ველში (Text to display) გამოჩნდება ჩვენს მიერ 

მონიშნული ტექსტი (”უნივერსიტეტი”). 

• ველში - Address შეიტანეთ მისამართი, რომელიც გინდათ დააკავშიროთ 
მოცემულ დოკუმენტთან (ჩვენს შემთხვევაში http://sangu.ge/); 

• დაწკაპეთ OK. ტექსტი ან სურათი შეიძენს ბმულის თვისებას. 
შესაძლებელია ისეთი ბმული ჩასვათ, რომელიც დააკავშირებს ამავე 
დოკუმენტის სხვა ნაწილს. 

 

ვორდ-პროგრამა ავტომატურად აღიქვამს ელფოსტისა და ვებ მისამართის 
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აკრეფილ ტექსტს როგორც ჰიპერტექსტურ ბმას თუ დავაჭერთ Enter ღილაკს ან 
ინტერვალის ღილაკს (Space Bar). amuridzo@yahoo.com 

 
როგორ მოვახდინოთ ჰიპერტექსტური ბმის ამოღება (დეაქტივაცია) ? 

• მონიშნეთ  ჰიპერტექსტური  ბმა; 

• გაააქტიურეთ  ტაბულა Insert; 

• დაწკაპეთ Hyperlink ჯგუფში Links. გამოჩნდება დიალოგური ფანჯარა Edit 
Hyperlink 

 

• დაწკაპეთ  Remove Link. 
გარდა აღწერილი წესისა ჰიპერტექსტური ბმის დეაქტივაცია შესაძლებელია 
შედეგი გზით: 

• ბმულის აღმნიშვნელზე (R) → (მაუსის მარჯვენა  
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   სავარჯიშოები: 

ისწავლეთ კეთების დროს!! 

• გახსენით არსებული ვორდის დოკუმენტი; 
• შეიტანეთ შემდეგი ტექსტი: თუ გაინტერესებთ დისტანციური სწავლება 

ესტუმრეთ ვებ გვერდს: http://www.sangu.ge     
• დაამთავრებთ თუ არა ტექსტის შეტანას თანმიმდევრობით დააჭირეთ: ჯერ 

Enter კლავიშას, დარწმუნდით, რომ ჩანაწერმა მიიღო ბმულის თვისება;  
• შემდეგ ერთდროულად დააჭირეთ  Ctrl+z (Undo) – წინა ოპერაციის 

გაუქმება; ტექსტი აღდგება თავდაპირველ მდგომარეობაში; 
• გააქტიურეთ კლავიშა ”ინტერვალი” (Space Bar); ჩანაწერი მიიღებს ბმულის 

სახეს; 
• ამოიღეთ  (მოახდინეთ დეაქტივაცია) ვებ მისამართი: 

http://www.sangu.ge 
     

დოკუმენტის ბეჭდვა 
    
დაამთავრებთ თუ არა თქვენი დოკუმენტის 
ფორმირებას შესაძლოა მოინდომოთ მისი 
ამობეჭდვა. ქვემოთ განვიხილავთ ვორდში ბეჭდვის 
სამ ძირითად მახასიათებელს:   

• ტრადიციული (Print) ბეჭდვის აქტი, როცა 
ხდება საბეჭდი მოწყობილობის არჩევა, 
დასაბეჭდი მასალის ასლების რაოდენობის და 
სხვა მახასიათებლების განსაზღვრა; 

• სწრაფი ბეჭდვა (Quick Print), დოკუმენტი 
იგზავნება პირდაპირ დასაბეჭდად 
ყოველგვარი პარამეტრების შერჩევისა და 

ცვლილებების შეტანის გარეშე; 
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• დასაბეჭდი დოკუმენტის წინასწარი დათვალიერება ცვლილებების შეტანა 
გვერდებზე თუ ამის აუცილებლობა იქნება. დოკუმენტში შესაძლებელია შემდეგი 
ცვლილებების შეტანა: 

1. ფურცლის კიდურა არეების (Margins) მოდიფიკაცია; 

2. გვერდის ორიენტაციის ( პორტრეტული თუ ალბომური) შეცვლა; 

3. გვერდის ზომების ცვლილება; 

4. დოკუმენტის ხედვა ცვალებადი მაშტაბით, რათა დავათვალიეროთ 
დოკუმენტის სხვასხვა ნაწილები; 

5. მრავალი გვერდის ერთდროული დათვალიერება; 

6. ვორდ-პროგრამის რეჟიმების დაყენების სერვისში (Options) გადასვლა; 

 

დოკუმენტის დასაბეჭდად:  

• (L) →  

• Print →Print 
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• ვირჩევთ რომელი გვერდების ამობეჭდვა გვინდა (ინსტრუქცია მითითებულია 
დიალოგურ ფანჯარაში; 

• თუ დასაბეჭდია მარავალგვერდიანი დოკუმენტიდან რამდენიმე ასლი უნდა 
მონიშნოს Collate; 

• შესაძლებელია ცალცალკე ამოიბეჭდოს კენტი  (Odd) და ლუწი (Even) 
გვერდები. 
 

