
Chèn hình vào văn bản 
Thao tác chèn hình ảnh vào văn bản gần giống với thao tác chèn ký tự đặc biệt vào văn bản. 
Tuy nhiên công việc điều chỉnh để hình và văn bản nằm theo ý định trình bày là tương đối 

khó. 
Chèn hình trong Clip Art của bộ Office 
Đặt con nháy ở vị trí cần chèn hoặc đặt ở một nơi trống trong văn bản, bấm menu Insert > 

Picture > Clip Art. Bấm chuột lên hàng chữ Organize clips   để hiện cửa sổ chèn hình. Ở cửa 

sổ hiện ra, bấm dấu + ở trước mục Office Collections, bấm chọn các mục con là tên nhóm 

hình, bấm giữ chuột lên hình cần chèn, kéo hình này bỏ vào khung soạn thảo, hoặc bấm 

chuột phải lên hình chọn Copy và trở lại khung soạn thảo, bấm chuột phải chọn Paste. 
Chèn hình từ file hình có sẵn. 
Để chèn được các file hình, bấm menu Insert > Picture > From File. Ở cửa sổ hiện ra, tìm 

nơi lưu trữ hình, bấm đúp chuột lên hình cần chèn hoặc bấm chọn hình rồi bấm nút Insert. 
Điều chỉnh kích cỡ hình. 
Khi hình được chèn vào văn bản, xung quanh hình có tám nút vuông màu đen. Bạn di 

chuyển chuột đến từng nút đen này, đến khi thấy con trỏ chuột biến thành dấu mũi tên có 

hai chiều thì bấm giữ chuột và kéo chuột vào trong hay ra ngoài để điều chỉnh kích cỡ hình. 
Định dạng cách văn bản hiển thị của hình trong vùng văn bản 
Bấm đúp chuột lên hình đã chèn hoặc bấm phải chuột lên hình, chọn Format Picture. Ở cửa 

sổ hiện ra, bấm thẻ Layout, bấm chọn 1 trong 5 dạng hiển thị: In Line With Text (chữ cách 

hình trên hàng), Square (chữ nằm đều xung quanh hình), Tight (Chữ nằm xen kẽ xung 

quanh hình) Behind Text (hình nằm phía dưới chữ), Infront of text (hình nằm trên chữ), 

xong bấm OK. Khi đó tám nút vuông màu đen xung quanh hình sẽ chuyển thành tám nút 

tròn và một nút tròn xanh. Tiếp tục bấm giữ chuột lên hình và kéo hình đến vị trí thích hợp. 

Trong trường hợp cần xoay nghiêng hình, di chuyển con trỏ chuột đến nút tròn xanh và kéo 

chuột để xoay. 
Tinh chỉnh màu sắc hình 
Bấm menu View > Toolbars > Picture để hiển thị thanh công cụ định dạng hình. Bấm chọn 

hình cần thực hiện rồi bấm các nút lệnh trên thanh công cụ này để tinh chỉnh. 
 


