
  Windows 8.1, Windows RT 8.1 על חל

SNo זו פעולה לביצוע  זה מקש על הקש  

 חדשים מקשים קיצורי

 שלך במחשב חיפוש  להקליד והתחל Windows סמל מקש 1

2 
Ctrl+או (+) החיבור סימן Ctrl+סימן 
 (-) החיסור

פליקציותא כגון ,פריטים של גדול מספר של הקטנה או הגדלה  

 'התחל' למסך המוצמדות

3 Ctrl+הגלילה גלגל 
 אפליקציות כגון ,פריטים של גדול מספר של הקטנה או הגדלה
 'התחל' למסך המוצמדות

  Windows +C סמל מקש 4

 ארמס'הצ פתיחת

 האפליקציה של הפקודות פתיחת ,באפליקציה

חיפושה ארם'צ פתיחת  Windows +F סמל מקש 5  קבצים לחיפוש 

 השיתוף ארם'צ פתיחת  Windows +H סמל מקש 6

 ההגדרות ארם'צ פתיחת  Windows +I סמל מקש 7

 המכשירים ארם'צ פתיחת  Windows +K סמל מקש 8

 (לרוחב או לאורך) המסך כיוון נעילת  Windows +O סמל מקש 9

  Windows +Q סמל מקש 10
 אפליקציה בתוך או מקום בכל לחפש כדי החיפוש ארם'צ את פתח
 (באפליקציה בחיפוש תומכת האפליקציה אם) פתוחה

 ובאינטרנט Windows -ב לחיפוש החיפוש ארם'צ פתיחת  Windows +S סמל מקש 11

 הגדרות לחיפוש החיפוש ארם'צ פתיחת  Windows +W סמל מקש 12

  Windows  +Z סמל מקש 13

 באפליקציה הזמינות הפקודות הצגת

 הערה

 ידי-על שונות ואפשרויות הגדרות לראות גם באפשרותך •
 .פתוחה האפליקציה כאשר ההגדרות ארם'צ אל מעבר

 המקשים לוח של ופריסות קלט שפות בין מעבר  רווח מקש+ Windows סמל מקש 14

15 
 מקש+Windows +Ctrl סמל מקש
  רווח

 לכן קודם שנבחר לקלט חזרה

  Windows +Tab סמל מקש 16
 למעט) לאחרונה בשימוש שהיו אפליקציות בין מחזורי מעבר
 (עבודה שולחן אפליקציות

  Windows +Ctrl+ Tab סמל מקש 17
 למעט) לאחרונה בשימוש שהיו אפליקציות בין מחזורי מעבר
יותאפליקצ  (עבודה שולחן 

  Windows +Shift+ Tab סמל מקש 18
 למעט) לאחרונה בשימוש שהיו אפליקציות בין מחזורי מעבר
 הפוך בסדר (עבודה שולחן אפליקציות

19 
 נקודה+Windows +Shift סמל מקש
(.)  

 ימין בצד אפליקציה קיבוע

חזורימ מעבר  (.) נקודה+ Windows סמל מקש 20  פתוחות אפליקציות בין 

21 Esc ממנה יציאה או הנוכחית המשימה של עצירה 
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 כלליים מקשים קיצורי

1 F1 עזרה הצגת 

2 F2 הנבחר הפריט שם שינוי 

3 F3 תיקיה או קובץ חיפוש 

4 F4 הקבצים בסייר הכתובת שורת של הרשימה הצגת 

5 F5 ענוןר  הפעיל החלון 

6 F6 העבודה בשולחן או בחלון המסך רכיבי בין מחזורי מעבר 

7 F10 הפעילה באפליקציה התפריטים שורת הפעלת 

8 Alt+F4 הפעילה מהאפליקציה יציאה או הפעיל הפריט סגירת 

9 Alt+Esc נפתחו שבו הסדר לפי פריטים בין מחזורי מעבר 

10 Alt+האות שמייצגת הפקודה ביצוע תחתון בקו המסומנת האות 

11 Alt+Enter הנבחר הפריט עבור מאפיינים הצגת 

12 Alt+הפעיל החלון עבור הקיצור תפריט פתיחת רווח מקש 

13 Alt+הקודם שמאלה חץ 

14 Alt+הבא ימינה חץ 

15 Alt+Page Up למעלה אחד מסך מעבר 

16 Alt+Page Down למטה אחד מסך מעבר 

17 Alt+Tab (עבודה שולחן אפליקציות למעט) פתוחות אפליקציות בין מעבר 

18 Ctrl+F4 
 מסמכים השארת המאפשרות באפליקציות) הפעיל המסמך סגירת
 (זמנית-בו פתוחים מרובים

19 Ctrl+A בחלון או במסמך הפריטים כל בחירת 

20 Ctrl+C (או Ctrl+Insert) הנבחר הפריט העתקת 

21 Ctrl+D (או Delete) המיחזור סל אל והעברתו הנבחר הפריט מחיקת 

22 Ctrl+R (או F5) הפעיל החלון רענון 

23 Ctrl+V (או Shift+Insert) הנבחר הפריט הדבקת 

24 Ctrl+X נבחרה הפריט גזירת  

25 Ctrl+Y פעולה של חוזר ביצוע 

26 Ctrl+Z פעולה ביטול 

27 
Ctrl+או (+) החיבור סימן Ctrl+סימן 
 (-) החיסור

 אפליקציות כגון ,פריטים של גדול מספר של הקטנה או הגדלה
 'התחל' למסך המוצמדות

28 Ctrl+העכבר של הגלילה גלגל 
חןשול סמלי גודל שינוי  פריטים של הקטנה או הגדלה או העבודה 
 'התחל' למסך המוצמדות אפליקציות כגון ,רבים

