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 یابید:مقاله میآنچه در این 

  آیندورد به کار می افزارمیانبرهایی که در نرممیانبرهای مفید هنگام تایپ کردن و نیز 

 ترفندهایی برای سرعت عمل بیشتر در محیط وب و در استفاده از مرورگرها 

 میانبرهای مفید در محیط ویندوز و استفاده از صفحه کلید به جای موس در هنگام نیاز 

 له صفحه کلیدهای تصویری به وسیایجاد عالمت 

 فناوری دیجیتالاز مجموعه مقاالت 

 

 ها:مشخصات و ویژگی

 فناوری دیجیتال دسته

 عمومی زمینه

 9 تعداد صفحات

 داردن نامه تخصصیواژه

 ندارد فایل پیوست

 اول ویرایش

 1399اردیبهشت  تاریخ اولین ویرایش

 دارد روزرسانی بر اساس نظرات مخاطبینبه

 JG-006-001-02-01 کد مقاله:

 

 اهداف:

باال بردن سرعت کار با رایانه 

 راحتی بیشتر در انجام کارها با رایانه 
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 مقدمه

صفحه کلید در ی یهاترفندکاربردن ههایی وجود دارد که شاید بیش از هر حالت دیگر در بها با رایانه، تفاوتو مبتدی هاایحرفهمیان کار کردن 

سرعت عمل ها شود یا آن راحتیها معموال زمان زیادی را مشغول کار با رایانه هستند، از هر راهی که باعث ایکه حرفه ییجامشهود باشد. از آن

بفهمد  تواندای نمیکند که هیچ بینندهقدر سریع و در نظر دیگران پیچیده میگاهی کار را آن میانبرهاکنند. استفاده از ببرد استقبال میباال ها را آن

 !دهندکارشان را انجام میزیادی سرعت ا چنین کنند و برهای مختلف استفاده میکنند، چگونه از ابزاد چه میصفحه کلیها با استفاده از آن

با  .ها را به کار بگیریداین ترفند استبرای شما مهم در کار  عملسرعت  و راحتیای عمل کنید، یا خواهید در استفاده از رایانه حرفهاگر شما هم می

 تا محل انتخاب گزینه مورداستفاده از موس به جای  ها،مرورگر انواع مانند های مختلفبرنامه ویندوز و در محیط و میانبرها هان این ترفندبه کار برد

فشارید. همچنین زمانی که با لپتاپ کار مید را صفحه کلیبی از کلیدهای روی ک یا ترکیهای متعدد تا انجام دستور موردنظرتان، ینظر و کلیک

کلیدهایی  وبی از این ترفندها بهره بگیرید.ختوانید بهپد لپتاپ هم برایتان خوشایند نیست میاستفاده از تاچ وکنید و موس در دسترس نیست می

ر باالی موجود د Fو همچنین کلیدهای ردیف ،             ،   ،                              ،                    بینید، شاملمی صفحه کلیدهای که در گوشه

  دهند.انجام میبرای شما یا موس عملیات خاص و مفیدی را  کلیدهای حروف ،با ترکیب با یکدیگریا  صفحه کلید، به تنهایی

این  و آسوده انجام دهید. سریعبا رایانه را ایم تا شما کارهایتان آوری کردهها را برای شما جمعآن کار و کلیدهای میانبرترفندها، ای از ما مجموعه

ها آنسرعت به این مقاله بهرجوع  نیاز با داشته باشید و در هنگامها دسترسی تر به انتا راحت ایمبندی کردهدستهبر اساس کاربردشان  را میانبرها

 :دسترسی داشته باشید به هر بخشمستقیما توانید های زیر میکاز لین .را پیدا کنید

 میانبرهای تایپ کردن 

 ورد افزارنرم 

 محیط وب 

  ویندوزمحیط 

  صفحه کلید به جای موسجایگزینی 

 تصویری هایایجاد عالمت 

  

  

 فناوری دیجیتال

 یانهبا را تریعکار کردن سر یبرا ییترفندها

Shift

     

Ctrl Alt  
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 آیند:می شما کمک به کردنتایپ هنگام میانبرها این
 

 
 

  انتخاب متن اطراف نشانگر

 
 

  انتخاب کل متن

  پاک کردن یک کلمه )به جای پاک کردن یک حرف(

  

  کپی کردن

  کات کردن )انتقال دادن(

Paste کردن  

 

