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 -1فایل  golfbudget.xlsxرا از پوشه  C:\299123خود باز کنید .سپس آن را به نام  extensionbuget.xlsxدر
پوشه  C:\345432ذخیره کنید.
با استفاده دکمه  Office Buttonفرمان  Openرا اجرا کنید سپس وارد درایو  Cو بعد فولدر  299123شده و فایل
 golfbudget.xlsxرا باز کنید .فرمان  Save Asرا اجرا کرده و فایل را به نام  extensionbugetدر درایو  Cفولدر
 345432ذخیره کنید.
 -1روی صفحه کاری  Castingsتا  100درصد زوم (بزرگ نمایی) کنید.
از تب  Viewنوار ابزار  %100 Zoomرا کلیک کنید.
 -2در کاربرگ  ،castingsستون  Aرا طوری عریض کنید که داده وارده در آن کامالً قابل مشاهده باشد.
ابتدا ستون  Aرا با کلیک روی نام آن انتخاب کنید سپس از تب  homeنوار ابزار  cellگزینه  Formatرا کلیک کنید و از
زیر منوی آن  Auto fit Columns Widthرا کلیک کنید.
 -3کدامیک از خانههای  E7یا  E8روش مناسبی برای جمع کردن یک محدوده از خانههاست؟ پاسخ خود را در خانه B22
وارد کنید.
خانهای که برای جمع اعداد از تابع  Sumاستفاده کرده باشد مناسبترین روش است نام آن خانه را در خانه  B22وارد کنید.
 -4در خانه  C11عدد  1600را وارد کرده وعدد داخل خانه  D8را از  400به  600تغییر دهید.
 -5در خانه  B12یک فرمول وارد کنید که مجموع خانههای  B7تا  B11را محاسبه کند.
در خانه  B12کلیک کنید .روی  FXکنار نوار فرمول کلیک کنید در پنجره باز شده در قسمت  select a functionتابع
 Sumرا انتخاب کنید زمانی پنجره باز شد با ماوس خانههای  B7تا  B11را انتخاب و  Okرا کلیک کنید.
 -6فرمول خانه  B12را در خانههای  C12تا  E12کپی کرده و ذخیره کنید.
روی خانه  b12کلیک کنید پیکان ماوس را کنار خانه گذاشته تا به شکل بعالوه در آید تا با عمل  Dragتا خانه  E12حرکت
دهید تا عمل کپی انجام شود.
 -7در خانه  F7یک فرمول با مرجع مطلق ) ( )absolute cell referenceفقط برای یک خانه ) وارد کنید که خانه E7
را بر خانه  E12تقسیم کند .فرمول خانه را در خانههای  F8تا  F12کپی کنید.
در خانه  F7فرمول  =E7/$E$12را وارد کنید .سپس آن را به مانند سوال قبلی تا خانه  F12کپی کنید.
 -8خانه  F7تا  F11را به صورت درصد با  2رقم اعشار قالب بندی کنید.
خانههای  F7تا  F11را انتخاب کنید روی یکی از خانهها کلیک سمت راست کرده گزینه  Format Cellرا انتخاب کنید
در پنجره باز شده در زبانه  Numberگزینه  percentageرا انتخاب کنید ،مقدار  Decimalآن را  2و  okرا کلیک
کنید.
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 -9در خانه  B14فرمولی وارد کنید که خانه  B12را از خانه  B3کسر کند .فرمول خانه  B14را در خانهای  C14تا
 E14کپی کنید.
در خانه  B14بنویسید  =B12-B3سپس  enterرا بزنید سپس مانند سوال  7آن را تا خانه  B14کپی کنید.
 -10در خانه  B15فرمولی وارد کنید تا حداکثر (ماکزیمم) خانههای  B7تا  b11را محاسبه کند .فرمول خانه  B15را در
خانههای  C15تا  E15کپی نمایید.
در خانه  B15کلیک کنید روی  FXکنار نوار فرمول کلیک کنید در پنجره باز شده در قسمت  select a functionتابع
 Maxرا انتخاب کنید زمانی پنجره باز شد با ماوس خانههای  B7تا  B11را انتخاب و  Okرا کلیک کنید.سپس به مانند
سوال  7تا خانه  E15آن را کپی کنید.
 -11در خانه  B16فرمولی وارد کنید تا حداقل (مینیمم) خانههای  B7تا  B11را پیدا کند .فرمول خانه  B16را در خانههای
 C16تا  E16کپی کنید.