დოკუმენტის სწრაფი დაბეჭდვა:  

 

• (L) →                                  Print → Quick Print 
   

დოკუმენტი დაიბეჭდება ყოველგვარი დამატებითი პარამეტრების დაყენების გარეშე. 

 

   

 

   სავარჯიშოები: 

ისწავლეთ კეთების დროს!! 

• დახმარების (Help) სამსახურიდან  (F1) გადმოიტანეთ ნებისმიერი ტექსტი; 
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• ტექსტი გაზარდეთ  5 გვერდამდე (Ctrl+A → Ctrl+C→ Ctrl+V); 

• დააყენეთ დოკუმენტი ბეჭდვისწინა დათვალიერების რეჟიმში; 

• შეიტანეთ ფორმატული ხასიათის ცვლილებები (მაგ.: Bold, Italic, Underline, 
მარცხენა კიდურა არის (Margin) გაზრდა  და სხვა) . 

• დოკუმენტი დანომრეთ: Insert →Header & Footer →Page Number→Bottom of  
Page; 

• დაბეჭდეთ ჯერ კენტი, შემდეგ ლუწი გვერდები. 

 

Word-ის საფუძვლები 

 

ახალი დოკუმენტის შექმნა 

 

ასეთ ფანჯარას მივიღებთ შემდეგ ოპერაციათა თანმიმდევრული შესრულებით:  

 

(L) → → Blank document →  
→Create 

 ახალი დოკუმენტის გახსნა მაშინაც შეიძლება როცა 
უკვე გახსნილია ერთი ან ვორდის რამდენიმე 
დოკუმენტი.  
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ტექსტის ფორმატირება 
 
 ეფექტური ანუ კარგად წაკითხვადი და მიმზიდველი დოკუმენტის შესაქმნელად 
აუცილებელია ვიცოდეთ ტექსტის ფორმატირების ელემენტები და მათი შესაბამის ადგილას 
გამოყენება. 

 

მუქი, დახრილი და ხაზგასმული შრიფტი 

 
 

• მონიშნეთ ტექსტი; 

• დააჭირეთ  B-ს 
გასამუქებლად, I-ს 
დასახრელად, U -ს 
ხაზგასასმელად. 

  
 

 

 

 

 

 

ტექსტის რადაქტირების პროცესში (და არა მარტო იქ ) გამოყენებული ღილაკების 
(ბრძანებების) სრული სია მოცემულია ქვემოთ მოტანილ ცხრილში. 
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პანელი ,       ჯგუფი,   ღილაკი, დანიშნულება  

 

 

ღილაკი  დანიშნულება 

 
Home 

 

 
ბუფერში მოთავსებული ობიექტის ჩასმა 

 ობიექტის ბუფერში გადატანა 

 ობიექტის ასლის ბუფერში 

 ფორმატის გავრცელება 

 შრიფტის და მისი ზომის ამორჩევა 



WORD 

 

ა.ძოძუაშვილი 

 

ღილაკი  დანიშნულება 

 

 შრიფტის გადიდება და შემცირება 

 
ამორჩეული ტექსტიდან მოხსნის ფორმატირების ყველა 

ელემენტს 

 
სიმბოლოები (ასოები): გასქელებული, დახრილი და 

ხაზგასმული 

 ტექსტის შუაში ხაზგასმა 

 ზედა და ქვედა ინდექსები 
 

 
ტექსტის სხვადასხვა ზომაში გარდაქმნა: ინდექსურში, 

ჩვეულებრივში და სხვა 

 ტექსტის სხვადასხვა ფერით მონიშვნა 

 შრიფტის ფერები 

 
სტრიქონების დანომრვა, დანიშვნა . . . 

