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 الفصل الرابع

 Insertقائمة االدراج 

ة : ة ادرا -((مالحظ من قائم از ض دول او اي ايع ة او ج ة ورقي ورة او قصاص د ادراج ص اص عن ريط خ ر ش ج يظه
 بااليعاز المدرج ويسمى هذا الشريط شريط التنسيق . ))

 

 -للقيام بادراج اي ايعاز من االيعازات الموجودة في شريط قائمة ادراج وحسب حاجة المستخدم يتم كما ياتي :
 . Insertالنقر على قائمة ادراج  -١
... الخ  او نص مزخرف او مربع نص  ة بيضاء او جداول اختيار االيعاز المطلوب كأن يكون غالف للمستند او ورق -٢
. 
رات  -٣ من المعرض الذي يظهر بعد اختيار االيعاز نختار االختيار المناسب للمستخدم . وذلك بالنقر عليه واجراء التغي

 . المناسبة
  -وفيما يلي شريط قائمة ادراج ومحتوياته :

 

 
 
 
 -: leTabوالجداول   Pages) تبويب الصفحات ١-٤
 

 االيعاز (االيقونة ) ووظيفتها  ت
١ cover page  :-  درج ادراج صفحة غالف  وت

 تلقائيا في بداية المستند .
٢       Blank page  د ادراج صفحة بيضاء جدي

  ضمن المستند
٣ page break :-  ين الصفحات ادراج فواصل ب

ه ا ذي يقف علي ى ( تقوم بنقل النص ال لمؤشر ال
 الصفحة التالية )

٤ Table :- . لالدراج  الجداول الى الصفحة  
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 -:ألدراج جدول 
 
  انقر ضمن المستند في المكان الذي تريد بدء الجدول عنده . -١
ة ادراج   -٢ من قائم داول  insertض زر ج ر ال ر  tableانق رك مؤش وح

أرة الفأرة الختيار عدد الصفوف واألعمدة الت ر الف م انق ي تريدها للجدول ، ث
 ألدراج الجداول .

 انقر على اول خلية من الجدول واكتب المحتوى المطلوب . -٣
وى  Tapاضغط المفتاح  -٤ ة ، وادخل المحت ة التالي ى الخلي ل المؤشر ال لنق

ة  Tapالمطلوب فيها ، استمر بالضغط على مفتاح  ا التالي لألنتقال الى الخالي
 ى المطلوب فيها .وادخال المحتو

اذا وصل المؤشر الى نهاية الجدول ومازلت بحاجة الى صفوف اضافية  -٥
 باضافة صف جديد الى الجدول .  Tap، اضغط المفتاح 

 
 
 

 -: اضافة او حذف صفوف واعمدة
 

 
 

 -اضاف  صف او عامود الى الجدول  حذف صف او عامود من الجدول :
 لوب اضافة  او حذف صف او عمود فيه .انقر ضمن الجدول في المكان المط -١
 اختر ما تريد اضافته  او حذفه.  table tools layoutضمن شريط ادوات الجدول  -٢
 
 

  تنسيق الجدول
 

 
 

 انقر في اي مكان داخل الجدول . -١
 table toolsالموجودة في الشريط ادوات الجدول تصميم  table stylesضمن المجموعة انماط الجدول  -٢

Design  . اختر اي نمط للجدول 
 فعل او ازل تفعيل خيارات انماط الجدول حسب الحاجة .  -٣


