
 

 ( wordای رسن جذٍل در  یکی از راُ ّ(  بِ ًام خذا                                          

 بِ ًام خذایی کِ زیبایی ّا را خلق کرد تا ها با استفادُ از قطرُ ای از آى )هایکرٍسافت آفیس ٍرد(، بتَاًین قذهی برای آهَزش

 ، طَری کِدر ٍرد رسن جذٍل استداًص آهَزاى کِ آیٌذُ ی آًاى ، آیٌِ ی هعلویي است ، بردارین. یکی از راحت تریي کارّا 

 کلیک   insertبا یک بار کار با آى ، برای ّویطِ با آى اًس هی گیرین .ابتذا ٍرد را باز هی کٌین ٍ رٍی گسیٌِ ی 

 کلیک هی کٌین. table  هی کٌین. سپس رٍی   

 کِ ها با استفادُ از اى ّا  برای ها اهادُ هی ضَد جٌذ گسیٌِ

اًِ ّا یا ردیف ّا ٍ ستَى ّای جذٍل ّای هختلف با خ

هختلف ، اًذازُ ّای هختلف ، خالصِ ّر ًوًَِ جذٍلی کِ 

الزم داضتِ باضین هی تَاًین رسن کٌین . اى ضاءاهلل رٍزی 

برسذ کِ توام فرٌّگیاى هٌطقِ ی عالهرٍدضت با ٍرد کِ یک ٍسیلِ ی کوک اهَزضی هفیذ برای توام سطَح است اضٌایی کاهل 

ردیف ، رسن کٌین اها برٍین  8ستَى ٍ  01با حرکت هَس رٍی خاًِ ّایی کِ دیذُ هی ضًَذ ها هی تَاًین تا  .  داضتِ باضٌذ

  باز هی ضَد. ای پٌجرُ …insert tableتٌَع بسیاری دارد. با کلیک بر رٍی کِ  …insert tableسراغ گسیٌِ ی 

  number of rowsتعذاد ستَى ّا ی یک جذٍل هطخص هی کٌین ٍ در قسوت  number of columnsدر قسوت 

بعذ از هطخص کردى تعذاد ردیف ّا ٍ ستَى   یعٌی ستَى ( columnیعٌی ردیف ٍ  rowتعذاد ردیف ّا راهطخص هی کٌین )

 ي بردى عذد ّایی کِ تیک هی زًین ) البتِ اگر تیک ًذاضت( ٍ با  باال ٍ پایی  fixed column widthّا ، رٍی گسیٌِ ی 

 . البتِ کن یا زیاد کردى خاًِ ّا ٍ پْي یا دراز کردى اى جلَی ایي گسیٌِ ًَضتِ ضذُ ، عرض جذٍلواى را کن یا زیاد هی کٌین 

  draw tableرسن ، بِ ٍسیلِ ی هَس بِ ّر ضکل دلخَاّی اًجام دّین .حاال هی رٍین سراغ گسیٌِ ی را هی تَاًین بعذ از 

 با کلیک بر رٍی ایي گسیٌِ هَس ها تبذیل بِ یک هذاد هی ضَد کِ ها هی تَاًین با ایي هذاد ّر ًوًَِ جذٍلی با ّر هقذار خاًِ 

   ّر خاًِ یا بٌذی را پاک کٌین .پاک کي  رٍی            ٍ ّر کجای صفحِ رسن کٌین ٍ با کلیک کردى بر

 

 
              

کلیک بر رٍی ّر یک از قسوت ّای              پذیذار هی گرددٍ با  ٌّگام رسن جذٍل     باال هی بیٌیذ  البتِ ایي قسوت کِ در

 پررًگ کردى خطَط جذٍل هذادی ـ رًگی کطیذى جذٍل هذادی        رًگی باال  جذٍل ها بِ رًگ ّای هختلف در هی ایذ.

 اها ایي رٍش ًسبتا راحتی برای کار بَد کِ تَضیح دادمکارّای زیادی هی تَاى اًجام داد  excelباگسیٌِ ّای دیگر هثل 

  بخطص از بسرگاى است . ّر چٌذ کِ عیب ٍ ًقص ّایی داضت .
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