 ტექსტის დაძვრა მარცხნივ და მარჯვნივ 

 
დახარისხება  ზრდის და კლების მიხედვით 

 
გამოაჩენს პარაგრაფისა და სხვა დამალულ ფორმატირების 

სიმბოლოს 

 
ტექსტის გასწორება: მარცხნივ, მარჯვნივ, ცენტრში, ორივე 

მხარეს 

 სტრიქონებს შორის სივრცე 

 ტექსტის უკანა ფონი 

 ჩარჩოები 
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ღილაკი  დანიშნულება 

 

 

 
ტექსტის ნორმალური სტილი 

 
სტილი - ტექსტი სივრცის გარეშე 

 
სათაური 1 

 
სათაური 2 

 
სათაური 

 
ქვესათაური 

 

სტილის შეცვლა (ახლის დაყენება) 

 ძებნის (სპეც. ტექსტის) სამსახური 

 ერთის (ფრაზის , სიტყვის . . ) მეორით შეცვლა 

 ტექსტის, ობიექტის მონიშნვა, გააქტიურება 
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ღილაკი  დანიშნულება 

 

Insert

 

სრულად დაფორმატებული გარეკანის  ჩასმა 

 

სუფთა ახალი გვერდის ჩასმა 

 

გვერდის გამყოფის ჩასმა, ახალი გვერდი კურსორის პოზიციიდან

  დოკუმენტში ცხრილის ჩასმა ან ჩახაზვა 

 ცხრილის ჩახაზვა 

 ტექსტის ცხრილში გარდასახვა 

 ექსელის  გვერდის ჩართვა 

 მზა კონფიგურაციის ცხრილების ჩასმა 
Illustrations 



WORD 

 

ა.ძოძუაშვილი 

 

ღილაკი  დანიშნულება 

 

 

ფაილიდან ნახატის ჩასმა 

 

დოკუმენტში ნახატის, სურათის კლიპის და სხვ. ჩასმა 

 

სხვადასხვანაირი ფორმის ჩასმა 

 

ორგანიგრამებისათვის სხვასხვა ელემენტების ჩასმა 

 

დიაგრამებისა და გრაფიკების გენერირება 

 

ჰიპერტექსტური ბმულების შექმნა 

ტექსტში ჩასმული სახელდებული მოსანიშნების შექმნა 

 

გამჭოლი  გადანომვრები (მითითებები) ცხრილებისა და სხვა 
ილუსტრაციებისათვის 



WORD 

 

ა.ძოძუაშვილი 

 

ღილაკი  დანიშნულება 

 

 
დოკუმენტის თავსართის ჩასმა 

 
ბოლოსართის ფორმირება 

 
დოკუმენტის გვერდების გადანომვრა 

 

დაფორმატებული ტექსტბოქსის ჩასმა 

 

დოკუმენტის მახასიათებელი სხვადასხვა  ფორმის  (ანოტაცია,  
მახასიათებელი, ველები ...) ჩასმა 

 

მხატვრულად გაფორმებული წარწერების ჩასმა 

 

გამოყოფილი პირველი ასოს ჩასმა 

 ხელწერის ფორმის დამატება 



WORD 

 

ა.ძოძუაშვილი 

 

ღილაკი  დანიშნულება 

 

 თარიღისა და დროის დამატება 

 სპეც. ობიექტების (მათ შორის ფაილის) ჩასმა 

 

 განტოლების (ფორმულის) ფორმირება და ჩასმა  

 

განსაკუთრებული სიმბოლოების ჩასმა 

Page Layout 

 

დოკუმენტისათვის ამოსავალი ხედის - ფუძის(ფერები, 
შრიფტები, ეფექტები და სხვა) ცვლილება  

 დოკუმენტის მიმდინარე ფუძისათვის ცვლილება 

 შრიფტების ცვლილება 

 სხვადასხვა ეფექტების დაყენება 

 



WORD 

 

ა.ძოძუაშვილი 

 

ღილაკი  დანიშნულება 

 

 

დოკუმენტისათვის ან მიმდინარე სექციისათვის მინდვრების 
დაყენება 

 

არჩევანი დოკუმენტის პორტრეტულ სახესა და ალბომურს 
შორის 

 

ადგენს ქაღალდის ზომას მიმდინარე სექციისათვის. თუ მთელი 
დოკუმენტისათვის გვინდა დავაყენოთ, უნდა ავირჩიოთ  More 
Paper Sizes 

 

ტექსტს წარმოადგენს ორ ან მეტ სვეტად 

 
ჩასვამს სექციის ან გვერდის გამყოფებს 

 
სტრიქონების დანომრვა 

 
სიტყვათა გადმოტანის ჩართვა ან გამორთვა, მართვა 

 

ძირითადი ტექსტის უკან (ფონად) სპეციალური ტექსტის (რაიმეს 
ამკრძალავი ან მიმნიშნებელი კონტექსტით) ჩასმა 

 

გვერდის ფონის ფერის (არა თეთრის) არჩევა 

 

გვერდის ჩასმა ჩარჩოში 



WORD 

 

ა.ძოძუაშვილი 

 

