
 

 ברוכים הבאים לבחינה מבוססת מחשב של 

 מדריך לבחינה: עברית

 

הנערכות באמצעות מחשב ומתקיימות במרכזי הבחינה. מדריך זה הוא  IIAמדריך זה נועד לשרת את המועמדים המשתתפים בבחינות 

אופציונלי ומספק מידע שיסייע לכם להבין איך המבחן נראה, איך לנווט דרכו ואיך להשתמש בכלים השונים העומדים לרשותכם כמו 

 .למשל: מחשבון על המסך וסימון שאלות שבכוחן לסייע לנבחן במתן מענה לשאלות

 .מימיןשל הנושאים מופיעה בחלונית הניווט הנמצאת רשימה שלמה 

להדפיסו. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, נא להדפיס במצב הדפסה  גםניתן (, onlineבנוסף להיות המדריך זמין לצפיה באופן מקוון )

 .A4לרוחב על נייר 
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 שימוש במדריך

יופיע סרגל כלים  ,המסך תיאת הסמן קרוב לתחת תמקם/מיאם  Acrobat .Adobeמדריך זה תואם את כללי הניווט הרגילים של 

 :לניווט

 

 

 

 

 לוקח אותך לדף הקודם לוקח אותך לדף הבא. חץ קודם  הבא חץ  :עמוד הבא ועמוד קודם חיצי. 

  בתוך המדריך. ניתן להקליד בתוך התיבה מס' דף כלשהו וללחוץ על  שלךמראה את המיקום הנוכחי  : מונה הדפים

 כדי להגיע לאותו דף. Enterמקש 

  את הדף להקטיןלחץ על מקש זה כדי   את הדף להגדיללחץ על מקש זה כדי :  זום. 

 ימיןמ המתאים בחלונית הניווט על מנת לגשת לנושא מסוים לחץ על הקישור :קישור-היפר. 

: חלק מהנושאים כוללים דפי מידע רבים. במצב כזה, כותרת הנושא תציין את מס' הדפים המתייחסים לאותו נושא. למשל חשוב

 עמוד הבא כדי לקרוא את כל התוכן. חץיש ללחוץ על  “(2מתוך  1דף שימוש במחשבון )”בנושא 
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 קבלת הסכם הסודיות

אות הפסק דורש מכל נבחן לקרוא ולקבל את הסכם הסודיות לפני תחילת הבחינה. בבחינה עצמה, הסכם הסודיות כולל את IIA-ה

 הבאות:

 אני מסכים לציית ולהיות מחויב לכללים של לשכת המבקרים הפנימיים העולמית, לרבות הסכם סודיות זה ותנאי שימוש”

כלליים. אני מבין כי הבחינה של לשכת המבקרים הפנימיים העולמית הינה חסויה ומאובטחת, מוגנת על ידי חוקים אזרחיים 

 .ומקומות אחרים. בחינה זו היא סודית ומוגנת על ידי חוק זכויות יוצריםופליליים של ארצות הברית 

לא היתה לי גישה לשאלות ותשובות בזמן אמת שעשויות להופיע בבחינה שלי. אני מסכים שלא לדון בתוכן הבחינה עם 

 .אחרים

ן או חלקן, בכל צורה או אני לא אתעד, אעתיק, אחשוף, אפרסם, או אשכפל אף שאלה או תשובה המופיעות בבחינה, כול

בכל אמצעי לפני, במהלך או אחרי הבחינה, לרבות בעל פה; בכתב; בחדר צ'ט אינטרנטי, לוח הודעות או בפורום מקוון; 

 .או טקסט; או אמצעי אחר SMS באמצעות

י תשלום, דמ קראתי, הבנתי ואני מסכים לתנאים שנקבעו בהוראות ההסמכה של לשכת המבקרים הפנימיים העולמית כולל

מדיניות, ופסילת ציון כתוצאה מהתנהגות בלתי הולמת, אי סדירות, או הפרות הקוד האתי של לשכת המבקרים הפנימיים 

 .העולמית

ללשכת המבקרים הפנימיים העולמית יש את הזכות לעכב או לפסול כל ציוני בחינה כאשר, לשכת המבקרים  אני מסכים כי

 .יסוד אמיתי לשאלת תקפותו של ציון מכל סיבה שהיאהפנימיים העולמית קובעת שקיים 

אני מבין שאם אני לא מסכים להסכם סודיות זה והתניות אלה, אני לא אורשה לעבור את הבחינה, ודמי הבחינה אותם 