مانند سوال  11عمل کنید با این تفاوت عوض تابع  Maxاز تابع  Minاستفاده کنید.
 -12در خانه  B17فرمولی وارد کنید که میانگین خانههای  B7تا  B11را محاسبه کند.
مانند سوال  11عمل کنید با این تفاوت عوض تابع  Maxاز تابع  Averageاستفاده کنید.
 -13در خانه  J9با استفاده از عملگر +فرمولی وارد کنید که میانگین خانههای  B7تا  B11را محاسبه کند.
در خانه  J9کلیک کنید و بنویسید  =b7+b8+b9+b10+b11سپس  Enterرا بزنید.
 -14در خانه  B20فرمولی وارد کنید .به طوریکه اگر عدد داخل خانه  e14کمتر از صفر بود عبارت  Yesو در غیر اینصورت
عبارت  Noرا نشان دهد.
در خانه  B20کلیک کنید .روی  FXکنار نوار فرمول کلیک کنید در پنجره باز شده در قسمت  select a functionتابع
 Ifرا انتخاب کنید زمانی پنجره باز شد مانند شکل عمل کرده و  Okرا کلیک کنید.
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 -15خانههای  B3تا  E17را به صورت واحد پول ( €یورو) بدون رقم اعشار قالب بندی کنید.
از خانه  B3تا  E17را انتخاب کرده سپس کلیک سمت راست کنید و از منوی آن گزینه  Format Cellانتخاب کنید
پنجرهای باز میشود از زبانه  Numberگزینه  currencyرا انتخاب از سمت راست در قسمت  Decimal Placeعدد
صفر در قسمت  Symbolیورو ) (€euro (euro123را انتخاب و  Okرا کلیک کنید.
-16

قالب بندی را برای خانههای  A6تا (A14کپی کنی( .در صورت لزوم ستون  Aرا عریض کنید تا داده وارد شده

کامالً قابل مشاهده باشد).
روی یکی از خانههای  B3تا  E14کلیک کنید سپس روی دکمه  Format Painterموجود در تب  Homeکلیک کنید
و خانه  A6تا  A14انتخاب کنید .حال اگر اطالعات داخل این خانهها کامل دیده نشد .از تب  homeنوار ابزار  cellگزینه
 Formatرا کلیک کنید و از زیر منوی آن  Auto fit Columns Widthرا کلیک کنید.
 -17یک فیلد راست چین در  Footerکاربرگ  Costingsوارد کنید به طوریکه نام کاربرگ را نشان دهد.
با کلیک روی نام کاربرگ  Costingsوارد آن شده سپس از تب  Insertنوار ابزار  Textروی دکمه
 header&footerکلیک کنید  .نمای  sheetبه نمای  Page layoutتغییر میکند پایین صفحه سمت راست
کلیک کنید و از نوار ابزار  Header &Footer Elementsروی دکمه  Sheet nameکلیک کنید و از قسمت
 Footerخارج شوید.تا نام  Sheetیعنی  Costingsرا مشاهده کنید.
 -18در کاربرگ  Donationsمیخواهید توانایی طبقه بندی ) (sortخانههای  A2تا  D134را فقط بر اساس نام
خانوادگی ) (Surnameبه ترتیب صعودی داشته باشید.
در کادر  Name boxکه در کنار نوار فرمول میباشد کلیک کنید و در آن تایپ کنید  A2:d134سپس  Enterرا بزنید
تا انتخاب شوند .حال از تب  homeنوار ابزار  Editingروی فلش کنار دکمه  Sort& Filterکلیک کنید و از منوی
آن  Custom Sortرا انتخاب کنید در پنجزه باز شده در قسمت  Sort byنام ستون نام خانوادگی یعنی First
 Nameرا انتخاب و  Okرا کلیک کنید.
 -19در کاربرگ  Donationsردیف  1را  Freezeکرده و ذخیره نمایید.
وارد شیت  Donationsشوید و از تب  viewنوار ابزار  ، Windowروی پیکان کنار  Freeze Panesکلیک کنید
و  Freeze top Rowرا انتخاب کنید.و سپس فرمان  Saveرا اجرا کنید.
 -20در کاربرگ  Donationsتنظیماتی اعمال کنید که عناوین ردیف اول به صورت اتوماتیک در باالی هر صفحه پرینت
گرفته شوند.
