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األداة Windows/UNIX العملیة في Mac OS العملیة في

مفاتیح لتحدید األدوات
Hand أداة H H
مؤقتًا Hand یحدد أداة قضیب المسافة قضیب المسافة
أداة التحدید V V
Marquee Zoom أداة Z Z
التنقل بین أدوات التکبیر/التصغیر: التکبیر/التصغیر المحدد والتکبیر/التصغیر
الدینامیکي والعدسة المکبرة Shift+Z Shift+Z

تحدید أداة التکبیر/التصغیر الدینامیکي مؤقًتا (عندما تکون أداة التکبیر/التصغیر
(المحدد محددة Shift Shift

(Marquee Zoom التصغیر المؤقت (عند تحدید األداة Ctrl خیار
مؤقًتا Zoom In تحدید أداة Ctrl+قضیب المسافة Command + قضیب المسافة
Select Object أداة R R
Edit Object األداة O O
تحریر نماذج الدخول/الخروج A A
Crop أداة C C
Link أداة L L
Text Field أداة F F
التنقل بین األدوات في وضع کتابة النماذج: حقل نص وخانة اختیار وزر خیار ومربع
قائمة ومربع منسدلوزر وتوقیع رقمي ورمز شریطي Shift+F Shift+F

أداة أبعاد ثالثیة M M
Flash :أدوات التنقل بین الوسائط المتعددة الفیدیو  Shift+M Shift+M
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Document Text األداة T T
التنقیح Y Y
Touch Up Reading وTouch Up: Touch Up Text التنقل عبر أدوات
Order وTouch Up Object Shift+T Shift+T

JavaScript مدقق Ctrl+J J+األوامر
Blank Pages إدخال األداة Ctrl+T+العالي T+العالي+األوامر
إدراج ملفات Ctrl+Shift+I  
حذف صفحات Ctrl+Shift+D  
Open Output Preview ~ ~

مفاتیح للعمل بالتعلیقات
Sticky Note أداة S S
أداة تحریرات النص E E
أداة الختم K K
أداة اإلبراز الحالي U U
التنقل بین أدوات اإلبراز: أداة اإلبراز، نص تحته خط، نص یتوسطه خط Shift+U (Windows فقط) Shift+U
أداة عالمة الرسم الحالي D D
Ovalو Rectangleو Lineو Arrowو Cloud :التنقل بین أدوات عالمات الرسم
.Eraser واألداة Pencil واألداة PolygonوPolygon Lineو Shift+D (في Windows فقط) Shift+D

Cloud أداة Q (في Windows فقط) Q
أداة مربع النص X X
Attach أو Current Stamp أداة J J
Record Audio CommentوAttach Fileو Stamp التنقل عبر Shift+J Shift+J
نقل الترکیز إلی التعلیق أو حقل النموذج التالي Tab Tab
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نقل الترکیز إلی التعلیق أو حقل نموذج السابق Shift+Tab Shift+Tab
للتعلیقات التي لها (Comments فتح مالحظة منبثقة (أو حقل النص في قائمة
ترکیز Enter Return

للتعلیقات التي لها (Comments إغالق قائمة منبثقة (أو حقل النص في قائمة
ترکیز Esc Esc

PDF مفاتیح للتصفح في
الشاشة السابقة Page Up أو Shift+Enter Page Up أو

Shift+Return
الشاشة التالیة Enter صفحة ألسفل أو Return صفحة ألسفل أو

الصفحة األولی Home أو Shift+Ctrl+Page
Up أو Shift+Ctrl+سهم ألعلی

Home أو
Shift+Command+سهم
ألعلی

الصفحة األخیرة
End أو Shift+Ctrl+Page
Down أو Shift+Ctrl+Down
Arrow

End أو
Shift+Command+سهم
ألسفل

الصفحة السابقة Ctrl+Page Up سهم للیسار أو سهم للیسار أو
Command+Page Up

الصفحة التالیة Ctrl+Page Down سهم للیمین أو سهم للیمین أو
Command+Page Down

الوثیقة المفتوحة السابقة Ctrl+F6 (UNIX) Command+F6
الوثیقة المفتوحة التالیة Shift+Ctrl+F6 (UNIX) Shift+Command+F6
االنزالق ألعلی سهم ألعلی سهم ألعلی
االنزالق ألسفل سهم إلی أسفل سهم إلی أسفل
(محددة Hand انزالق (عندما تکون أداة قضیب المسافة قضیب المسافة

