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آهَسش رسن جذٍل در ٍرد ٍ تٌظیوات آى
آًچِ دس ایي آهَصش هیخَاًیذ:


سٍش ّای سسن جذٍل دس ٍسد
تغییش ساختاس جذٍل ٍ ضکل تٌذی آى
ٍاسد کشدى سطش ٍ یا ستَى جذیذ تِ جذٍل
حزف سلَل ّا ،سطش ّا ٍ ستَى ّای هَجَد دس جذٍل سسن ضذُ
ٍاسد کشدى ٍ یا حزف خطَط دلخَاُ جذٍل
ادغام یا تقسین سلَل ّای هَجَد دس جذٍل سسن ضذُ
تغییش اًذاصُ استفاع ٍ ػشض سلَل ّا
ٍاسد کشدى دادُ ّا ٍ هتي دس جذٍل



تشاصتٌذی دادُ ّا ٍ هتي ّای ٍاسد ضذُ تِ جذٍل ٍ سلَل ّا
تغییش هکاى (جاتجایی) جذٍل دس صفحِ










رٍش ّای رسن جذٍل در ٍرد
تشای سسن جذٍل دس ًشم افضاس هایکشٍسافت آفیس ٍسد ،چْاس سٍش هختلف ٍجَد داسد:
تشای ایجاد جذٍلی جذیذ دس ٍسد کافی است هکاىًوا سا تِ هکاى هَسدًظش تثشیذ ٍ تا کلیک سٍی سشتشگ  Insertدس ًَاس اتضاس اصلی )(ribbon
دس کادس گشٍُ  Tableتش سٍی فلص کَچک صیشیي آى کلیک کٌیذ تا کادس گضیٌِ ّای آى تاص ضَد.
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روش اول:

اص سشتشگ  ٍ Insertکادس گشٍُ  Tableسفتِ ٍ پس اص تاص کشدى کادس آى ،اقذام تِ اًتخاب تؼذاد سطش ّا ٍ ستَى ّای (تؼذاد خاًِ ّای جذٍل)
هَسد ًیاص خَد ًواییذ .ایي کاس تَسط حشکت دادى فلص هاٍس (دساگ کشدى آى) تش سٍی هشتغ ّای کَچک هَجَد دس ایي کادس اًجام هیپزیشد.
تا اًتخاب تؼذاد خاًِ ّای هَسد ًیاص دس سطش ٍ ستَى  ،هطاّذُ خَاّیذ کشد کِ جذٍل تِ آساًی سسن هیطَد .تصَیش صیش اقذام تِ سسن جذٍلی
تا تؼذاد  ۴سطش ٍ  ۶ستَى سا ًطاى هیذّذ.



روش دوم:

اص کادس تاص ضذُ گضیٌِ  Insert Tableسا اًتخاب ًواییذ ٍ دس پٌجشُ کَچک تاص ضذُ ،تؼذاد ستَى ) ٍ (Columnسطش ) (Rowسا ٍاسد ًواییذ
ٍ پس اص تاییذ ضاّذ تاص ضذى جذٍلی تا اتؼاد خَاستِ ضذُ دس صفحِ ٍسد خَاّیذ تَد.
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روش سوم:

اص کادس تاص ضذُ ،گضیٌِ  Draw Tableسااًتخاب کٌیذ .دس ایي سٍش هذادی دس صفحِ ظاّش هیطَد کِ تَسط ایي هذاد ٍ کلیک ٍ دساگ کشدى
دس هکاى هَسد ًظش دس صفحِ ٍسد هیتَاًیذ اقذام تِ کطیذى جذٍل تِ صَست دستی ًواییذ.



روش چهارم:

گضیٌِ ( Quick Tablesجذاٍل آهادُ) سا اًتخاب کٌیذ ٍ اص کادس تاص ضذُ جذٍل هَسد ًظش خَد سا یافتِ ٍ دس هکاى اًتخاب ضذُ دس صفحِ ٍسد
ٍاسد ًواییذ.
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تغییر ساختار جدول و شکل بندی آن
پس اص ٍاسد کشدى جذٍل هَسد ًیاص تِ صفحِ ٍسد ،دٍ سشتشگ جذیذ تا ًاهْای  Layout ٍDesignتاص خَاٌّذ ضذ کِ کاستش تا استفادُ اص
گضیٌِ ّای هَجَد دس ایي دٍ سش هیتَاًذ اقذام تِ تغییش ساختاس جذٍل ٍ ضکل تٌذی آى ًوایذ.
تغییزات در ساختار جذٍل:
تشای تغییش دس ساختاس یک جذٍل کافی است تِ سشتشگ  Designسفتِ ٍ اص کادس گشٍُ  Table styleساختاس هَسد ًیاص خَد سا اًتخاب ًواییذ.
تَجِ داضتِ تاضیذ کِ تا کلیک تش سٍی فلص کَچکی کِ دس سوت ساست کادس هحاٍسُ ای سثک ّا قشاس داسد هیتَاًیذ سثک ّای تیطتشی سا
تطَس ّوضهاى هطاّذُ کشدُ ٍ اًتخاب ًواییذ.

ًکتِ :تا اًتخاب گضیٌِ  Shadingکِ دس ایي کادس گشٍُ قشاس داسد هیتَاًیذ سًگ کلی جذٍل سا کِ دس حالت ػادی ٍ پیص فشض سفیذ است سا تِ
سًگ دلخَاُ خَد تغییش دّیذ .تذیي صَست کِ جذٍل ٍ یا سلَلْای هَسد ًظش سا اًتخاب کٌیذ ٍ تا کلیک تش سٍی فلص کَچک صیش آى ٍ تاص
ضذى کادس سًگْا ،سًگ هَسد ًظش سا اًتخاب ًواییذ.

دس سشتشگ  Designکادس گشٍُ  Table Style Optionقشاس داسد کِ تا تیک داس ٍ یا ػذم تیک داس کشدى گضیٌِ ّای آى ،دس سطش ٍ ستَى
ّای جذٍل سسن ضذُ تغییشات ایجاد خَاّیذ کشد ٍ قادس خَاّیذ تَد ساختاس اًتخاتی سثک سا تٌا تِ ًیاص خَد تغییش دّیذ.
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دس ّویي سشتشگ کادس گشٍُ  Bordersقشاس داسد کِ تا اًتخاب گضیٌِ  Line Weightسایض خطَط ( ٍ )۱تَسط گضیٌِ  Pen colorسًگ
خطَط سا اًتخاب کشدُ ٍ تا اًتخاب گضیٌِ  Border styleاقذام تِ اًتخاب ًَع ٍ سثک خط (تشداس) ًواییذ (). ۳تا کلیک تش سٍی ّشکذام اص
ایي گضیٌِ ّا ،اًَاع تیطتشی اص صیش هجوَػِ ّای آًاى دس اختیاس ضوا قشاس خَاٌّذ گشفت کِ تا اًتخاب ًَع هَسد ًیاص خَد هیتَاًیذ خطَط
تطکیل دٌّذُ جذٍل سا ضخصی ساصی ًواییذ.
ح ال تشای اػوال سثک ٍ سًگ اًتخاب ضذُ جذیذ ًَتت تِ اػوال آى تش سٍی خطَط تطکیل دٌّذُ جذٍل خَاّذ سسیذ .تشای ایي کاس کافیست
پس اص اًتخاب سًگ ٍ سثک جذیذ تشای خطَط گضیٌِ  Border Painterسا اًتخاب کٌیذ تا ًشم افضاس فلص هاٍس سا تثذیل تِ قلن هَ ًوایذ.
حال تا کطیذى ایي قلن هَ تش سٍی خطَط دلخَاُ ،سًگ ٍ سثک جذیذ تش سٍی ایي خطَط اػوال خَاّذ ضذ.

ًکتِ :ایي کادس گشٍُ دس ٍسد ۲۰۰۲تا ًام  Draw borderدس سشتشگ ٍ Designجَد داسد ٍگضیٌِّای هَجَد دس کادس گشٍُ Draw border
ػثاستٌذ اص:
گضیٌِ قشاس داسد کِ تا اًتخاب گضیٌِ ّای  Line Weight ٍ Line Styleهیتَاًیذ ًَع خط ٍ سایض هَسد ًیاص سا اًتخاب کشدُ ( ،)۱سپس
تَسط گضیٌِ  Pen colorصیش آى ()۲سًگ خطَط سا اًتخاب کشدُ ٍ تا اًتخاب گضیٌِ  Draw tableاقذام تِ کطیذى جذٍل ٍ یا اضافِ ًوَدى
سطش ٍ ستَى تِ جذٍل قثلی ًواییذ( .) ۳اگش جایی دس کطیذى خطَط اضتثاّی سخ داد تا استفادُ اص گضیٌِ  Eraserیا پاک کي( )۴اقذام تِ
پاک کشدى خطَط اضافی ًواییذ .دس تصَیش صیش ایي کادس گشٍُ ٍ گضیٌِ ّای تفکیک ضذُ آى دس ٍسد  ۲۰۰۲سا هطاّذُ هیکٌیذ.

