
2  •		موزابوك	
	نصب،	شروع،	نقشه	صفحه	نمایش

	نشریات	باز،	افزودن	PDF	و	PPT،		جهت	یابی
به	روزرسانی	نشریات،	نشریات	جدید

14  •		محتوای	گزینه	تکمیلی	
	گزینه	های	تکمیلی	پویا

	صحنه	های	سه	بعدی	و	فیلم	ها
	الیه	ها،	ابزارها	و	بازی	ها

وسایل	نقاشی،	ویرایشگر	آزمون
34  •		كتاب	های	تمرین	

	كار	بر	روی	صفحات
	نمودار	درختی،	انیمیشن

	ابزار	هندسی،	یادداشت	ها	و	لینک	ها
	هماهنگ	سازی،	قالب	ها

كتاب	های	تمرین	در	موزاوب
44  •		ویژگی	های	دیگر	

	جستجو	كردن،	نحوه	استفاده	از	راهنما
	ضبط	كننده	چند	رسانه	ای،	چاپ

	تشخیص	دست	خط،	تنظیمات،	تکلیف	خانه
	كار	كالسی،	موزابوك	در	پلت	فرم	های	چندگانه

	به	روز	رسانی	و	بازخورد	موزابوك	و	موزاوب
مجوزهای	موزابوك

راه	اندازی	اولیه	
موزابوك



راهنماهاى موزابوک

موزابوك	چیست؟
موزابوك	یک	نرم	افزار	جامع	آموزشی	تعاملی	است	كه	برای	آموزش	

كلیه	دروس	تمامی	مقاطع	تحصیلی	طراحی	و	تولید	شده	است.

شما	می	توانید	كتاب	های	درسی	دیجیتال	را	در	موزابوك	نمایش	داده	و	آنها	را	تنها	با	چند	كلیک	
با	محتوای	دیجیتال	)فیلم	ها،	كلیپ	های	صوتی،	صحنه	های	سه	بعدی	و	تمرینات(	تکمیل	كنید.

	شما	می	توانید	سخنرانی	های	جالب،	برنامه	های	درسی	و	برگه	های	كاری	را	بسازید	كه	
توجه	دانش	آموزان	را	جلب	كنید	و	به	آنها	كمک	كنید	موضوع	را	بهتر	درك	كنند.

	موزابوك	انتخابی	هوشمندانه	و	كاربردی	
	برای	استفاده	در	تخته	های	تعاملی	

و	كامپیوترها	-	در	محیط	مدرسه	و	خانه	است.

	شما	می	توانید	ارائه	خود	را	به	راحتی	در	
	خانه	تان	ایجاد	كنید	و	روز	بعد	در	كالس	

درس	استفاده	كنید.

	با	استفاده	از	قابلیت	هماهنگ	سازی	
	آنالین،	به	تمام	محتویات	خود	

	در	هر	كامپیوتری	كه	نرم	
	افزار	موزابوك	بر	روی	

	آن	نصب	است،	
دسترسی	پیدا	می	كنید.

نرم	افزار	چه	مواردی	را	پیشنهاد	می	دهد؟
شما	می	توانید	كتاب	های	تمرین	خود	را	در	داخل	نرم	افزار	ایجاد	كنید	و	حتی	می	توانید	فایل	های	پی	دی	اف	را	به	آن	
بیافزایید.	و	یا	توسط	ابزارهای	حرفه	ای	ترسیم	شکل	های	مورد	نظر	خود	را	در	آن	ها	رسم	كنید	و	به	راحتی	با	محتوای	

تعاملی	كتابخانه	رسانه	ها	آن	ها	را	هیجان	انگیزتر	نمایید.	شما	همچنین	می	توانید	ارائه	خود	را	انیمیشنی	كنید.

2موزابوك
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ابزار	و	بازی	ها
	دسترسی	به	بیش	از	صد	ابزار	و	بازی	كه	با	هدف	تمرین	كردن	مباحث	درسی	جدید	و	تقویت	

هوش	هیجانی،	تفکر	منطقی،	قدرت	استدالل	و	توانایی	حل	مسئله	طراحی	شده	اند.