29 Ctrl+הבאה המילה לתחילת הסמן הזזת ימינה חץ 

30 Ctrl+הקודמת המילה לתחילת הסמן הזזת שמאלה חץ 

31 Ctrl+הבאה הפיסקה לתחילת הסמן הזזת למטה חץ 

32 Ctrl+מעלהל חץ  הקודמת הפיסקה לתחילת הסמן הזזת 

33 Ctrl+Alt+Tab פתוחות אפליקציות בין למעבר החצים במקשי שימוש 
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34 
Ctrl+אל לעבור כדי) חץ מקש 
 רווח מקש+(פריט

 העבודה בשולחן או בחלון מרובים בודדים פריטים בחירת

35 Ctrl+Shift טקסט של בלוק בחירת חץ מקש עם 

36 Ctrl+Esc התחל' מסך פתיחת' 

37  Ctrl+Shift+Esc המשימות מנהל' פתיחת' 

38 Ctrl+Shift 
 מרובות מקשים לוח פריסות כאשר המקשים לוח פריסת החלפת
 זמינות

39 Ctrl+בסינית הקלט שיטות עורך של ביטול או הפעלה רווח מקש (IME) 

40 Shift+F10 גתהצ  הנבחר הפריט עבור הקיצור תפריט 

41 Shift כלשהו חץ מקש עם 
 בחירת או ,העבודה בשולחן או בחלון אחד מפריט יותר של בחירה
 במסמך טקסט

42 Shift+Delete המיחזור סל אל תחילה אותו להעביר מבלי שנבחר הפריט מחיקת 

 משנה תפריט של פתיחה או ,מימין הבא התפריט פתיחת ימינה חץ 43

 משנה תפריט של סגירה או ,משמאל הבא התפריט פתיחת שמאלה חץ 44

45 Esc ממנה יציאה או הנוכחית המשימה של עצירה 

  Windows של הסמל מקש עבור מקשים קיצורי

  'Windows של ותמיכה עזרה' פתיחת  Windows +F1 סמל מקש 1

 'התחל' מסך של הסתרה או הצגה  Windows של הסמל מקש 2

 ההודעות לאזור המוקד העברת  Windows +B סמל מקש 3

 ארמס'הצ פתיחת  Windows +C סמל מקש 4

 העבודה שולחן של הסתרה או הצגה  Windows +D סמל מקש 5

 הקבצים סייר פתיחת  Windows +E סמל מקש 6

 קבצים לחיפוש החיפוש ארם'צ פתיחת  Windows +F סמל מקש 7

 השיתוף ארם'צ פתיחת  Windows +H סמל מקש 8

 ההגדרות ארם'צ פתיחת  Windows +I סמל מקש 9

 המכשירים ארם'צ פתיחת  Windows +K סמל מקש 10

שתמשיםמ החלפת או המחשב נעילת  Windows +L סמל מקש 11  

 החלונות כל מזעור  Windows +M סמל מקש 12

 המכשיר כיוון נעילת  Windows +O סמל מקש 13

 מצגת של תצוגה מצב בחירת  Windows +P סמל מקש 14

  Windows +Q סמל מקש 15
 האפליקציה בתוך או מקום בכל לחפש כדי החיפוש ארם'צ פתיחת
ליקציההאפ אם) הפתוחה  (באפליקציה בחיפוש תומכת 

  הפעלה שיח-הדו תיבת פתיחת  Windows +R סמל מקש 16

 ובאינטרנט Windows -ב לחיפוש החיפוש ארם'צ פתיחת  Windows +S סמל מקש 17

 המשימות שורת אפליקציות בין מחזורי מעבר  Windows +T סמל מקש 18

 'הגישה נוחות מרכז' פתיחת  Windows +U סמל מקש 19

 הודעות בין מחזורי מעבר  Windows +V סמל מקש 20
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 הפוך בסדר הודעות בין מחזורי מעבר  Windows +Shift+ V סמל מקש 21

 הגדרות לחיפוש החיפוש ארם'צ פתיחת  Windows +W סמל מקש 22

יחתפת  Windows +X סמל מקש 23   מהיר קישור התפריט 

  Windows +Z סמל מקש 24

 באפליקציה הזמינות הפקודות הצגת

 הערה

 ידי-על שונות ואפשרויות הגדרות לראות גם באפשרותך •
  .פתוחה האפליקציה כאשר ההגדרות ארם'צ אל מעבר

 פעם מדי העבודה בשולחן מהיר מבט  ,+ Windows סמל מקש 25

  מערכת מאפייני שיח-הדו תיבת הצגת  והשהה Windows סמל מקש 26

 (ברשת נמצא אתה אם) מחשבים חיפוש  Windows +Ctrl+ F סמל מקש 27

 העבודה בשולחן ממוזערים חלונות שחזור  Windows +Shift+ M סמל מקש 28

  מספר+ Windows סמל מקש 29
ליקציההאפ והפעלת העבודה שולחן פתיחת  לשורת המוצמדת 
 ,פועלת כבר האפליקציה אם המספר שמציין במיקום המשימות
 .הזו האפליקציה אל עבור

  מספר+Windows +Shift סמל מקש 30
 האפליקציה של חדש מופע והפעלת העבודה שולחן פתיחת
 המספר שמציין במיקום המשימות לשורת המוצמדת

  מספר+Windows +Ctrl סמל מקש 31
 האפליקציה של האחרון הפעיל לחלון ומעבר העבודה שולחן פתיחת
 המספר שמציין במיקום המשימות לשורת המוצמדת

  מספר+Windows +Alt סמל מקש 32
 האפליקציה עבור הקפיצה רשימת ופתיחת העבודה שולחן פתיחת
 המספר שמציין במיקום המשימות לשורת המוצמדת

