کلیدهای میانبر عمومی
CTRL+C

کپی کردن)(Copy

CTRL+X

بریدن)(Cut

CTRL+V

جایگزین کردن)(paste

CTRL+Z

خنثی کردن آخرین عملیات)(Undo

CTRL+A

انتخاب همه اقالم در یک پنجره)(Select All

DELETE

حذف فایل و انتقال به درونRecycle Bin

SHIFT+DELETE

حذف دائمی فایل بدون انتقال بهRecycle Bin

CTRLبه همراه کشیدن موس از روی یکی از اقالم به جای دیگر

کپی کرن یکی از اقالم به مکان دیگر

CTRL+SHIFTبه همراه کشیدن موس از روی یکی از اقالم
به جای دیگر

ایجاد یک میانبر برای یکی از اقالم در مکان دلخواه

F2

تغییر نام اقالم (مانند تغییر نام فایل)

F3

جستجو به دنبال فایل و یا پوشه

ALT+ENTER

مشاهده خصوصیات هر یک از اقالم انتخاب شده

ALT+F4

بستن سند و یا برنامه فعال

ALT+TAB

سوئیچ کرن بین برنامه ها و پنجره های مختلف

ALT+ESC

حرکت چرخشی بین برنامه ها به ترتیبی که باز شده اند

SHIFT+F10

نمایش منوی میانبر برای جزء انتخاب شده

CTRL+ESC

نمایش و بستن منویStart

F10

فعال کردن قسمت منو در برنامه ها

F5

refreshکردن پنجره فعال

SHIFTوقتی که  CDرا در  CD-ROMمیگذارید

جلوگیری از اجرای  Autorunهنگام قرار دادنCD

استفاده از کلید ویندوز (بر روی کییرد این کلید با لوگو ویندوز نمایش داده می شود)
نمایش و بستن منویStart
+ BREAK

نمایش پنجره خصوصیات سیستم

+D

نمایشDesktop

+M

کوچک کردن همه پنجره ها و نمایشDesktop

+ Shift +M

باز کردن همه پنجره های کوچک شده

+E

باز کردنMy Computer

+F

جستجو برای فایل یا پوشه

+ F1

نمایش پنجرهHelp
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+L

قفل کردن کامپیوتر

+R

باز کردن پنجرهRun
ترکیبات کلید : Ctrl

 Ctrl+qدر بعضی از برنامه ها خروج است.
 Ctrl+wدر اکثر برنامه هایی که چند فایل را باهم باز می کنند مثل  ,Ms-Wordکال Ms-Office , Adobe
 ... ,Photoshop ,Ms-internet Explorerفایل باز شده جاری را می بندد.
 Ctrl+eجستجو در مسیر جاری.
 Ctrl+rتازه کردن صفحه معادل کلید  F5و Refresh
 Ctrl+yوقتی که یک عمل به عقب باز میگردیم ( )Undoاین کلید ها یک عمل به جلو می روند ( )Redoالبته در
بعضی برنامه ها معموال محصوالت آفیس مایکروسافت اینگونه هستند .
 Ctrl+iباز کردن قسمت عالقه مندی هاFavorites
 Ctrl+oباز کردن فایل جدید در اکثر برنامه ها  ،معادل Open>File
 Ctrl+pپرینت گرفتن در اکثر برنامه ها.
 Ctrl+aانتخاب همه آیتم ها.
 Ctrl+sدر اکثر برنامه ها ذخیره فایل جاری Save.
 Ctrl+dدر اینترنت اکسپلورر صفحه باز شده جاری را به عالقه مندی ها اضافه می کند (معادل Add >Favorites
 )to Favoritesو در ویندوز هم آیتم (آیتم های) انتخاب شده را پاك می کند.
 Ctrl+fجستجو.
 Ctrl+hمعادل ( Historyابته در ویرایشگر نوت پد معادل  Find / Replaceاست)
 Ctrl+lدر اینترنت اکسپلورر معادل  Open>Fileاست.
 Ctrl+nدر اینترنت اکسپلورر (تقریبا تمامی مرورگرها) یک پنجره جدید باز می کند.
 Ctrl+F1در اکثر برنامه ها ی مختلف راهنمای برنامه را باز می کند .
 Ctrl+F4باز کردن لیست پایین رونده  Address Barدر مرورگر اینترنت اکسپلورر و مرورگر ویندوز.
 Ctrl+F10باز کردن منو های باالی پنجره برنامه ها مثل ....,File,Edit
 Ctrl+BackSpaceموقع ویرایش متن همان کار  BackSpaceرا انجام می دهد با این تفاوت که به جای پاك
کردن کاراکتر به کاراکتر کلمه به کلمه پاك می کند.
 Ctrl+5معادل  Select Allدر اکثر ویرایشگر های متنی.
 Ctrl+Homeدرحالت ویرایش مکان نما را به اول صفحه انتقال می دهد.
 Ctrl+Endدرحالت ویرایش مکان نما را به آخر صفحه انتقال می دهد.
 Ctrl+Insertکپی آیتم(های) انتخاب شده در حافظه کلیپ بورد(.)Copy
 : CTRL+Cکپی
 : CTRL+Xکات ()cut
 : CTRL+Vپیست ()past
 : CTRL+Zبرگرداندن آخرین عمل ()undo
 : CTRL+Bضخیم کردن متن ()bold
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 : CTRL+Uزیرخط ()underline
 : CTRL+Lکج کردن متن ()italic
کلیدهای میانبر طبیعی


