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   " على   " المعارض تحتوي ، إدراج التبويب علمة ضمن
العام        المظهر مع تنسيقها ليتم تصميمها تم عناصر

إدراج.        في المعارض هذه استخدام اا أيض يمكنك للمستند
وصفحات      والقوائم الصفحات وتذييلت ورؤوس الجداول

     . أو     صور بإنشاء تقوم عندما أخرى إنشاء كتل وأية الغلف
مع        تنسيقها اا أيض يتم تخطيطية، رسومات أو مخططات

. للمستند   الحالي المظهر

1عنوان 

نص        في المحدد النص تنسيق تغيير بسهولة يمكنك
معرض        من المحدد للنص مظهر اختيار بواسطة المستند

  ." "    " يمكنك"  كتابة التبويب علمة من السريعة النماط
استخدام        طريق عن مباشر بشكل النص تنسيق اا أيض

التبويب       علمة ضمن الموجودة الخرى التحكم عناصر
      ." حرية"  التحكم عناصر معظم تقدم الرئيسية الصفحة
أو       الحالية بالسمة الخاص المظهر استخدام اختيار

. اة     مباشر تحدده الذي التنسيق استخدام

2عنوان 

جديدة        سمات عناصر اختر للمستند، العام المظهر لتغيير
 ." لتغيير    "  الصفحة تخطيط التبويب علمة ضمن موجودة
"  "    ، السريعة النماط معرض في المتوفرة المظاهر

." الحالية  "     السريعة النماط مجموعة تغيير المر استخدم
"  " النماط    " ومعرض السمات معرض من كل يوفر

اا"        دوم يمكنك حتى التعيين بإعادة خاصة أوامر السريعة
الموجود       الصلي المظهر حسب المستند بمظهر الحتفاظ

. الحالي   القالب في

3عنوان 

   " على   " المعارض تحتوي ، إدراج التبويب علمة ضمن
العام        المظهر مع تنسيقها ليتم تصميمها تم عناصر

إدراج.        في المعارض هذه استخدام اا أيض يمكنك للمستند
وصفحات      والقوائم الصفحات وتذييلت ورؤوس الجداول

     . أو     صور بإنشاء تقوم عندما أخرى إنشاء كتل وأية الغلف
مع        تنسيقها اا أيض يتم تخطيطية، رسومات أو مخططات

. للمستند   الحالي المظهر

في        المحدد بالنص الخاص التنسيق تغيير بسهولة يمكنك
من         المحدد للنص مظهر اختيار طريق عن المستند نص

"    " الصفحة "  التبويب علمة ضمن السريعة النماط معرض
طريق".        عن مباشرة النص تنسيق اا أيض يمكنك الرئيسية
علمة       ضمن الموجودة الخرى التحكم عناصر استخدام
    ." التحكم "  عناصر معظم توفر الرئيسية الصفحة التبويب

أو        الحالية بالسمة الخاص المظهر استخدام اختيار فرصة
. مباشر      بشكل بتحديده تقوم تنسيق استخدام

توضيحي   توضيحية:   1رسم تسمية هذه

جديدة        سمات عناصر اختر للمستند، العام المظهر لتغيير
 ." لتغيير    "  الصفحة تخطيط التبويب علمة ضمن موجودة
"  "    ، السريعة النماط معرض في المتوفرة المظاهر

." الحالية  "     السريعة النماط مجموعة تغيير المر استخدم
"  " النماط    " ومعرض السمات معرض من كل يوفر

اا"        دوم يمكنك حتى التعيين بإعادة خاصة أوامر السريعة
الموجود       الصلي المظهر حسب المستند بمظهر الحتفاظ

. الحالي   القالب في

  2الصفحة
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