پلت	فرم	آنالین	برای	یادگیری	در	منزل
	موزاوب	بخشی	از	سیستم	آموزشی	mozaLearn	است	كه	برای	استفاده	دانش	
	آموزان	و	آموزگاران	در	خانه	تولید	شده	است.	استفاده	از	موزاوب	یادگیری	در	

منزل	را	لذت	بخش	تر	و	موثرتر	می	كند.

 •		به	محض	ثبت	نام،	شما	می	توانید	به	بینشی	در	دنیای	چشمگیر	و	تعاملی	موزاوب	
دست	یابید،	اما	شما	باید	برای	لذت	بردن	از	تمام	مزایایی	كه	موزاوب	ارائه	می	دهد،	

مجوز	نرم	افزار	را	خریداری	كنید.

 •		با	استفاده	از	موزاوب	به	صورت	آنالین	می	توان	به	محتوای	آموزشی	موزابوك	
دسترسی	پیدا	كرد.

 •		شما	می	توانید	صفحات	كتاب	های	درسی	دیجیتال	خود	را	ورق	بزنید،	بخش	های	
	صفحه	را	بزرگتر	كنید،	و	محتوای	گزینه	تکمیلی	تعاملی	مرتبط	با	موضوع	

)صحنه	های	سه	بعدی،	فیلم	های	آموزشی،	فایل	های	صوتی	و	تمرینات(	را	پخش	كنید.

كتابخانه	رسانه
	شما	می	توانید	در	كتابخانه	رسانه	متناسب	با	هر	مبحث	درسی،	از	بین	هزاران	

	گزینه	تکمیلی	تعاملی	انتخاب	كنید	و	بالفاصله	در	پخش	كننده	رسانه	تعبیه	شده	در	
موزاوب	پخش	كنید.

•		بیش	از	هزار	و	دویست	صحنه	سه	بعدی	تعاملی

•		صدها	فیلم

•		تصاویر،	فایل	های	صوتی،	تمرینات	و	گزینه	های	تکمیلی	دیگر

3
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كد	مجوز	موزابوك
كد	مجوز	برای	تأیید	اینکه	شما	یک	كاربر	مجاز	هستید،	استفاده	می	شود.
با	یک	كد	مجوز،	تنها	می	توانید	موزابوك	را	بر	روی	یک	كامپیوتر	در	یک	

زمان	اجرا	كنید.	)برای	اطالعات	بیشتر،	به	صفحه	۵۹	مراجعه	كنید.(

نکته
	پس	از	نصب	نرم	افزار	كد	مجوزی		را	كه	هنگام	خرید	نرم	افزار	دریافت	كردید،	وارد	كنید.	
	.	كنید	انتخاب	را	آزمایشی	نسخه	حالت	اید،	نکرده	خریداری	را	موزابوك	مجوز	كد	شما	اگر	

اتصال	به	ینترنت	برای	تایید	كد	مجوز	الزم	است.

نصب	ساده
	نصب	كننده	موزابوك	را	از	وب	سایت	آموزشی	موزایک	دانلود	كنید.	نرم	افزار	نصب	شده	

	را	اجرا	كنید	و	دستورالعمل	ها	را	دنبال	كنید	.	هنگامی	كه	نصب	كامل	شد،	می	توانید	برنامه	
را	با	كلیک	كردن	روی	آیکون	دسکتاپ	شروع	كنید.

الزامات	سیستم

•			كامپیوتر	یا	لب	تاپ
•				سیستم	عامل:	مایکروسافت	ویندوز	XP SP3	یا	جدیدتر

 •				2۰۰	مگابایت	فضای	آزاد	دیسک	برای	استفاده	آنالین	و	2	گیگابایت	برای	
استفاده	آفالین	بدون	كتاب	)بسته	های	كتاب	دیجیتال	با	گزینه	های	تکمیلی	آنالین	
نیاز	به	2۰	تا	۸۰	مگابایت	به	ازای	هر	كتاب	دارد؛	بسته	های	با	گزینه	های	تکمیلی	

آفالین	به	1-2	گیگابایت	برای	هر	كتاب	نیاز	دارند(
•				َرم:	1	گیگابایت

•				پردازنده:	اینتل	پنتیوم	4	یا	باالتر،	AMD Athlon	یا	جدیدتر
•				GPU:	كارت	گرافیک	برای	سه	بعدی،	2۵۶	مگابایت