  تایپ شده ابتدای سطررفتن به 

  تایپ شده رفتن به انتهای سطر

  از محل نشانگر هستند قبلهای سطر که انتخاب کلمه

  از محل نشانگر هستند بعد های سطر کهانتخاب کلمه

 

 فاصلهایجاد نیم

 کلمه دوبخشی به سطر بعد مانع شدن از انتقال ناقص
 

 

 کشیدن حروف چسبان

 جُستـــــــــارمانند 
 

  بعد از تایپ حرف مورد نظر، به تعداد مورد نظر

 Ctrl Shift

     
  

 Shift

     
  

 Ctrl   

Ctrl C 

C 
Ctrl X 

C 
Ctrl V 

C 

Home 

End 

Shift

     

Home  

Shift

     

End  

Ctrl Shift

     

2  

Shift

     

J  

Ctrl Backspace

      

Ctrl A 

C 
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 نوشتپی

   عمال کنیدها اِنیا تغییرات دیگر در آ را حذف، کپی یا کات کنید هاتوانید آنمیبه هر شکل  هاکلمه یا کلمه انتخاببعد از. 

 هایگزینهفاصله برای اِعمال نیم ( از جمله دیگریCtrl+Deleteنیز ) کند. در حقیقت درستی عمل نمیها بهوجود دارد که در همه محیط

شود ولی در برخی از ها )مانند نرم افزار ورد( دیده نمیکند که در برخی از محیطاین عملگر یک کاراکتر بین دو بخش کلمه اضافه می

 ن فارسی استفاده کنید.برای زبا +2Ctrl+shiftصله استاندارد شود. بنابراین بهتر است همیشه از نیم فادیده می ها )مانند مرورگرها(محیط

 آیند:می شما کمک به ورد افزارنرم در میانبرها این
 

  متن انتخاب شده ←پررنگ )بولد( کردن 

  متن انتخاب شده ←مورب کردن 

  متن انتخاب شده ←خط کشیدن زیر 

 

  )به تعداد نامحدود( برگشت به عمل قبلی و حذف عمل آخر

  برگشت از میانبر باال

 

  چین کردن نوشتهراست

  چین کردن نوشتهچپ

  چین کردن نوشتهوسط

  (justifyبرابر کردن طول خطوط نوشته )

 

  های تایپ شدهبین پاراگرافحرکت 

  شدهرفتن به ابتدای متن تایپ

Ctrl B 

 
Ctrl I 

 
Ctrl U 

 

Ctrl R 

 
Ctrl L 

 
Ctrl E 

 
Ctrl J 

 

Ctrl Z 

 
Ctrl Y 

 

 Ctrl   

Ctrl Home 
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  شدهرفتن به انتهای متن تایپ

 

 در پاراگراف:

  خطی کردن فاصله بین خطوطیک

  خطی کردن فاصله بین خطوطدو

  ن خطوطخطی کردن فاصله بییک و نیم

  حذف کردن فاصله بین پاراگراف با پاراگراف قبلی

  افزایش تو رفتگی پاراگراف

  کاهش تو رفتگی پاراگراف

  (bullet)اعمال قالب لیست به پاراگراف 

  (line break)رفتن به خط جدید بدون ایجاد پاراگراف جدید

  (page break)رفتن به صفحه جدید 

 

  :در جدول

  رفتن به سلول بعدی و انتخاب محتوای آن

  آنرفتن به سلول قبلی و انتخاب محتوای 

  رفتن به اولین سلول موجود در سطر

  رفتن به آخرین سلول موجود در سطر

  رفتن به اولین سلول موجود در ستون

  رفتن به آخرین سلول موجود در ستون

Ctrl 1 

 
Ctrl 2 

 
Ctrl 5 

 

Ctrl 

Ctrl 0 

 

Ctrl Shift 

 

Ctrl M 

 
M 

C 

Shift 

 

Enter  

Enter  

Ctrl Shift 

 

L 

 

Tab 

Shift Tab 

 
Alt Home 

 
Alt End 

Alt pgup 

Alt pgdn 

Ctrl End
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 انتخاب کل جدول
 

 
 Numlockد در حالت خاموش بودن کلیدر سمت راست صفحه

 

 شدهبزرگ کردن همه حروف یا حرف اول کلمه انگلیسی انتخاب

shift→Shift→SHIFT 

 

