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 )1ترفند  :۵جابجا کردن و یا حذف نمودن خط پاورقی در ورد
غالباً برای اضافه کردن توضیحات تکمیلی برای یک کلمه ،از پاورقی استفاده میشود .در نرمافزار ورد برای اضافه
کردن پاورقی پس از کلیک کردن در جلوی کلمه مورد نظر ،از تب  ،Referencesقسمت  Footnotesروی گزینه
 Insert Footnoteکلیک میکنیم .بعد از اینکار یک شماره در انتهای متن اضافه میشود که باید توضیحات مورد
نظر را جلوی شماره اضافه کرد .اگر پاورقی یک کلمه انگلیسی باشد اصو ًال باید در سمت چپ قرار گیرد .با انتخاب
پاورقی و فشردن کلیدهای کنترل و شیفتِ چپ این جابجایی انجام میشود اما همراه با پاورقی خط جداکنندهی
پاورقی که بین متن اصلی و پاورقی قرار دارد جابجا نمی شود .در ادامه مطلب با پیسیترفند همراه باشید تا با
روش جابجا و یا حذف کردن این خط آشنا شوید.
مسیرهایی که در ادامه بیان میشود برای نسخههای  2007به بعد نرمافزار ورد میباشد.
 -1ابتدا از تب  Viewو در قسمت  Document viewحالت نمایش را از  Print layoutبه  Draftتغییر دهید.

 -2سپس به تب  Referencesرفته و از قسمت  Footnotesبر روی  Show Notesکلیک کنید.

 -3صفحه به دو قسمت تقسیم میشود در قسمت پایین و از منوی باز شونده Footnote Separator ،را انتخاب کنید.

 -۴برای جابجا کردن خط پاورقی ،خط جداکننده را انتخاب کنید و با فشردن کلیدهای کنترل و شیفت چپ یا
 ،Ctrl+Lخط را به سمت چپ منتقل کنید .برای انتقال خط جداکننده به سمت راست ،کلیدهای کنترل و شیفت
راست یا  Ctrl+Rرا فشار دهید.
اگر میخواهید که خط را حذف کنید ،کافی است پس از انتخاب خط جداکننده ،کلید  Deleteرا فشار دهید.
 -۵در پایان به تب  Viewرفته و در قسمت  Document viewحالت نمایش را از  Draftبه  Print layoutتغییر دهید.
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 )2ترفند  :۶نمایش اعداد به صورت فارسی در نرمافزار ورد
برای نمایش اعداد به صورت فارسی در نرمافزار ورد باید به قسمت  Numeralمراجعه کرد .در ادامه مطلب با پیسیترفند
همراه باشید تا با روش دسترسی به قسمت  Numeralبرای دو نسخه  2003و  2007از نرمافزار ورد آشنا شوید.

توجه :در مطلب زیر ،صرفاً نحوه نمایش اعداد در یک سیستم تغییر داده میشود بنابراین این مشکل وجود
دارد که در یک سیستم دیگر با تنظیمات دیگری اعداد به صورت متفاوت نمایش داده میشوند .اگر هدفتان
این است که اعداد نوشته شدهی انگلیسی را به طور د ائمی به فارسی تبدیل کنید و یا بالعکس ،یعنی ماهیتشان
را تغییر دهید به ترفند  1۶9مراجعه کنید.
 ورد :2۰۰3

ابتدا از منوی  Toolsگزینه  Optionsرا انتخاب کنید .برگه  Complex Scriptرا انتخاب کنید .در قسمت ،General
منوی کشویی  Numeralوجود دارد.

 ورد :2۰۰۷
روی دکمه  Officeکلیک کنید.
در قسمت پایین  Word optionsرا انتخاب کنید.
در سمت چپ به بخش  Advancedبروید.
در صفحه اصلی و در بخش  ،Show document contentمنوی کشویی  Numeralوجود دارد.
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ادامه تنظیمات برای هر دو نسخه ورد یکسان است.
در بخش  Numeralچهار گزینه وجود دارد:

 -1گزینه  :Contextپس از انتخاب این گزینه ،ظاهر هر عدد بر اساس ماهیت آن نمایش داده میشود؛ یعنی اگر عددی
در حالتی که زبان صفحه کلید انگلیسی بوده ،تایپ شده است با انتخاب گزینه  Contextعدد در ورد بصورت انگلیسی
نمایش داده میشود؛ اما اگر صفحه کلید در حالت زبان فارسی بوده ،ورد عدد را بصورت فارسی نمایش میدهد.
 -2گزینه  :Arabicاگر این گزینه را انتخاب کنید تمام اعداد فارغ از ماهیتشان بصورت انگلیسی نشان داده میشوند.
 -3گزینه  :Hindiاگر این گزینه را انتخاب کنید ،تمام اعداد فارغ از ماهیتشان بصورت فارسی نشان داده میشوند.
 -۴گزینه  :Systemاگر این گزینه را انتخاب کنید ،تمام اعداد فارغ از ماهیتشان بر اساس تنظیمات Windows

نمایش داده میشوند .این تنظیمات در قسمت  Region and Languageدر  Control Panelتعیین میشود .اگر
ساعت گوشه ویندوز شما فارسی باشد ،اعداد در ورد نیز فارسی خواهند بود و اگر انگلیسی باشد ،بصورت انگلیسی
نشان داده میشوند.
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