 Escلغو عملیات در حال انجام.



 F1راهنما.



 F2در حالت عادی تغییر نام آیتم (های) انتخاب شده  .در برنامه های قدیمی تر (معموال تحت داس)ذخیره فایل
جاری.



 F3جستجو.



 F4باز کردن لیست پایین رونده Address Bar



 F5به روز آوری Refresh



 F6مانند کلید  Tabبین اجزای مختلف پنجره جاری سوییچ می کند.



 F10پرش به منو های اصلی یک پنجره مثل...,File,Edit,View



 F11پنجره جاری را تمام صفحه می کند.



 PrintScreenدر 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-Paintآن را  Pasteکنید .



 Tabبین اجزای پنجره جاری سوییچ می کند .



 Spaceدر حالت مرورگر اینترنت اکسپلورر صفحه جاری را به پایین می برد .مثل Page Down



 BackSpaceدر حالت عادی یعنی در مرور ویندوز یک مرحله به باالتر میرود (معادل  )Upو در
مرورگراینترنت اکسپلورر معادل  Backاست.



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



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



 PageUpدر حالت مرور چه در اینترنت و چه در ویندوز و معموال همه جا صفحه به صفحه به باال می رود.



 PageDownدر حالت مرور چه در اینترنت و چه در ویندوز و معموال همه جا صفحه به صفحه به پایین می
رود.
میانبرهای دسترسی

·

 SHIFTرا پنج بار فشار دهید  :برای خاموش و روشن کردن StickyKeys

·

هشت ثانیه کلید سمت راست  SHIFTرا پایین نگه دارید  :برای خاموش روشن کردن FilterKeys

·

پنج ثانیه کلید  NUM LOCKرا پایین نگه دارید  :برای خاموش روشن کردن ToggleKeys

·

 ALTچپ SHIFT+چپ : NUM LOCK+برای خاموش و روشن کردن MouseKeys
دستورات کیبرد برای دیالوگ باکس

·

 : TABنشانگر به کنترل بعدی در دیالوگ باکس می رود

·

 : SHIFT+TABنشانگر به کنترل قبلی در دیالوگ باکس می رود

·

 : SPACEBARاگر کنترل جاری یک دکمه باشد،با فشار این کلید دکمه کلیک می شود.اگر کنترل جاری یک

چک باکس باشد با فشردن این کلیک،تیک می خورد.
·

 : ENTERهم ارز کلیک کردن دکمه انتخاب شده است
3

·

 : ESCهم ارز کلیک کردن دکمه  Cancelاست
سه کنترل ویندوز اکسپلورر

·

کلید *  :هر چیزی زیر آیتم انتخاب شده را بسط می دهد ( عالمت مثبت و یا مثلثی که در ویندوز اکسپلورر وجود

دارد و به این معنی است که این فولدر شامل یک زیر فولدر نیز هست و که با فشار دادن کلید * تمامیه فولدر های زیر
فولدر انتخاب شده بسط داده می شوند)
·

کلید  : +بسط آیتم انتخاب شده جاری ( تفاوت آن با کلید *،در این است که با کلید  +فقط می توانید آیتم انتخاب

شده را بسط دهید و در صورتی که زیر فولدرهای آن دارای فولدر ریشه باشد آنها بسط داده نمی شوند)
·

کلید  : -پنهان کردن زیر فولدرهای یک فولدر

·

کلید پیکان راس ت  :آیتم انتخاب شده فعلی را بسط می دهد اگر قابل بسط نباشد به اولین زیر شاخه می رود.

