
  :  ها ، الزم است از مراحل زير پيروي كنيدTabبه منظور توليد جدول فوق با استفاده از 

 هاي الزم Tabنقطه ورود را در ابتداي سطر اول جدول قرار داده و با دقت به ستونهاي جدول، انواع -۱

همان گونه كه از شكل ظاهري جدول قابل استنباط است ، ستونهاي . جهت توليد جدول را مشخص كنيد 

نام و نام خانوادگي ، نام پدر و محل تولد ، به ترتيب داراي نوع هم ترازي راست ، مركزي و چپ بوده و 

از سوي .  استفاده نماييدLeft و Right  ، Center هاي Tabدر نتيجه بايد براي آنها به ترتيب از انواع 

 Tabديگر،با توجه به تراز شدن اعداد ستون معدل بر اساس مميز اعداد، براي اين ستون بايد از نوع 

همچنين براي هر يك از خطوط قائم جداكننده ستونهاي جدول ، . استفاده نماييد ) Decimal( دهدهي 

  .  نياز داريدBar از نوع Tabيك 

در راستاي .  را نشان مي دهدRight نوع Tab دكمه انتهاي سمت راست خط كش افقي ، در حالي كه-۲

براي مثال ، اگر . مور نظر جهت شروع عبارت نام و نام خانوادگي ، روي خط كش افقي كليك كنيد

 ميخواهيد انتهاي سمت راست عبارت نام و نام خانوادگي نسبت به ابتداي محدوده قابل تايپ نيم سانتي متر

  . فاصله داشته باشد ، در فاصله نيم سانتي متر از ابتداي خط كش افقي كليك كنيد 

 Decimalبه اين ترتيب ، دكمه .  در انتهاي خط كش افقي كليك كنيد Right Tab يك بار روي دكمه -۳

Tabن در اين حالت ، در راستاي مورد نظر براي مميز اعداد ستو.  به جاي دكمه مزبور نمايان مي شود

  . معدل ، روي خط كش افقي كليك كنيد

سپس در امتداد يك .  تبديل  شود Bar tab كليك كنيد تا به دكمه Decimal Tab يك بار روي دكمه -۴

به اين ترتيب ، به ازاي هر كليكي كه . يك خطوط قائم جداكننده ستونها ، روي خط كش افقي كليك كنيد 

  .  همان راستا در سطر جاري ايجاد مي گرددروي خط كش انجام مي دهيد ، خط قائمي در

در .  جايگزين آن مي شود Left Tabبه اين ترتيب ، دكمه .  كليك كنيد Bar Tabدو بار روي دكمه -۵

به .اين حالت ، در راستاي مورد نظر براي لبه سمت چپ ستون محل تولد ، روي خط كش افقي كليك كنيد

  . ن محل ايجاد مي شود  در ايLeft از نوع Tabاين ترتيب ، يك 

تصوير زير مجموعه نماد هاي مربوط .  ها در اولين سطر جدول به پايان رسيده است Tabاكنون تعريف -۶

 را Tabاكنون يك بار كليد .  ها كه در خط كش افقي ايجاد شده اند را در اين حالت نشان مي دهدTabبه 

 را فشار داده و Tabسپس يك بار ديگر كليد . ماييد را تايپ ن» نام و نام خانوادگي«فشار داده و عبارت 



را وارد » محل تولد« را فشار داده و عبارت Tabدر ادامه يك بار ديگر كليد .را درج نماييد » نام پدر«عبارت 

  . را تايپ كنيد» معدل « را فشار داده و عبارت Tabدر نهايت ، يك بار ديگر كليد . كنيد 

با .بعد فشار دهيد) يا در واقع پاراگراف (  را جهت انتقال به سطر Enterكليد پس از تكميل سطر اول ، -۷

اول ، به طور خودكار ) پاراگراف (  ها ي سطر Tabانتقال به پاراگراف جديد مشاهده خواهيد كرد كه كليه 

 پايان حال داده هاي سطر دوم را وارد كرده وهمي روند را تا به. در اين پاراگراف نيز ايجاد شده اند

  : جدول شما پس از پايان مشابه تصوير زير خواهد بود. رسيدن اطالعات جدول دنبال كنيد 

  

  

  

  

 هاي تعريف شده كافي است ، نماد مربوط به آن Tab و اما آخرين نكته اين كه جهت حذف هر يك از -۸

  . را از روي خط كش افقي به داخل سند درگ نماييد

   Format از منوي Tabs به كمك گزينه Tabتعريف-ب

در .  هاي مورد نظر خود را دقيقا بدانيدTabبه منظور استفاده اين روش الزم است نوع و فاصله يك يك 

 از منوي Tabs هاي مورد نظر به كمك گزينه Tabصورت در اختيار داشتن اين اطالعات ، براي تعريف 

Format به ترتيب زير عمل كنيد  :  

 كليك Format از منوي Tabs پاراگراف مورد نظر قرار داده و روي گزينه نقطه ورود را در ابتداي-۱

  ). تصوير زير . (  نمايان مي شود Tabsبه اين ترتيب ، كادر محاوره . كنيد 



 را در ناحيه Tab تايپ كرده ، نوع Tab stop postion را در كادر Tabفاصله پرش مربوط به اولين -۲

Alignmentينه مربوط به خط راهنماي دلخواه خود را از ناحيه  تعيين نموده ، گزLeader برگزيده و در 

 هاي پاراگراف جاري Tab تعريف شده به ليست Tabبه اين ترتيب ، .  كليك كنيدSetنهايت روي دكمه 

  . ها را نيز تعريف نماييدTabبه همبن ترتيب ساير . افزوده مي شود 

 در ليست سمت چپ كادر محاوره و Tabي است روي آن  ، كافTabدر صورت اشتباه در تعرف يك -۳

  .  مزبور حذف شود Tab كليك نماييد تا Chearسپس روي دكمه 

  .  كليك كنيد Clear All هاي تعريف شده ، روي دكمه Tabدر صورت تمايل به حذف كليه -۴

 Defaultا در كادر  پيش فرض ، فاصله جديد مورد نظر رTabدر صورت تمايل به تغيير دادن فاصله پرش -۵

tab stopsوارد نماييد  .  

 هاي Tabبا بازگشت به پنجره سند مشاهده خواهيد كرد كه كليه .  كليك كنيد OKدر پايان روي دكمه -۶

همچنين نمادهاي مربوط به آنها روي خط كش افقي قابل . تعريف شده به پاراگراف جاري اعمال شده اند 

  . مشاهده خواهد بود 

  : تمرين

را هم به روش استفاده ) مطلع بي مانند مثنوي (  ها ، شعر زير Tabاي به دست آوردن تسلط بيشتر به بحث بر

  :  ايجاد كنيد Tabsاز خط كش افقي و هم به روش استفاده از كادر محاوره 

  بشنو از ني چون حكايت مي كند                                   و از جداييها شكايت مي كند

  يستان تا مرا ببريده اند                                             از نفيرم مرد و زن ناليده اندكز ن

                تا بگويم شرح درد اشتياق   سينه خواهم شرحه شرحه از فراق                    

   جفت خوشحاالن و بدحاالن شدممن زهر جمعيتي ناالن شدم                                               

اين ابيات ، داراي نوع هم ترازي راست در ابتداي خود، هم ترازي چپ در انتهاي خود و سه : راهنمايي

  . خط قائم جداكننده هستند