33 
 Windows סמל מקש

+Ctrl+ Shift+מספר  
 האפליקציה של חדש מופע ופתיחת העבודה שולחן פתיחת
 כמנהל המשימות בשורת הנתון במיקום הממוקמת

  Windows +Tab סמל מקש 34
 למעט) לאחרונה בשימוש שהיו אפליקציות בין מחזורי מעבר
 (עבודה שולחן אפליקציות

  Windows +Ctrl+ Tab סמל מקש 35
 למעט) לאחרונה בשימוש שהיו אפליקציות בין מחזורי מעבר
 (עבודה שולחן אפליקציות

  Windows +Shift+ Tab סמל מקש 36
 למעט) לאחרונה בשימוש שהיו אפליקציות בין מחזורי מעבר
 הפוך בסדר (עבודה שולחן אפליקציות

יההאפליקצ אל מעבר  Windows +Ctrl+ B סמל מקש 37  ההודעות באזור הודעה שהציגה 

 החלון הגדלת  למעלה חץ+ Windows סמל מקש 38

 העבודה שולחן חלון מזעור או מהמסך הנוכחית האפליקציה הסרת  למטה חץ+ Windows סמל מקש 39

  שמאלה חץ+ Windows סמל מקש 40
אלשמ לצד העבודה שולחן חלון או האפליקציה חלון הגדלת  של 

 המסך

 המסך של ימין לצד העבודה שולחן חלון או האפליקציה חלון הגדלת  ימינה חץ+ Windows סמל מקש 41

  Windows +Home סמל מקש 42
 החלונות כל) הפעיל החלון מלבד העבודה שולחן חלונות כל מזעור
 (נוספת הקשה ידי-על ישוחזרו

43 
 חץ+Windows +Shift סמל מקש
  למעלה

 .המסך ולתחתית המסך לראש העבודה שולחן חלון מתיחת
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44 
 חץ+Windows +Shift סמל מקש
  למטה

 תוך אנכי באופן העבודה שולחן של הפעילים החלונות מזעור/שחזור
 הרוחב על שמירה

45 
 חץ+Windows +Shift סמל מקש
  ימינה חץ או שמאלה

לוןח או אפליקציה העברת  אחר לצג אחד מצג העבודה בשולחן 

 המקשים לוח של ופריסות קלט שפות בין מעבר  רווח מקש+ Windows סמל מקש 46

47 
 מקש+Windows +Ctrl סמל מקש
  רווח

 לכן קודם שנבחר לקלט חזרה

 Narrator פתיחת  Windows +Enter סמל מקש 48

49 
 נקודה+Windows +Shift סמל מקש
(.)  

 פתוחות אפליקציות בין מחזורי מעבר

 פתוחות אפליקציות בין מחזורי מעבר  (.) נקודה+ Windows סמל מקש 50

 הקלט שיטות עורך של מחדש המרה הפעלת  /+ Windows סמל מקש 51

 WindowsMedia Center פתיחת  Windows +Alt+ Enter סמל מקש 52

53 
 חיבור סימן+ Windows סמל מקש
  (-) חיסור סימן או (+)

 'מגדלת זכוכית' באמצעות התצוגה של הקטנה או הגדלה

 'מגדלת זכוכית'מ יציאה  Windows +Esc סמל מקש 54

 שיח-דו בתיבות מקשים קיצורי

1 F1 עזרה הצגת 

2 F4 הפעילה ברשימה הפריטים הצגת 

3 Ctrl+Tab כרטיסיות בין קדימה מעבר 

4 Ctrl+Shift+Tab כרטיסיות בין אחורה מעבר 

5 Ctrl+מספר כרטיסיה אל מעבר  (1-9 ספרות) מספר n  

 אפשרויות בין קדימה מעבר טאב 6

7 Shift+Tab אפשרויות בין אחורה מעבר 

8 Alt+וןתחת בקו המסומנת האות  אות אותה ידי-על שמיוצגת (האפשרות בחירת או) הפקודה ביצוע 

 רווח מקש 9
 תיבת היא הפעילה האפשרות אם ,ניקויה או הסימון בתיבת בחירה
 סימון

10 Backspace 
 נבחרה התיקיה אם ,למעלה אחת רמה הממוקמת תיקיה פתיחת
  פתיחה או בשם שמירה שיח-הדו בתיבת

קשימ 11  חצים 
 לחצני של קבוצה היא הפעילה האפשרות אם לחצן בחירת
 אפשרויות

 File Explorer -ב מקשים קיצורי

1 Alt+D הכתובת שורת בחירת 

2 Ctrl+E החיפוש תיבת בחירת 

3 Ctrl+F החיפוש תיבת בחירת 

4 Ctrl+N חדש חלון פתיחת 

5 Ctrl+W הנוכחי החלון סגירת 

6 Ctrl+ותיקיות קבצים סמלי של והמראה הגודל שינוי העכבר של הגלילה גלגל 
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7  Ctrl+Shift+E שנבחרה התיקיה מעל התיקיות כל הצגת 

8  Ctrl+Shift+N חדשה תיקיה יצירת 

9 Num Lock+שנבחרה התיקיה תחת הממוקמות המשנה תיקיות כל הצגת (*) כוכבית 

10 Num Lock+שנבחרה התיקיה תוכן הצגת (+) החיבור סימן 

11 Num Lock+שנבחרה התיקיה כיווץ (-) החיסור סימן 

12 Alt+P המקדימה התצוגה חלונית הצגת 

13 Alt+Enter שנבחר הפריט עבור מאפיינים שיח-הדו תיבת פתיחת 

14 Alt+הבאה התיקיה הצגת ימינה חץ 

15 Alt+הנוכחית התיקיה של המכילה התיקיה הצגת למעלה חץ 

16 Alt+הקודמת התיקיה הצגת שמאלה חץ 

17 Backspace הקודמת התיקיה הצגת 

 ימינה חץ 18
 בתיקיית בחירה או ,(מכווצת היא אם) הנוכחית הבחירה הצגת
 הראשונה המשנה

