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 מדריך למשתמש –עלמה רידר 

 

 

 

 

 

 

 

לסייע לסטודנטים אשר מתקשים יא תוכנת הקראה אשר נועדה ה עלמה רידר

 טורי )שמיעתי(.ריאה באמצעות שימוש בערוץ האודיבק

והוא יסקור את התוכנה על מכללה האקדמית אחוה בנועד לסטודנטים זה מדריך 

 מרכיביה.

 

 הפעלת התוכנה

להקיש וכנה יוצג על גבי "שולחן העבודה". יש של הת (Iconסמלה )

 ( בכדי להפעילה.double clickעל המקש השמאלי בעכבר )

 

 הקראת טקסט בתוכנה

 לאחר פתיחת התוכנה, יופיעו המרכיבים שלה: 

 תפריט עליון

 

 

 

 

 מהירות–2 בחירת מקריא–1

 (0סטנדרט )

 -10נע בין 

 +.10ל

 הפעל / עצור-3
 פתיחת קובץ-4

 WORDתומך ב

 PDFובקבצי 

 שמירת הקלטה-5

 MP3נשמר כקובץ 
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 חלון הקראה

 

 .(Ctrl+V( או כדי להדביק )Ctrl+Cניתן להשתמש בקיצורי המקלדת כדי להעתיק )

 "האזנהצירוף תוכן הטקסט המתאים נלחץ על "לאחר 

 

 תפריט תחתון

 אפשרויות נוספות:  2יופיעו  חלוןבתחתית ה

  חלון צף – 1

 הגדרות – 2

 

*רכיב זה קיים עבור מי שיש לו רישיון לאפליקציה.     (Miniboardחלון צף )

 רישיון מהמכללה ניתן לזכאים להקראה בעברית בבחינות. 

על  ,, לדוגמההקראהמאפשרת להקריא טקסט מחוץ לחלון ה עלמה רידרתכנת 

לצורך כך נלחץ על או אתר אינטרנט )כולל המודל(.  Word ,PDFגבי מסמך 

 "חלון צףהאפשרות "

לתוך הטבלה הזו אנו 

נעתיק את הטקסט הרצוי 

 להקראה.
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  זה ייפתח חלון הקראה מוקטן.בשלב 

 אפשרויות: 2ישנן בכדי להקריא 

הדביק את הטקסט בחלון העתיק ולל .1

 ולהקיש על 'האזנה'.  המוקטן

. הטקסט יעבור F6ללחוץ על להעתיק ו. 2

 אוטומטית לחלון ההקראה וההקראה תתחיל. 

 -* לחזרה למסך הראשי יש ללחוץ על הסמל

 

 הגדרות התוכנה

 הגדרות התוכנה מאפשרות 

  עברית או קול בלבחור

 אנגלית ב

  לבחור גודל גופן בהתאם

 לנוחיותך

 

 שמירה".יש ללחוץ על " –לאחר בחירת הגדרות אלו 

 

 טעינת מסמך להקראה

 הקראה.ניתן לפתוח קובץ טקסט אשר מיועד ל עלמה רידרבאמצעות 

 אנגלית. עברית ובקריאה בדוגמה: קובץ שאלות או קובץ טקסט לל

 " טעינת מסמך להקראה <"נלחץ על הכפתור 

 



 
 

4 
 

 

 

 ( אשר שמור במחשב שלנו.doc, docx, pdfבשלב זה נבחר את הקובץ הרצוי )

 

בתוך התוכנה, כך  הקראהקובץ המסמך שנבחר יומר לטקסט ויופיע בחלון ה

 ". האזנהשלאחר העתקתו לחלון זה יש ללחוץ על "

 הקלטת תוכן ההקראה

ניתן ללחוץ  –את הקראת הטקסט  MP3במידה והינכם מעוניינים לשמור בקובץ 

 שמופיע בצד שמאל בתפריט העליון. "שמירה"על הכפתור 

 ."לפני שמירת התוכן המוקרא, יש לבצע "האזנה 

 

 בהצלחה,

 צוות דיקן הסטודנטים

 טכנולוגי-המרכז הלימודי

 אחוה המכללה האקדמית

 

 