از تب  Page layoutنوار ابزار  Page setupروی دکمه  Print Titleکلیک کنید پنجرهای باز میشود در
قسمت  Row to repeat at topکلیک کنید روی ردیف اول  Sheetکلیک کرده تا انتخاب شود و  okرا
بزنید.
 -21نام کاربرگ  Sheet3را به گونهای تغییر دهید که با محتوای کاربرگ مرتبط باشد.
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روی نام  Sheet3کلیک سمت راست کرده گزینه  Renameرا انتخاب کنید و نام مناسب محتوای  Sheetوارد کنید و
داخل  Sheetکلیک کنید تا نام تثبیت شود.
 -22نام کاربرگ  Bank loanرا به  Fundingتغییر داده و ذخیره کنید.
مانند سوال  22عمل کنید فقط در آخر فرمان  Saveرا اجرا کنید.
 -23در کاربرگ  Fundingیک خطای عددی ? #NAMEدر خانه  B8وجود دارد چرا این خطا نشان داده شده است؟
پاسخ را در خانه سایهدار  B11در کاربرگ وارد کنید.
این خطا زمانی دیده میشود که نام تابع درست تایپ نشده باشد..
 -24در کاربرگ  Fundingیک چارت (2D Clustered Columnچارت ستونی پیش فرض را بپذیرید) در خانههای
 A2تا  B6ایجاد کنید.
وارد کاربرگ  Fundingشوید خانههای  A2تا  B6را انتخاب کنید .سپس از تب  Insertنوار ابزار  Chartsکلیک
کنید و از نمودار ستونی ) (Columnsروی اولین نمودار یعنی Clustered Columnکلیک کنید.
 -25در کاربرگ  Fundingیک چارت ستونی را جا به جا کنید به طوریکه از کنار خانه  A13شروع شود.
پیکان ماوس را کنار نمودار بگذارید تا حالت چهار سر شود سپس با ماوس و عمل  Dragآن را تا کنار خانه  A13حرکت
دهید.
 -26رنگ ستونهای چارت را به دلخواه خود تغییر دهید.
روی یکی از ستونها کلیک کنید و از تب  Formatنوار ابزار  Shape Styleروی دکمه  Shape Fillکلیک کنید و رنگ
دلخواه را انتخاب کنید.
 -27شماره داوطلبی خود را در قسمت چپ سرصفحه کاربرگ  Fundingوارد کنید.
در کاربرگ  Fundingاز تب  Insertنوار ابزار  Textروی دکمه  header&footerکلیک کنید  .نمای  sheetبه
نمای  Page layoutتغییر میکند باالی صفحه سمت چپ کلیک کنید و شماره داوطلبی را تایپ کنید و از قسمت
 Headerخارج شوید.
 -28یک نسخه از محتوای کاربرگ  Fundingرا به کمک فرمان پرینت به نام شماره داوطلبی ذخیره کنید آن صفحه گسترده
 extensionbudget.xlsxذخیره و ببندید.
در کاربرگ  Fundingفرمان پرینت را صادر کنید در پنجره  Printدر قسمت  Print whatگزینه Active Sheet
را انتخاب کنید و در گزینه  Print to fileرا عالمت دار کنید  Okرا بزنید در کادر باز شده شماره داوطلبی را نوشته و
 OKرا بزنید.با فرمان  Save Asفایل را با نام  extensionbudget.xlsxذخیره کرده و با فرمان  Closeاز آن خارج
شوید.
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 -29فایل  newmembers.xlsxرا پوشه  C:\ 299345باز کنید .حاشیههای باال و پایین کاربرگ New members
را به  2.5تغییر دهید.
فرمان  Openرا اجرا کنید از مسیر  C:\ 299345فایل  newmembers.xlsxرا باز کنید وارد کاربرگ New
 membersشوید از تب  Page Layoutنوار ابزار  Page Setupروی  Marginsکلیک کنید Custom
 marginsرا انتخاب کنید.پنجرهای باز میشود حاشیه بندی را از هر طرف  2.5تنظیم کنید و  Okرا بزنید.
 -30در خانه  B42تابعی وارد کنید که نام اعضای جدید در خانه  B4تا  B40را بشمارد .صفحه گسترده
 newmembers.xlsxرا ذخیره و ببندید.
