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 SpeadReading Toolהוראות הפעלה 
 

 כללי

גבי המסך לשיפור -מאפשרת הרצת טקסט חופשי במהירות רצויה על SpeadReading Toolאפליקציה 
 .מיומנות הקריאה המהירה והעשרת אוצר המילים המצולמות של המתרגל

 הפעלההוראות 

מספר המילים , יישורם, קבע את מהירות הופעת המילים, הדבק טקסט חופשי בחלון הטקסט
 .להפעלה ”Start“להופעה בכל פעם ולחץ 

 הגדרות מסך ראשי

Words per Minute  

 ). מהירות מילים לדקה(קבע את מהירות הופעת מילה בודדת 

 .הנושא בחשבון אם בחרת בהופעת יותר ממילה אחת בכל פעם ילקח, שים לב

Align 

 .קבע לאן ייושר הטקסט במהלך הריצה

Right to Left 

 יישור חלונית הטקסט

Number of Words 

 .קבע כמה מילים תופענה בכל פעם בזמן ריצה

Run Immediate 

 .או לחילופין מעבר למסך התחלה" Start"קבע האם תתחל הריצה מיד בלחיצה על 

Clear Text 

 .נקה חלון טקסט

Start 

 .הפעלת הריצה על הטקסט הנוכחי
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Statistics 

 ).מספר המילים בטקסט הנבחר אל מול המהירות שנבחרה(מקרה את זמן הריצה המשוער 

 Settings-הגדרות לשונית ה

 .מנת לקבוע את ברירות המחדל המועדפות עליך-השתמש בלשונית זו על

Font Name 

 .קבע את סוג הגופן

Font Size 

 .הגופן קבע את גודל

Font Color 

 קבע את צבע הגופן

BackColor 

 .קבע את צבע הרקע

Delimiters 

 (" ").שנה את תוחם הטקסט אם שונה מרווח 

Text Align 

 .קבע את יישור הטקסט בזמן ריצה

Right to Left 

 .קבע את יישור הטקסט בחלון הטקסט

Number of Words 

 .קבע כמה מילים תופענה בכל פעם בזמן ריצה

Run Immediate 

 .או לחילופין מעבר למסך התחלה" Start"קבע האם תתחל הריצה מיד בלחיצה על 

 טיפים חשובים

 מהירות התחלתית
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התחל במהירות זו ולאט לאט טפס . מילה בדקה 100-150זכור כי אדם ממוצע קורא במהירות של 
 .מעלה

 כמות טקסט

אנו ממליצים להתחיל בכמות טקסט כזו שלא , בכדי לא להכביד יתר על המידה בשלבים הראשונים
. מילה 120-150אם הנך מתחיל התחל בטקסט בעל אורך מילים . תעלה על דקה אחת בזמן ריצה

הוסף טקסט באורך כזה שעדיין יתחום את זמן , מילה לדקה 200-250כאשר תתקדם למהירות של 
 . למההריצה לדקה ש

 מספר מילים 

ככל שתתקדם עם האימון . אנו ממליצים להתחיל בשלבים הראשונים בהופעת מילה בודדת בכל פעם
 .תוכל להוסיף עוד ועוד מילים ובכך להגדיל את החשיפה בכל פעם ליותר מילים

 טיפים בזמן ריצה

 .לחיצה על מקש הרווח תעצור את הריצה  - רווח

Page Down  -  לחיצה עלPage Down תחזיר את הריצה מספר מילים אחורה. 

Page Up –  לחיצה עלPage Up תקפיץ את הריצה מספר מילים קדימה. 

 . האופציות לעיל יעילות במידה ובחרתם להריץ מאמר עם מספר מילים רב והופרעתם במהלך ריצה

Esc –  לחיצה עלEsc תבטל את הריצה. 

 

  SpeadReading Toolאודות 
SpeadReading Tool בהשראתה ובהנחייתה של הגב יואב צבעוניי "נכתבה ע, אייל ברשי "תוכננה ע '

 .שולמית אסיף
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