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Esc لغو عملیات در حال انجام.  

F1 راهنما.  

F2  ذخیره )معموال تحت داس(در برنامه هاي قدیمی تر . انتخاب شده ) هاي(در حالت عادي تغییر نام آیتم

  .فایل جاري

F3 جستجو.  

F4 باز کردن لیست پایین روندهAddress Bar  

 F5  به روز آوري  

F6  مانند کلیدTab بین اجزاي مختلف پنجره جاري سوییچ می کند.  

F10  پنجره مثل پرش به منو هاي اصلی یکFile,Edit,View  

F11 پنجره جاري را تمام صفحه می کند.  

PrintScreen  در ویندوز از کل صفحه نمایش یک عکس می گیرد و آن را در حافظه کلیپ بورد قرار

   می دهد و ما می توانیم در یک برنامه ویرایش عکس مثل

Ms-Paint  آن راPaste  کنید.  

Tab می کند  بین اجزاي پنجره جاري سوییچ.  

Space  مثل.در حالت مرورگر اینترنت اکسپلورر صفحه جاري را به پایین می بردPage Down   

BackSpace  معادل (در حالت عادي یعنی در مرور ویندوز یک مرحله به باالتر میرودUp ( و در

  .است  Backمرورگر اینترنت اکسپلورر معادل

Home رفتن به اول خط در حالت ویرایش متن و رفتن به اول صفحه در حالت مرور.  

End رفتن به آخر خط در حالت ویرایش متن و رفتن به آخر صفحه در حالت مرور.  

PageUp  در حالت مرور چه در اینترنت و چه در ویندوز و معموال همه جا صفحه به صفحه به باال می

  .رود

PageDown در اینترنت و چه در ویندوز و معموال همه جا صفحه به صفحه به  در حالت مرور چه

  .پایین می رود

  

Arrow ترکیبات کلیدCtrl  :  

Ctrl+q در بعضی از برنامه ها خروج است.  

Ctrl+w  در اکثر برنامه هایی که چند فایل را باهم باز می کنند مثلMs-Word, کال Adobe 

Photoshop ,Ms-internet Explorer Ms-Office,    ... فایل باز شده جاري را می

  .بندد



Ctrl+e جستجو در مسیر جاري.  

Ctrl+r  تازه کردن صفحه و معادل کلیدF5   

Ctrl+y  وقتی که یک عمل به عقب باز میگردیم)Undo ( این کلید ها یک عمل به جلو می روند

)Redo (ونه هستند البته در بعضی برنامه ها معموال محصوالت آفیس مایکروسافت اینگ.  

Ctrl+i باز کردن قسمت عالقه مندي هاFavorites  

Ctrl+o  باز کردن فایل جدید در اکثر برنامه ها ، معادلFile<Open  

Ctrl+p پرینت گرفتن در اکثر برنامه ها.  

Ctrl+a انتخاب همه آیتم ها.  

Ctrl+s  در اکثر برنامه ها ذخیره فایل جاري.Save  

Ctrl+d  در اینترنت اکسپلورر صفحه باز شده جاري را به عالقه مندي ها اضافه می کند

انتخاب شده را ) آیتم هاي(و در ویندوز هم آیتم    )Favorites<Add to Favorites معادل(

  )کام.ترفندستان. (پاك می کند

Ctrl+f جستجو.  

Ctrl+h  معادلHistory )آیتم در ویرایشگر نوت پد معادلFind  /Replace   است(  

Ctrl+l در اینترنت اکسپلورر معادل   File<Openاست.  

Ctrl+z  بازگشت به آخرین عملیات انجام شده.Undo  

Ctrl+x  آیتم مورد نظر در حافظه کلیپبورد) برش(انتقالCut.  

Ctrl+c کپی آیتم مورد نظر در حافظه کلیپبورد.Copy  

Ctrl+v فراخوانی آیتم مورد نظر از حافظه کلیپبورد.Past  

Ctrl+b  پنجره سازماندهی عالقه مندیها)Organize Favorites (را باز می کند.  