Command+عالمة
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تکبیر Ctrl+عالمة یساوي Command+عالمة
یساوي

تصغیر Ctrl+واصلة Command+واصلة

PDF مفاتیح للعمل مع حزم
انتقل لألمام أو للخلف بین رأس العمود الحالي المحدد للفرز والصف الحالي المرکز علیه
.إذا کنت في مجلد Go Back والزر Tab أو Shift+Tab Tab أو Shift+Tab

قم بنقل الترکیز إلی الصف التالي أو السابق عندما تکون في نص قائمة الملف الموجودة
علی الیسار سهم ألعلی أو سهم ألسفل سهم ألعلی أو سهم ألسفل

تحدید رأس العمود التالي أو السابق للترتیب سهم للیسار أو سهم للیمین سهم للیسار أو سهم للیمین
في حالة الضغط في نص قائمة الملفات، انتقل مستوى واحد لألعلی من داخل مجلد Backspace Delete
.في مجلد إذا کان الترکیز علی الزر Go Back اضغط علی الزر Enter أو مسطرة المسافات Enter أو مسطرة المسافات
في حالة الضغط عندما یکون الترکیز علی صف قائمة الملفات التي تمثل مجلًدا فرعًیا،
.Preview انتقل إلی مجلد فرعي، أو افتح ملحًقا في وضع Enter Enter

إذا کنت في نص قائمة الملفات، فانتقل إلی الصف األول أو األخیر Home أو End Home أو End
إذا کنت في نص قائمة الملفات، فانتقل إلی مجموعة الصفوف األولی أو األخیرة لمالءمة
الشاشة صفحة ألسفل أوصفحة ألعلی صفحة ألسفل أو صفحة ألعلی

تحدید جمیع الملفات أو عدم تحدیدها Ctrl+A أو Shift+Ctrl+A Command+A أو
Shift+Command+A

إذا کنت في نص قائمة الملفات، فقم بتوسیع التحدید عن طریق إضافة الصف التالي
أعلی الصف المحدد أو أدناه

Shift+سهم ألعلىأو Shift+سهم
ألسفل

Shift+سهم ألعلی أو
Shift+سهم ألسفل

تغییر ما إذا کان الصف المرکز علیه یشمله التحدید أم ال Ctrl+قضیب المسافة Command+قضیب
المسافة

جعل الترکیز صف واحد ألعلی أو ألسفل دون تغییر التحدید Ctrl+سهم ألعلىأو Ctrl+سهم
ألسفل

Command+سهم ألعلىأو
Command+سهم ألسفل

قم بعکس ترتیب الفرز عندما یکون الترکیز علی رأس عمود قضیب المسافة قضیب المسافة
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مفاتیح لتصفح أجزاء المهام
Document حرك الترکیز إلی العنصر التالي بین جزء وشریط Task وأجزاء 
Message وشریط Navigation F6 F6

Document حرك الترکیز إلی العنصر السابق بین جزء وشریط Task وأجزاء 
Navigation الرسائل وشریط Shift+F6 Shift+F6

Task حرك الترکیز إلی اللوحة التالیة في جزء Ctrl+Tab Command+Tab
Task حرك الترکیز إلی اللوحة السابقة في جزء Ctrl+Shift+Tab Command+ Shift+Tab
مفتوح Task تصفح إلی اللوحة التالیة والتحکم في اللوحة داخل جزء Tab Tab
مفتوح Task تصفح إلی اللوحة السابقة والتحکم في اللوحة داخل جزء Shift+Tab Shift+Tab
تصفح إلی زر األمر التالي بداخل اللوحة سهم إلی أسفل سهم إلی أسفل
تصفح إلی زر األمر السابق بداخل اللوحة سهم ألعلی سهم ألعلی