 .“שילמתי יחולטו

 .לא תוכל להמשיך לשלב הבא אם תסרב לקבל את התנאים הללו

אין לשכפל אף אחד מחלקי הבחינה ללא הסכמה בכתב מאיגוד . ים כל הזכויות שמורותשל איגוד מבקרים פנימי © זכויות היוצרים

 .מבקרים פנימיים
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 וההתקדמות שלךמעקב אחר הזמן 

העליונה של המסך. מתחת לשעון הזמן הנותר,  השמאליתידי צפייה בשעון בפינה -בכל שלב בבחינה תוכל לצפות בזמן הנותר לך, על

מתוך  1”מספר המסך או השאלה בה אתה צופה כרגע. לדוגמה, בד בבד ל, בבחינהשאלות או ה המסכיםמספר של סך כל ן ומחותראה 

 .שאלות 100מתוך  נהראשושאלה המציין שאתה רואה את ה “100

 

 

 

הקש על  ,התזכורותידי לחיצה עליהם. כדי לשחזר את -מספר השאלה על ושלהזמן של באפשרותך להקטין את גודל התזכורת 

 . הדקות האחרונות לבחינה תופיע תזכורת הזמן הנותר באופן אוטומטי 5 -. ב -ו   הצלמית

 :ממוזערזהו הקצה העליון של עמוד הבחינה המציג זמן והתקדמות  :דוגמא

 

 

 

 

 :גלוי: זהו הקצה העליון של עמוד הבחינה המציג זמן והתקדמות דוגמא
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 נווט במהלך הבחינה

 

 .כל הבחינה במהלךבתחתית המסך יהיו זמינים  הנמצאים (N)הבא  (P) הקודםכפתורי 

 

 

 מעביר את המשתמש קדימה ממסך אחד למסך הבא אחריו. (N) הבאכפתור 

 .מעביר את הנבחן בחזרה למסך הקודם (P) הקודםלאחר השאלה הראשונה כפתור 

 

 :ידי-לבחור את כפתורי ותפקודי הנווט עלניתן 

 הקשה על הכפתור המתאים עם העכבר, או 

 במקש  שימושTAB  לשונית( כדי לנוע בין האפשרויות ולחץ על מקש(spacebar .על מנת לבחור אפשרות )רווח( 

 

 :הקודם הבאזהו הקצה התחתון של עמוד הבחינה המציג את מיקום כפתורי  :דוגמא
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 שימוש בפס הגלילה

)פס הגלילה יכול להיות אנכי או  מספר שאלות עלולות לא להתאים לגודל המסך. עבור שאלות אלה, פס גלילה יופיע לאורך המסך

 .. על מנת לצפות בהמשך השאלה, הקש בעכבר וגלול את פס הגלילה או הקש על החיצים מכל צד של פס הגלילהאופקי(

 

 

 מתן מענה לשאלה.תזכורת לגלול את המסך מטה לפני  תופיעלתחתית המסך, עד במידה ותנסה להשיב על השאלה בלי לגלול 

 

 

 

 

 

ואח"כ גלול לתחתית הדף כדי לחשוף את המשך שאלת הבחינה. הקפד לקרוא את כל המידע   (O)אישור זכורת, הקשלסגירת הת

 לפני מתן תשובה לשאלה.בזהירות 

 : זהו הקצה התחתון של עמוד הבחינה המציג מחוון גלילה אופקי:דוגמא
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 (2מתוך  1)דף צפייה בשאלה שנכתבה בשפה האנגלית 

במידה והמבחן מופיע בשפה אחרת חוץ מאנגלית ניתן לצפות בתרגום של כל שאלה לאנגלית. כדי לראות את התרגום לאנגלית יש 

 .המופיע מתחת לשאלה Englishללחוץ על הכפתור 

 

 

 מסך תצוגה נפרד ייפתח ויציג את התרגום לאנגלית של שאלת המבחן הרלבנטית.
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 (2מתוך  2)דף צפייה בשאלה בשפה האנגלית 

תצוגת השפה האנגלית לא יתאים מסך זה יציג את שאלת המבחן הנוכחית בשפה האנגלית. במקרים מסוימים, הטקסט שבתוך מסך 

במלואו בתוך החלון. בשאלות אלה יופיע פס גלילה על חלק מהמסך כך שאפשר יהיה לגלול את הכתוב. כדי לקרוא את הטקסט במלואו 

 .יש להשתמש בעכבר כך שאפשר יהיה ללחוץ ולגרור את פסי הגלילה או יש ללחוץ על החיצים הנמצאים בקצוות פס הגלילה

