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 Excel 2010 يفبحٍخ االخخظبر نـ

 Ctrl يفبحٍخ اخخظبر حزكٍببث

 انٕطؿ  انًفخبح انٕطؿ  انًفخبح

CTRL+PgUp   ٍانخبذٌم بٍٍ عاليبث حبٌٕب ٔرلت انعًم ي

  .انٍسبر انًٍٍٍ إنى

CTRL+SHIFT+ عاليت

 (+) انجًع

  إلدراج "إدراج" عزع يزبع انذٕار

  .ـبرؼت خالٌب

CTRL+PgDn   ٍانخبذٌم بٍٍ عاليبث حبٌٕب ٔرلت انعًم ي

 .انٍسبر إنى انًٍٍٍ

CTRL+نذذؾ "دذؾ" عزع يزبع انذٕار (-) انغزح عاليت  

 .انخالٌب انًذذدة

CTRL+SHIFT+( ًٍذانخذذٌ إظٓبر انظفٕؾ انًخفٍت ض.  CTRL+; انذبنً إدخبل انخبرٌخ. 

CTRL+SHIFT+& ةانًذذد حغبٍك دذٔد حًٍٍش عهى انخالٌب.  CTRL+'  َسخ طٍؽت يٍ انخهٍت انًٕجٕدة ـٕق

انخهٍت انُشغت إنى انخهٍت أٔ شزٌظ  

 .انظٍؽت

CTRL+SHIFT_ إسانت دذٔد انخًٍٍش يٍ انخالٌب انًذذدة. CTRL+1   خالٌب حُسٍك"عزع يزبع انذٕار". 

CTRL+SHIFT+~ وبع" انزلًً حُغٍك انخُسٍك". CTRL+2  ّحغبٍك انخُسٍك انؽبيك أٔ إسانخ. 

CTRL+SHIFT+$ ٌٍٍخٍٍ عشزخيُشن حغبٍك حُسٍك انعًهت يع  

 ).ألٕاص سبنبت بٍٍ أرلبو(

CTRL+3  ّحغبٍك انخُسٍك انًبئم أٔ إسانخ. 

CTRL+SHIFT+% دٌٔ يُبسل يٍ "يئٌٕت َسبت" حغبٍك حُسٍك  

 .عشزٌت

CTRL+4  ٔإسانخّ حغبٍك انخسغٍز أ. 

CTRL+SHIFT+^ خيُشن حغبٍك حُسٍك انزلى انعهًً يع  ٍٍ

 .ٍٍخعشزٌ

CTRL+5  ٔإسانخّ حغبٍك انخظ انًخٕسظ أ. 

CTRL+SHIFT+#  حغبٍك حُسٍك انخبرٌخ انذي ٌخضًٍ انٍٕو

 .ٔانسُت ٔانشٓز

CTRL+6  ٔعزضٓب انخبذٌم بٍٍ إخفبء انكبئُبث. 

CTRL+SHIFT+@  ،حغبٍك حُسٍك انٕلج يع انسبعت ٔانذلٍمت

 .يسبًء ٔطببدًب أٔ

CTRL+8  ٔإظٓبر ريٕس انًخغظ انخفظٍهً أ  

 .إخفبؤْب

CTRL+SHIFT+! ٍٍخٍٍ عشزٌخيُشن حغبٍك حُسٍك انزلى يع  ،

نهمٍى  (-) ٔـبطم آالؾ، ٔعاليت انغزح

 .انسبنبت

CTRL+9  انًذذدة إخفبء انظفٕؾ. 

CTRL+SHIFT+* انُشغت حذذٌذ انًُغمت انذبنٍت دٕل انخالٌب  .

  ببنكبيم ـً PivotTable حمبرٌز حذذٌذٔ

PivotTables. 

CTRL+0  انًذذدة إخفبء األعًذة. 

CTRL+SHIFT+: انذبنً إدخبل انٕلج. CTRL+A  ببنكبيم حذذٌذ ٔرلت انعًم. 

CTRL+` انخبذٌم بٍٍ عزع لٍى انخالٌب ٔعزع 

 .انظٍػ

CTRL+SHIFT+A    إدراج أسًبء ٔألٕاص انٕسبئظ عُذيب

حكٌٕ َمغت اإلدراج إنى ًٌٍٍ أسًبء 

 .انظٍػ انذاالث ـً

CTRL+SHIFT+"   َسخ انمًٍت يٍ انخهٍت انًٕجٕدة ـٕق خهٍت

 .انظٍؽت َشغت إنى انخهٍت أٔ شزٌظ

CTRL+B  ٔإسانخّ حغبٍك انخُسٍك انؽبيك أ. 
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 Ctrl حزكٍببث اخخظبر يفبحٍخ Excel 2010 - نـ يفبحٍخ االخخظبر

 انٕطؿ  انًفخبح انٕطؿ  انًفخبح

CTRL+C  انًذذدة َسخ انخالٌب. CTRL+P  ـً "عببعت" عزع عاليت انخبٌٕب 

 Microsoft Office عزع عزٌمت

Backstage. 