تشای تغییش ضکل تٌذی جذاٍل هَجَد کافی است تِ سشتشگ  Layoutهشاجؼِ کشدُ ٍ تا استفادُ اص گضیٌِ ّای هَجَد دس ایي سشتشگ اقذام تِ
تغییش ضکل تٌذی جذٍل ًواییذ .ایي گضیٌِ ّا تِ تفکیک کاسایی تصَست صیش هیثاضٌذ:

ٍارد کزدى سطز ٍ یا ستَى جذیذ بِ جذٍل
تشای ٍاسد کشدى سطش ٍ یا ستَى جذیذ تِ جذٍل هَجَد ،اتتذا تِ کادس گشٍُ Rows & Columnsهشاجؼِ ًواییذ .دس ایي کادس گشٍُ تا چْاس
ضکل ٍ گضیٌِ اصلی تشای اضافِ کشدى سطش ٍ ستَى تِ جذٍل هَاجِ خَاّیذ ضذ:
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 :Insert Aboveتا اًتخاب ایي گضیٌِ جذٍلی تا تؼذاد سطشّای جذٍلی کِ سسن کشدُ ایذ ،دس تاالی آى ایجاد خَاّذ ضذ ٍ جذٍلی ٍاحذ تا
دٍتشاتش تؼذاد سطش تطکیل خَاّذ ضذ.
 :Insert Blowتا اًتخاب ایي گضیٌِ جذٍلی تِ تؼذاد سطشّای جذٍلی کِ سسن کشدُ ایذ ،دس پاییي آى ایجاد خَاّذ ضذ ٍ جذٍلی ٍاحذ تا
دٍتشاتش تؼذاد سطش تطکیل خَاّذ ضذ.
 :Insert Leftتا اًتخاب ایي گضیٌِ جذٍلی تِ تؼذاد ستًَی جذٍلی کِ سسن کشدُ ایذ  ،دس سوت چپ آى ایجاد خَاّذ ضذ ٍ جذٍلی ٍاحذ تا
دٍتشاتش تؼذاد ستًَی ایجاد هیگشدد.
 :Insert Rightتا اًتخاب ایي گضیٌِ جذٍلی تِ تؼذاد جذٍلی کِ سسن کشدُ ایذ  ،دس سوت ساست آى ایجاد خَاّذ ضذ ٍ جذٍلی ٍاحذ تا
دٍتشاتش تؼذاد ستًَی ایجاد هیگشدد.
تا کلیک تش سٍی فلص کَچک کٌاسی ایي کادس گشٍُ ،پٌجشُ ای تِ ضکل صیش تاص خَاّذ ضذ کِ گضیٌِ ّای هَجَد دس ایي پٌجشُ ٍ ػولکشد
ّشکذام ػثاستٌذ اص:

 :Shift cell Leftتا اًتخاب سلَل ّای هَسد ًظش خَد ٍ اًتخاب ایي گضیٌِ  ،سلَل یا سلَل ّای جذیذی جایگضیي سلَلْای هٌتخة هیطًَذ
ٍ سلَل یا سلَل ّای اًتخاتی تِ سوت چپ حشکت هیکٌٌذ.
 :Shift Cell Downتا اًتخاب ایي گضیٌِ سلَل جذیذ تَجَد آهذُ جای سلَل ّای اًتخاتی سا گشفتِ ٍ سلَل ّای اًتخاتی تِ سوت پاییي
ّذایت هیطًَذ.
 :Insert Entire Rowتا اًتخاب ایي گضیٌِ تِ تؼذاد سلَل ّای اًتخاتی سطشی ،سطش جذیذ ٍ کاهل اضافِ هیطَد.
 :Insert Entire columnتا اًتخا ب ایي گضیٌِ تِ تؼذاد سلَل ّای ستًَی اًتخاب ضذُ  ،ستًَی کاهل ایجاد خَاّذ ضذ.
ًکتِ  :دس ٍسد  ۲۰۱۳اهکاى جذیذی تشای اضافِ کشدى سطش جذیذ تِ جذٍل قشاس دادُ ضذُ .تشای ایي کاس کافیست فلص هاٍس سا تِ خط
حاضیِ سوت ساست جذٍل تشدُ تا ًطاًگش هثثت (کِ دس ضکل پاییي ًطاى دادُ ضذُ است) ظاّش گشدد .سپس تا کلیک تش سٍی آى هیتَاًیذ
سطشی جذیذ سا تِ جذٍل اضافِ ًواییذ.
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حال تشای اضافِ کشدى ستَى جذیذ تِ جذٍل کافیست کِ ًطاًگش هاٍس سا تِ تاالی جذٍل تشدُ ٍ تیي خطَط هشصی هَسد ًظش قشاس دادُ ٍ تا
ظاّش ضذُ ًطاًگش هثثت کلیک کٌیذ تا ستَى جذیذ دس جذٍل ٍاسد ضَد.