 זהו מסך תצוגה באנגלית הכולל פס גלילה אופקי וגם אנכי.: דוגמא

 

 

 

 

 

 

את מסך תצוגת השפה האנגלית ניתן למקם מחדש על המסך. כדי להעביר את מסך התצוגה, הצב את הסמן על השורה הכחולה בחלקו 

 .הרצויי וגרור את המסך למיקום השמאלי של העכברכפתור ה, לחץ על באנגלית העליון של חלון התצוגה

ניתן לקבוע מה יהיה גודלו של מסך התצוגה באנגלית. כדי לבצע פעולה זו יש למקם את המצביע על הנקודות הלבנות בתחתית 

השמאלית או בצידו הימני של מסך התצוגה. בהמשך לחץ על הכפתור השמאלי של העכבר וגרור כלפי פנים )כדי להקטין את תצוגת 

 .יל את תצוגת המסך(נמסך( או כלפי חוץ )כדי להגד

 

 

התחתונה של החלון. עם  יתשמאלהבפינה  X-משסיימת לצפות במסך תצוגת השפה האנגלית תוכל לסגור אותו על ידי לחיצה על ה

 .זאת, אינך נדרש לסגור את המסך על מנת להמשיך לשאלת המבחן הבאה
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 (2מתוך  1)דף  מחשבוןבשימוש 

ישנה אפשרות שתרצה להשתמש במחשבון כדי לענות על שאלות מסויימות בבחינה. מחשבון מקוון הינו זמין. בכדי להשתמש 

 .המסך של עליונההימנית הפינה המחשבון הבמחשבון, לחץ על כפתור 

 

 

 

 .העליונה של המסךהימנית נה יבפ מחשבוןבכדי להשתמש במחשבון, לחץ על כפתור 

 

 

 .שני מצבי צפייה: סטנדרטי ומדעי למחשבון

        מצב סטנדרטי מצב מדעי
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 (2מתוך  2)דף  מחשבוןשימוש ב

הנמצא בפינה השמאלית של המחשבון, ואז תוכל לבחור בין מצב  (Modes) כפתור מצבבין שני המצבים הקש על לעבור  על מנת

 .ידעמאו  יטנדרטס

 

 

 

 

 

 

בכדי להזין מספרים אל המחשבון, תוכל להשתמש בעכבר כך שתוכל לבחור במקשי המחשבון או שניתן להשתמש במקשי המספרים 

 -Num Lock.ה פעיל את פונקצייתאך ורק אם תלהשתמש במקשי המספרים ניתן במקלדת שלך. 

בשימוש בפסיקים במקום נקודות כשמדובר במטבע ובשברים  אינו תומךהמחשבון  )עבור מועמדים המשתמשים בשפות רבות(: חשוב

או  7.5יש לגלות זהירות ולהכניס את המספר למחשבון כ  7,5עשרוניים. אם בשפת האם המועמד יכתוב מספר עם שבר בפורמט 

 75.אחרת המחשבון יתייחס למספר בטעות כ 

ניתן להעביר את חלון המחשבון למקום אחר על המסך. בכדי להעביר את המחשבון, מקם את הסמן בסרגל הכחול הנמצא לאורך הקצה 

 .וך את המחשבון למקום הרצויהעליון של חלון המחשבון, לחץ על המקש השמאלי של העכבר ומש

 .עליונה של המחשבוןה יתשמאלה בפינה X -משסיימת לעבוד עם המחשבון ניתן לסגור אותו על ידי לחיצה על ה

 :נושאים

ברוכים הבאים למדריך 

 לבחינה

 שימוש במדריך

 קבלת הסכם הסודיות

מעקב אחר הזמן 

 וההתקדמות

 במהלך הבחינה נווט

 שימוש בפס הגלילה

 בשפהצפייה בשאלה 

  האנגלית

 מחשבוןשימוש ב

  לסקירה חוזרתסימון שאלה 

  צפייה בדוגמא לשאלה

  שימוש במסך הסקירה

צפייה בשאלה במודול של 

 סקירה

 סיום הסקירה

 סיום המבחן

 קבלת תוצאות

 מדריך -סיום 

  



 

 חוזרת לסקירה שאלה סימון

העליונה  יתשמאלהבאפשרותך לסמן שאלה בבחינה אליה תרצה לחזור בשלב מאוחר יותר. כדי לסמן שאלה, הקש על הכפתור בפינה 

 .(Fסמן לסקירה )המתויג 

 

 

 

במידה וסימנת שאלה לסקירה, סמל של דגל יופיע ליד השאלה על מסך הסקירה. סקירה של שאלות חייבת להסתיים במהלך הזמן 

 שהוקצב לבחינה. באפשרותך לבחור שאלה לסקירה במידה וענית עליה או לא.