CTRL+D   نُسخ "ألسفم حعبئت"اسخخذاو األيز  

يذخٌٕبث أعهى خهٍت ٔحُسٍمٓب يٍ َغبق  

 .أدَبِ يذذد إنى انخالٌب

CTRL+SHIFT+P   يع "خالٌب حُسٍك"ـخخ يزبع انذٕار  

  ."خظ" حذذٌذ عاليت انخبٌٕب

CTRL+F   يع "ٔاسخبذال بذث"عزع يزبع انذٕار  

 ."بذث" حذذٌذ عاليت انخبٌٕب

CTRL+R   نُسخ "نهًٍٍٍ حعبئت"اسخخذاو األيز 

يذخٌٕبث انخهٍت انًٕجٕدة إنى ألظى 

انٍسبر ٔحُسٍمٓب يٍ َغبق يذذد إنى 

 .انًٍٍٍ انخالٌب انًٕجٕدة إنى

CTRL+SHIFT+F   يع "خالٌب حُسٍك"ـخخ يزبع انذٕار  

  ."خظ" حذذٌذ عاليت انخبٌٕب

CTRL+S   ّدفظ انًهؿ انُشظ يع اسًّ ٔيٕلع

 .انذبنً ٔحُسٍمّ

CTRL+G   إنى االَخمبل"عزع يزبع انذٕار".  CTRL+T   جذٔل إَشبء"عزع يزبع انذٕار".  

CTRL+H   يع   "بذث ٔاسخبذال"عزع يزبع انذٕار

  ."اسخبذال" حذذٌذ عاليت انخبٌٕب

CTRL+U  ٔإسانخّ حغبٍك انخسغٍز أ. 

CTRL+I  ٔإسانخّ حغبٍك انخُسٍك انًبئم أ. CTRL+SHIFT+U  ٔعٍّّ تانظٍؽ انخبذٌم بٍٍ حٕسٍع شزٌظ. 

CTRL+K   إدراج ارحببط"عزع يزبع انذٕار  

انخشعبٍت انجذٌذة، أٔ  نالرحببعبث "حشعبً

  "حشعبً حذزٌز ارحببط"يزبع انذٕار 

  انخشعبٍت انًذذدة ٔانًٕجٕدة نالرحببعبث

 .يسبمًب

CTRL+V    إدراج يذخٌٕبث انذبـظت عُذ َمغت

ـمظ  يخٕـز. حذذٌذ اإلدراج ٔاسخبذال أي

بعذ لض كبئٍ أٔ َض أٔ يذخٌٕبث خهٍت  

 .َسخٓب أٔ

CTRL+L   جذٔل إَشبء"عزع يزبع انذٕار". CTRL+ALT+V   خبص نظك"عزع يزبع انذٕار"  .

ـمظ بعذ لض كبئٍ أٔ َض أٔ  يخٕـز

ٔرلت عًم  يٍ يذخٌٕبث خهٍت أٔ َسخٓب

 .آخز أٔ بزَبيج

CTRL+N  ٔجذٌذ إَشبء يظُؿ ـبرغ. CTRL+W  انًذذد إؼالق َبـذة انًظُؿ. 

CTRL+O  يهؿ أٔ  نفخخ "ـخخ" عزع يزبع انذٕار

 .عُّ انبذث

CTRL+X  انًذذدة لض انخالٌب. 

CTRL+SHIFT+O  حذذٌذ كبـت انخالٌب انخً حذخٕي عهى  

 .حعهٍمبث

CTRL+Y  حكزار األيز أٔ اإلجزاء األخٍز عُذ  

 .اإليكبٌ

CTRL+Z  عٍ آخز   نهخزاجع "حزاجع" اسخخذاو األيز

 أيز َّفذحّ أٔ نذذؾ آخز إدخبل لًج

 .بكخببخّ

  اختصارات غير معّينة حاليًا هي CTRL+Qو CTRL+Mو CTRL+Jو CTRL+Eالتالية  CTRL إن تركيبات :يالدظت


