
 

 

לקטרונית. מנת לאפשר להאזין לטקסט בצורה אתוכנת הקראה זו נועדה על 

 מדריך זה יסקור את התוכנה על שלל מרכיביה. 

 

 הפעלת התוכנה

 האישי על גבי ( יוצג במחשבךIcon, סמלה )לאחר התקנת התוכנה

 .אותה ואנו נלחץ פעמיים בכדי להפעיל "שולחן העבודה"

 

 קריאת טקסט בתוך החלון

 תפריטים: עליון ותחתון. 2-ן לראות שהיא מחולקת לנית לאחר פתיחת התוכנה,

  - תפריט עליון

 

  

 

 

 

 

16 Natural Reader – למשתמש מדריך 

 הפעל / עצור-1

 לצורך הקראה.

 מהירות הקראה-3 בחירת מקריא-2

(, 0י )סטנדרט

הפחתת מהירות 

( או 1-4)מינוס 

 הגברת מהירות

  (.9עד  1)פלוס 

 

 פונקציות נוספות-5

Miniboard 

 קובץ פתיחת-4



 

 – פתיחת קובץ

קבצי טקסט אותם תרצו לשמוע על ידי הקריין,  2באמצעות תוכנת הקראה זו ניתן לפתוח 

צריך ללחוץ על  סט הקריאה.קובץ השאלות וקובץ טק לדוגמה: בכדי לפתוח את הקבצים.

הרצויים  את הקובץ או הקבציםנבחר  א.

במחשב שלנו, או נגרור אשר שמורים 

 קבצים אלו לתוך התוכנה.

 

עינת הקבצים נמתין לט ב. לאחר מכן

 הקובץ הרצוי. נה ונפתח אתלתוך התוכ

 

 

 ברצוננו להקריא ונלחץ "הפעל".( את הטקסט אשר נצבע)נסמן  –ג. לאחר פתיחת הקובץ 

  



 קריאת טקסט בתוך החלון

  – טקסט(לוח תפריט תחתון )

 

 

 

 

 

 ( לתוך הלוח.Ctrl+V( או כדי להדביק )Ctrl+C) שתמש בקיצורי המקלדת כדי להעתיקניתן לה

 

 (Miniboardמחוץ לחלון ) טקריאת טקס

 נבצע את הפעולות הבאות: Wordעל מנת לקרוא טקסט מחוץ לחלון, לדוגמה על גבי מסמך 

 Moreנלחץ על בתפריט העליון בצד ימין 

 Miniboard-לאחר מכן יפתח תפריט ובו נבחר ב

 לון הקראה מוקטן שבו נשתמש.ייפתח ח בשלב זה

 

 .הפעלונלחץ על  Wordה)נצבע( את הטקסט בתוכנת נסמן  – MiniBoard-בכדי להשתמש ב

 לחזור למסך מלא של התוכנה נלחץ על הסמל על מנת  *

 

לתוך הטבלה הזו אנו 

נעתיק את תוכן 

הטקסט אשר ברצוננו 

 עבורו הקראה.בלבצע 

 פתיחת התוכנהב

 מופיע טקסט לדוגמה.

 קסיהתצוגת גופן לדיסל
 ניקוי לוח הגדל / הקטן טקסט

1 

2 

3 



 הקבצים בתוכנההיסטוריית 

 Moreקובץ שהעלנו בעבר, ניתן להיכנס לתפריט  שובבמידה ואנחנו מעוניינים לפתוח 

 ולשחזר את Document History-ולאחר מכן להיכנס ל

 .חזרההקובץ שהעלינו ב

 

 

  ייצוא / שמירת הקלטת ההקראה

את הקראת הטקסט אנחנו יכולים ללחוץ על  MP3בקובץ  מורלשבמידה ואנחנו מעוניינים 

Convert to MP3 ולשמור על הקובץ במחשב או להעביר על דיסק חיצוני. 

 

 

 

 

 ,בהצלחה

 טכנולוגי, מכללת אחוה-המרכז הלימודי

 