ღილაკი  დანიშნულება 

 

მონიშნული ტექსტის (პარაგრაფის) დაძვრა მარჯვნივ ან 
მარცხნივ გარკვეული მანძილით 

 

პარაგრაფის წინ ან მის შემდგომ სივრცის ცვლილება სურვილის 
მიხედვით 

 

 

ამორჩეულ  ობიექტს განათავსებს მითითებულ ადგილას. 
ტექსტი ავტომატურად განეწყობა (Wrapping) ობიექტის გარშემო 

 

ობიექტის განთავსება სხვა ობიექტების ზემოდან (სრული 
ხედვით) 

 

ამორჩეული ობიექტის განთავსება სხვა ობიექტების უკან 

 

მონიშნულ ობიექტს (მაგ. ნახატს) ტექსტი შემოევლება გარშემო 
ჩვენი მითითების შესაბამისად. თუ გვინდა ერთ ხაზზე 
განთავსდნენ ტექსი და ობიექტი, მაშინ ვააქტიურებთ:  In Line 
With Text   

 

მონიშნული ობიექტების საზღვრებს ჩაასწორებს (განალაგებს 
ერთმანეთის მიმართ) სასურველი ფორმით 



WORD 

 

ა.ძოძუაშვილი 

 

ღილაკი  დანიშნულება 

 

 

რამდენიმე მონიშნულ ობიექტს დააჯგუფებს და წარმოადგენს, 
როგორც ერთ ცალკეულ ობიექტს. ამ ოპერაციის საპირისპიროა 
განცალკავება. 

 

მოაბრუნებს ან ამოაყირავებს მონიშნულ ობიექტს 

References 

 

დოკუმენტისათვის შექმნის სარჩევს, უკვე შექმნილ სარჩევს 
უმატებს დამატებით ელემენტს (პუნქტს) 

 მიმდინარე პარაგრაფს დაამატებს სარჩევს, როგორც ახალ პუნქტს 

 ანახლებს სარჩევს, რათა ყოველი პუნქტი უჩვენებდეს გვერდის 
სწორ  ნომერს

 

შექმნის გვერდის ბოლოში განთავსებულ სქოლიოს 

 დოკუმენტის ბოლოში შექმნის სქოლიოს 

 გადასსვლა სქოლიოს შემდგომ პუნქტზე 

 მთელ დოკუმენტში გვიჩვენებს თუ სად არიან სქოლიოს 



WORD 

 

ა.ძოძუაშვილი 

 

ღილაკი  დანიშნულება 

 
პუნქტები განთავსებულნი 

 

ციტირება წიგნის, ჟურნალის ან სხვა გამოცემის, როგორც 
ინფორმაციის წყაროს, ირჩევს წინასწარ შექმნილი სიიდან 

 ციტირების ყველა წყაროს დათვალიერება 

 ირჩევს დოკუმენტში გამოყენებული ციტირების სტილს 

 ციტირების ყველა ელემენტიდან ქმნის ბიბლიოგრაფიას 

 

სურათისათვის ან ნახატისათვის ქმნის აღნიშნვებს (ნახ.1...) 

 ფიგურათა ცხრილის შექმნა 

 ქმნის გამჭოლ მითითებებს (იხ. სურათი 5, ცხრ.2  ......)

 

დოკუმენტის ინდექსებში (სიტყვა-გასაღებების სია, ცალკეული 
ფრაზები) შეიტანს მონიშნულ ტექსტს 

 დოკუმენტში შეიტანს ინდექსს 

 განაახლებს ინდექსებს, რათა ყველა მიუთითებდეს სწორ გვერდს



WORD 

 

ა.ძოძუაშვილი 

 

ღილაკი  დანიშნულება 

 

 

მონიშნულ ტექსტს შეიტანს, როგორც ციტირების ცხრილის 
ელემენტს 

 დოკუმენტში შეიტანს ციტირების ცხრილს 

  განაახლებს ციტირების ცხრილს ყველა ელემენტის 
შემცველობით

Mailings 

 

 

ქმნის და  ბეჭდავს  კონვერტს 

 
კონვერტისათვის ქმნის საჭირო ჭდეებს 



WORD 

 

ა.ძოძუაშვილი 

 

ღილაკი  დანიშნულება 

 

 

ფოსტისათვის (E-mail) იწყებს ადრესატების მონაცემთა ბაზის 
შექმნას, მისი ავტომატურ რეჟიმში მინიჭების თვისებით 

 

გზავნილის მიმღებების სიიდან (შესაძლებელია წინასწარ 
შექმნილი) ირჩევს კონკრეტულ ადრესატებს 

 

