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 א"פתש א'סמסטר  -מקוונות  בבחינות להתאמותהזכאים לסטודנטים  הנחיות

 

 ,וברכה שלום

 

אנו עושים מאמצים לאפשר את הזכאות להתאמות בבחינות ככל הניתן גם בבחינות מקוונות. עם זאת, 

 הנסיבות מאלצות מספר שינויים באופן היישום, וכן היערכות מראש ונכונות להסתגלות מצדכם. 

הכלים , וודאו תקינות (הסברים מצורפים) התוכנות מספר ימים לפני הבחינה הראשונה את התקינובבקשה 

 . הטכנולוגיים באמצעות התנסות מקדימה

 

 להלן אופן היישום של ההתאמות במהלך בחינה מקוונת:

 

יש לוודא תוקף ההתאמה באישור  .ניתנת באופן אוטומטי, בתנאי שההתאמה בתוקף -א. תוספת זמן 

 ההתאמות במידע האישי.

 

 יבוצע ע"י הקלדה במחשב. -ב. שכתוב / שעתוק בעברית 

 

   -בעברית  הקראהג. 

 

 .WORDלמודל הקורס תתווסף מטלה הכוללת בחינה בקובץ  .1

. WORD -ניתן להשתמש בתוכנה "טקסט לדיבור" הכלולה ב WORDלצורך הקראת הבחינה בקובץ  .2

 . בקישור זההוראות התקנה ושימוש 

, קורא המסך Narrator -ניתן להשתמש ב, WORDאם לא הועלתה מטלה נוספת הכוללת קובץ  .3

 -, לצורך הקראה מתוך המודל. לבחירתכם, ניתן להשתמש בWindows -החינמי המוטמע ב

Narrator גם להקראה של קובץ ה- WORD . בקישור זההוראות התקנה, הגדרה לעברית ושימוש .

 .Caps-Lock+R"י לחיצה על לאחר ההגדרה וההתקנה, הפעלת ההקראה ממיקום הסמן מבוצעת ע

 .בקישור זהאם במחשבכם לא מותקן קול דיבור בעברית, יש להתקין ע"פ ההנחיות  .4

 

 הוראות התקנה. Natural Reader ניתן להשתמש בתכנת ההקראה החינמית -תכנת הקראה באנגלית ד. 

  .זה בקישורושימוש 

 בקורסי אנגלית ייחודיים: מותר ללא אישור.  -

 בקורסי אנגלית: בכפוף להצגת אישור התאמות למשגיח/ה. -

 

  ך.ניתן להתאים במחשב את גודל התצוגה בהתאם לצור -. הגדלת שאלון ה

 

 )המשך בעמ' הבא(

https://support.microsoft.com/he-il/office/%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9-%D7%91%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98-%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%93%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%9B%D7%93%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98-%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A8%D7%9D-459e7704-a76d-4fe2-ab48-189d6b83333c
https://support.microsoft.com/he-il/help/22798
https://support.microsoft.com/he-il/office/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%93-%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98-%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8-windows-10-d5a6b612-b3ae-423f-afa5-4f6caf1ec5d3
https://www.naturalreaders.com/software.html
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 .לא תהיה הורדת ציון בשל שגיאות כתיב -. התעלמות משגיאות כתיב ו

 

יש לאשר את עצם השימוש ואת תוכן  - )במסלול האקדמי בלבד( . דף נוסחאות אישי מאושר ע"י המרצהז

 .מועד ולפני הבחינה הדף אל מול המרצה, מבעוד

 

 ישור התאמות למשגיח/ה.בכפוף להצגת א - ח. יציאה לשירותים )מעבר למוגדר בתקנון בחינות(

 

  - אלקטרונית )לתרגום מילה בודדת וללא חיבור לאינטרנט( מילונית / ט. שימוש במילון

 לעולים ובני החברה הערבית: בכפוף להצגת אישור התאמות למשגיח. -

 בקורסי אנגלית: מותר ללא צורך באישור. -

 בקורסי אנגלית ייחודיים: ישלחו הנחיות למשתתפי הקורס. -

 

 .תשומת לבכם כי כל חשד להעתקה יטופל בערכאות משמעתיות. י

 

 בברכת הצלחה בבחינות

 מדור תמיכה, מרכז שירות לסטודנט

 במערכת הפניותניתן לפנות אלינו בכל עניין 

 

 

https://www.ariel.ac.il/projects/tzmm/Menu.asp