با کمک کادر  Name Boxوارد خانه  B42شوید روی  FXکنار نوار فرمول کلیک کنید در پنجره باز شده در قسمت
 select a functionتابع  Countرا انتخاب کنید زمانی پنجره باز شد با ماوس خانههای  B4تا  B40را انتخاب و
 Okرا کلیک کنید و فرمان  Saveرا اجرا کنید.
 -31فایل  Scoreboard.xlsxرا از پوشه  C:\299345باز کنید .صفحه گسترده  Scoreboard.xlsxرا با قالب
(Templateالگو) با نام  Scoreboard.xltxدر پوشه  C:\299345ذخیره کنید .همه صفحه گسترده را نیز ببندید.
با فرمان  openفایل  Scoreboard.xlsxاز مسیر  C:\299345باز کنید .فرمان  Save Asرا اجرا کنید در قسمت
 File Typeنوع آن را  Excel Templateانتخاب کنید در مسیر و با نام قبلی ذخیره کنید.
 -32فایل  Games.xlsxرا از پوشه  C:\8765432باز کنید و به نام  sportbudget.xlsxدر همان مسیر ذخیره کنید.
با فرمان  Openفایل را باز کنید و با فرمان  Save Asبا نام  sportbudget.xlsxدر همان مسیر ذخیره کنید.
 -33در کاربرگ  Budgetرنگ فونت خانه  A1را به رنگ دلخواه تغییر دهید.
وارد کاربرک  Budgetشوید در خانه  A1کلیک کنید و از تب  Homeنوار ابزار  Fontرنگ قلم دلخواه را انتخاب
کنید.
 -34ارتفاع ردیف  3را متناسب با داده وارد شده تغییر دهید به طوریکه داده کامالً قابل مشاهده باشد.
ردیف  3را انتخاب کنید .از تب  Homeنوار ابزار  Cellsگزینه  Formatگزینه  Auto fit row Heightرا انتخاب
کنید.
 -35در خانه  D7عدد  15220را وارد کرده و عدد داخل خانه  E7را از  44770به  44780تغییر دهید.
 -36در خانه  B13یک فرمول وارد کنید که مجموع خانههای  B5تا  B12را محاسبه کند.
در خانه  B13کلیک کنید .روی  FXکنار نوار فرمول کلیک کنید در پنجره باز شده در قسمت select a function
تابع  Sumرا انتخاب کنید زمانی پنجره باز شد با ماوس خانههای  B5تا  B12را انتخاب و  Okرا کلیک کنید.
 -37فرمول خانه  B13را در خانههای  C13تا  F13کپی کرده و ذخیره کنید.
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مانند سوال  7عمل کنید
 -38خانههای  B5تا  F13را طوری قالب بندی کنید که هیچ رقم اعشاری نداشته و برای هزارگان یک جدا کننده داشته
باشند.
خانههای  B5تا  F13را انتخاب کنید .کلیک سمت راست گزیته  Format Cellsرا انتخاب کنید در زبانه Number
در قسمت  Numberدر سمت راست در مادر  Decimal Placeعدد  0و در گزینه  Use 1000 Spacingرا
انتخاب و  Okرا بزنید.
 -39در خانه  B17فرمولی وارد کنید که حداکثر فروش در خانههای  B5تا  B12را محاسبه کند .فرمول خانه  B17را در
خانههای  C17تا  F17کپی کند.
در  B16کلیک کنید و مانند سوال 11از تابع  Maxاستفاده کنید سپس فرمول را تا خانه  F17کپی کنید.
 -40در خانه  B17فرمولی وارد کنید که حداقل فروش در خانههای  B5تا  B12را محاسبه کند .فرمول خانه  B17را در
خانههای  C17تا  F17کپی کنید.
مانند سوال  40عمل کنید فقط از تابع  Minاستفاده کنید.
 -41در خانه  B18فرمولی وارد کنید که تعداد ارقام فروش در خانههای  B5تا  B12را محاسبه کند .فرمول خانه  B18را
در خانههای  C17تا  F17کپی کنید.
در خانه  B18کلیک کنید .روی  FXکنار نوار فرمول کلیک کنید در پنجره باز شده در قسمت select a function
تابع  Countرا انتخاب کنید زمانی پنجره باز شد با ماوس خانههای  B5تا  B12را انتخاب و  Okرا کلیک کنید .سپس
یک کپی از فرمول خانه  B18بگیرد سپس خانههای  C17تا  F17را انتخاب کنید و فرمان  Pasteرا اجرا کنید تا عمل
کپی انجام شود.