حذف سلَل ّا ،سطز ّا ٍ ستَى ّای هَجَد در جذٍل رسن شذُ
تشای حزف سلَل ّا ،سطش ّا ٍ ستَى ّای هَجَد دس جذٍل سسن ضذُ اص کادس گشٍُ  Rows & Columnsتش سٍی گضیٌِ  Deleteکلیک
ًواییذ .تا اًتخاب گضیٌِ  Deleteاص ایي کادس گشٍُ کادسی جذیذ تاص خَاّذ ضذ کِ ضاهل چْاس گضیٌِ صیشهجوَػِ ای هیثاضٌذ کِ کاستش
هیتَاًذ تا استفادُ اص ایي گضیٌِ ّا سطشّا ٍ ستَى ّای کطیذُ ضذُ اضافی سا حزف ًوایذ.

ایي چْاس گضیٌِ ٍ ػولکشد ّشکذام تصَست صیش هیثاضٌذ:
 :Delete Cellتا اًتخاب ایي گضیٌِ  ،سلَل ّای اًتخاب ضذُ اص سَی ضوا حزف هیطًَذ.
 :Delete Columnsتا اًتخاب ایي گضیٌِ ستَى اًتخاب ضذُ حزف هیگشدد.
 :Delete Rowsتا اًتخاب ایي گضیٌِ سطش اًتخاتی ضوا حزف هی گشدد.
 :Delete Tableتا اًتخاب ایي گضیٌِ جذٍل اًتخاب ضذُ حزف هیگشدد.

www.mshadi.ir

ٍارد کزدى ٍ یا حذف خطَط دلخَاُ جذٍل
ًکتِ  :ایي کادس گشٍُ دس ٍسد  ۲۰۱۳گٌجاًذُ ضذُ است ٍ گضیٌِ ّای هَجَد دس آى دس ٍسد  ۲۰۰۲دس کادس گشٍُ  Draw Tableکِ پیطتش اص
آى سخي گفتین هَجَد هیثاضذ.
تشای ٍاسد ًوَدى ٍ یا حزف خطَط دلخَاُ اص جذٍل سسن ضذُ کافیست اص سشتشگ  Designتِ کادس گشٍُ  Drawهشاجؼِ ًواییذ .دس ایي
گشٍُ دٍ گضیٌِ ٍ Eraser ٍ Drawجَد داسد کِ دس صیش ایي دٍ گضیٌِ تا ًَع ػولکشد اختصاصی ّشکذام ضشح دادُ ضذُ است.

 :Drawتا اًتخاب ایي گضیٌِ فلص هاٍس تثذیل تِ هذاد خَاّذ ضذ ٍ تا کلیک ٍ دساگ کشدى ایي هذاد دس جای هَسد ًظش قادس خَاّیذ تَد تا
خطَطی جذیذ سا تِ جذٍل اضافِ ًواییذ.
 :Eraserتا اًتخاب ایي گضیٌِ فلص هاٍس تثذیل تِ پاک کي خَاّذ ضذ کِ تا کطیذى ایي پاک کي تش سٍی خطَط دلخَاُ هیتَاًیذ ایي
خطَط سا تذٍى تْن سیختگی جذٍل حزف ًواییذ .قاتل تِ رکش است کِ ایي کاسایی دس سسن جذاٍل هختلف تسیاس پشکاستشد ٍ کاستشدی است.