 دو بار -بار کی

  ایدای که نوشتهتکرار آخرین کلمه

  داشته استجابجا کردن نشانگر بین سه جای آخری که قرار 

 

 :قالببرای اعمال 

  (Heading1) 1اعمال قالب سربرگ 

  (Heading2) 2اعمال قالب سربرگ

  (Heading3) 3اعمال قالب سربرگ 

  بندی یک بخشنتخاب قالبا

  بندی کپی شده به بخش انتخاب شدهاعمال قالب

 

  جستجو در متن

  نمایش پرینتپیش

  ذخیره کردن متن

 save asباز کردن پنجره 
 

  باز کردن یک فایل دیگر

حالت بدون موس برای انتخاب رفتن به 

 متن با کلیدهای جهتی

 

Alt 5 

Alt Ctrl 1 

 

Ctrl Shift 

 

C 

C 

Alt Ctrl 2 

 
Alt Ctrl 3 

 

Ctrl Shift 

 

V 

C 

Ctrl F 

F12 

Ctrl F12 

F8 

Ctrl F2 

F4 

Shift F5 

Ctrl S 

Shift F3 
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 آیند:می کارتان به میانبرها این یدهست مشغول آن در گردش و جستجو به و کنیدمی کار وب محیط در زیاد اگر
 

  نانتخاب آدرس موجود در باالی مرورگر برای ویرایش آ

  جدیدباز کردن یک تب 

 بستن تبی که در آن هستید
 

 

 فشردن دکمه میانی موس روی زبانه تب موردنظریا 

  ایدباز کردن مجدد تبی که به اشتباه بسته

  های در حال اجرا در مرورگرجابجا شدن بین تب

  تبی که در آن هستید (Refresh)تازه کردن 

  (Backرفتن به صفحه قبلی )

( اگر از میانبر باال Forwardرفتن به صفحه بعدی )

 ایداستفاده کرده

 

  جستجو در صفحه وب

  باز کردن یک پنجره جدید

  وساسکرول م       بزرگنمایی صفحه

  (بدون بزرگنمایینرمال )برگشت به حالت 

  صفحهج شدن از حالت تمامتمام صفحه کردن مرورگر یا خار

 

 نوشتپی

 کند.عمل میافزارها هم میانبر ارائه شده برای بزرگنمایی در مرورگر در محیط ورد و برخی دیگر از نرم 

 

Ctrl L 

Ctrl T 

C 

Ctrl W 

C 

Ctrl Tab 

C 
F5 

Ctrl Shift 

 

T 

C 

 Alt 

Alt   

Ctrl F 

C 
Ctrl N 

C 

Ctrl 0 

C 
F11 

Ctrl 
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 ستارجُ گروه
 جُستجو و ارائه راهکار

  

www.jostargroup.com 
 یانه با را تریعکار کردن سر یبرا ییترفندها

 (1399اردیبهشت -)ویرایش اول
 

 
ر در و متخصص داخل و خارج از کشو یاافراد حرفه یگروه جُستار با همکار

. کندیشما تالش م شرفتیو پ یباال بردن سطح آگاه یبرا ،مختلف یهانهیزم

 .دهدیشما ارائه م ازیرا متناسب با ن یو آموزش یمنظور خدمات علم نیا یبرا

 مشخصات مقاله: 

 دسته: فناوری دیجیتال

 زمینه: عمومی

  JG-006-001-02-01 کد مقاله: 
 بله: نیبر اساس نظرات مخاطب یروزرسانبه

 گروه جُستار مراجعه کنید. برای دریافت سایر خدمات به سایت 
www.jostargroup.com 

 تماس با ما:

Info@jostargroup.com 

 های اجتماعی دنبال کنیدکدهای تخفیف ما را در شبکهبرای دریافت خبر و 
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 آیند:می کار به میانبرها این دارند کار و سر آن با رایانه از کنندگاناستفاده همه که هم ویندوز محیط در
 