 -42در خانه  G5یک فرمول با مرجع آدرس مطلق (فقط برای یک خانه) وارد کنید که خانه  F5را بر خانه  F13تقسیم
کند.فرمول خانه  G5را در خانههای  G6تا  G13کپی کنید.
مانند سوال  8عمل کنید.
 -43در خانه  J8فرمولی وارد کنید که خانه  J6را از خانه  F13کسر کند.
در خانه  J8کلیک کنید و بنویسید  = F13 -J6و بعد  Enterرا بزنید
 -44در خانه  g11فرمولی وارد کنید که در صورتیکه عدد خانه  F13بزرگتر از عدد خانه  J6بود عبارت  Yesو در غیر
اینصورت عبارت  Noرا نشان دهد.
مانند سوال  15عمل کنید.
 -45در خانه  J14فرمولی وارد کنید که رقم خانه  F5را در رقم خانه  l4ضرب کند.
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در خانه  J14بنویسید  =F5*I4سپس  Enterرا بزنید.
 -46خانه  F12را طوری قالب بندی کنید که تاریخ داخل آن سال را نیز در کنار روز و ماه نشان دهد و آن را ذخیره نمایید.
روی خانه  F12کلیک سمت راست کرده گزینه  Format Cellsرا انتخاب کنید پنجرهای باز میشود در زبانه
 Numberاز سمت چپ گزینه  Dateرا انتخاب کنید و از سمت راست تاریخی که در آن سال،ماه و روز نشان داده شده
انتخاب و  okرا بزنید و فایل را با فرمان  Saveذخیره کنید.
 -47حاشیههای باال و پایین کاربرگ  budgetرا به  2تغییر دهید.
وارد کاربرگ  Budgetشوید مانند سوال  30با استفاده ار فرمان  2 Page Setupسانت حاشیه بندی کنید.
 -48شماره داوطلبی خود را در قسمت راست سرصفحه کاربرگ  Budgetوارد کنید.
مانند سوال  28با استفاده از فرمان  Header & Footerدر سمت راست شماره داوطلبی را وارد کنید.
 -49خانههای  B2تا  E2را طوری تنظیم کنید که محتوای آن را با زاویه  45درجه نمایش داده شود.
خانههای  B2تا  E2را انتخاب کنید .روی آنها کلیک سمت راست کرده گزینه  Format Cellsرا انتخاب کنید
پنجرهای باز میشود در زبانه  Alignmentدر سمت راست پنجره در قسمت  Orientationsزاویه  45درجه را
انتخاب و  okرا بزنید.
 -50متن داخل خانه  A22را پاک کنید.
در خانه  A22کلیک کنید و دکمه  Deleteرا فشار دهید.
 -51تنظیماتی اعمال کنید (بدون تنظیم اندازه فونت یا حاشیهها) که محتوای کاربرگ در یک صفحه پرینت گرفته شود.
از تب  Page layoutنوار ابزار  Page Setupروی فلش کنار نام نوار ابزار یعنی  page Setupکلیک کنید و در
پنجره  page Setupدر زبانه  Pageگزینه  Fit toرا عالمت دار کرده و عدد 1و 1را وارد کرده و  okرا بزنید.
 -52در کاربرگ  Footwearتیتر  footwearدر خانه  A1را در خانههای  A1تا  G1ادغام ) (mergeو وسط چین کنید.
خانههای  A1تا  G1را انتخاب کنید از تب  Homeنوار ابزار  Alignmentروی دکمه  Mergeکلیک کنید تا ادغام
و وسط چین شود.
 -53در کاربرگ  Footwearکدامیک از خانههای  f7یا  F8روش مناسبی برای جمع کردن یک محدوده از خانهها را نشان
میدهد؟ پاسخ خود را در خانه  B12وارد کنید.
خانهای که برای جمع اعداد از تابع  Sumاستفاده کرده باشد مناسبترین روش است .نام آن خانه را در خانه  B12وارد
کنید
 -54چهارخانهها ) (Gridlinesرا به منظور پرینت گرفتن نمایش داده و ذخیره کنید .از کاربرگ پرینت نگیرید.
