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 Excel 2010 يفاتٍخ االختصاس نـ

 انًفاتٍخ انٕظٍفٍح

 
 انٕصف انًفتاح

F1 جزء يٓاو تعهًٍاخ عشض .Excel 
CTRL+F1 إخفائّ انششٌط أٔ نعشض 

  
ALT+F1 نهثٍاَاخ فً انُطاق انذانً إلَشاء ًٍّ  .يخطط يع

  
ALT+SHIFT+F1 ٔسلح عًم جذٌذج إلدساج 

F2 

 

عُذيا ٌكٌٕ  حانصٍغ َمطح اإلدساج إنى ششٌط أٌعًا ْٕٔ ٌُمم. انخهٍح تذشٌش انخهٍح انُشطح ٔٔظع َمطح اإلدساج فً آخش يذتٌٕاخ
 .انتذشٌش فً خهٍح يا يتٕلفًا عٍ انتشغٍم

  
SHIFT+F2 أٔ تذشٌشِ تعهٍك فً خهٍح إلظافح 

  
CTRL+F2 طشٌمح عشض فً "طثاعح" َادٍح يعاٌُح انطثاعح فً عاليح انتثٌٕة نعشض Backstage. 

F3  أسًاءعهى  أصاًل كاٌ انًصُف ٌذتٕي إرا فمط يتٕفش. "اسى نصك"عشض يشتع انذٕاس. 
  

SHIFT+F3 حدان إدساج"يشتع انذٕاس  نعشض". 

F4 ٌتكشاس األيش أٔ اإلجشاء األخٍش عُذ اإليكا. 
 .انتشكٍثاخ انًتُٕعح نهًشاجع انًطهمح ٔانُسثٍح كافح F4 فً صٍغح يا، ٌتفذص خهٍح يشجع تذذٌذ عُذ

  
CTRL+F4 َافزج انًصُف انًذذد إلغالق. 

  
 .Excel غالقئت ALT+F4 تمٕو

F5  إنى االَتمال"عشض يشتع انذٕاس". 
  

 .دجى َافزج انًصُف انًذذد تاستعادج CTRL+F5 تمٕو

F6 عشض" انمائًح) ٔسلح عًم تى تمسًٍٓا فً. انتصغٍش/انتكثٍش انتثذٌم تٍٍ ٔسلح انعًم ٔانششٌط ٔجزء انًٓاو ٔعُاصش تذكى" ،
األجزاء انًُمسًح عُذ انتثذٌم تٍٍ األجزاء  تتعًٍٍ F6 ٌمٕو، ("انُافزج اَمساو"األيش ، "تجًٍذ األجزاء"، "إداسج ْزِ انُافزج"

 .َٔادٍح انششٌط
  

SHIFT+F6 انتصغٍش ٔجزء انًٓاو ٔانششٌط/تٍٍ ٔسلح انعًم ٔعُاصش تذكى انتكثٍش نهتثذٌم. 
  

CTRL+F6 عُذ فتخ أكثش يٍ َافزج يصُف ٔادذج حانتانٍ إنى َافزج انًصُف نهتثذٌم. 

F7 تذلٍك إيالئً فً ٔسلح انعًم انُشطح أٔ فً انُطاق انًذذد إلجشاء "إيالئً تذلٍك"يشتع انذٕاس  عشض. 
  

يفاتٍخ األسٓى نُمم انُافزج، ٔعُذيا  استخذو. شجيكّث َافزج انًصُف عُذيا ال تكٌٕ ْزِ األخٍشج فً "َمم" األيش CTRL+F7 تؤدي
 .األيش إلنغاء ESC أٔ اظغط عهى، ENTER تُتًٓ يٍ رنك، اظغط عهى

F8 ٔظع انتٕسٍع، ٌظٓش انتذذٌذ انًٕسع فً سطش انذانح، ٌٔتى تٕسٍع انتذذٌذ تٕاسطح  فً. تشغٍهّ تشغٍم ٔظع انتٕسٍع أٔ إٌماف
 .يفاتٍخ األسٓى

  
 .إظافح َطاق أٔ خالٌا غٍش يتجأسج إنى يجًٕعح يٍ انخالٌا انًذذدج تاستخذاو يفاتٍخ األسٓى يٍ SHIFT+8 تًّكُك

  
 .ال ٌكٌٕ انًصُف يكّثشًا عُذيا(انًصُف لائًح انتذكى نُافزج عهى) "دجى" األيش CTRL+F8 تُفز

  
 .دزفّ أٔ تذشٌشِ أٔ تشغٍهّ أٔ إلَشاء ياكشٔ "ياكشٔ" انذٕاس يشتع ALT+F8 تعشض
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 انًفاتٍخ انٕظٍفٍح - Excel 2010 يفاتٍخ االختصاس نـ

 انٕصف انًفتاح

F9 ادتساب كافح أٔساق انعًم فً كم انًصُفاخ انًفتٕدح. 
 

SHIFT+F9 ٔسلح انعًم انُشطح الدتساب. 
 

CTRL+ALT+F9 كافح أٔساق انعًم فً كم انًصُفاخ انًفتٕدح، تغط انُظش عًا إرا كاٌ لذ تى تغٍٍشْا يُز انذساب الدتساب  
 .األخٍش

 
CTRL+ALT+SHIFT+F9 كافح انخالٌا فً كم انًصُفاخ انًفتٕدح، تًا  سابتدات انتذمك يٍ انصٍغ انتاتعح، ثى تمٕو تعٍذ

 .دساتٓا فً رنك انخالٌا انتً نى تٕظع عهٍٓا عاليح تشٍش إنى ظشٔسج
 

CTRL+F9 َافزج انًصُف إنى أٌمَٕح نتصغٍش. 

F10 تشغٍهٓا تشغٍم تهًٍذاخ انًفاتٍخ أٔ إٌماف( .انعغط عهى ٌؤدي ALT َفسٓا انُتٍجح إنى.) 
 

SHIFT+F10 انمائًح انًختصشج نعُصش يذذد نعشض. 
 

ALT+SHIFT+F10 األخطاء تذلٍك"نزس  شسانحان أٔ مائًحان نعشض". 
 

CTRL+F10 َافزج انًصُف انًذذدج أٔ استعادتٓا نتكثٍش. 

F11 انًٕجٕدج فً انُطاق انذانً فً ٔسلح يخطط يُفصهح انثٍاَاخ يٍ إَشاء يخطط. 
 

SHIFT+F11 ٔسلح عًم جذٌذج إلدساج. 
 

ALT+F11 يذشس نفتخ Microsoft Visual Basic For Applications ٍّإَشاء ياكشٔ تاستخذاو انزي ًٌكٍ ف  
Visual Basic for Applications  )VBA(. 

F12  تاسى دفظ"عشض يشتع انذٕاس". 