აზუსტებს ადრესატების მისამართებს 

 

 

იმ ველებს გააქტიურებს, რომლებიც განკუთვნილნი არიან 
კონკრეტული გზავნილზე მისაკუთვნებლად 

 

წერილს ამატებს  მისამართის ბლოკს 

 

სტრიქონი პერსონალური მიმართვისათვის (მისალმება, 
თავაზიანი მიმართვა დასხვა) 

 

ველების ჩასმა მაგალითად ”სახელი”, ”მასამართი” და სხვა. 
როგორც კი დამთავრდება წერილის შედგენა ამ ადგილებში 
ჩაიწერება კონკრეტული სახელი, მისამართი და სხვა 

  შევსების წესის (წესების) მითითება (მაგ: ლოგიკით: If-Then-Else) 

 მინიშნება ცალკეულ ველზე, მაგ.: Home არის სახლის მისამართი 

 
ანახლებს ადრესატების მისამართებს შექმნის პროცესში 



WORD 

 

ა.ძოძუაშვილი 

 

ღილაკი  დანიშნულება 

 

 

შევსებული ველების დათვალიერება 

ადრესატების (წინა და მომდევნო) დათვალიერება 
ტექსტში  ადრესატებზე ჩანაწერების მოზებნა დათვალიერება 

 შევსებულ საფოსტო გზავნილში შეცდომების დაფიქსირება 

 

ოპერაციის დამთავრება: ყოველი  ცალკეული ადრესატისათვის 
კონკრეტული გზავნილის ფორმირება. 

Review 

 
 

 

 

ორთოგრაფიული შეცდომებისა და გრამატიკული წყობის 
შემოწმება-კორექტირება ტექსტში 



WORD 

 

ა.ძოძუაშვილი 

 

ღილაკი  დანიშნულება 

 

 

განსაზღვრების (თარგმანის) ძებნა კონკრეტული ტერმინისათვის 
(Alt+დაწკაპება ტერმინზე) ლექსიკონში, ენციკლოპედიაში ან 

თარგმნის სამსახურში (თუ ასეთები დაყენებულია კომპიუტერში 

 

ამორჩეული სიტყვისათვის მოძებნის მის შესატყვისებს, მისი 
ჩანაცვლების შესაძლებლობით  (Shift+F7) 

 
ამორჩეულ ტექსტს თარგმნის სხვა ენაზე 

 
ეკრანზე გამოჩენილ ბრძანებათა კომენტარებს თარგმნის სხვა ენაზე 
(რომელსაც მოუნიშნავთ) 

 
იმ ენის დაყენება, რომელზედაც გვინდა ორთოგრაფული 
შეცდომების კორექტირება 

 

სიტყვების, სიმბოლოების, პარაგრაფებისა და სტრიქონების 
რიცხვის დათვლა.  ამ ოპერაციის შესრულება შეიძლება აგრეთვე 
სტატუს - ხაზიდან (გვერდის ქვემო საზღვარზე), მასზე 
დაწკაპუნებით

 

ახალი კომენტარის ჩასმამონიშნულ ადგილას  

 
ამორჩეული კომენტარის წაშლა 

 
წინა კომენტარზე გადასვალა 



WORD 

 

ა.ძოძუაშვილი 

 

ღილაკი  დანიშნულება 

 

 
შემდგომ კომენტარზე გადასვლა 

 

დოკუმენტში ცვლილებების (ფორმატირების, ჩასმის წაშლის . . .) 
კვალდაკვალ დაფიქსირება 

 

ცვლილებების (კომენტარების . . . ) აღნიშვნა სპეციალური 
ფერადი სფეროთი 

 ირჩევს როგორ აჩვენოს ცვლილება 

 სპეციალური მოსანიშნის ჩვენება 

 დასათვალიერებელი პანელის ჩართვა 

 

დასტური (თანხმობა) დოკუმენტში ყველანაირ ცვლილებაზე 

 
ყველანაირი ცლილებების ამოგდება დოკუმენტიდან 

 
წინა ცვლილებაზე გადასვლა, იმ მიზნით დავეთანხმოთ თუ არა 
ცვლილებებს 

  



WORD 

 

ა.ძოძუაშვილი 

 

ღილაკი  დანიშნულება 

 

 

ადარებს ერთმანეთს  დოკუმენტის სხვასხვა ვერსიებს 

 

საწყისი დოკუმენტის დათვალიერება 

 

შეზღუდული მიმართვის დაწესება დოკუმენტისათვის, 
უსაფრთხოების მიზნით 

View

 

დოკუმენტის ჩვენება როგორც ამოსაბეჭდი გვერდი 



WORD 

 