  هایی باز هستندنمایش دسکتاپ وقتی برنامه

  در حال کار بازگشت از نمایش دسکتاپ به برنامه

  های فعالپنجرهجابجا شدن بین 

  بستن پنجره در حال اجرا

  ش قرار گرفتن برنامه در حال اجرا در سمت چپ صفحه نمای

  جستجو در ویندوز

  قفل کردن سریع رایانه

  گرفتن عکس از صفحه نمایش

  صفحه نمایش به صورت عکسبزرگنمایی 

  کلیک(دیدن منوی عملیاتی در محل نشانگر )معادل راست

  تغییر نام فایل یا پوشه انتخاب شده 

  دو بار کلیک      یک فایل یا پوشه Propertieseدسترسی به قسمت 

  ویندوز یا برنامه در حال اجرا Helpباز کردن قسمت  

  File explorerباز کردن 
 File explorerدسترسی به قسمت آدرس در 

 My computerیا  This PCمانند 
 

 Task managerراه اندازی 
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 نوشتپی

  باالتر تصویر در پوشه  و 8 ویندوزارائه شده برای گرفتن عکس از صفحه نمایش در  میانبربا اعمالPictures شود و در ره میذخی

تخاب کنید تا بتوانید تصویر را مشاهده انرا   pasteکلیک گزینهبا راست paintدر برنامه  ،الزم است بعد از اعمال میانبر ترهای قبلویندوز

 کنید.

 های باز در سمت راست صفحه قرار عمال میانبر ارائه شده برای قرار گرفتن برنامه در حال اجرا در سمت چپ صفحه، لیست سایر برنامها با

ای مواقعی که این میانبر بر گیرد.مانده در سمت راست صفحه قرار میضای خالی باقیها آن برنامه در فگیرد و با انتخاب هر یک از آنمی

 ید دو برنامه را همزمان روی صفحه نمایش مشاهده کنید مناسب است.نیاز دار

 

 :کنید منتقل کیبورد به را موس کار ترفند این با ،کنید استفاده تانموس از نتوانستید دلیلی هر به ینزما اگر
 

بزنید. سپس در کادری                          سمت چپ کیبورد قرار دارند به همراه کلیدرا که در و                                 کلیدهای

سمت راست کیبورد، نشانگر موس را حرکت  2،4،6،8توانید با استفاده از کلیدهای حاال می .کلیک کنید OK شود بر رویکه باز می

 .یبورد انجام دهیدکوسیله ترتیب بدون نیاز به برنامه خاصی کار موس را به این ها را باز نمایید و بهبرنامه                   دهید و با

 دهد.کار را برای شما انجام میاین spaceاگر در صفحه مرورگر نیاز به تایید یا انتخاب یک گزینه داشتید کلید 

 کننده را فشار دهید.برای غیر فعال کردن این حالت مجددا همان سه کلید فعال

  

Shift 

 

Alt NumLock 

Enter  
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  کرد: ایجاد کلید صفحه توسط تنها مختلف افزارهاینرم محیط در نتوامی را مفید تصویری هایعالمت و نمادها از یخرب
 

 شوند:ایجاد می به شکل جزئی از متن جدول زیر به صورت همراه با تایپ اعداد           این نمادها به وسیله کلید    

 

 عدد نماد عدد نماد عدد نماد عدد نماد

☺ 1 ► 16 ▼ 31 ─ 196 

☻ 2 ◄ 17 ░ 176 ┼ 197 

♥ 3 ↕ 18 ▒ 177 ╚ 200 

♦ 4 ‼ 19 ▓ 178 ╔ 201 

♣ 5 ¶ 20 │ 179 ╩ 202 

♠ 6 § 21 ┤ 180 ╦ 203 

• 7 ▬ 22 ╣ 185 ╠ 204 

◘ 8 ↨ 23 ║ 186 ═ 205 

○ 9 ↑ 24 ╗ 187 ╬ 206 

◙ 10 ↓ 25 ╝ 188 ╤ 209 

♂ 11 → 26 ┐ 191 ╥ 210 

♀ 12 ← 27 └ 192 ╫ 215 

♪ 13 ∟ 28 ┴ 193 ╪ 216 

♫ 14 ↔ 29 ┬ 194 ┘ 217 

☼ 15 ▲ 30 ├ 195 ┌ 218 

 
 

  .این متن را برای استفاده با دوستانتان به اشتراک بگذارید 

 های اجتماعی دنبال کنید تا از انتشار مطالب جدید باخبر شوید. ما را در شبکه 

 jostargroup@های اجتماعی: آدرس ما در شبکه

 توانید مستقیما وارد شوید.های پایین صفحه میبا کلیک روی آیکون

Alt 
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