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 انٕطف انًفخبح

ESC   تانظٛغإنغبء إدخبل فٙ انخهٛت أٔ فٙ ششٚط  . 

 .  إغالق لبئًت أٔ لبئًت فشعٛت يفخٕدت، أٔ يشبع دٕاس يفخٕح، أٔ َبفزة سسبنت يفخٕدت

  

 . إنٗ ٔضع انشبشت انعبدٚت نعشع انششٚط ٔششٚط انًعهٕيبث يجذدًا ُٚشجعك، ُٔيطّبمًب كٌٕٚٔضع يمء انشبشت عُذيب  أٚضًب ٚغهك
BACKSPACE   تانظٛغدزف دشف ٔادذ إنٗ انًٍٛٛ فٙ ششٚط  . 

 .  يسخ انًذخٕٖ يٍ انخهٛت انُشطت

  

  .اإلدساجانذشف انًٕجٕد فٙ انجٓت انًُٛٗ يٍ َمطت ذزف فٙ ٔضع حذشٚش انخهٛت، ٚ
DELETE   يٍ انخالٚب انًذذدة يٍ دٌٔ انخأثٛش عهٗ حُسٛمبث انخهٛت أٔ حعهٛمبحٓب( انبٛبَبث ٔانظٛغ)إصانت يذخٕٚبث انخهٛت  . 

 .اإلدساجيٍ َمطت  ٛسشٖانانذشف انًٕجٕد فٙ انجٓت ذزف فٙ ٔضع حذشٚش انخهٛت، ٚ

HOME   ٙانعًمت لٔساالَخمبل إنٗ بذاٚت طف ف  . 

 . لٛذ انخشغٛم SCROLL LOCKاالَخمبل إنٗ انخهٛت انًٕجٕدة فٙ انضأٚت انعهٕٚت انًُٛٗ نهُبفزة عُذيب ٚكٌٕ 

  

 .  حذذٚذ األيش األٔل عهٗ انمبئًت عُذيب حكٌٕ لبئًت أٔ لبئًت فشعٛت يشئٛت

  

CTRL+HOME نالَخمبل إنٗ بذاٚت ٔسلت انعًم  . 

  

CTRL+SHIFT+HOME نخٕسٛع حذذٚذ انخالٚب إنٗ بذاٚت ٔسلت انعًم  . 
END   ٚمٕوEND ًٚكُك انضغط عهٗ يفخبح سٓى نالَخمبل إنٗ انخهٛت انخبنٛت غٛش انفبسغت فٙ انعًٕد "اإلَٓبء"فٙ ٔضع . ٔضع اإلَٓبءخشغٛم ب ،

ٔبعذِ عهٗ يفخبح سٓى إنٗ االَخمبل   ENDفٙ دبل كبَج انخالٚب فبسغت، ٚؤد٘ انضغط عهٗ . أٔ انظف َفسّ انز٘ حخٕاجذ فّٛ انخهٛت انُشطت

 .  إنٗ انخهٛت األخٛشة فٙ انظف أٔ انعًٕد

 .  األٔل عهٗ انمبئًت عُذيب حكٌٕ لبئًت أٔ لبئًت فشعٛت يشئٛتاأليش كزنك  END ذذدٚ

  

إنٗ ألظٗ عًٕد يسخخذو يٕجٕد  آخش يٍطف يسخخذو  آخش انًٕجٕدة فٙ ،إنٗ انخهٛت األخٛشة فٙ ٔسلت انعًم CTRL+ENDحُمهك 

 .  إنٗ َٓبٚت انُض CTRL+ENDفخُمهّ ، تانظٛغدبل كبٌ انًؤشش فٙ ششٚط فٙ . انٛسبس

  

ٔإرا كبٌ انًؤشش فٙ (. انضأٚت انسفهٛت انٛسشٖ)حذذٚذ انخالٚب إنٗ آخش خهٛت يسخخذيت فٙ ٔسلت انعًم  CTRL+SHIFT+ENDحّٕسع 

بخذذٚذ انُض بكبيهّ فٙ ْزا انششٚط يٍ يٕضع انًؤشش ٔدخٗ انُٓبٚت، ٔال ٚؤثش رنك  CTRL+SHIFT+ENDفخمٕو ، تانظٛغششٚط 

 .  تانظٛغعهٗ اسحفبع ششٚط 
PAGE UP  االَخمبل شبشت ٔادذة إنٗ األعهٗ فٙ ٔسلت انعًم  . 