להשמא חץ 19  
 בתיקיה בחירה או ,(מורחבת היא אם) הנוכחית הבחירה כיווץ
 הנוכחית התיקיה של המכילה

20 End הפעיל החלון של התחתון חלקו הצגת 

21 Home הפעיל החלון של העליון חלקו הצגת 

22 F11 הפעיל החלון של מזעור או הגדלה 

 המשימות שורת של מקשים קיצורי

1 
Shift+בשורת לחצן על לחיצה 
 המשימות

 אפליקציה של נוסף מופע של מהירה פתיחה או אפליקציה פתיחת

2 
Ctrl  +Shift +בשורת לחצן על לחיצה 
 המשימות

 מערכת כמנהל אפליקציה פתיחת

3 
Shift+העכבר לחצן באמצעות לחיצה 
 המשימות בשורת לחצן על הימני

וןהחל תפריט הצגת  אפליקציה עבור 

4 

Shift+העכבר לחצן באמצעות לחיצה 
 של המשימות בשורת לחצן על הימני

 קבוצה
 הקבוצה עבור החלון תפריט הצגת

5 
Ctrl+המשימות שורת לחצן על לחיצה 
 קבוצה של

 הקבוצה חלונות בין מעבר

 גישה נוחות של מקשים קיצורי

1 Shift השמונ למשך ימני  סינון מקשי של וביטול הפעלה שניות 

2 
Alt שמאלי+Shift שמאלי+Print 

Screen 
 'גבוהה חדות' של כיבוי או הפעלה

3 
Alt שמאלי+Shift שמאלי+Num 

Lock 
 העכבר מקשי של וביטול הפעלה

 דביקים מקשים של ביטול או הפעלה Shift על הקשות חמש 4

5 Num Lock שךלמ  מצביים-דו מקשים של ביטול או הפעלה שניות חמש 

 'הגישה נוחות מרכז' פתיחת  Windows +U סמל מקש 6
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 'מגדלת זכוכית' של מקשים קיצורי

1 
 חיבור סימן+ Windows סמל מקש
  (-) חיסור סימן או (+)

 תצוגה הקטנת או תצוגה הגדלת

2 Ctrl+Alt+התצוג רווח מקש  מלא מסך במצב העבודה שולחן של מקדימה 

3  Ctrl+Alt+D מעוגן למצב מעבר 

4  Ctrl+Alt+F מלא מסך למצב מעבר 

5  Ctrl+Alt+I צבעים הפיכת 

6  Ctrl+Alt+L עדשה למצב מעבר 

7  Ctrl+Alt+R העדשה גודל שינוי 

8 Ctrl+Alt+ציפהר גלילה חצים מקשי  החצים מקשי בכיוון 

 'מגדלת זכוכית'מ יציאה  Windows +Esc סמל מקש 9

 Narrator של מקשים קיצורי

1 Enter הנוכחי הפריט הפעלת רווח מקש או 

 במסך ניווט החצים ומקשי TAB מקש 2

3  Ctrl הקראה הפסקת 

4  Caps Lock+D פריט הקראת 

5  Caps Lock+M הקראה תחילת 

6 Caps Lock+H מסמך הקראת 

7  Caps Lock+V מילים צירוף על חזרה 

8  Caps Lock+W חלון הקראת 

9 
 Caps Lock +Page Up  או Page 

Down 
 ההקראה קול עוצמת של הנמכה או הגברה

10 
Caps Lock+או (+) החיבור סימן 
ןסימ  (-) החיסור 

 הקול מהירות של הנמכה או הגברה

11  Caps Lock+מחדל ברירת פעולת ביצוע רווח מקש 

12 Caps Lock+הבא/הקודם לפריט מעבר ימינה או שמאלה חץ 

13  Caps Lock+F2 הנוכחי הפריט עבור פקודות הצגת 

 Caps Lock מקש של וביטול הפעלה ברצף פעמיים Caps Lock על הקשה 14

15 Caps+Esc מ יציאה- Narrator 

 Narrator עבור מגע מקלדת של מקשים קיצורי

 Narrator של ההקראה הפסקת אצבעות שתי עם אחת פעם הקשה 1

2 
 ארבע עם פעמים שלוש הקשה
 אצבעות

מהברשי שאינן אלה לרבות) Narrator של הפקודות כל הצגת  (זו 

 העיקרית הפעולה הפעלת כפולה הקשה 3

 המשנית הפעולה הפעלת משולשת הקשה 4

 לאצבעותיך שמתחת הטקסט של הקראה יחידה באצבע גרירה או נגיעה 5

 הקודם או הבא הפריט אל מעבר אחת באצבע שמאלה/ימינה החלקה 6
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7 

 מהירה החלקה
 בשתי מטה/מעלה/ימינה/שמאלה
 אצבעות

 גלילה

 לגילוי ניתן בטקסט הקראה תחילת אצבעות בשלוש מטה החלקה 8

 העבודה בשולחן 'מרוחק עבודה לשולחן חיבור' של מקשים קיצורי

1 Alt+Page Up לשמאל מימין אפליקציות בין מעבר 

2 Alt+Page Down לימין משמאל אפליקציות בין מעבר 

3 Alt+Insert הופעלו שבו בסדר אפליקציות בין מחזורי מעבר 

4 Alt+Home התחל' מסך הצגת' 

5 Ctrl+Alt+Break מלא למסך חלון בין מעבר. 

6 Ctrl+Alt+End אבטחת שיח-הדו תיבת הצגת Windows  

7 Ctrl+Alt+Home החיבור סרגל הפעלת ,מלא מסך במצב 

8 Alt+Delete המערכת תפריט הצגת 

9 
Ctrl+ Alt+במקלדת (-) החיסור סימן 
 הנומרית

 מסוף שרת של בלוח ,הלקוח בתוך ,הפעיל החלון של עותק הצבת
 Alt+Print הקשת כמו פונקציונליות אותה את מספקת זו פעולה)

