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اگز ضوب اس کسبًی ّسشیذ کِ اس قسوز فزهَل ًَیسی ٍرد سیبد اسشفبدُ هی کٌیذ احشوبالً ثِ ًکشِ دی ثزدُ ایذ کِ در قسوز فزهَل
ًَیسی اعذاد ثِ طَر دیص فزض ثِ صَرر اًگلیسی سبیخ هی ضًَذ ٍ اهکبى ًَضشي اعذاد فبرسی حشی ثب سغییز سثبى صفحِ کلیذ ًیش
اهکبى دذیز ًوی ثبضذ  .دس چِ ثبیذ کزد اگز ضوب ًیش در دی یبفشي جَاة ایي سَال ّسشیذ ایي آهَسش را دی ثگیزد
ثزای سبیخ اعذاد در فزهَل در هحلی کِ هی خَاّیذ در فزهَل اعذاد فبرسی درج کٌیذ کلیک کٌیذ سذس در سثبًِ  Designکِ حبال
فعبل ضذُ اسز رٍی دکوِ  Abc Nomeralکلیک کٌیذ.

سذس ثعذ اس ایٌکبر هطوئي ضَیذ کِ سثبى صفحِ کلیذ ضوب فبرسی هی ثبضذ اگز ًیسز آى را ثِ فبرسی سغییز دّیذ.

اکٌَى هی سَاًیذ ثِ راحشی اعذاد فبرسی را سبیخ کٌیذ فقط یک ًکشِ را فزاهَش ًکٌیذ ایٌکِ دس اس ًَضشي عذد فبرسی اگز هی خَاّیذ
دٍثبرُ در یک هحل دیگز فبرسی درج کٌیذ ّز ثبر ثبیذ دٍثبرُ رٍی دکوِ  ABC Nomeral Textکلیک کٌیذ.

حشوبً االى داریذ فکز هی کٌیذ کِ ایي کِ کبر سخشی اسز ّز ثبر رٍی ایي دکوِ کلیک کیٌن آیب رٍش ثزای کلیک کزدى رٍی ایي
دکوِ ٍجَد دارد ؟
هشبسفبًِ رٍش دیگزی ثزای ایي کبر ٍجَد ًذارد اهب!
فقط یک رٍش ثسیبر راحز سز ٍجَد دارد ٍلی فقط ثبیذ ثِ ًکشِ سَجِ کٌیذ کِ در سهبًی کِ قزار اسز فبیل را ًیش عالٍُ ثز چبح ثبیذ
سحَیل دّیذ ایي رٍش جَاة ًوی دّذ (فقط سهبًی کِ هی خَاّیذ هشي را چبح کٌیذ ٍ فبیل ٍرد را ًیبس ًذاریذ )
اکٌَى هزاحل سیز دًجبل کٌیذ:
ًخسز رٍی لَگَی آفیس (دکوِ ) Offic Buttonدر گَضِ سوز چت ٍرد کلیک کٌیذ سب هٌَی آفیس ثبس ضَد ٍ رٍی دکوِ
Word optionsکلیک کٌیذ .
اکٌَى دٌجزُ  Word optionsثبس هی ضَد ٍ ضوب در قسوز ًَار سوز چخ دٌجزُ رٍی گشیٌِ  Advancedکلیک کٌیذ ٍ
ثَسیلِ اسکزٍل ثبر ثب چٌذ قسوز دبییي سز در قسوز سوز راسز حزکز کٌیذ سب قسوز  Show document contentرا
هطبّذ کٌیذ .ثعذ اس ایي قسوز رٍی گشیٌِ  Numeralکلیک کٌیذ سب هٌَی کزکزُ ای آى را ثبس ضَد ٍ گشیٌِ هزثَطِ
را Hindiسغییز دّیذ .

نکته مهم :در ایي رٍش در ٍرد اعذاد کالً ثِ صَرر فبرسی ًوبیص دادُ هی ضًَذ ٍ اهکبى ًَضشي اعذاد ثِ صَرر اًگلیسی ٍجَد ًذارد
ٍ ضوب حشوبً ثبیذ دس اس اسوبم فزهَل ًَیسی خَد ایي رٍش را اعوبل کٌیذ ٍ هشي خَد را ثِ صَرر اعذاد فبرسی دزیٌز کٌیذ ٍ دٍثبرُ
ایي قسوز را ثِ  Contextثزگزداًیذ.