•				رزولوشن	صفحه	نمایش:	حداقل	1۰24	در	۷2۸

4نصب
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ایجاد	حساب	موزاوب
		دكمه	روی	كنید،	می	شروع	را	موزابوك	شما	كه	بار	اولین	

	ایجاد	حساب	كاربری	جدید	كلیک	كنید	تا	حساب	موزاوب	خودتان	را	ایجاد	كنید.
اطالعات	شخصی	خود	را	وارد	كنید		و	سپس	روی	ایجاد		كلیک	كنید.

	شما	نام	كاربری	و	رمز	عبور	جدید	خود	را	از	طریق	ایمیل	دریافت	خواهید	كرد.	
	از	آن	ها	استفاده	كنید	تا	وارد	پورتال	موزاوب	شوید.

	نام	كاربری	و	رمز	عبور	شما	به	طور	خودكار	ایجاد	خواهد	شد،	اما	شما	می	توانید	
پس	از	ورود	به	موزاوب	رمز	عبور	خود	را	در	فهرست	پروفایل	عوض	كنید.

حساب	موزاوب	چیست؟
	یک	حساب	كاربری	موزاوب	یک	حساب	كاربری	آنالین	است	كه	شما	را	قادر	می	سازد	

	تا	به	محتوای	تعاملی	كتابخانه	رسانه	در	موزابوك	)صحنه	های	سه	بعدی،	فیلم	ها،	صداها،	تصاویر	
و	تمرین	های	تعاملی(	دسترسی	پیدا	كنید	و	محتوای	ایجاد	شده	بر	روی	كامپیوترهای	مختلف	را	به	

اشتراك	بگذارید.

	شما	می	توانید	از	حساب	خود	برای	ورود	به	موزاوب	استفاده	كنید	و	به	صورت	آنالین	به	كتاب	
های	درسی	دیجیتال	و	محتوای	تعاملی	دسترسی	داشته	باشید.

.	كنید	وارد	را	خود	عبور	رمز	و	كاربری	نام	دارید،	موزاوب	حساب	یک	حاضر	حال	در	شما	اگر

اگر	هنوز	حسابی	ندارید،	حساب	كاربری	آنالین	موزاوب	خود	را	ایجاد	كنید.

نکته
	شما	می	توانید	كتاب	های	تمرین	خود	را	در	حساب	كاربری	mozaLearn	خود	بارگذاری	كنید	
و	آنها	را	در	هر	كامپیوتری	كه	موزابوك	را	اجرا	می	كنید	مشاهده	كنید.	همچنین	نرم	افزار	را	به	

	گونه	ای	تنظیم	كنید	تا	تغییرات	اعمال	شده	به	طور	خودكار	در	حساب	كاربری	شما	ذخیره	گردد	
به	این	صورت	كتاب	های	تمرینی	شما	همیشه	همگام	سازی	خواهند	شد.

5حساب	موزاوب
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ساخت	حساب	كاربر	محلی	موزابوك
	برای	اینکه	بتوانید	از	موزابوك	بر	روی	كامپیوتر	خود	استفاده	كنید،	باید	یک	حساب	
كاربری	محلی	ایجاد	كنید.	از	این	برای	وارد	شدن	هنگام	شروع	برنامه	استفاده	كنید

•		كتاب	های	تمرین	خود	را	ایجاد	كنید،

•		تغییراتی	را	كه	شما	برای	نشریات	انجام	داده	اید	ذخیره	كنید

•		نحوه	نمایش	را	سفارشی	كنید.

یک	نام	كاربری		و	رمز	عبور		را	وارد	كنید	و	عکس	پروفایل		را	انتخاب	كنید.

حساب	كاربری	محلی	موزابوك	چندگانه
	شما	می	توانید	به	صورت	زیر	حساب	كاربری	محلی	چندگانه	
	را	در	یک	كامپیوتر	ایجاد	كنید.	همچنین	می	توانید	حساب	

كاربری	خود	را	به	موارد	زیر	لینک	كنید:

،	موجود	موزاوب	كاربری	حساب	یک		•
.	جدید	موزاوب	كاربری	حساب	یک		•

.	كنید	رد	را	مرحله	این	توانید	می	شما	اما

شما	همچنین	می	توانید	حساب	موزاوب		خود	را	از	فهرست	
تنظیمات	انتخاب	كنید.