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از تب  Page layoutنوار ابزار  Page Setupروی فلش کنار نام نوار ابزار یعنی  page Setupکلیک کنید و در
پنجره  ، page Setupدر زبانه  Sheetگزینه  Gridlinesرا عالمت دار کرده و  Okرا بزنید سپس فایل را با فرمان
 Saveذخیره کنید.
 -55ستون  Hبا عنوان  VATرا در کاربرگ  Footwearحذف کنید.
ستون  Hرا انتخاب کنید روی آن کلیک سمت راست و گزینه  Deleteرا انتخاب کنید.
 -56در کاربرگ  Sportswearیک چارت دایرهای )( (Pie chartچارت دایرهای پیش فرض را انتخاب کنید) با استفاده از
دادههای موجود در خانههای  A2تا  B5ایجاد کنید.
وارد کاربرگ  Sportswearشوید خانههای  A2تا  B5را انتخاب کنید .سپس از تب  Insertنوار ابزار  Chartsکلیک
کنید و از نمودار دایرهای ) (Pie chartروی اولین نمودار یعنی  Pieکلیک کنید.
 -57تیتر  Sportswear salesرا به چارت اضافه کنید.
روی نمودار کلیک کنید  .از تب  Designنوار ابزار  Labelروی گزینه  Chart Titleکلیک کرده از زیر منوی آن
گزینه  Above Chartکلیک کنید  .عنوان اضافه میشود عبارت  Sportswear salesرا تایپ و یا کپی کنید.
 -58در کاربرگ  accessories&gamesfitnessیک خطای عددی ! #REFدر خانه  B7وجود دارد .علت بوجود آمدن
این خطا چیست؟ پاسخ خود را در خانه  B12کاربرگ از میان چها گزینه نمایش داده شره در کاربرگ وارد کنید.
زمانی این خطا دیده میشود که یکی از خانههای موجود در فرمول حذف شده باشد(جواب )4
 -59در کاربرگ  Departmentتابعی در خانه  E7وارد کنید که محتوای خانه  D7را گرد کند تا هیچ رقم اعشار نداشته
باشد .تابع خانه  E7را در خانههای  E8تا  E10کپی کرده و ذخیره نمایید.
وارد کاربرگ  Departmentشوید در خانه  E7کلیک کنید .روی  FXکنار نوار فرمول کلیک کنید در پنجره باز شده در
قسمت  select a functionتابع  Roundرا انتخاب کنید زمانی پنجره باز شد خانه  D7را انتخاب و و در قسمت
 Num_Degitsعدد صفر را وارد کرده و  Okرا کلیک کنید .سپس آن را روی خانههای  E8تا  E10کپی کنید و
ذخیره کنید .
 -60در کاربرگ  Departmentمحتوای خانه  B6را در داخل خانه بسته بندی ) (Wrapکنید.
وارد کاربرگ  Departmentشوید در خانه  B6کلیک سمت راست کنید گزینه  Format Cellدر زبانه
 Alignmentگزینه  Wrapرا عالمت دار و  Okرا بزنید.
 -61در کاربرگ  Sports equipmentاندازه چارت خطی ) (Line Chartرا طوری تغییر دهید که چارت و دادهها در
یک صفحه پرینت گرفته شوند از کاربرگ پرینت نگیرید.صفحه گسترده  Sportsbudget.xlsxرا ذخیره کرده و ببندید.
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با ماوس اندازه نمودار را تا ستون  Hکوچک کنید که در یک صفحه چاپ شود.فایل را  Saveو آن را ببندید.
 -62فایل  Customerlist.xlsxرا از پوشه داوطلبی خود باز کنید .صفحه گسترده  Customerlist.xlsxرا بصورت یک
فایل متنی ) (tab delimitedبا نام  Customer.txtدر پوشه داوطلبی خود ذخیره کنید(.در جعبه گفتگوی ظاهر شده
روی  Yesکلیک کنید) .همه صفحه گستردههایی که باز هستند را ذخیره کنید و برنامه صفحه گسترده را ببندید.
فرمان  Openرا اجرا کنید از مسیر فایل را باز کنید .سپس فرمان  Save Asرا اجرا کنید درقسمت  File Nameنام
 Customer.txtرا تایپ کنید و در قسمت  Save As Typeنوع ) Text (tab delimitedانتخاب و  Okرا
کلیک کنید .از برنامه اکسل خارج شوید.
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