ادغام یا تقسین سلَل ّای هَجَد در جذٍل رسن شذُ
تشای ادغام یا تقسین سلَل ّا اتتذا تِ کادس گشٍُ  Mergeهشاجؼِ ًواییذ.

دس ایي کادس گشٍُ سِ گضیٌِ  Split Table ٍ Split Cells ٍ Merge Cellsقشاس دادُ ضذُاًذ کِ کاسایی ّشکذام اص ایي گضیٌِّا ػثاستٌذ اص:
 :Merge Cellsتا اًتخاب سلَل ّای هَسد ًظش ٍ تا استفادُ اص ایي گضیٌِ هی تَاًیذ سلَلْا سا تِ یک سلَل ٍاحذ تثذیل (ادغام) کٌیذ .تا
اًتخاب ایي گضیٌِ خط ّای هیاى سلَلْای هٌتخة تشداضتِ ضذُ ٍ تِ یک سلَل ٍاحذ تثذیل هیطًَذ.
 :Split Cellsتا اًتخاب گضیٌِ  Split Cellsهیتَاًیذ سلَلی کِ اص قثل آى سا اًتخاب کشدُ ایذ سا تقسین تِ سلَل ّای تیطتشی ًواییذ .تشای
ایي کاس کافی است اتتذا سلَل سا اًتخاب کشدُ ٍ سپس ایي گضیٌِ سا اًتخاب کٌیذ ٍدس کادس تاص ضذُ هقذاس تقسین سلَلی تِ صَست تؼذاد سطش
ٍ ستَى سا ٍاسد کٌیذ.
 :Split Tableتا استفادُ اص ایي گضیٌِ هیتَاًیذ تؼذاد سطشّای اًتخاتی اص جذٍل سا اص آى جذا کٌیذ .دس ایي حالت تؼذاد سطش ّای اًتخاب
ضذُ تِ سوت پاییي حشکت کشدُ ٍ جذٍلی جذاگاًِ سا تطکیل خَاٌّذ داد.
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تغییز اًذاسُ ارتفاع ٍ عزض سلَل ّا
تغییش اًذاصُ استفاع ٍ ػشض سلَل ّای هَجَد دس سطش ٍ ستَى دلخَاُ تِ سِ صَست اًجام هیپزیشد:


رٍش دستی (رٍش دراگ کزدى):

تشای تغییش سایض سلَل (ّای) سطشی ٍ یا ستًَی تِ ایي سٍش ،اتتذا فلص هاٍس سا تِ خط هشصی سطش ٍ یا ستَى هَسد ًظش تثشیذ .سپس تا
ظاّش ضذى فلص دٍطشفِ اقذام تِ کلیک ٍ دساگ ًوَدى خط هَسد ًظش ًواییذ  .تذیي تشتیة قادس خَاّیذ تَد تا ًسثت تِ جْت دساگ کشدى،
اًذاصُ ّای سلَل ّا سا کَچکتش ٍ یا تضسگتش ًواییذ.
ًکتِ ّ :وضهاى تا دساگ کشدى هاٍس تشای تغییش سایض خطی ساٌّوا سایض جذیذ سلَلْا سا تِ کاستش ًطاى هیذّذ تا تغییش سایض تسیاس آساًتش اًجام
گیشد .دس تصَیش صیش ایي خط ساٌّوا ًطاى دادُ ضذُ است.



ٍارد کزدى اًذاسُ دلخَاُ:

کاستشاى هیتَاًٌذ تشای تغییش دس اًذاصُ سلَل ّا دس جْت سطش ٍ ستَى ،اتتذا تِ کادس گشٍُ  Cell Sizeهشاجؼِ کشدُ ٍ تٌا تِ ًیاص خَد اص
گضیٌِّای صیش استفادُ ًوایٌذ:
گضیٌِ  Table Row Heightکِ تشای تغییش سایض سلَل دس جْت استفاع هیثاضذ ٍ تا ٍاسد کشدى سایض جذیذ دس کادس هقاتل آى هیتَاًیذ اقذام
تِ کَچک ٍ یا تضسگتش ًوَدى استفاع سلَل ّا ًواییذ.
گضیٌِ  Table Row Heightکِ تشای تغییش سایض ػشضی سلَل هیثاضذ ٍ تا ٍاسد کشدى سایض جذیذ دس کادس هقاتل آى هیتَاًیذ اقذام تِ
کَچک ٍ یا تضسگتش ًوَدى ػشض سلَل ّا ًواییذ.
ایي دٍ گضیٌِ دس تصَیش صیش ًطاى دادُ ضذُ اًذ
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تٌظین اًذاسُ خَد کار سطز ّا ٍ ستَى ّا با دادُ ّا
دٍ دکوِ تا ًام ّای ) (Distribute Rows) ٍ (Distribute Columnsکِ تا ضکل اًحصاسی دس کٌاس گضیٌِ ّای گفتِ ضذُ دس تاال تؼثیِ
ضذُ اًذ کِ اص ایي دٍ دکوِ تشای تشای یکساى ساصی سایض تٌذی سلَل اص استفاع (گضیٌِ اٍل) ٍ یکساى ساصی سایض سلَل ّا دس جْت ػشضی
(گضیٌِ دٍم) هیثاضٌذ .ایي دٍ دکوِ دس تصَیش صیش ًطاى دادُ ضذُ اًذ.