نکته
	اگر	از	موزابوك	بر	روی	چندین	كامپیوتر	استفاده	می	كنید،	بهتر	است	كه	كاربران	محلی	خود	

را	به	یک	حساب	موزاوب	لینک	كنید	تا	بتوانید	محتوای	مشابه	را	در	هر	كامپیوتری	مشاهده	كنید.

6كاربر	محلی	موزابوك
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ورود	به	سیستم
	4زبان	مورد	نظر	خود	را	در	موزابوك		انتخاب	كنید	و	در	صورت	نیاز	

.	شود	شما	دستگاه	با	متناسب	نمایش	صفحه	تا	دهید	تغییر	را	زوم	فاكتور
.	كنید	وارد	را	خود	رمز	و		كنید	انتخاب	را	خود	پروفایل	عکس

•		شما	می	توانید	یک	انشریه	را	برای	باز	كردن		انتخاب	كنید.
•		شما	می	توانید	یک	كتاب	تمرین	جدید		ایجاد	كنید.

.	دهید	ادامه	كردید	ترك	كه	دفعه	آخرین	از	توانید	می	شما		•
•		اگر	می	خواهید،	می	توانید	یک	حساب	كاربری	جدید	محلی	ایجاد	كنید.

انتخاب	یک	نشریه
	یک	نشریه	را	با	پیمایش	از	طریق		كتاب	های	در	دسترس	و	كتاب	های	تمرین	در	پایین	
	پنجره	انتخاب	كنید.	اگر	لیست	بیش	از	حد	بلند	است،	می	توانید	با	موضوع،	درجه	و	نوع	

.	كنید	فیلتر	نشریه

	.	كنید	كلیک	كردن	باز	آیکون	یا	جلد	روی	نشریه،	یک	كردن	باز	برای	
شما	همچنین	می	توانید	ایجاد	یک	كتاب	تمرین	جدید	یا	آخرین	عملکرد	حالت	اینجا	را	انتخاب	كنید.

	برای	بستن	برنامه	یا	بازگشت	به	صفحه	ورود	به	سیستم،	روی	آیکون	x	در	گوشه	
.	كنید	كلیک	راست	سمت	باال

7تنظیمات	موزابوك
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۵.	صفحه	جدید	در	كتاب	تمرین
از	این	ابزار	برای	ایجاد	یک	كتاب	تمرین	جدید	استفاده	

كنید	یا	یک	صفحه	جدید	برای	یک	كتاب	تمرین	باز	كنید.

1.	نوار	نشریه
	شما	می	توانید	چندین	نشریه	را	همان	
زمان	باز	كنید.	نشریه	فعال	را	با	كلیک	

روی	نوار	تنظیم	كنید.

4.	نوار	ابزار
نوار	ابزار	دسترسی	به	عملکردهای	برنامه	

مشخصی	را	فراهم	می	كند.

1۰.	اطالع	رسان	نوار	وظیفه
شما	همیشه	می	توانید	در	اینجا	به	نشریات	

و	پنجره	های	باز	دسترسی	داشته	باشید.

۷.	ضبط	كننده	چند	رسانه	ای
	ذخیره	عکس	های	صفحه	یا	بخش	های	

صفحه،	ضبط	صدا	یا	فیلم.

12.	ابزارهای	رسم	خالق
	از	ابزارهای	رسم	تعبیه	شده	برای	مصور	

كردن	كتاب	ها	و	كتاب	های	تمرین	استفاده	كنید.

3.	تنظیمات
از	پانل	برای	سفارشی	كردن	برنامه	

	استفاده	كنید	تا	به	بهترین	وجه	متناسب	
	با	نیازهایتان	شود	.	این	امر	كار	شما	

11.	جامدادیرا	سریعتر	و	جالب	تر	می	كند.
شما	می	توانید	به	راحتی	در	اینجا	به	ابزارهای	
طراحی	دسترسی	داشته	باشید.	شما	می	توانید	
مواردی	را	كه	بر	روی	صفحه	انتخاب	می	كنید	

با	كشیدن	آنها	به	سطل	آشغال	حذف	كنید.

