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 تعديل حجم الخاليا 

يمكنك التحكم بحجم الخاليا بواسطة األوامر والخيارات الموجودة في مجموعة 
  تخطيطفي تبويب  Cell Sizeحجم الخلية 

أي )حجم الخاليا مع حجم النصوص لمطابقة احتواء تلقائي للمحتويات  •

 (.يمكنيصبح عرض العمود وارتفاع الصف أصغر ما 

عرض الجدول ككل يتناسب مع لجعل  النافذهاحتواء تلقائي ضمن حدود •

 (  أي ما بين الهوامش)عرض الصفحة 

عرض العمود ثابًتا مهما كان حجم النصوص التي لجعل عرض ثابت للعمود •

 إدخالهايتم 

إذا كنت ترغب في استخدام عرض محدد للصفوف أو ارتفاع محدد لألعمدة، •
استخدم أو  ( العرض,االرتفاع )قم بإدخال قيم األبعاد في حقولها المخصصة، 

 لتقليلهالسهم العلوي لزيادة البعد أو السفلي 

ضع المؤشر على حد الصف أو . كذلك يمكنك تغيير أحجام الخاليا يدوًيا•

ستالحظ )العمود إلى أن يتحول شكله إلى متجهين صغيرين، انقر على الحد 

ثم اسحب إلى األعلى أو األسفل لتغيير ارتفاع ( ظهور خط منقط عبر الصفحة
 العمودالصف، أو إلى اليمين أو إلى اليسار لتغيير عرض 



 تقسيم الخاليا /دمج•

في بعض األحيان تحتاج إلى تحويل مجموعة من الخاليا إلى •

خلية واحدة، إلدخال عنوان رئيسي لمجموعة من األعمدة 

 .  الفرعية مثاًل 

للقيام بذلك، حدد مجموعة الخاليا التي تريد دمجها ثم انقر •
 في مجموعة دمج  على أمر دمج الخاليا
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The End  
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 ادراج عالمة مائية وخلفية للصفحة 
الكثير من العالمات المائية الشائعة، بما فيها العالمة المائية  Wordيتضّمن ال  •

تظهر العالمة المائية، . ، مما يسمح لك بإعالم اآلخرين عن حالة مستندك"مسودة"

 .عندما تضيفها، على كل صفحة باستثناء صفحة العنوان المعينة

 -:المستندإلى " عدم النسخ"أو " سري"أو " مسودة"إلضافة عالمة مائية شائعة، مثل •

 .عالمة مائيةاختر  > ......... الصفحةمجموعة خلفية  >.........التبويب تصميم       

.  بين عناصر معرض العالمات المائية، وانقر فوق العالمة المائية التي تريدهامّرر •

يشتمل المعرض على عالمات مائية أفقية ومائلة للعبارات مسودة، وسري، ونموذج، 
 .وفي أقرب وقت ممكن، وعاجل، وعدم النسخ

تلقائياً بتطبيق العالمة المائية على كل صفحة فيما عدا صفحة العنوان  Wordسيقوم •

 .التي تم تعيينها

يؤدي . تخطيط الطباعة  <……… عرضإذا لم تشاهد العالمة المائية المطّبقة، فانقر فوق •

 .ذلك أيضاً إلى عرض الشكل الذي ستبدو عليه العالمة المائية المطبوعة
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 إنشاء عالمة مائية مخصصة وحفظها
 .عالمة مائية مخصصة يمكنك إنشاء عالمة مائية نصية باستخدام

      الصفحةخلفية  مجموعة        تصميم في عالمة التبويب•
 .مائية مخصصةاختر عالمة        مائيةعالمة  اختر

، حدد عالمة مائية "عالمة مائية مطبوعة"في مربع الحوار •
 .نصية

 عالمة مائية نصية مخصصة•

وبينما تقوم بذلك . اكتب نص العالمة المائية في المربع نص•
 .يمكنك تجربة خطوط وتخطيطات وأحجام وألوان مختلفة

 

 .اختر موافق لوضع العالمة المائية في المستند•
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The End  
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