 :כדי לסמן שאלה לסקירה

  את המצביע על כפתור כדי להביאהשתמש בעכבר ( סמן לסקירהF) או לחילופין ,ואז לחץ על הכפתור השמאלי של העכבר 

  השתמש במקשTab  לשונית( כדי לנוע בין האפשרויות ולחץ על מקש(spacebar .על מנת לבחור אפשרות )רווח( 

סמן לסקירה -סימן של דגל יופיע בתוך המסגרת במידה והשאלה סומנה לסקירה. אם ברצונך לבטל סימון של שאלה, הקש על כפתור ה

(F) .שנית וסימון הדגל יעלם 

 

 ןסומ סומןלא 

  

 

 

 :נושאים

ברוכים הבאים למדריך 

 לבחינה

 שימוש במדריך

 קבלת הסכם הסודיות

מעקב אחר הזמן 

 וההתקדמות

 במהלך הבחינה נווט

 שימוש בפס הגלילה

 צפייה בשאלה בשפה

  האנגלית

 מחשבוןשימוש ב

  לסקירה חוזרתסימון שאלה 

  צפייה בדוגמא לשאלה

  שימוש במסך הסקירה

צפייה בשאלה במודול של 

 סקירה

 סיום הסקירה

 סיום המבחן

 קבלת תוצאות

 מדריך -סיום 

 



 

 צפייה בדוגמא לשאלה

 שאלה לדוגמא מוצגת להלן.

שם המבחן ושם הנבחן. ארבע האופציות למתן תשובה מופיעות מתחת לשאלה. כדי לענות לכל  מוצגיםבחלקו העליון של כל מסך, 

 .שאלה לחץ על כפתור הבחירה המופיע מול האופציה שנבחרה למתן תשובה

 

 

 

 

 

 

 

 

 שם / כותרת המבחן — 1

 שם הנבחן — 2

 שאלה — 3

 תשובות לבחירה — 4

 

 

 :נושאים

ברוכים הבאים למדריך 

 לבחינה

 שימוש במדריך

 קבלת הסכם הסודיות

מעקב אחר הזמן 

 וההתקדמות

 במהלך הבחינה נווט

 בפס הגלילה שימוש

 צפייה בשאלה בשפה

  האנגלית

 מחשבוןשימוש ב

  לסקירה חוזרתסימון שאלה 

  צפייה בדוגמא לשאלה

  שימוש במסך הסקירה

צפייה בשאלה במודול של 

 סקירה

 סיום הסקירה

 סיום המבחן

 קבלת תוצאות

 מדריך -סיום 

 

1 2 

3 

4 



 

 (2מתוך  1)דף שימוש במסך הסקירה 

 מסך הסקירה יוצג באופן אוטומטי בתום הבחינה. באפשרותך, לסקור שאלה בבחינה כל עוד נותר לך זמן.

 ( או סימן )+( הפס הכחול בראש כל מסך מסמן את האזורים השונים של מסך הסקירה. הקשה על סימן-) לפס הכחול  יםהימני
 .רשימת שאלות הבחינהההנחיות ו/או תאפשר לך להציג או להסתיר את 

  לשאלות המענה של החתך המסכם של ישמאלבצידו השלא נענו יופיע מספר השאלות. 

  לבטלאפשר לבחור או  על כפתור סמן לסקירה, יופיע דגל ליד השאלה על מסך הסקירה.בשאלה בבחינה במידה והקשת 
 מספר השאלה.ל מימיןעל הדגל המודגש  הקלקהשאלות נוספות  לסקירה על ידי 

 לא הושלם ”שאלות שלא נענו יסומנו בתווית“. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 :נושאים

ברוכים הבאים למדריך 

 לבחינה

 שימוש במדריך

 קבלת הסכם הסודיות

מעקב אחר הזמן 

 וההתקדמות

 במהלך הבחינה נווט

 שימוש בפס הגלילה

 צפייה בשאלה בשפה

  האנגלית

 מחשבוןשימוש ב

  לסקירה חוזרתסימון שאלה 

  צפייה בדוגמא לשאלה

  שימוש במסך הסקירה

במודול של צפייה בשאלה 

 סקירה

 סיום הסקירה

 סיום המבחן

 קבלת תוצאות

 מדריך -סיום 

  