Screen מקומי במחשב) 

10 
Ctrl+Alt+במקלדת (+) החיבור סימן 
 הנומרית

 מסוף שרת של בלוח הלקוח של המלא החלון אזור של עותק הצבת
 Print הקשת כמו פונקציונליות אותה את מספקת זו פעולה)

Screen מקומי במחשב) 

11 Ctrl+ Alt+ימינה חץ 

 באפליקציה פקד אל מרוחק עבודה בשולחן מהפקדים מעבר
 שימושית זו אפשרות .(טקסט תיבת או לחצן ,לדוגמה) המארחת

 באפליקציה מוטבעים המרוחק העבודה שולחן של הפקדים כאשר
 .(מארחת) אחרת

12 Ctrl+ Alt+שמאלה חץ 

 באפליקציה פקד אל מרוחק עבודה בשולחן מהפקדים מעבר
 שימושית זו אפשרות .(טקסט תיבת או לחצן ,לדוגמה) המארחת

פליקציהבא מוטבעים המרוחק העבודה שולחן של הפקדים כאשר  

 .(מארחת) אחרת

  Windows של העזרה מציג של מקשים קיצורי

1 F3 החיפוש לתיבת הסמן העברת 

2 F10 אפשרויות' תפריט הצגת' 

3 Home נושא לתחילת מעבר 

4 End נושא לסוף מעבר 

5 Alt+שהוצג הקודם לנושא מעבר שמאלה חץ 

6 Alt+(לכן קודם שהוצג) הבא לנושא מעבר ימינה חץ 

7 Alt+Home ותמיכה עזרה' של הבית דף הצגת' 

8 Alt+A הלקוחות תמיכת דף הצגת 

9 Alt+C העניינים תוכן הצגת 

10 Alt+N חיבור הגדרות' תפריט הצגת' 

11 Ctrl+F הנוכחי בנושא חיפוש 
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12 Ctrl+P סתהדפ  נושא 

  אפליקציות של מחדש לסידור מקשים קיצורי

  (נקודה) .+ Windows סמל מקש 1
 בין הפרדה קווי או אפליקציות ובחירת מחדש סידור למצב כניסה
 צגים

 שמאלה אפליקציה של מפריד קו הזזת  שמאלה חץ+ Windows סמל מקש 2

זזתה  ימינה חץ+ Windows סמל מקש 3  ימינה אפליקציה של מפריד קו 

 האפליקציה הגדלת  למעלה חץ+ Windows סמל מקש 4

 אפליקציה סגירת  למטה חץ+ Windows סמל מקש 5

 מחדש סידור ממצב יציאה  Windows +Esc סמל מקש 6

  באפליקציות שימוש
 'מחשבון' של מקשים קיצורי

1 F1 מחשבון' של העזרה פתיחת' 

2 F2 החישובים היסטוריית עריכת 

3 Alt+1 רגיל למצב מעבר 

4 Alt+2 מדעי למצב מעבר 

5 Alt+3 מתכנת למצב מעבר 

6 Alt+4 סטטיסטיקה למצב מעבר 

7 Alt+C עבודה וגליונות תאריכים חישובי פתרון או חישוב 

8 Ctrl+E תאריכים חישובי פתיחת 

9 Ctrl+H חישובים היסטוריית של ביטול או הפעלה 

10 Ctrl+L לחצן על לחיצה MC  

11 Ctrl+M לחצן על לחיצה MS  

12 Ctrl+P לחצן על לחיצה M+   

13 Ctrl+Q לחצן על לחיצה M-   

14 Ctrl+R לחצן על לחיצה MR  

15 Ctrl+U יחידות המרת של פתיחה 

16  Ctrl+Shift+D החישובים היסטוריית ניקוי 

17 F9 לחצן על לחיצה +/–  

18 R 1 לחצן על לחיצה/×  

 ריבועי שורש לחצן על לחיצה @ 19

20 Del לחצן על לחיצה CE  

רייתבהיסטו מעלה כלפי מעבר למעלה חץ 21  החישובים 

 החישובים בהיסטוריית מטה כלפי מעבר למטה חץ 22

23 Esc לחצן על לחיצה C החישובים היסטוריית של העריכה הפסקת או  

24 Enter עריכה לאחר החישובים היסטוריית של מחדש חישוב 

25 F3 מדעי במצב מעלות באפשרות בחירה 
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26 F4 מדעי במצב רדיאנים באפשרות בחירה 