·

کلید پیکان چپ  :زیر شاخه های آیتم انتخاب شده فعلی را پنهان می کند اگر زیر شاخه موجود نباشد یا اینکه

قبال پنهان شده باشد،به ریشه بر می گردد.
میانبرهای عمومی فولدرها و ویندوز اکسپلورر
برای یک شی انتخاب شده :
·

 : F2تغییر نام شی

·

 : F3پیدا کردن همه فایلها

·

 : CTRL+Cکپی

·

 : CTRL+Xکات ()cut

·

 : CTRL+Vپیست ()past

·

 : SHIFT+DELETEآیتم انتخاب شده را فورا حذف می کند بدون آنکه آن را به  Recycle Binانتقال دهد

·

 : ALT+ENTERباز کردن  propertiesبرای شی انتخاب شده
برای کپی یک فایل

کلید  CTRLرا فشار دهید و نگه دارید در این هنگام فایل مورد نظر را به فولدر دیگری بکشید.
برای ایجاد یک میانبر()shortcut
کلید ترکیبی  CTRL+SHIFTرا فشار دهید و نگه دارید و در این هنگام فایل را بر روی دسکتاپ یا فولدر بکشید.
نکته  :طریقه کشیدن فایل بدین صورت است که  :بر روی فایل کلیک چپ کرده و کلیک خود را نگه دارید و در این
هنگام فایل را کشیده به مکان مورد نظر ببرید و کلیک خود را رها کنید.
میانبر های عمومی کنترل فولدر
·

 : F5پنجره رایج را تازه می کند(.ممکن است در حین باز بودن پنجره اعمالی انجام شده باشد ولی در پنجره

اعمال نشده باشد که با این کار پنجره تازه شده و مانند این کار است که پنجره را بسته باشید و دوباره آن را باز کرده
باشید)
·

 : F6در ویندوز اکسپلورر با فشار دادن این کلید پنل های مختلف انتخاب می شوند

·

 : CTRL+Zبارگرداندن آخرین عمل

·

 : CTRL+Aانتخاب همه آیتم های موجود در پنجره رایج

·

 : BACKSPACEتعویض از زیر فولدر به فولدر ریشه
کنترل properties
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·

 : CTRL+TABتب بعدی را نمایش می دهدم

·

 : CTRL+SHIFT+TABتب قبلی را نمایش می دهد.
دستورات عمومی فقط با استفاده از کیبرد

·

 : F1شروع راهنمای ویندوز

·

 : F10نواز منو انتخابی را فعال می کند

·

 : SHIFT+F10یک منو میانبر را برای انتخاب آیتم باز می کند(شبیه عمل راست کلیک)

·

 : CTRL+ESCمنو  Startرا باز می کند(از کلیدهای فلش دار برای انتخاب آیتم استفاده کنید)

·

 CTRL+ESCیا  : ESCانتخاب دکمه  )Start TABرا برای انتخاب تکسبار (نواروظیفه) فشار دهید ،یا

 SHIFT+F10را برای منو پس زمینه فشار دهید)
·

 CTRL+SHIFT+ESC : Windows Task Managerرا باز می کند

·

+ALTدکمه پیکان پایین  :لیست های کشویی را باز می کند ()drop-down list box

·

 : ALT+TABتعویض به دیگر برنامه های درحال اجرا (دکمه  ALTرا نگه دارید سپس دکمه  TABرا برای

مشاهده پنجره های دیگر که باز هستند،فشار دهید)
·

 : SHIFTاگر می خواهید ویژگی اجرای اتوماتیک  CDغیر فعال شود،هنگام وارد کردن آنه به CD-ROM

دکمه  SHIFTرا پایین نگه دارید (این عمل به صورت موقت غیر فعال می شود و در مرتبه بعد اگر دکمه  SHIFTپایین
نگه داشته نشود ویژگی اجرای اتوماتیک فعال می شود)
·

 : ALT+SPACEمنو اصلی سیستم پنجره را نمایش می دهد ( از منو سیستم شما می توانید اعمال

 restore , move , resize , minimize , maximize :و یا بستن پنجره را انجام دهید).
·

 : CTRL+TABزیر پنجره های یک برنامه را تعویض می کند ( مثل برنامه اینترنت اکسپلورر ورژن  +0,7که

دارای تب های مختلف است و شما می توانید برای تعویض تب های مختلف از این کلید ترکیبی استفاده کنید )
·

 : ALT+F4بستن پنجره جاری

·

 : CTRL+F4بستن  )Multiple Document Interface (MDIرایج پنجره (  MDIمثل تب های

موجود در اینترنت اکسپلورر  +0,7که شما برای بستن آنها می توانید از این کلید ترکیبی استفاده کنید)
منابع:
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