
 درسراهنماي فضاي 

 راهنمای استفاده از فضای درس

www.islamiccourse.net 



 درسراهنماي فضاي 

 
 

 
 
 
 

آشٌایی با فضای درس ٍ بزای 

ًحَُ استفادُ اس آى در ایٌجا بِ  

تزم  در هحیط درس تاریخ اسالم 

یک هی رٍین ٍ با آى آشٌا هی  

 شَین  

 
 

ّواًطَر کِ در تصَیز هالحظِ  هی 

کٌیذ ٌّگام ٍرٍد بِ فضای درس 

با ًام درس ٍ استاد درس ٍ  

تَضیح هختصزی دربارُ درس 

 شَینرٍبِ رٍ هی 
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با  تقَین ایي اهکاى را بِ ها ّن هی دّذ کِ در 
ٍ یادداشتْای  آى ٍارد هحیط شَین کلیک رٍی 

  بگذارینشخصی سهاًذار 

 

 
 

سوت چپ تصَیز سیز را هی بیٌین کِ در آى در  
 :تَصیفی اس درس آهذُ است

 
 

ّواًطَرکِ  
هالحظِ  

هی کٌیذ در  
ایي تاریخ  
بزای ایي 

درس 
اهتحاى ، 
تکلیف یا 

ٍجَد ... 
 دارد
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      بِ ًَاری درس هحیط  راست سوت در
   جلسات آى در کِ بیٌین هی رٍ بِ رٍ شکل

 : است آهذُ هجشا صَرت بِ کالس

 

بزای  
باسشذى هٌَ 

رٍی ایي 
قسوت  

کلیک هی 
 کٌین
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 درسراهنماي فضاي 

قسوت ابتذایی ٍ یا عوَهی ّزدرس ها یک سزی اس هٌابع را هشاّذُ هی کٌین کِ استاد هزبَطِ بٌا بِ  در 
 :هَارد سیز را هشاّذُ هی ًوایین ًیاس کالس خَد قزار دادُ است هثال در درس تاریخ اسالم 

استاد در ایٌجا 
بزای اعالم 

خبزّای جذیذ 
خبزی تاالر 

ایجاد کزدُ 
 است

لیٌک هعزفی 
ٍ داًلَد هٌبع  

 درس

تاالری بزای 
پزسش 

ٍپاسخ بیي 
داًشجَ ّا ٍ 

 استاد 

کتاب ٍ 
هٌابع هَرد 

ًیاس بِ 
صَرت 

 یکجا

هٌابع السم بزای 
درس کِ بِ 

صَرت جلسِ ای 
 تٌظین شذُ است

عالهتگذاری 
رٍی ایي 

هزبع ًشاًِ 
پیشزفت 

 درسی است
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 با اًتخاب  هٌابع  ایي صفحِ باس هی شَد کِ ایي اهکاى را بِ ها هی دّذ کِ با کلیک رٍی ّز درس  درسراهنماي فضاي  درسراهنماي فضاي 
 :کتاب آى درس شَینٍارد  

با اًتخاب ایي گشیٌِ 
ٍارد کتاب آى درس هی 

 شَین
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 ای درسضورود به ف
 

در قسوت رٍ بِ رٍ ّفتِ اٍل درس تاریخ اسالم را  
 :هشاّذُ هی ًواییذ 

 فایل صَتی درس

 ٍرٍد بِ کتاب درس
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در ایٌجا هتي درس اٍل  
قابل هشاّذُ است کِ  

اهکاى چاپ  هتي ّن فزاّن  
 است

هطالعِ  
خالصِ  

 درس اٍل

استاد بزای ایي درس یک کتاب  
را ّن بِ عٌَاى هٌبع اصلی درس 

 هعزفی کزدُ است

 :پس اس کلیک کزدى رٍی هٌابع درس اٍل ٍارد هحیط سیز هی شَین
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پس اس پایاى جلسات  

آسهَى ًْایی بزگشار هی  

شَد کِ آسهَى سهاًذار  

است  ٍ در سهاى  

هزبَطِ کِ استاد درس 

تعییي هی کٌذ باس هی  

شَد ٍ در سهاى هقزر   

 بستِ  خَاّذ شذ
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