ა.ძოძუაშვილი 

 

ღილაკი  დანიშნულება 

 

 

დოკუმენტის უკეთ წაკითხვის მიზნით მისი მაქსიმალური 
ზომით (მთელ ეკრანზე) ჩვენება 

 

დოკუმენტის ჩვენება ვებ გვერდის ფორმატში 

 

დოკუმენტის ჩვენება მაკეტურ რეჟიმში,  შესაბამისი 
ინსტრუმენტების ჩვენებით 

 

ტექსტის სამუშაო ვარიანტის ჩვენება ყოველგვარი დამატებების 
(კოლონტიტულები და სხვა) გარეშე 

 სახაზავების ჩვენება (ზომების დასადგენად) 

 დოკუმენტის სტრუქტურულ ნაწილებზე უკეთ გადასვლის 
მიზნით  სპეციალური რუქის გამოტანა  მის  

 დოკუმენტზე ხაზების (ბადის) დატანა 

 

ტექსტის გვერდების შემცირებულ 
(მინიატურულ) ზომებში ჩვენება, 
მათზე ოპერატიულად გადასვლის 

მიზნით 

 შეტყობინების ფანჯარა დოკუმენტზე მოქმედებების შესავსებად 



WORD 

 

ა.ძოძუაშვილი 

 

ღილაკი  დანიშნულება 

 

 

დიალოგური ფანჯარა, რომელშიაც დაზუსტდება დოკუმენტის 
გადიდების მასშტაბი 

 

დოკუმენტის ნორმალური ზომა (100%) 

 ფანჯარაში მხოლოდ ერთი გვერდიჩანს 

 დოკუმენტის ისეთი მასშტაბით ჩვენება, როცა გამოჩნდება ორი 
გვერდი 

 დოკუმენტი ჩანს მთელ სიგანეზე 

 

გახსნის მიმდინარე დოკუმენტს ახალ (დამატებით) ფანჯარაში, 
ვთქვათ სხვა ხედით 

 

ყველა გახსნილ ფანჯარას დააწყობს ერთმანეთის მიმდევრობით 
ჰორიზონტალურად 

 

დოკუმენტის გამყოფის დაყენება. დოკუმენტი იყოფა ორ 
ნაწილად, რომლებიც იმარტებიან ავტონომიურად. ე.ი. 
შესაძლებელია ერთდროულად უყუროთ დოკუმენტის სხვასხვა 
ნაწილს  



WORD 

 

ა.ძოძუაშვილი 

 

ღილაკი  დანიშნულება 

 

 

სხვადასხვა (გახსნილ) ფანჯრებს  შორის გადართვა 

 

მაკროსის ჩართვა ახალი მაკროსის დასაწერად ან მაკროსის 
სხვასხვა რეჟიმები ჩართვა 

 
აჩვენებს  მაკროსების სიას, რომლებიც შეიძლება გაეშვეს, მოხდეს 
კორექტირება და სხვა 

 მაკროსის ჩაწერის შეწყვეტა 

 მაკროსის ჩაწერის დროებით შეჩერება 

Developer

 

ვიუჟუალ ბეისიკ (პროგრ.ენა) რედაქტორის გაშვება 

 მაკროს უსაფრთხოების დაყენება მომხმარებლის მიერ 



WORD 

 

ა.ძოძუაშვილი 

 

ღილაკი  დანიშნულება 

 

 
რთული (გამდიდრებული ) ფორმატით (Rich format) მოცემული 
ტექსტის მართვა (სხვასხვა მომხმარებლისთვის მისაწვდომი) 

 ღია ტექსტის (წაკითხვადი) მართვა 

 სურათის მართვის საშუალებების ჩართვა 

 სიების (Kombo box ) მართვის კონტროლი 

 ჩართული სიების მართვის აპარატი 

 თარიღის მართვის ინსტრუმენტი 

 დოკუმენტ-ბლოკების ჩართვა 

 ფორმების კონტროლი 

 საპროექტო რეჟიმის ჩართვა ან გამორთვა 

 ამორჩეული ინსტრუმენტისათვის მახასიათებლების ცვლილება 

 ამორჩეულ ტექსტების გაერთიანება ან დაშლა 

 

გახსნის XML (Extensible Markup Language - გაფართოებადი 
ჰიპერტექსტური ენა) სტრუქტურის დავალების პანელს 

 მართავს XML ენის სქემას ამ დოკუმენტისთვის 

 სპეციალური სტილის მინიჭების მექანიზმი 

 XML პაკეტის მართვა ამ დოკუმენტისათვის 



WORD 

 

ა.ძოძუაშვილი 

 

ღილაკი  დანიშნულება 

 

 

 
ადგენს განაწესს თუ ვის შეუძლია ამ დოკუმენტთან მუშაობა, 
აწესებს შეზღუდვებს, თუ ასეთი საჭიროა. 
 