27 F5 מדעי במצב שיפועים באפשרות בחירה 

28 Ctrl+B 3  לחצן על לחיצה√x  מדעי במצב  

29 Ctrl+G 10 לחצן על לחיצהx מדעי במצב 

30 Ctrl+O לחצן על לחיצה cosh מדעי במצב 

31 Ctrl+S לחצן על לחיצה sinh מדעי במצב 

32 Ctrl+T לחצן על לחיצה tanh מדעי במצב 

33 Ctrl+Y לחצן על לחיצה y√x מדעי במצב  

34 D לחצן על לחיצה Mod מדעי במצב 

35 I לחצן על לחיצה Inv מדעי במצב 

36 L לחצן על לחיצה log מדעי במצב 

37 M לחצן על לחיצה dms מדעי במצב 

38 N לחצן על לחיצה ln מדעי במצב 

39 O לחצן על לחיצה cos מדעי במצב 

40 P לחצן על לחיצה pi מדעי במצב  

41 Q לחצן על לחיצה x^2 מדעי במצב  

42 S לחצן על לחיצה sin מדעי במצב 

43 T לחצן על לחיצה tan מדעי במצב 

44 V לחצן על לחיצה F-E מדעי במצב  

45 X לחצן על לחיצה Exp מדעי במצב 

46 Y לחצן על לחיצה x^y מדעי במצב  

  מדעי במצב x^3 לחצן על לחיצה # 47

 מדעי במצב Int לחצן על לחיצה ; 48

  מדעי במצב  !n לחצן על לחיצה ! 49

50 F2 באפשרות בחירה Dword מתכנת במצב 

51 F3 באפשרות בחירה Word מתכנת במצב 

52 F4 באפשרות בחירה Byte מתכנת במצב 

53 F5 באפשרות בחירה Hex מתכנת במצב 

54 F6 באפשרות בחירה Dec מתכנת במצב 

55 F7 באפשרות בחירה Oct מתכנת במצב 

56  F8 באפשרות בחירה Bin מתכנת במצב 

57 F12 באפשרות בחירה Qword מתכנת במצב 

58 A-F הלחצנים על לחיצה A-F מתכנת במצב  

59 J לחצן על לחיצה RoL מתכנת במצב 

60 K לחצן על לחיצה RoR מתכנת במצב 

 מתכנת במצב Lsh לחצן על לחיצה > 61
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 מתכנת במצב Rsh לחצן על לחיצה < 62

 מתכנת במצב Mod לחצן על לחיצה % 63

 מתכנת במצב Or לחצן על לחיצה | 64

 מתכנת במצב Xor לחצן על לחיצה ^ 65

 מתכנת במצב Not לחצן על לחיצה ~ 66

  מתכנת במצב And לחצן על לחיצה & 67

ךער של המצב החלפת רווח מקש 68  מתכנת במצב הסיבית 

69 A סטטיסטיקה במצב ממוצע לחצן על לחיצה 

70 Ctrl+A סטטיסטיקה במצב ריבועים ממוצע לחצן על לחיצה 

71 S סטטיסטיקה במצב סכום לחצן על לחיצה 

72 Ctrl+S סטטיסטיקה במצב ריבועים סכום לחצן על לחיצה 

73 T ןלחצ על לחיצה  סטטיסטיקה במצב תקן סטיית 

74 Ctrl+T סטטיסטיקה במצב הופכית תקן סטיית לחצן על לחיצה 

75 D לחצן על לחיצה CAD סטטיסטיקה במצב 

 'שנה לוח' של מקשים קיצורי

1 Ctrl+1 או Ctrl+D יום תצוגת הצגת 

2 Ctrl+2 או Ctrl+O העבודה שבוע תצוגת הצגת 

3 Ctrl+3 או Ctrl+W שבוע תצוגת הצגת 

4 Ctrl+4 או Ctrl+M חודש תצוגת הצגת 

5 Ctrl+T או Home הנוכחי התאריך אל מעבר 

6 Ctrl+N חדש אירוע יצירת 

7 Page Up 

 חודש בתצוגת הקודם לחודש מעבר

 שבוע בתצוגת הקודם לשבוע מעבר

םהקודמי ליומיים מעבר  יום בתצוגת 

8 Ctrl+H 

 חודש בתצוגת הקודם לחודש מעבר

 שבוע בתצוגת הקודם לשבוע מעבר

 יום בתצוגת הקודמים ליומיים מעבר

9 Page Down 

 חודש בתצוגת הבא לחודש מעבר

 שבוע בתצוגת הבא לשבוע מעבר

 יום בתצוגת הבאים ליומיים מעבר

10 Ctrl+J 

צוגתבת הבא לחודש מעבר  חודש 

 שבוע בתצוגת הבא לשבוע מעבר
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 יום בתצוגת הבאים ליומיים מעבר