ALT+PAGE UP  فٙ يظُف ٔادذة إنٗ انًٍٛٛ شبشتنالَخمبل  . 

  

CTRL+PAGE UP نالَخمبل إنٗ انٕسلت انسببمت فٙ يظُف. 

  

CTRL+SHIFT+PAGE UP نخذذٚذ انٕسلت انذبنٛت ٔانسببمت فٙ يظُف  . 
PAGE DOWN  االَخمبل شبشت ٔادذة إنٗ األسفم فٙ ٔسلت انعًم  . 

ALT+PAGE DOWN  عًمنالَخمبل شبشت ٔادذة إنٗ انٛسبس فٙ ٔسلت  . 

  

CTRL+PAGE DOWN نالَخمبل إنٗ انٕسلت انخبنٛت فٙ يظُف  . 

  

CTRL+SHIFT+PAGE DOWN نخذذٚذ انٕسلت انذبنٛت ٔانخبنٛت فٙ يظُف  . 
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 .  أٔ األسفم أٔ انًٍٛٛ أٔ انٛسبس فٙ ٔسلت عًماألعهٗ االَخمبل خهٛت ٔادذة إنٗ  يفبحٛخ األسٓى 
CTRL+يفخبح انسٓى نالَخمبل إنٗ دبفت يُطمت انبٛبَبث انذبنٛت فٙ ٔسلت عًم  . 

  
SHIFT+نخٕسٛع حذذٚذ انخالٚب بخهٛت ٔادذةانسٓى  يفخبح  . 

  
CTRL+SHIFT+ ّانخهٛت   حخٕاجذ دٛثيفخبح انسٓى نخٕسٛع حذذٚذ انخالٚب دخٗ آخش خهٛت غٛش فبسغت فٙ انظف أٔ انعًٕد َفس

 . انُشطت، أٔ نخٕسٛع انخذذٚذ دخٗ انخهٛت غٛش انفبسغت انخبنٛت فٙ دبل كبَج انخهٛت انخبنٛت فبسغت
  

ٔعُذيب ٚكٌٕ ثًت  . انخبٕٚب انًٕجٕدة جٓت انًٍٛٛ أٔ جٓت انٛسبس عُذيب ٚكٌٕ انششٚط يذذدًاعاليت أٔ سٓى نهٛسبس ٍ ٛٓى نهًٛٚذذد س
ٔعُذيب ٚكٌٕ ثًت عاليت حبٕٚب  . بٍٛ انمبئًت انشئٛسٛت ٔانمبئًت انفشعٛتٌ اْزاألسٓى  بيفخبد ٚبّذللبئًت فشعٛت يفخٕدت أٔ يذذدة، 

 .  بٍٛ أصساس عاليت انخبٕٚبٌ اْزاألسٓى  بيفخبد ُٚمهكيذذدة عهٗ انششٚط، 
  

ٔعُذيب ٚكٌٕ ثًت عاليت . انخبنٙ أٔ األيش انسببك عُذيب ٚكٌٕ ثًت لبئًت أٔ لبئًت فشعٛت يفخٕدتاأليش ألسفم أٔ سٓى ألعهٗ سٓى ٚذذد 
 .  إنٗ أعهٗ أٔ إنٗ أسفم فٙ انًجًٕعت ضًٍ عاليت انخبٕٚب نك ْزاٌ انًفخبدبٌ ببنخُمم سًخٚحبٕٚب يذذدة عهٗ انششٚط، 

