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 بر گوگل کرومکلیدهای میان

 هاها و سربرگ بر پنجرهکلیدهای میان

 کلید کاربرد

 Ctrl + N باز کردن یک پنجره جدید 

 Ctrl + Shift + N باز کردن یک پنجره جدید به صورت ناشناس 

 و کلیک روی لینک  Ctrlنگه داشتن کلید  باز کردن لینک در سربرگ جدید 

 و کلیک روی لینک  Shiftنگه داشتن کلید   باز کردن لینک در پنجره جدید 

 Alt + F4 بستن پنجره جاری 

 Ctrl + T باز کردن یک سربرگ جدید 

سربرگ آخر بسته   ۱۰باز کردن آخرین سربرگ بسته شده )گوگل کروم 
 دارد.(شده را در حافظه نگه می 

Ctrl + Shift + T 

 کشیدن لینک به سربرگ  کردن لینک در سربرگ تعیین شدهباز  

باز کردن لینک در یک سربرگ جدید در موقعیت تبیین شده در فضای  
 هابین سربرگ 

 ها کشیدن لینک به فضای بین سربرگ 

جا به جایی به سربرگ در موقعیت تعیین شده. عددی که فرد انتخاب  
 دارد.قرار  سربرگ کند، نشانگر موقعیتی است که در نوار می 

Ctrl + 1 تا     Ctrl + 8 

 Ctrl + 9 جا به جایی به آخرین سربرگ 

Ctrl + Tab جا به جایی به سربرگ بعدی  یا   Ctrl + PgDow 

Ctrl + Shift + Tab جا به جایی به سربرگ قبلی  یا    Ctrl + PgUp 

یا   Pop-Up)) Ctrl + W  بستن سربرگ کنونی یا باالپر Ctrl + F4 

 Alt + Home خانگی باز کردن صفحه 

 و سپس، انتخاب فایل Ctrl + O باز کردن یک فایل از روی کامپیوتر در گوگل کروم 

 برهای نوار آدرسمیان
 توان انجام داد. می وگل کروم  گر گ مرو آیند را در نوار آدرس  اقداماتی که در ادامه می 

 جستجو نوشتن متن مورد نظر برای   فرض انجام جستجو با استفاده از موتور جستجوی پیش 
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به آدرس وارد شده در نوار آدرس و باز کردن   com.و  wwwافزودن .
 آدرس وب 

  و  .www نوشتن بخشی از آدرس وب که بین
.com و سپس، فشردن کلیدهای  استCtrl + 
Enter 

انجام جستجو با استفاده از موتور جستجویی که کلیدواژه خاصی به آن  
گوگل کروم در   . وآن موتور جستج URLیا  است تخصیص پیدا کرده 

صورتی که موتور جستجوی مورد استفاده کاربر را بشناسد، آن را نمایش  
 ها جا به جا شد. توان در میان آن می  Tabدهد که با استفاده از می 

، فشردن  URL یا کلیدواژه موتور جستجونوشتن 
 و سپس، نوشتن عبارت مورد جستجو  Tabدکمه  

F6 برجسته کردن محتوا در ناحیه آدرس وب  Ctrl + L یا    Alt + D  یا 

 باز کردن آدرس وب در پنجره جدید 
 + Alt نوشتن یک آدرس وب و سپس، فشردن

Enter 

 های گوگل کرومبرهای ویژگی میان

 Ctrl + Shift + B )خاموش و روشن( تغییر وضعیت نوار بوکمارک  

 Ctrl + H مشاهده صفحه تاریخچه )تاریخچه مرورهای وب(

 Ctrl + J مشاهده صفحه دانلودها )دانلودهای انجام شده در مرورگر(

 Shift + Escape ( Task Managerنمایش مدیریت وظایف ) 

