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 دقیقه  80: هدت

 .خش ًوائیذ دادُ شذُ طشاحی ٍ تا هقادیشتا هشخصاذ صیش جذٍل صیش سا  

تشای شواسُ سدیف اص خش کشدى خَدکاس . یک سقن اػشاس تاشٌذٍ تا  Numberّای ًوشُ اص ًَع سلَل  ،جْر کاستشگ  تِ صَسذ ساسر تِ چح

اػسثاسسٌجی  تشای سسَى ًوشاذ هاّیاًِ . فشهَلی هٌاسة کِ هؼذل یک داًش آهَص سا هحاسثِ کٌذ دسج ًوائیذ "هؼذل"تشای سسَى  .اسسفادُ ًوائیذ

جذٍل ًوشاذ " تِ ستشگ ساًام ایي کا .سا قثَل کٌٌذ ٍ دس صَسذ زخطی اص ایي اهش خیغام هٌاسثی ًوایش دّذ 20زا  0اػذاد تیي فقط  قشاس دّیذ کِ

 . دس آخش اص فایل هشتَطِ یک الگَ ایجاد ًوائیذ. دس صفحِ دسکساج رخیشُ ًوائیذ Grade.xlsxفایل سا تِ ًام   . ّیذزغییش د "هاّیاًِ

 
اص هشاحل ساخر ایي  .زغییش دّیذ "ًوشاذ فَق تشًاهِ"صیش سا دس آى ٍاسد کشدُ سدس ًام آى سا تِ حسَای سدس یک کاستشگ دیگش ایجاد کشدُ ٍ م

.  سا تسَاى اص تیي آًْا اًسخاب ًوَد 3زا  1فْشسر کشَیی ایجاد کشدُ کِ اػذاد ًوشُ تشای فیلذ  . ضثط ًوائیذ Macro1جذٍل یک هاکشٍ تِ ًام 

 
: زْیِ کٌیذ ٍ زغییشاذ صیش سا دس آى اًجام دّیذیک کدی  "جذٍل ًوشاذ هاّیاًِ"اص کاستشگ 

آتاى آًْا کساًی کِ ًوشُ  سدس. جذٍل سا تش اساس ًام هشزة ساصی کٌیذطشّای س. ی دس ساخساس جذٍل حزف ًوائیذّشگًَِ زغییشسا تذٍى  Fسسَى 

.  ا فیلسش کٌیذتاالزش اسر س 15اص 

فشهَلی تٌَیسیذ کِ اگش هؼذل داًش آهَصی  IFاتغ سسًَی تِ ًام ٍضؼیر قثَلی ایجاد کشد ٍ تا اسسفادُ اص ذ "جذٍل ًوشاذ هاّیاًِ"دس کاستشگ 

اذ حفاظسی کاسخَشِ سا جَسی زٌظین ًوائیذ زٌظین. ًوایش دادُ شَد "قثَل"تَد ػثاسذ  10ٍ اگش هؼذل اٍ تیشسش اص  "هشدٍد"تَد ػثاسذ  10کوسش اص 

.  آى سا ٍیشایش کشدتسَاى هحسَای  123زفادُ اص سهض کِ فقط تا اس

اسفاق کِ دس کاستشگ ًوشُ دی هاُ سا تا ًوشُ  فشهَلی تٌَیسیذ کِایجاد کشد ٍ  "ًوشُ دی تا اسفاق"سسًَی تِ ًام  "جذٍل ًوشاذ هاّیاًِ"دس کاستشگ 

.  قشاس داسد جوغ کشدُ ٍ ًوایش دّذ "ًوشاذ فَق تشًاهِ"

. یک ًوَداس سسًَی ایجاد کشدُ، سدس آى سا ٍیشایش کشدُ ٍ تِ فشم صیش زثذیل ًوائیذهیاًگیي ًوشاذ داًش آهَصاى فیلذّای ًام ٍ اص 

 
ضوي ایٌکِ یک سشصفحِ تِ آسم . ساًسیوسش اص ّش طشف زٌظین ًوائیذ 2تا حاشیِ  A5سا تشای چاج دس یک تشگِ  "جذٍل ًوشاذ هاّیاًِ"کاربرگ 

 . ٌّشسساى دس آى قشاس دّیذ
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