 בתצוגה הבא ליום מעבר ימינה חץ 11

 בתצוגה הקודם ליום מעבר שמאלה חץ 12

 בתצוגה הבאה לשעה מעבר למטה חץ 13

 בתצוגה הקודמת לשעה מעבר למעלה חץ 14

15 Esc לאחור חזרה 

16 Ctrl+S האירוע של שליחה או שמירה 

17 
Ctrl+P, למעלה בחיצים שימוש 
 לבחירה ולמטה

 לאירוע תגובה

18 Ctrl+D אירוע מחיקת 

 'דואר' של מקשים קיצורי

1 Ctrl+R השב 

2  Ctrl+Shift+R לכולם השב 

3 Ctrl+F הבא 

4 Ctrl+M תהעבר  אחרת לתיקיה פריט 

5 Ctrl+J זבל דואר שאינה כהודעה או זבל כדואר הודעה סימון בין החלפה 

6 Ctrl+Shift+U בלבד נקראו שלא הודעות הצגת 

7  Ctrl+Shift+A ההודעות כל הצגת 

8  Ctrl+Shift+E תיקיה אפשרויות הצגת 

9 Ctrl+U נקרא כלא סימון 

10 Ctrl+Q כנקרא סימון 

11 Ctrl+A ההודעות כל בחירת 

12 Insert מהודעות דגלים והסרת בדגל הודעות סימון בין החלפה 

13 Ctrl+N חדשה הודעה 

14 F5 סינכרון 

15 Alt+B מוסתר עותק' ללחצן המוקד העברת' 

16 Alt+C 

 'עותק' ללחצן המוקד העברת

 קבלה

17 Alt+D דחיה 

18 Alt+T 

 'אל' ללחצן המוקד העברת

 סופי לא

19 Alt+V שנה לוח'ב ההזמנה פתיחת' 

20 Alt+S הודעה שליחת 

21 Alt+i מצורף קובץ הוספת 

22  Ctrl+Shift+F גופן בחירת 

23 Ctrl+עיצוב ניקוי רווח מקש 
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24 Ctrl+Y חוזר ביצוע 

25 F4 חוזר ביצוע 

26 Ctrl+[  אחת בנקודה הגופן הגדלת 

27 Ctrl+]  אחת בנקודה הגופן הקטנת 

28  Ctrl+Shift+,  הגופן הקטנת 

29  Ctrl+Shift+.  הגופן הגדלת 

30 Ctrl+K קישור הוספת 

31 Ctrl+E Center 

32 Ctrl+L שמאלה 

33 Ctrl+R ימינה 

34 Ctrl+Shift+L תבליטים 

35 Ctrl+M נבחר טקסט כאשר פנימה הסטה 

36  Ctrl+Shift+M החוצה הסטה 

37  Tab או Shift+Tab 
 בתוך הוא המוקד כאשר או נבחר טקסט כאשר החוצה/פנימה הסטה
 רשימה

38  Ctrl+'  הדגשת Acute 

39  Ctrl+,  הדגשת Cedilla 

40  Ctrl+Shift+6 הדגשת Circumflex 

41  Ctrl+Shift+;  הדגשת Diaeresis 

42  Ctrl+`  הדגשת Grave 

43  Ctrl+Shift+7 הדגשת Ligature 

44  Ctrl+Shift+2 הדגשת Ring 

45  Ctrl+/  קדימה נטוי קו הדגשת 

46  Ctrl+Shift+`  הדגשת Tilde 

47 Alt+Ctrl+Shift+1 הפוך קריאה סימן 

48 Alt+Ctrl+Shift+/  הפוך שאלה סימן 

 'אנשים' עבור מקשים קיצורי

1 Ctrl+N קשר איש הוספת 

2 Ctrl+S שינויים שמירת 

 קשר איש מחיקת מחיקה 3

4 Ctrl+F למועדף קשר איש הפיכת 

5  Ctrl+Shift+1 התחל'ל קשר איש הצמדת' 

6 Esc לאחור חזרה 

7 Home הקשר אנשי רשימת לתחילת מעבר 

8 Page Down הקשר אנשי ברשימת קדימה מעבר 

9 Page Up  הקשר אנשי ברשימת אחורה מעבר 

10 End  קשר אנשי רשימת לסוף מעבר 
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 'הודעות העברת' של מקשים קיצורי

1 Ctrl+N חדשה שיחה התחלת 

2 Ctrl+N אנשים בחירת 

3 Ctrl+E הבעה סמל בחירת 

4 Ctrl+>  הבאה השיחה 

5  Ctrl+<  קודמת שיחה 

 'צייר' עבור מקשים קיצורי

1 F1 צייר' של העזרה פתיחת' 

2 F11 מלא מסך במצב תמונה הצגת 

3 F12 חדש כקובץ התמונה שמירת 

4 Ctrl+A כולה התמונה בחירת 

5 Ctrl+B שנבחר הטקסט הדגשת 

6 Ctrl+C ללוח שנבחר קטע העתקת 

7 Ctrl+E מאפיינים שיח-הדו תיבת פתיחת  

8 Ctrl+G רשת קווי של הסתרה או הצגה 

9 Ctrl+I שנבחר הטקסט הטיית 

10 Ctrl+N חדשה תמונה יצירת 

11 Ctrl+O קיימת תמונה פתיחת 

12 Ctrl+P תמונה הדפסת 

13 Ctrl+R הסרגל של הסתרה או הצגה 

14 Ctrl+S בתמונה שינויים שמירת 

15 Ctrl+U תחתון בקו שנבחר הטקסט סימון 

16 Ctrl+V מהלוח שנבחר קטע הדבקת 

17 Ctrl+W והטיה גודל שינוי שיח-הדו תיבת פתיחת  

18 Ctrl+X שנבחר קטע גזירת 

19 Ctrl+Y שינוי של חוזר ביצוע 

20 Ctrl+Z שינוי ביטול 

21 Ctrl+ורהחיב סימן  אחד בפיקסל צורה מיתאר או קו ,מברשת של הרוחב הגדלת (+) 

22 Ctrl+אחד בפיקסל צורה מיתאר או קו ,מברשת של הרוחב הקטנת (-) החיסור סימן 

23 Ctrl+Page Up תצוגה הגדלת 

24 Ctrl+Page Down תצוגה הקטנת 

25 Alt (או F10) מקשים תיאורי הצגת 

26 Alt+F4 שלה 'צייר' וחלון תמונה סגירת 

 אחד בפיקסל ימינה הפעילה הצורה או הנבחר הקטע הזזת ימינה חץ 27

 אחד בפיקסל שמאלה הפעילה הצורה או הנבחר הקטע הזזת שמאלה חץ 28

 אחד בפיקסל מטה הפעילה הצורה או הנבחר הקטע הזזת למטה חץ 29
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מעלהל חץ 30  אחד בפיקסל מעלה כלפי הפעילה הצורה או הנבחר הקטע הזזת 