 برهای صفحات وبمیان

 Ctrl + P چاپ کردن صفحه کنونی 

 F5 بارگذاری صفحه کنونی 

 Esc توقف بارگذاری صفحه 

Ctrl + F5 نظر از محتوای کش شدهبارگذاری مجدد صفحه کنونی، صرف  یا   Shift + F5 

 و کلیک روی لینک   Altفشردن   دانلود کردن محتوای یک لینک 

 Find in Page Ctrl + Fباز کردن پنجره 

Find in Page Ctrl + Gپیدا کردن تطبیق بعدی برای ورودی در جعبه   F3  یا 

Find in Page Ctrl + Shift + Gپیدا کردن تطبیق قبلی برای ورودی در جعبه    Shift + F3  یا  

 Ctrl + U منبع کد نمایش دادن  

 ها به نوار بوکمارک ( لینک Dragکشیدن ) بوکمارک کردن لینک 

 Ctrl + D صفحه وب جاری بوکمارک کردن 

 ++Ctrl بزرگ کردن متن 
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 -+Ctrl کوچک کردن متن 

 Ctrl+0 بازگرداندن به سایز متن طبیعی 

 برهای متنمیان

 Ctrl + C؛ سپس، فشردن  برجسته کردن محتوا بوردکپی کردن محتوا به کلیپ 

 بورد چسباندن محتوای کنونی از کلیپ 
گر در متن و سپس، فشردن  قرار دادن اشاره 

Ctrl + V یا  Shift + Insert 

 بندی بورد بدون قالب چسباندن محتوای کنونی از کلیپ 
گر در متن و سپس، فشردن  قرار دادن اشاره 

Ctrl + Shift + V 

 بورد حذف محتوا و کپی کردن آن به کلیپ 
برجسته کردن محتوا در متن و سپس، فشردن  

Ctrl + X  یا  Shift + Delete 

 سایر موارد

و   Alt زمان و یا فشردن هم  Backspace رفتن به صفحه قبلی در تاریخچه وب برای سربرگ 
   نمای چپجهت

و   Altزمان یا فشردن هم   Shift + Backspace رفتن به صفحه بعدی در تاریخچه وب برای سربرگ 
 نمای راست جهت

دهد. با نوشتن یک کلمه بعد از این  »؟« را در نوار آدرس قرار می 
فرض سیستم کاربر  عالمت، جستجو با استفاده موتور جستجوی پیش 

 شود.انجام می 
Ctrl + K  Ctrl + E  ای  

گر در نوار آدرس و سپس،  قرار دادن اشاره  پرش به کلمه قبلی در نوار آدرس 
 چپ نمای و جهت  Ctrlزمان  فشردن هم 

گر در نوار آدرس و سپس،  قرار دادن اشاره  پرش به کلمه بعدی در نوار آدرس 
 راست نمای  و جهت  Ctrlزمان  فشردن هم 

 حذف کلمه قبلی در نوار آدرس 
گر در نوار آدرس و سپس،  قرار دادن اشاره 

 Ctrl + Backspaceفشردن 

 Space پایین کشیدن صفحه وب 

 Home رفتن به باالی صفحه وب 

 End رفتن به پایین صفحه وب 

 دستورات

 دستور کارکرد
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 about:stats نمایش آمارهای صفحه 

 about:memory نمایش کارکرد حافظه در یک مرورگر چند پردازشی 

 about:plugins های نصب شدهنمایش پالگین 

 about:histograms های اتصال نمایش زمان 

 about:dns اساننمایش اطالعات دی 

 about:cache نمایش صفحات وب کش شده

 about:network نمایش یک منو برای نظارت و تست شبکه 

 view-cache:stats نمایش اسناد کش شده 

 about:internet )محافظ صفحه نمایش قدیمی ویندوز( Easter Eggنمایش 

 chrome-resource:/newtab نمایش یک الگو برای صفحه خالی سربرگ  

 about:version نمایش اطالعات پیرامون مرورگر 
 

 
 )+کلیک کنید( فرادرس اینترنتهای مجموعه آموزش 

 

 

 .کنیدمراجعه  این لینک های« مجله فرادرس، بهنامه»تقلب برای مشاهده دیگر 
 

 

 مجله فرادرس عضو شوید. کانال تلگرام های منتشر شده، درنامهتقلب جهت آگاهی از آخرین 
 

 مجله فرادرس  تهیه و تنظیم:
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