لنقل الترکیز إلی جزء F6 توسیع اللوحة الموجودة في الترکیز أو طیها (اضغط علی
Tools (ثم انتقل إلی اللوحة المطلوبة 

Enter قضیب مسافة أو

سهم للیسار أو سهم للیمین

Enter قضیب مسافة أو

سهم للیسار أو سهم للیمین
أو أغلقه Task افتح جزء Shift+F4 Shift+F4
إغالق الجزء الذي یسرد مهام إجراء ما Ctrl+Shift+F4 Ctrl+Shift+F4
افتح القائمة وحرك الترکیز إلی خیار القائمة األول عندما یکون الترکیز علی أمر له قائمة
فرعیة أو عنصر قائمة فرعیة منبثق Enter قضیب مسافة أو Enter قضیب مسافة أو

حرك الترکیز رجوًعا إلی زر األمر األصلي الذي له قائمة فرعیة أو عنصر قائمة فرعیة
منبثق Esc Esc

تشغیل األمر الموجود في الترکیز Enter قضیب مسافة أو Enter قضیب مسافة أو
Edit Action أو Create New Action تصفح إلی العنصر التالي في الشاشات
Edit Tool Set أو Create New Tool Set أو Tab Tab

Create New تصفح إلی العنصر السابق في اللوحة النشطة في في الشاشات Shift+Tab Shift+Tab
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Action أو Edit Action أو Create New Tool Set أو Edit Tool Set Shift+Tab Shift+Tab

مفاتیح للتصفح العام
Windows انقل الترکیز إلی القوائم (في (UNIX و  تمدید أول عنصر في 
(UNIX) القائمة F10 Control+F2

نقل الترکیز إلی شریط القوائم في المتصفح والتطبیق Shift+F8 Shift+F8
(االنتقال إلی الوثیقة المفتوحة التالیة (عندما یکون الترکیز علی لوح الوثیقة Ctrl+F6 Command+F6
(االنتقال إلی الوثیقة المفتوحة السابقة (عندما یکون الترکیز علی لوح الوثیقة Ctrl+Shift+F6 Command+Shift+F6
إغالق الوثیقة الحالیة Ctrl+F4 Command+F4
أغلق کل الوثائق المفتوحة غیر متوفر Command+Option+W
نقل الترکیز إلی التعلیق، الرابط، أو حقل النموذج التالي في لوحة الوثیقة Tab Tab
نقل الترکیز إلی لوحة الوثیقة F5 F5
نقل الترکیز إلی التعلیق، الرابط، أو حقل النموذج السابق في لوحة الوثیقة Shift+Tab Shift+Tab
تنشیط األداة المحددة، العنصر (مثل الفیلم أو اإلشارة المرجعیة)، أو األمر Enter قضیب مسافة أو Return قضیب المسافة أو
فتح قائمة السیاق Shift+F10 Control+نقر
إغالق قائمة السیاق F10 Esc
Select أو أداة Hand الرجوع إلی أداة Esc Esc
نقل الترکیز إلی الجدولة التالیة في شاشة ذات حقول Ctrl+Tab غیر متوفر
االنتقال إلی نتیجة البحث السابق وإبرازها في الوثیقة Shift + F3 غیر متوفر
االنتقال إلی نتیجة البحث التالي وإبرازها في الوثیقة F3 F3

(البحث في الوثیقة السابقة (مع عرض ملفات متعددة من نتائج البحث Alt+Shift+سهم للیسار
(Windows فقط)

Command+Shift+سهم
للیسار

(البحث في الوثیقة التالیة (مع عرض ملفات متعددة من نتائج البحث Alt+Shift+سهم
(فقط Windows)للیمین