 .הוסתר תוארהוהחלק של  1

 .נענו )לא כל השאלות במבחן זה מופיעות בדוגמא( שלאבמבחן זה סך של שלוש שאלות  2

 .לא נענו 20ו  7מס' שאלות  3

 .סומנו לסקירה 20ו  14שאלות  4

 

2 1 

4 

3 



 

 (2מתוך  2)דף שימוש במסך הסקירה 

 :דרכים על מסך הסקירה. הכפתורים הבאים זמינים על מסך הסקירהניתן לצפות בשאלות במספר 

 סקור הכל (A) – .הקש על סקירה כוללת כדי לסקור את כל השאלות והתשובות 

 סקור שאלות שלא הושלמו (I) – הקש כדי לסקור את כל השאלות שלא ענית עליהן. 

 סקור שאלות מסומנות (V) – .הקש כדי לסקור את כל השאלות שסומנו לסקירה 

 

 

 

 

 

 :נושאים

ברוכים הבאים למדריך 

 לבחינה

 שימוש במדריך

 קבלת הסכם הסודיות

מעקב אחר הזמן 

 וההתקדמות

 במהלך הבחינה נווט

 שימוש בפס הגלילה

 צפייה בשאלה בשפה

  האנגלית

 מחשבוןשימוש ב

  לסקירה חוזרתסימון שאלה 

  צפייה בדוגמא לשאלה

  שימוש במסך הסקירה

בשאלה במודול של צפייה 

 סקירה

 סיום הסקירה

 סיום המבחן

 קבלת תוצאות

 מדריך -סיום 

 



 

 צפייה בשאלה במצב סקירה

 :כלהלןפריט במצב סקירה ייראה דומה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .התחתונה של כל מסך הימניתיהיה זמין בפינה  (S) מסך סקירהאם עוברים למצב של סקירה כפתור 

 או הקלקה על כפתור הבא. מסך סקירהכפתור  עלקיימות שתי דרכים לניווט במצב סקירה: הקלקה 

  יעביר את הנבחן לשאלה הבאה. במסך הדוגמא המוצג לעיל, הקלקה על  הבא, הקלקה על הכפתור הכלאם מבצעים סקירה של

 .100מתוך  5כפתור הבא יעביר את הנבחן לשאלה מס' 

  על כפתור הבא יעביר את הנבחן לשאלה הבאה שלא נענתה. הקלקה הושלמו שלא שאלותאם מבצעים סקירה של 

  יעביר את הנבחן לשאלה הבאה שסומנהעל כפתור הבא  הקלקה שסומנו שאלותאם מבצעים סריקה של. 

 על מסך סקירה יעביר את הנבחן למסך סקירת הבחינה בכל זמן נתון הקלקה. 

 .למסך סקירת הבחינה אוטומטיבעת סיום סקירת כל השאלות בהתאם למצב שנבחר )סטנדרטי או מדעי( הנבחן יוחזר באופן 

 

 

 :נושאים

הבאים למדריך ברוכים 

 לבחינה

 שימוש במדריך

 קבלת הסכם הסודיות

מעקב אחר הזמן 

 וההתקדמות

 במהלך הבחינה נווט

 שימוש בפס הגלילה

 צפייה בשאלה בשפה

  האנגלית

 מחשבוןשימוש ב

  לסקירה חוזרתסימון שאלה 

  צפייה בדוגמא לשאלה

  שימוש במסך הסקירה

צפייה בשאלה במודול של 

 סקירה

 סיום הסקירה

 מבחןסיום ה

 קבלת תוצאות

 מדריך -סיום 

 



 

 סיום הסקירה

 .(E)סיים סקירה ניתן ללחוץ על כפתור  ,הבחינהמסך הסקירה של ללאחר השלמת פעילות הסקירה וחזרה 

 

 

 :סיים סקירה: זהו הכפתור של דף סקירת הבחינה של המבחן המראה את מיקומו של כפתור דוגמא

 

 

 

לאחר לחיצה על כפתור סיים סקירה תופיע הודעה בה הנבחן ישאל אם ברצונו לסיים את הסקירה. בהודעה תופיע אזהרה במידה וישנן 

 במבחן שאלות שלא נענו.

 

 

 

 

 

 

 לא ניתן. הודעה שנייה תופיע ותאשר שברצון הנבחן לסיים את הסקירה. לאחר סיום הסקירה (Y) כןהבחינה, הקש /לסיום הסקירה

 לגשת בחזרה למבחן.