۹.	ابزار	فعال
	ابزارهایی	كه	انتخاب	می	كنید	می	تواند	

به	عنوان	آیکون	ها	و	یا	عکس	های	كوچک	
در	كتاب	ها	و	كتاب	های	تمرینی	كه	می	تواند	

باز	شود،	قرار	گیرد.

۸.	راهنما
راهنمای	موزابوك	برای	ارائه	پشتیبانی	برای	
تمام	عملکردهای	برنامه	طراحی	شده	است.	

برای	یادگیری	نحوه	مدیریت	نرم	افزار	
و	ابزار،	از	راهنمایی	ویدیویی	استفاده	كنید.

۶.	كتابخانه	رسانه
مرور	و	جستجوی	محتوای	تعاملی:	صحنه	های	
سه	بعدی،	تصاویر	و	فایل	های	صوتی	و	فیلم.

2.	ابزار
برنامه	های	كاربردی	و	بازی	های	توسعه	

	مهارت	ها	و	منطق	برای	اهداف	تصویرسازی	
	و	آزمون	طراحی	شده	اند.	محتوای	متنی	

	و	تصویری	در	ابزارها	می	تواند	به	نشریات	
و	كتاب	های	تمرینی	موزابوك	وارد	شود.

8نقشه	صفحه
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1.	كجا	پیدا	كردن	نشریات
.	كنید	كلیک	ابزار	نوار	در	كردن	باز	آیکون	روی	

.	كنید	انتخاب	موجود	نشریات	نمایش	برای	را	كتاب	فهرست	آیتم
	از	كلیدها	برای	جابجایی	بین	كتاب	ها	یا	كتاب	های	تمرین	

.	كنید	استفاده	خود

۵.	چگونه	بستن	نشریات	شما
	روی	نماد	x	واقع	در	سرتیتر	كنار	عنوان	نشریه	در	

.	كنید	كلیک	انتشار	كلید
	شما	همچنین	می	توانید	نشریات	خود	را	از	اطالع	

. رسان	نوار	وظیفه	ببندید	

2.	چگونگی	باز	كردن	نشریه
.	كنید	باز	را	آن	تا	كنید	كلیک	نشریه	یک	روی	بر

اگر	لیست	نشریات	بیش	از	حد	بلند	است،	از	فیلترهای	موجود	
.		كنید	استفاده	كالس	یا	موضوع	كردن	فیلتر	برای	سرتیتر	در

	شما	همچنین	می	توانید	فایل	های	پی	دی	
	اف	را	در	فهرست	افزودن/خروجی	گرفتن	
باز	كنید	.	سپس	آن	ها	می	توانند	مانند	

كتاب	های	تمرین	مورد	استفاده	قرار	گیرند.

4.	چگونگی	ذخیره	نشریات	شما
.	كنید	انتخاب	آپ	پاپ	منوی	در	را	ذخیره	فهرست	آیتم	و	كنید	كلیک	ابزار	نوار	در	باز	آیکون	روی	بر

		وظیفه	نوار	رسان	اطالع	آیکون	روی	بر	كردن	كلیک	با	توانید	می	همچنین	
و	سپس	آیکون	ذخیره	در	كنار	عنوان	نشریه،	تغییرات	را	ذخیره	كنید.

3.	چگونگی	جابجایی	بین	نشریات	باز
	بر	روی	نوارهای	موجود	در	سرتیتر	در	پنجره	اصلی	كلیک	كنید	تا	نشریه	

.	كنید	انتخاب	شود	داده	نمایش	پنجره	در	خواهید	می	كه	را	ای

	شما	همچنین	می	توانید	بین	
	نشریات	مجازی	با	كلیک	
	روی	آیکون	اطالع	رسان	

	نوار	وظیفه	در	نوار	
.	شوید	جابجا	ابزار

9باز	كردن	نشریات
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PPT	و	اف	دی	پی	كردن	وارد	ویژگی
	PPT	و	اف	دی	پی	های	فایل	سازد	می	قادر	را	شما	موزابوك	افزار	نرم	مجموعه	

را	وارد	كنید.	فایل	های	اسکن	شده	مانند	كتاب	های	درسی	موزابوك	و	كتاب	های	تمرینی	ایجاد	
شده	در	نرم	افزار	كار	می	كنند:	شما	می	توانید	آنها	را	پروژه	كنید،	صفحات	را	ورق	بزنید	و	بخش	
های	صفحه	را	بزرگ	كنید.	شما	می	توانید	محتوای	تعاملی	را	به	كتابخانه	رسانه	موزابوك	بیافزایید.