Ctrl+n  یک پنجره جدید باز می کند) تقریبا تمامی مرورگرها(در اینترنت اکسپلورر.  

Ctrl+F1  در اکثر برنامه ها ي مختلف راهنماي برنامه را باز می کند.  

Ctrl+F4  باز کردن لیست پایین روندهAddress Bar  در مرورگر اینترنت اکسپلورر و مرورگر

  .ویندوز

Ctrl+F10  باز کردن منو هاي باالي پنجره برنامه ها مثلFile,Edit,....  

Ctrl+BackSpace  موقع ویرایش متن همان کارBackSpace  را انجام می دهد با این تفاوت

  .می کند که به جاي پاك کردن کاراکتر به کاراکتر کلمه به کلمه پاك

Ctrl+5  معادلSelect Allدر اکثر ویرایشگر هاي متنی.  

Ctrl+Home درحالت ویرایش مکان نما را به اول صفحه انتقال می دهد.  

Ctrl+End درحالت ویرایش مکان نما را به آخر صفحه انتقال می دهد.  

Ctrl+Insert (انتخاب شده در حافظه کلیپ بورد) هاي(کپی آیتمCopy.(  

  



Arrow کیبات کلید ترAlt :  

Alt+A  باز کردن منوي عالقه مندي ها و قرار گرفتن بر رويAdd to Favorites  

Alt+D  انتقال مکان نما بهAddress Bar  

Alt+F4 بستن پنجره جاري.  

Alt+Space Bar معادل راست کلیک بر روي نوار عنوان پنجره جاري.  

Alt+Esc پیمایش بین پنجره هاي باز جاري.  

Alt+Tab سوییچ کردن بین پنجره هاي باز جاري.  

Alt+BackSpace در بعضی از ویرایشگرها معادلUndo   معموال ویرایشگرهاي (عمل می کند

  )قدیمی و تحت داس

Alt+Home در مرورگر اینترنت اکسپلورر به صفحه خانگی پرش می کند.  

Alt+Right Arrow معادلForward  در مرورگر ویندوز.  

Alt+Left Arrow معادلBack  در مرور گر ویندوز.  

Alt+Number  ترکیب کلیدAlt  به همراه زدن یک عدد از قسمت سمت راست صفحه کلید در حالت

را  789را نگه داشته و  Altمثال اگر . ویرایش یک کاراکتر معادل کد اسکی عدد وارد شده نمایش می دهد 

  . §: ش داده می شود این کاراکتر نمای Altوارد کنیم پس از رها کردن کلید 

Alt+Enter  متعلقات)Properties (آیتم)انتخاب شده را نمایش می دهد) هاي.  

Alt+PrintScreen از پنجره جاري یک عکس تهیه می کند و به حافظه کلیپ بورد انتقال می دهد.  

  

  

Arrow  ترکیبات کلیدShift :  

Shift+F10 معادل راست کلیک.  

Shift+Del یعنی بدون این که به سطل بازیافت انتقال یابد .انتخاب شده ) هاي(تم پاك کردن کامل آی

  .پاك می شود

Shift+tab  وارونه کاري کهTab انجام می دهد.  

Shift+Insert  فراخوانی اطالعات از حافظه کلیپبورد)Paste(  

  

Arrow  ترکیباتWinKey :  

 .در ویندوز Startباز شدن منوي  WinKeyخود 

WinKey+E دن باز کرMy Computer  در حالتFolders.  

WinKey+R  باز کردن پنجرهRun.  

WinKey+U  باز کردن پنجرهUtility Manager.  

WinKey+D   نمایش دسکتاپ معادلShow Desktop  

WinKey+F جستجو.  



WinKey+Ctrl+F جستجوي یک کامپیوتر در شبکه.  

WinKey+L  یا رفتن به حالت .قفل کردن کامپیوترSwich User  

WinKey+M   تمامی پنجره هاي باز راMinimize می کند.  

WinKey+Shift+M  تمامی پنجره هايMinimize  شده راRestore می کند  

 
 