31 Shift+F10 הנוכחי הקיצור תפריט הצגת 

 'קורא' של מקשים קיצורי

1  F8 עמודים שני של בפריסה שימוש 

2 Ctrl+R השעון בכיוון מעלות 90 הקובץ סיבוב 

3 Ctrl+F בץבקו טקסט אחר חיפוש  

4 F7 מקשים לוח בחירת במצב שימוש 

5 Ctrl+P קובץ הדפסת 

6 Ctrl+O קובץ פתיחת 

7 Ctrl+W קובץ סגירת 

8 Ctrl+M קורא' האפליקציה של הבית עמוד' 

 מרוחק עבודה לשולחן חיבור של מקשים קיצורי

1 Ctrl+Alt+Home 
ציותהאפליק סרגלי החלפת  שמולו למחשב המרוחק המחשב בין 

 יושב אתה

2 Ctrl+ Alt+(הפעלה הצגת בעת) הקודמת להפעלה התצוגה החזרת שמאלה חץ 

3 Ctrl+ Alt+(הפעלה הצגת בעת) הבאה להפעלה התצוגה העברת ימינה חץ 

4 Ctrl+ Alt+(הפעלה הצגת בעת) הראשונה להפעלה התצוגה העברת למעלה חץ 

5 Ctrl+ Alt+(הפעלה הצגת בעת) האחרונה להפעלה התצוגה העברת למטה חץ 

  SkyDrive של מקשים קיצורי

1 Ctrl+A הכל בחר 

2 Ctrl+Alt+1 (ממוזערות תמונות/פרטים) תצוגה שינוי 

3 Ctrl+U העלאה 

4  Ctrl+Shift+N חדשה תיקיה 

5 Esc הנק  בחירה 

6 Ctrl+O באמצעות פתיחה 

7 Ctrl+Alt+O תיקיה הצגת 

8 Ctrl+Shift+V העתקה 

9 Ctrl+Shift+Y העברה 

10 Ctrl+S הורדה 

11 Alt+מעלה מעבר למעלה חץ 

12 F2 שם שינוי 

13 F5 רענון 

 Windows של היומן עבור מקשים קיצורי

1 F1 היומן של העזרה פתיחת 

2 F5 הפתקים רשימת רענון 

3 F6 לפתק פתקים רשימת בין מעבר 

4 F11 מלא מסך במצב פתק הצגת 
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5 Ctrl+A בעמוד הפריטים כל בחירת 

6 Ctrl+C ללוח שנבחר קטע העתקת 

7 Ctrl+F ץבקוב טקסט אחר חיפוש  

8 Ctrl+G עמוד אל מעבר 

9 Ctrl+N חדש פתק יצירת 

10 Ctrl+O לאחרונה בשימוש שהיה פתק פתיחת 

11 Ctrl+P פתק הדפסת 

12 Ctrl+S בפתק שינויים שמירת 

13 Ctrl+V מהלוח שנבחר קטע הדבקת 

14 Ctrl+X שנבחר קטע גזירת 

15 Ctrl+Y שינוי של חוזר ביצוע 

16 Ctrl+Z שינוי ביטול 

17 Alt+F4 שלו היומן וחלון פתק סגירת 

18 Ctrl+Shift+C פתקים ברשימת עמודות כותרות עבור קיצור תפריט הצגת 

19 Ctrl+Shift+V ספציפית לתיקיה פתק העברת 

 'כתבן' של מקשים קיצורי

1 F1 כתבן' של העזרה פתיחת' 

2 F3 חיפוש שיח-הדו בתיבת הטקסט של הבא המופע חיפוש  

3 F10 מקשים תיאורי הצגת 

4 F12 חדש כקובץ המסמך שמירת 

5 Ctrl+1 שורות בין בודד מרווח קביעת 

6 Ctrl+2 שורות בין כפול מרווח קביעת 

7 Ctrl+5 תקביע  1.5 של שורות בין מרווח 

8 Ctrl+A כולו המסמך בחירת 

9 Ctrl+B שנבחר הטקסט הדגשת 

10 Ctrl+C ללוח שנבחר קטע העתקת 

11 Ctrl+D של 'צייר' של ציור הוספת Microsoft  

12 Ctrl+E למרכז הטקסט יישור 

13 Ctrl+F במסמך טקסט של חיפוש 

14 Ctrl+H במסמך טקסט החלפת 

15 Ctrl+I שנבחר הטקסט הטיית 

16 Ctrl+J הצדדים לשני הטקסט יישור 

17 Ctrl+L לשמאל הטקסט יישור 

18 Ctrl+N חדש מסמך יצירת 

19 Ctrl+O קיים מסמך פתיחת 

20 Ctrl+P מסמך הדפסת 
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21 Ctrl+R ורייש  לימין הטקסט 

22 Ctrl+S במסמך שינויים שמירת 

23 Ctrl+U תחתון בקו שנבחר הטקסט סימון 

24 Ctrl+V מהלוח שנבחר קטע הדבקת 

25 Ctrl+X שנבחר קטע גזירת 

26 Ctrl+Y שינוי של חוזר ביצוע 

27 Ctrl+Z שינוי ביטול 

28 Ctrl+=  כתהפי  תחתי בכתב לטקסט שנבחר הטקסט 

29 Ctrl+Shift+=  עילי בכתב לטקסט שנבחר הטקסט הפיכת 

30 Ctrl+Shift+>  הגופן גודל הגדלת 

31 Ctrl+Shift+<  הגופן גודל הקטנת 

32  Ctrl+Shift+A בלבד רישיות לאותיות התווים שינוי 

33 Ctrl+Shift+L התבליטים סגנון שינוי 

34 Ctrl+שמאלה אחת מילה הסמן העברת שמאלה חץ 

35 Ctrl+ימינה אחת מילה הסמן העברת ימינה חץ 

36 Ctrl+הקודמת לשורה הסמן העברת למעלה חץ 

37 Ctrl+הבאה לשורה הסמן העברת למטה חץ 

38 Ctrl+Home המסמך לתחילת מעבר 

39 Ctrl+End המסמך לסוף מעבר 

40 Ctrl+Page Up למעלה אחד עמוד מעבר 

41 Ctrl+Page Down למטה אחד עמוד מעבר 

42 Ctrl+Delete הבאה המילה מחיקת 

43 Alt+F4 כתבן' סגירת' 

44 Shift+F10 הנוכחי הקיצור תפריט הצגת 
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