- დაშვება ფორმატირებასა და რედაქტირებაზე 
- დაშვების შეზღუდვა 
- შეუზღუდავი დაშვება 
- დაშვების მანდატის მართვა 

 

ჩართული შაბლონური (სტანდარტული) დოკუმენტების 
დათვალიერება, გამოყენება, მოდიფიკაცია 

 

დოკუმენტის ტიპის განსაზღვრა 

Design



WORD 

 

ა.ძოძუაშვილი 

 

ღილაკი  დანიშნულება 

 

 ცხრილის პირველი სტრიქონისათვის გამოაქვს ფორმატირების 
სახეები 

 ცხრილის ბოლო სტრიქონისათვის გამოაქვს ფორმატირების 
სახეები 

 აჩვენებს ჩარჩოშემლებულ სტრიქონებს 

 გამოაქვს სპეციალური ფორმატირების ელემენტები  პირველი 
სვეტისათვის 

 აზუსტებს ფორმატირების ელემენტებს  ბოლო სვეტისათვის

 აჩვენებს ჩარჩოშემლებულ სვეტებს 

 ამორჩეული ტექსტისთვის ან პარაგრაფისათვის აჩვენებს ფონებს

 ჩარჩოების სხვადასხვა ვარიანტები 

 

ჩარჩოების გამოხაზვისათვის ხაზების სტილიდ შერჩევა 

 გამოსახაზი ფანქრის ფერის შერჩევა 

 
ცხრილის  ჩარჩოების გამოხაზვა 



WORD 

 

ა.ძოძუაშვილი 

 

ღილაკი  დანიშნულება 

 

 
ჩარჩოების საშლელი 

Layout 

 

ამორჩევა (მონიშვნა) : უჯრის, სვეტის, სტრიქონის, მთლიანი 
ცხრილის 

 გამყოფი ხაზების გამოჩენა ან დამალვა ცხრილში 

  

  

 

წაშლა: უჯრის, სტრიქონის, სვეტის ან მთლიანად ცხრილის  



WORD 

 

ა.ძოძუაშვილი 

 

ღილაკი  დანიშნულება 

 

 

ამორჩეული უჯრის ზემოთ ჩასვამს ახალ სტრიქონს 

 ქვემოთ (ამორჩეულიდან) ჩასვამს ახალ სტრიქონს 

 მარცხნივ ჩასვამს ახალ სვეტს 

 მარჯვნივ ჩასვამს ახალ სვეტს 

 

ამორჩეულ უჯრებს გააერთიანებს ერთ უჯრად 

 

ამორჩეული უჯრის დაყოფა მრავალ ახალ უჯრად 

 

ცხრილის გაყოფა ორ ცხრილად 

 

 

სვეტის სიგანის ავტომატური ცლილება მასში ჩასმული ტექსტის 
პროპორციულად 

 
ამორჩეული უჯრის სიმაღლის დაყენება 

 
ამორჩეული უჯრის სიგანის დაყენება 

 ამორჩეული სტრიქონების ერთნაირ სიმაღლეზე დაყენება 



WORD 

 

ა.ძოძუაშვილი 

 

ღილაკი  დანიშნულება 

 

 
 

 

უჯრის შიგთავსის გასწორება მითითებული ორიენტაციით 

 

უჯრი შიგთავსის (ტექსტის) ორიენტაციის დაყენება 

 

უჯრისათვის არეების დაყენება 

 

ამორჩეული ტექსტის ან რიცხვითი მონაცემების დახარისხება 
ალფავიტის მიხედვით (ტექსტის შემთხვევაში) და ზრდადობით ან 
კლებადობით რიცხვითი მონაცემების შემთხვევაში 

 

როცა ცხრილი რამდენიმე გვერდზე გრძელდება, ცხრილის 
პირველი სტრიქონის (ველების სათაურების) გამეორება ყველა 
მომდევნო გვერდზე 

 

ცხრილის კონვერტირება (გარდაქმნა) უწყვეტ ტექსტად 



WORD 

 

ა.ძოძუაშვილი 

 

ღილაკი  დანიშნულება 

 

 

ფორმულის ჩასმა უჯრაში 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შაბლონი 
ახალი დოკუმენტის შექმნა შაბლონის საფუძველზე 

შაბლონი არის გარკვეული სტანდარტის მიხედვით წარმოდგენილი  ფორმა,   რომელიც 
შემოთავაზებულია  სისტემურად (მაგალითად ფირმა Microsoft-ის მიერ) ან შექმნილია 
მომხმარებლის მიერ. შაბლონი საშუალებას გვაძლევს სწრაფად შეიქმნას მსგავსი 
დოკუმენტები წინასწარ მომზადებული ფორმის შევსების გზით. 