 הקפד לקרוא את כל ההוראות על המסך בזהירות!

 :נושאים

ברוכים הבאים למדריך 

 לבחינה

 במדריךשימוש 

 קבלת הסכם הסודיות

מעקב אחר הזמן 

 וההתקדמות

 במהלך הבחינה נווט

 הגלילהשימוש בפס 

 צפייה בשאלה בשפה

  האנגלית

 מחשבוןשימוש ב

  לסקירה חוזרתסימון שאלה 

  צפייה בדוגמא לשאלה

  שימוש במסך הסקירה

צפייה בשאלה במודול של 

 סקירה

 סיום הסקירה

 סיום המבחן

 קבלת תוצאות

 מדריך -סיום 

 



 

 סיום המבחן

 

 העתק של התוצאות הלא רשמיות של המבחןלפנות לאחראי המבחן כדי לקבל ויציע לכם  סיים מבחןלאחר סיום הסקירה יופיע מסך 

 (E). סיים מבחן. כדי לסיים את המבחן יש ללחוץ על כפתור שלך

 

 

 :סיים מבחן: זהו החלק התחתון של מסך המבחן הסופי המראה את מיקומו של כפתור דוגמא

 

 

 

 .לאחר לחיצה על כפתור סיום המבחן תופיע הודעה בה ישאל הנבחן אם ברצונו לסיים את המבחן

 

 

 

 

 

 תופיע הודעה שנייה המאשרת שהנבחן נמצא בתהליך סיום של המבחן. (Y).כן על  הקלק

 

 :נושאים

ברוכים הבאים למדריך 

 לבחינה

 שימוש במדריך

 קבלת הסכם הסודיות

מעקב אחר הזמן 

 וההתקדמות

 במהלך הבחינה נווט

 שימוש בפס הגלילה

 צפייה בשאלה בשפה

  האנגלית

 מחשבוןשימוש ב

  לסקירה חוזרתסימון שאלה 

  צפייה בדוגמא לשאלה

  שימוש במסך הסקירה

צפייה בשאלה במודול של 

 סקירה

 סיום הסקירה

 סיום המבחן

 קבלת תוצאות

 מדריך -סיום 

 



 

המבחן תוצאות קבלת  

 .שלו לא רשמיותהתוצאות היספק לנבחן העתק של  אחראי המבחןלאחר סיום המבחן 

  הדיווח יאשר מצב זהאם הנבחן עבר בהצלחה את המבחן. 

 אם הנבחן נכשל הדיווח ילווה בציון ובזיהוי אותם תחומים הטעונים שיפור. 

 ציון מדווח: נכשל ציון מדווח: עובר

  

 

 :נושאים

ברוכים הבאים למדריך 

 לבחינה

 שימוש במדריך

 קבלת הסכם הסודיות

מעקב אחר הזמן 

 וההתקדמות

 במהלך הבחינה נווט

 שימוש בפס הגלילה

 צפייה בשאלה בשפה

  האנגלית

 מחשבוןשימוש ב

  לסקירה חוזרתסימון שאלה 

  צפייה בדוגמא לשאלה

  שימוש במסך הסקירה

צפייה בשאלה במודול של 

 סקירה

 סיום הסקירה

 סיום המבחן

 קבלת תוצאות

 מדריך -סיום 

 



 

 מדריך -סיום 

 

 תודה שסיימת הדרכה זו.

 .זה טקסטל מימיןבחלונית הניווט  , לחץ על הקישור המתאיםשוב לסקור תרצהאם ישנם נושאים 

 כדי לסגור את החלון הזה או כל חלון אחר בהדרכה זו. לחץ 

 : ניתן לחזור על הדרכה זו מספר פעמים.שים לב

 

 :נושאים

ברוכים הבאים למדריך 

 לבחינה

 שימוש במדריך

 קבלת הסכם הסודיות

מעקב אחר הזמן 

 וההתקדמות

 במהלך הבחינה נווט

 שימוש בפס הגלילה

 צפייה בשאלה בשפה

  האנגלית

 מחשבוןשימוש ב

  לסקירה חוזרתסימון שאלה 

  צפייה בדוגמא לשאלה

  שימוש במסך הסקירה

צפייה בשאלה במודול של 

 סקירה

 סיום הסקירה

 סיום המבחן

 קבלת תוצאות

 מדריך -סיום 

  



 


