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SNo זו פעולה לביצוע 
-ב זה מקש על הקש

 Internet Explorer 11 

-ב זה מקש על הקש
Internet Explorer שולחן עבור 

 העבודה

 מובילים דרך קיצורי

 Ctrl+D Ctrl+D למועדפים הנוכחי האתר הוספת 1

 Ctrl+W Ctrl+W כרטיסיה סגירת 2

 Alt+Home (זמין לא) הבית דף אל מעבר 3

 Ctrl+Shift+Delete (זמין לא) גלישה היסטוריית מחיקת 4

 F1 F1 ותמיכה עזרה קבלת 5

 Ctrl+H (זמין לא) גלישה היסטוריית פתיחת 6

 Ctrl+T Ctrl+T חדשה כרטיסיה פתיחת 7

8 
 גלישת של חדש חלון פתיחת

InPrivate 
Ctrl+Shift+P Ctrl+Shift+P 

 Ctrl+P Ctrl+P הנוכחי הדף הדפסת 9

 F5 F5 הדף רענון 10

 Ctrl+Tab Ctrl+Tab כרטיסיות בין מעבר 11

12 

 האפליקציה פקודות הצגת

 נפוצים אתרים ,הכתובת שורת)

 (וכדומה

Alt+D (זמין לא) 

 Ctrl+J Ctrl+J הורדות הצגת 13

 חיפוש

1 
 בשורת חיפוש שאילתת פתיחת

 הכתובת
Ctrl+E Ctrl+E 

2 
 חיפוש שאילתת פתיחת

 חדשה בכרטיסיה
 Alt+Enter (זמין לא)