WORD 

 

ა.ძოძუაშვილი 

 

სისტემურად მოცემულ შაბლონის ჩასმა: 

 

• (L)  →                (ოფისის ღილაკზე წკაპი); 
 

• აირჩიეთ   New. გამოჩნდება  დიალოგური ფანჯარა New Document; 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

• აირჩიეთ Instaled Templates  კომპიუტერში არსებული შაბლონის ჩასატვირთად; 

• დაათვალიერეთ არსებული შაბლონები; 

• დაწკაპეთ ამორჩეულ შაბლონზე; 

•   (L) →    Create  და შაბლონი გაიხსნება ახალ ფანჯარაში.  

 

ინფორმაცია შაბლონის გამოყენებაზე 

შაბლონი შეიცავს სპეციალურ ადგილებს (ფრჩხილებით გამოყოფილს) - სიმბოლოთა 
(ტექსტის) შემვსებელებს, სადაც უნდა ჩაიწეროს კონკრეტული მონაცემები.  

 



WORD 

 

ა.ძოძუაშვილი 

 

 

 

 

 

გარკვეული მონაცემი შეიძლება თავიდანვე იყოს შაბლონის რომელიმე ველში: 

 

 

 

 

არსებული შაბლონის მოდიფიკაცია (საკუთარი შაბლონის შექმნა) 

ერთერთი სტანდარტული ფორმის (შაბლონის) საფუძველზე შესაძლებელია 
ქართულენოვანი საკუთარი შაბლონის შექმნა.  

• გავააქტიუროთ  

• New →Templates→Agendas→ვირჩევთ ერთერთს: 

ვიწყებთ ყოველი პუნქტის გაქართულებას. რა თქმა უნდა შეიძლება 
შევქმნათ საკუთარი პროექტი. მოცემულ შემთხვევაში პროცესის 
დასაჩქარებლად ვიღებთ სურათზე ნაჩვენებ ფორმას. მისი ქართული 
ვარიანტი ნაჩვენებია ქვემოთ: 



WORD 

 

ა.ძოძუაშვილი 

 

 

როგორ დავიმახსოვროთ ეს ფორმა როგორც შაბლონი: 

  

• (L) → 

• Save As → Word Template 

• დავარქმევთ სახელს → OK 

შაბლონის გახსნა და რედაქტირება მაკროსის გამოყენებით 

დავუშვათ მომხმარებელს გარკვეულ მომენტში დაჭირდა შექმნილი შაბლონის გახსნა 
დამატებითი ფორმატირების ელემენტების გათვალისწინებით. აქ მოტანილ მაგალითს 
თუ გამოვიყენებთ და ასეთ ვერსიას ჩამოვაყალიბებთ: ოპერატორს ესაჭიროება 



WORD 

 

ა.ძოძუაშვილი 

 

შექმმნილი ფორმა ოღონდ შეცვლილი დიზაინით (ვთქვათ ფერით). ვიქცევით 
შემდეგნაირად: ჩავრთავთ მაკროსის დაწერის რეჟიმს: View  Macros  Record New 
Macro… 

 

   დიალოგურ ფანჯარაში 
მაკროსის   გასაშვებად 
(ჩასართველად) ვაწკაპებთ 
Keyboard-ს:  Press new shortcut 
key (დააჭირეთ კლავიშათა 
კომბინაციას), დავუშვათ 
დავაჭირეთ Ctrl +j  
Assign Close    ამის შემდეგ 
ვასრულებთ მოქმედებებს, 
რომლებიც მაკროსის 
საშუალებით უნდა შესრულდეს 
ერთი ბრძანებით, ჩვენ 

შემთხვევაში კლავიშების კომბინაციით Ctrl +j.  ვიწყებთ შემდეგ მოქმედებათა 
თანმიმდევრულ შესრულებას:  

     Open     მოვძებნით საჭირო ფაილს  Enter     გაიხსნება შაბლონური 
დოკუმენტი შევასრულებთ რედაქტირების აუცილებელ მოქმედებებს, რის 

შემდეგ  დავხურავთ მაკროსს: View  Macros  Stop Macro. ამის შემდეგ , როცა იქნება 
აუცილებლობა ჩვენს მიერ შექმნილი დოკუმენტისა საკმარისია აიკრიბოს  Ctrl +j და 
დოკუმენტი გაიხსნება. 

 


