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Excel 2010 קיצורי מקשים של
מקשים ייעודיים

תיאורמקש

F1של הצגת חלונית המשימות של העזרה .Excel

F1+CTRL או הסתרה של רצועת הכלים הצגה

F1+ALTתרשים מוטבע של הנתונים בטווח הנוכחי יצירת.

F1+SHIFT+ALT גליון עבודה חדש הוספת

F2נקודת הכניסה לשורת הנוסחאות   הזזת ,כן כמו .התא עריכת התא הפעיל ומיקום נקודה הכניסה בסוף תוכן

.כאשר העריכה בתא אינה פעילה

F2+SHIFTאו עריכה של הערת תא הוספה

F2+CTRL בתצוגת 'הדפסה' אזור ההצגה לפני ההדפסה בכרטיסיה הצגת .Backstage

F3רק אם ישנם שמות קיימים בחוברת העבודה זמין .’שם הדבקת'שיח -הצגת תיבת הדו.

F3+SHIFT פונקציה הוספת'שיח -תיבת הדו הצגת'.

F4האפשר במידת ,חזרה על הפקודה או הפעולה האחרונה.

בין כל הצירופים השונים של הפניות מוחלטות   למעבר F4 ללחוץ על ניתן ,כאשר הפניה לתא נבחרת בנוסחה

.ויחסיות

F4+CTRL חלון חוברת העבודה שנבחרה סגירת.

F4+ALTסגירת .Excel

F5מעבר אל' שיח-הצגת תיבת הדו’.

F5+CTRLגודל החלון של חלון חוברת העבודה שנבחרה שחזור.

F6תפריט  ) עבודה מפוצלת בחוברת .המשימות ופקדי גודל התצוגה חלונית ,הכלים רצועת ,מעבר בין גליון העבודה

את החלוניות המפוצלות בעת מעבר בין   כולל ), F6'חלון פצל' הפקודה, ’הקפא חלוניות' ,'זה חלון נהל', 'תצוגה'

.חלוניות לבין אזור רצועת הכלים

F6+SHIFTהמשימות ורצועת הכלים חלונית ,גודל התצוגה פקדי ,בין גליון העבודה מעבר.

F6+CTRL אל חלון חוברת העבודה הבאה כאשר יותר מחלון חוברת עבודה אחד פתוח מעבר.

F7איות בגליון העבודה הפעיל או בטווח שנבחר לבדיקת 'איות'שיח -הצגת תיבת הדו.

F7+CTRL במקשי החצים   השתמש .חוברת העבודה כאשר הוא לא מוגדל לגודל מירבי בחלון 'הזז'הפקודה  ביצוע

.לביטול ESC או ENTER הקש וכשתסיים ,כדי להזיז את החלון

F8ומקשי ,בשורת המצב מופיעה 'בחירה מורחבת' האפשרות ,הרחבה במצב .הפעלה או ביטול של מצב הרחבה  

.החצים מרחיבים את הבחירה

8+SHIFT להוספת תא או טווח שאינם סמוכים לתאים שנבחרו באמצעות מקשי החצים אפשרות.

F8+CTRL חוברת עבודה אינה   כאשר( העבודה הבקרה של חלון חוברת בתפריט)' גודל שנה'הפקודה  ביצוע

.מוגדלת

F8+ALT או מחיקה של מאקרו עריכה ,הפעלה ,ליצירה 'מאקרו'שיח -תיבת הדו הצגת.
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F9חישוב כל גליונות העבודה בכל חוברות העבודה הפתוחות.

F9+SHIFT גליון העבודה הפעיל חישוב.

F9+ALT+CTRL אם הם השתנו מאז החישוב   גם ,כל גליונות העבודה בכל חוברות העבודה הפתוחות חישוב

.האחרון

F9+SHIFT+ALT+CTRL מכן חישוב כל התאים בכל חוברות העבודה   ולאחר ,חוזרת של נוסחאות תלויות בדיקה

.תאים שלא סומנו כתאים שיש לחשב אותם כולל ,הפתוחות

F9+CTRL חלון חוברת עבודה לסמל מזעור. 

F10מפתח הפעלה או ביטול של עצות( .על הקשה ALT פעולה זהה מבצעת.)

F10+SHIFT תפריט הקיצור של הפריט שנבחר הצגת.

F10+SHIFT+ALT שגיאות בדיקת'התפריט או ההודעה עבור לחצן  הצגת.'

F10+CTRL או שחזור של חלון חוברת העבודה שנבחרה הגדלה.

F11יצירת תרשים של הנתונים בטווח הנוכחי בגליון תרשים נפרד.

F11+SHIFT גליון עבודה חדש הוספת.

F11+ALT פתיחת Microsoft Visual Basic for Applications Editor , ניתן ליצור מאקרו באמצעות שבו Visual  

for Applications  .)VBA( Basic 

F12בשם שמירה'שיח -הצגת תיבת הדו'.