3 

 להצגת) הכתובת שורת פתיחת

 וספקי מועדפים ,היסטוריה

 (חיפוש

Ctrl+למטה חץ Ctrl+למטה חץ 

4 
 טקסט באמצעות חיפוש

 שהועתק
Ctrl+Shift+L Ctrl+Shift+L 

 תצוגה גודל שינוי

 חיבור סימן+Ctrl חיבור סימן+Ctrl (10% + ) התצוגה הגדלת 1

 חיסור סימן+Ctrl חיסור סימן+Ctrl (10% - ) התצוגה הקטנת 2

 Ctrl+0 Ctrl+0 100% -ל תצוגה גודל שינוי 3

 העבודה לשולחן Internet Explorer -ב דרך קיצורי

http://www.downloadexcelfiles.com


 .בלבד עבודה שולחן בדפדפן יפעלו אלה דרך קיצורי

SNo על הקש זו פעולה לביצוע 

 הכתובת שורת

1 
 בשורת המוקלד טקסט של בסופו com.  -ו בתחילתו  .www הוספת

 הכתובת
Ctrl+Enter 

 F4 שהקלדת כתובות של רשימה הצגת 2

 שמאלה חץ+Ctrl במשפט הבא המעבר אל שמאלה הסמן הזזת ,הכתובת בשורת 3

 ימינה חץ+Ctrl במשפט הקודם המעבר אל ימינה הסמן הזזת ,הכתובת בשורת 4

מטהל חץ האוטומטית ההשלמה של ההתאמות ברשימת אחורה מעבר 5  

 למעלה חץ האוטומטית ההשלמה של ההתאמות ברשימת קדימה מעבר 6

 Alt+D הכתובת בשורת הטקסט בחירת 7

 גלישת

 Enter שנבחר קישור הפעלת 1

 Shift+F10 קישור עבור קיצור תפריט הצגת 2

 Ctrl+F זה בדף חיפוש 3

 Alt+Home הבית דף אל מעבר 4

 ימינה חץ+Alt הבא לדף מעבר 5

 שמאלה חץ+Alt או רווח מקש הקודם לדף מעבר 6

7 
 באמצעות גלישה אם רק פועל) אינטרנט בדף פריטים בין אחורה מעבר

 (מבוטלת כרטיסיות
Ctrl+Shift+Tab 

8 
 באמצעות גלישה אם רק פועל) אינטרנט בדף פריטים בין מעבר

 (מבוטלת כרטיסיות
Ctrl+Tab או F6 

 Home מסמך לתחילת מעבר 9

 End מסמך לסוף מעבר 10

 Internet Explorer Ctrl+O -ב חדש מסמך פתיחת 11

 Ctrl+N חדש חלון פתיחת 12

 Ctrl+S הנוכחי הדף שמירת 13

 למעלה חץ מסמך תחילת לכיוון גלילה 14

 למטה חץ מסמך סוף לכיוון גלילה 15

 Esc דף של הורדה הפסקת 16

 F11 רגילה ותצוגה מלא מסך תצוגת בין מעבר 17

 F7 הכניסה סימן באמצעות גלישה הפעלת 18

 לוח

 Ctrl+C ללוח שנבחרו הפריטים העתקת 1

וחלל והעתקתם שנבחרו הפריטים גזירת 2  Ctrl+X 

 Ctrl+V מהלוח שנבחרו הפריטים הדבקת 3

 Ctrl+A הנוכחי האינטרנט בדף הפריטים כל בחירת 4



SNo על הקש זו פעולה לביצוע 

 והזנות היסטוריה ,מועדפים

 Ctrl+D למועדפים אתר הוספת 1

2 
 שיח-הדו בתיבת) המועדפים ברשימת למעלה שנבחר הפריט העברת

 ('מועדפים סידור'
Alt+למעלה חץ 

3 
 שיח-הדו בתיבת) המועדפים ברשימת למטה שנבחר הפריט העברת

 ('מועדפים סידור'
Alt+למטה חץ 

 Alt+Z 'למועדפים הוספה' תפריט פתיחת 4

 Alt+A התפריטים משורת 'מועדפים' תפריט פתיחת 5

 Ctrl+B 'מועדפים סידור' שיח-הדו תיבת פתיחת 6

 Ctrl+Shift+H שלך ההיסטוריה והצגת 'המועדפים מרכז' הצמדת 7

 ה+Alt -ו Ctrl+I מועדפים הצגת 8

 Ctrl+G הזנות הצגת 9

 Ctrl+H היסטוריה הצגת 10

 התפריטים שורת

 Alt+F 'קובץ' תפריט פתיחת 1

 ה+Alt 'עריכה' תפריט פתיחת 2

תפתיח 3  Alt+V 'תצוגה' תפריט 

 Alt+A 'מועדפים' תפריט פתיחת 4

 Alt+T 'כלים' פתיחת 5

 Alt+H 'עזרה' תפריט פתיחת 6

 ההודעות סרגל

 Alt+N ההודעות לסרגל המיקוד העברת 1

 רווח מקש ההודעות סרגל על לחיצה 2

 כרטיסיות

הכרטיסי סגירת 1  Ctrl+W 

 Ctrl+F4 ברקע כרטיסיות סגירת 2

 לחיצה+Ctrl ברקע חדשה בכרטיסיה קישורים פתיחת 3

 לחיצה+Ctrl+Shift בקידמה חדשה בכרטיסיה קישורים פתיחת 4

 Ctrl+K כרטיסיה שכפול 5

 Ctrl+T חדשה כרטיסיה פתיחת 6

 Ctrl+Shift+T שסגרת האחרונה הכרטיסיה של מחדש פתיחה 7

 Ctrl+Shift+Tab או Ctrl+Tab כרטיסיות בין מעבר 8

 Ctrl+9 האחרונה הכרטיסיה אל מעבר 9

 ספציפי כרטיסיה מספר אל מעבר 10
Ctrl+n   (כאשר n 1 בין מספר הוא 

 (8 -ל

 www.downloadexcelfiles.com : בכתובת אחרים לפורמטים



 windows.microsoft.com/he-il/internet-explorer/ie-keyboard-shortcuts#ie=ie-11 : מקורי מקור