•		شما	می	توانید	اسالیدهای	بیشتری	را	در	فایل	های	PPT	وارد	شده	ویرایش	كنید.
 •		اگر	كتابی	دارید	كه	شما	به	طور	مرتب	در	فرمت	پی	دی	اف	استفاده	می	كنید	همچنین	می	

توانید	از	آن	در	چارچوب	موزابوك	نیز	استفاده	كنید.	

وارد	كردن	پی	دی	اف
	بر	روی	آیکون	باز	كردن		در	نوار	ابزار	كلیک	كنید	و	آیتم	فهرست	

.	كنید	انتخاب	گرفتن’	كردن/خروجی	‘وارد	منوی	در	را	اف	دی	پی	كردن	وارد
.	كنید	پیدا	رسانه	آپ	پاپ	پنجره	در	را	درست	های	فایل	

شما	می	توانید	در	كامپیوتر	خود		یا	حتی	در	اینترنت		جستجو	كنید.
	شما	با	كلیک	كردن	روی	دكمه	های	دانلود	یا	وارد	كردن		می	توانید	فایل	پی	

دی	اف	را	باز	كنید.

ذخیره	فایل	پی	دی	اف	به	صورت	كتاب	تمرین	موزابوك
فایل	های	پی	دی	اف	وارد	شده	را	می	توان	به	صورت	یک	كتاب	تمرین		ذخیره	كرد.	
	آن	را	نامگذاری	كنید،	یک	تصویر	جلد	اضافه	كنید،	یک	موضوع	و	كالس	انتخاب	كنید	

و	جزئیاتی	مرتبط	با	محتوا	فراهم	كنید.
سپس	فایل	پی	دی	اف	را	در	میان	نشریات	قابل	باز	شدن	خود	پیدا	خواهید	كرد.

PPT	و	اف	دی	پی	كردن	10وارد
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1.	عملکردهای	جهت	یابی	اساسی
پس	از	باز	كردن	یک	نشریه،	می	توانید	بین	صفحات	با	استفاده	از	فلش	
	مسیریابی	كنید	،	یا	از	فهرست	شماره	صفحه		در	نوار	ابزار	برای	

پرش	به	یک	صفحه	خاص،	استفاده	كنید.	

در	نمایش	كتاب	دوتایی،	شما	می	توانید	كتاب	ها	یا	كتاب	های	تمرین	بین	دو	طرف	
پنجره	را	با	كلیک	روی	فلش	های	واقع	در	سرتیتر		حركت	دهید.	شما	می	توانید	

در	یک	زمان	به	تعداد	شش	نشریه	را	باز	كنید.

3.	نمایش	و	بزرگ	كردن
	شما	می	توانید	بخش	های	صفحه،	جعبه	های	متن	
و	تصاویر	را	با	كلیک	بر	روی	آن	ها	بزرگ	كنید.

از	فهرست	نمایش	صفحه		استفاده	كنید	تا:

•		بخش	های	صفحه	را	بزرگ	كنید
•		تغییر	بین	نمایش	یک	صفحه	ای	و	نمایش	دو	صفحه	ای
 •		تغییر	به	نمایش	كتاب	دوتایی	اگر	نشریات	متعددی	

باز	هستند.

4.	پوشش	گذاشتن
	پوشاندن	موقت	بخش	های	صفحه	یا	حتی	كل	صفحه		پنهان	
یا	تیره	كردن	پس	زمینه	در	طول	ارائه	ممکن	است	مفید	باشد	.

		ابزار	نوار	در	ماسک	آیکون	روی	عملکرد،	این	از	استفاده	برای
كلیک	كنید.