Command+Shift+سهم
للیمین
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(Select تحدید النص (مع تحدید أداة Shift+مفاتیح األسهم Shift+مفاتیح األسهم

(Select تحدید الکلمة التالیة أو إلغاء تحدید الکلمة السابقة (مع تحدید أداة Shift+Ctrl+سهم للیمین أو سهم
للیسار غیر متوفر

مفاتیح للعمل بلوحات التصفح
فتح ونقل الترکیز إلی لوحة التصفح Ctrl+Shift+F5 Command+Shift+F5
نقل الترکیز عبر الوثیقة، شریط الرسالة، ولوحات التصفح F6 F6
االنتقال إلی اللوحة السابقة Shift+F6 Shift+F6
التنقل بین عناصر من لوحة التصفح Tab Tab
االنتقال إلی لوحة التصفح التالیة أو السابقة لجعلها نشطة (عندما یکون الترکیز علی زر
(اللوحة سهم ألعلی أو سهم ألسفل سهم ألعلی أو سهم ألسفل

االنتقال إلی لوحة التصفح التالیة وجعلها نشطة (عندما یکون الترکیز في أي مکان في
(لوحة التصفح Ctrl+Tab غیر متوفر

(Bookmarks تمدید اإلشارة المرجعیة الحالیة (الترکیز علی لوحة عالمة الزائد +Shift سهم للیمین أو عالمة +Shift سهم للیمین أو
الزائد

(Bookmarks تقلیص اإلشارة المرجعیة الحالیة (الترکیز علی لوحة سهم للیسار أو عالمة ناقص سهم للیسار أو عالمة ناقص
تمدید کل اإلشارات المرجعیة Shift+* Shift+*
تقلیص إشارة مرجعیة محددة (/) شرطة مائلة لألمام (/) شرطة مائلة لألمام
نقل الترکیز إلی العنصر التالي في لوحة التصفح سهم إلی أسفل سهم إلی أسفل
نقل الترکیز إلی العنصر السابق في لوحة التصفح سهم ألعلی سهم ألعلی

Help مفاتیح لتصفح نافذة
Help فتح نافذة F1 F1 أو Command+?

Help إغالق نافذة Ctrl+W (Windows فقط) أو
Alt+F4 Command+W
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الرجوع إلی الموضع السابق فتحه Alt+سهم یسار Command+سهم للیسار
التقدم إلی الموضوع التالي Alt+سهم للیمین Command+سهم للیمین

االنتقال إلی اللوحة التالیة Ctrl+Tab من أجل المتصفح Help راجع
االفتراضي الخاص بك

االنتقال إلی اللوحة السابقة Shift+Ctrl+Tab من أجل المتصفح Help راجع
االفتراضي الخاص بك

نقل الترکیز إلی الرابط التالي ضمن اللوحة Tab غیر متوفر
نقل الترکیز إلی الرابط السابق ضمن اللوحة Shift+Tab غیر متوفر
تنشیط الرابط المبرز Enter غیر متوفر
Help طباعة موضوع من Ctrl+P Command+P

مفاتیح إلمکانیة الوصول
تغییر إعدادات القراءة للوثیقة الحالیة Shift+Ctrl+5 Shift+Command+5
ذو عالمات تمییز، والرجوع إلی عرض غیر متدفق PDF إعادة تدفق Ctrl+4 Command+4
تنشیط القراءة بصوت مسموع وإلغاء تنشیطها Shift+Ctrl+Y Shift+Command+Y
قراءة الصفحة الحالیة فقط بصوت مسموع Shift+Ctrl+V Shift+Command+V
القراءة بصوت مسموع من الصفحة الحالیة إلی نهایة الوثیقة Shift+Ctrl+B Shift+Command+B
إیقاف القراءة بصوت مسموع مؤقتًا Shift+Ctrl+C Shift+Command+C
إیقاف القراءة بصوت مسموع Shift+Ctrl+E Shift+Command+E
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