  
 .  سٓى ألسفم نفخخ لبئًت يُسذنت يذذدة+ALTسٓى ألسفم أٔ 

ENTER  (.  بشكم افخشاضٙ)ٔحذذٚذ انخهٛت أسفهٓب ، تانظٛغإدخبل خهٛت يٍ انخهٛت َفسٓب أٔ يٍ ششٚط َٓبء إ 
 .  فٙ ًَٕرج بٛبَبث، ُٚمهك إنٗ انذمم األٔل يٍ انسجم انخبنٙ

  
 .  انخبص بأيش يذذدجشاء اإلأٔ حُفٛز ( نخُشٛط ششٚط انمٕائى F10اضغط )لبئًت يذذدة فخخ 

  
ALT+ENTER إلَشبء سطش جذٚذ فٙ انخهٛت َفسٓب . 

  
CTRL+ENTER  ببإلدخبل انذبنٙ ةانًذذدنخعبئت َطبق انخالٚب  . 

  
SHIFT+ENTER إلَٓبء إدخبل خهٛت ٔحذذٚذ انخهٛت أعالْب  . 

 .  فٙ يشبع دٕاس، ُٚفز اإلجشاء انخبص ببنضس انًذذد أٔ ٚمٕو بخذذٚذ خبَت اخخٛبس أٔ إنغبء حذذٚذْب يفخبح انًسبفت 
CTRL+يفخبح انًسبفت نخذذٚذ عًٕد بكبيهّ فٙ ٔسلت عًم  . 

  
SHIFT+يفخبح انًسبفت نخذذٚذ طف بكبيهّ فٙ ٔسلت عًم  . 

  
CTRL+SHIFT+يفخبح انًسبفت نخذذٚذ ٔسلت انعًم بكبيهٓب . 

  
 ٗإرا كبَج ٔسلت انعًم حذخٕ٘ عهٗ بٛبَبث، فٛؤد٘ انضغط عهCTRL+SHIFT+يفخبح انًسبفت إنٗ حذذٚذ انًُطمت انذبنٛت  .

.  يفخبح انًسبفت يشة ثبَٛت إنٗ حذذٚذ انًُطمت انذبنٛت يع طفٕف انًهخض انخبطت بٓب+CTRL+SHIFT عهٗٔٚؤد٘ انضغط 
 .  يفخبح انًسبفت يشة ثبنثت إنٗ حذذٚذ ٔسلت انعًم بكبيهٓب+CTRL+SHIFTٔٚؤد٘ انضغط عهٗ 

  
 عُذيب ٚكٌٕ ثًت كبئٍ يذذد، حذذدCTRL+SHIFT+يفخبح انًسبفت كبفت انكبئُبث فٙ ٔسلت انعًم  . 
  
  

ALT+ ُبفزة نيفخبح انًسبفت نعشع لبئًت انخذكىExcel  . 
TAB   ٗفٙ ٔسلت عًم سبسانٛاالَخمبل خهٛت ٔادذة إن  . 

 .انخُمم بٍٛ انخالٚب غٛش انًؤّيُت فٙ ٔسلت عًم يذًٛت
  

 . االَخمبل إنٗ انخٛبس انخبنٙ أٔ يجًٕعت انخٛبساث انخبنٛت فٙ يشبع دٕاس
  

SHIFT+TAB إنٗ انخهٛت انسببمت فٙ ٔسلت عًم أٔ إنٗ انخٛبس انسببك فٙ يشبع دٕاس نالَخمبل . 
  

CTRL+TAB نهخبذٚم إنٗ عاليت انخبٕٚب انخبنٛت فٙ يشبع دٕاس . 
  

CTRL+SHIFT+TAB نهخبذٚم إنٗ عاليت انخبٕٚب انسببمت فٙ يشبع دٕاس . 