ٍارد کزدى دادُ ّا ٍ هتي در جذٍل
تشای ٍاسد کشدى دادُ ّا دس جذٍلی کِ سسن کشدُ ایذ  ،کافی است تش سلَل هَسد ًظش کلیک کٌیذ تا هکاى ًوا تِ هحل هَسد ًظش اًتقال دادُ
ضَد ٍ سپس ضشٍع تِ ٍاسد کشدى دادُ ّا کٌیذ.

تزاسبٌذی دادُ ّا ٍ هتي ّای ٍارد شذُ بِ جذٍل ٍ سلَل ّا
تشای تشاصتٌذی دادُ ّا ٍ هتي ّای ٍاسد ضذُ تِ سلَلْا ٍ یا جذٍل اص سشتشگ  Layoutتِ کادس گشٍُ  Alignmentهشاجؼِ ًواییذ.

 ۹ضکل اٍل اص سوت چپ تشای تشاص تٌذی دادُ ّا (هتي ّای) داخل سلَل ّا هیثاضٌذ.
گضیٌِ  Text Directionتشای چشخاًذى ًَد دسجِ جذٍل دس جْت ػقشتِ ّای ساػت هیثاضٌذ.
گضیٌِ  Cell Marginsکِ تشای تغییش اًذاصُ تیي هشص جذٍل ٍ دادُ ّا (هتي) داخل سلَل استفادُ هیضَد .تا اًتخاب ایي گضیٌِ پٌجشُای تاص
هیضَد کِ داسای چْاس گضیٌِ اصلی ( Topفاصلِ اص تاال) ٍ ( Bottomفاصلِ اص پاییي) ٍ ( Rightفاصلِ اص سوت ساست) ٍ ( Leftفاصلِ اص
سوت چپ) هیتاضذ.
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دس قسوت هیاًی ایي پٌجشُ تا گضیٌِ  Allow Spacing between cellsهَاجِ خَاّیذ ضذ کِ تشای فاصلِ اًذاختي تیي هشص سلَلّای
کٌاس ّن هیتاضذ .هثالً دس ضکل صیش فاصلِ تیي هشص سلَلّا تِ اًذاصُ (  ) 0.3 cmتغییش دادُ ضذُاًذ.

تغییز هکاى (جابجایی) جذٍل در صفحِ
تشای تغییش هکاى جذٍل ایجاد ضذُ دس صفحِ ،اص فلص چْاس طشفِ هَجَد دس گَضِ سوت ساست تاالی جذٍل استفادُ ًواییذ .دس ٍسد ۲۰۰۲
پس اص کلیک کشدى تش سٍی جذٍل ایي فلص ظاّش خَاّذ ضذ اها دس ٍسد  ۲۰۱۳ ٍ ۲۰۱۰ایي فلص تطَس پیص فشض ٍ تٌْا تا حشکت دادى فلص
هاٍس تش سٍی جذٍل ٍاسد ضذُ ًوایص دادُ هیطَد ٍ تا کلیک تش سٍی آى ٍ دساگ کشدى ّوضهاى هیتَاى جذٍل سا دس صفحِ جاتجا ًواییذ.

اهیذٍارم ایي آهَسش هَرد پسٌذ شوا عشیشاى قزار گزفتِ باشذ .تا آهَسشی دیگز کِ باس ّن در خذهت شوا خَاّن بَد ،بذرٍد ٍ
هَفق باشیذ.
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