شما	می	توانید	ماسک	های	مستطیلی	یا	بیضی	را	انتخاب	كنید	كه	می	
توانید	اندازه	آن	را	تغییر	دهید،	وارونه		كنید		یا	آن	را	هر	جایی	از	

صفحه	قرار	دهید.

جهت	یابی	در	نشریات

2.	فهرست	مطالب	و	عکس	های	كوچک	صفحه
برای	باز	كردن	فهرست	مطالب	روی	آیکون	فهرست	مطالب	در	نوار	ابزار	
كلیک	كنید	.	هنگامی	كه	شما	بر	روی	عنوان	هر	فصل	كلیک	میکنید،	

برنامه	به	صفحه	درست	هدایت	می	شود.
با	استفاده	از	كلیدهای	سرتیتر	پنجره	پاپ	آپ	،	می	توانید	بین	نمایش	
محتوا	و	صفحات	)دومی	نشان	دادن	تصاویر	كوچک	صفحات	است(	جابجا	
	شوید.	شما	می	توانید	روی	یک	تصویر	كوچک	صفحه	كه	انتخاب	كرده	

اید		كلیک	كنید	تا	محتوای	آن	را	ببینید.

11
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به	روزرسانی	نشریه	ها
	ممکن	است	متوجه	شوید	كه	محتویات	برخی	نشریات	موزابوك	تغییر	كرده	است	

)مثال	با	اطالعات	و	گزینه	های	تکمیلی	جدید(،	بنابراین	الزم	است	كه	این	نشریات	را	به	
روزرسانی	كنید.

	پس	از	وارد	شدن	به	موزابوك،	اگر	نسخه	ای	به	روز	شده	و	قابل	دانلود	از	هر	یک	
	از	نشریات	موزابوك	موجود	در	كامپیوتر	شما	وجود	داشته	باشد،	در	نحوه	نمایش	انتخاب	

.	دید	خواهید	كتاب

با	انتخاب	یک	نشریه	و	كلیک	بر	روی	دانلود	،	شما	به	راحتی	می	توانید	آن	را	به	روز	كنید.

نکته
شما	می	توانید	وضعیت	فعلی	نشریات	خود	را	با	انتخاب	فهرست	كتاب		در	پانل	باز،	

.	كنید	مدیریت	را	دانلودها	و	ها	روزرسانی	به	توانید	می	همچنین	كنید.	نظارت

به	روزرسانی	كتاب	های	تمرین	)هم	گام	سازی(
	اگرعملکرد	هم	گام	سازی	را	در	كتاب	های	تمرین	خود	استفاده	كنید،	نرم	افزار	به	شما	

یک	نسخه	به	روز	شده	از	یکی	از	كتاب	های	تمرینتان	را	در	حساب	آنالین	درست	مانند	به	
روزرسانی	های	كتاب	هشدار	می	دهد.	

به	این	ترتیب	شما	همیشه	می	توانید	كتاب	تمرین	خود	را	همگام	سازی	كنید.

12به	روزرسانی	نشریه	ها
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خرید	نشریات	جدید
شما	می	توانید	از	طریق	فروشگاه	آنالین	موزاوب	نشریات	موزابوك	جدید	خریداری	كنید	و	از	
نرم	افزار	موزابوك	استفاده	كنید	تا	آن	ها	را	برای	استفاده	محلی	در	كامپیوتر	خود	دانلود	كنید.

•		برای	خرید،	با	نام	كاربری	و	رمز	عبور	حسابتان	وارد	موزاوب	شوید.
•		برای	خرید	از	طریق	فروشگاه	آنالین	از	بین	نشریات	دیجیتالی	انتخاب	كنید	و	سپس	

دستورالعمل	ها	را	برای	خرید	آن	ها	دنبال	كنید.
 •		پس	از	اینکه	خرید	خود	را	كامل	كردید،	كد	های	فعال	سازی	نشریات	شما	در	یک	ایمیل	

به	شما	ارسال	خواهد	شد.

نکته
برای	باز	كردن	فروشگاه	آنالین	در	
موزابوك	روی	آیکون	اضافه	كردن	

كتاب	جدید		كلیک	كنید		و	گزینه		
خرید	آنالین		را	انتخاب	كنید.

	دانلود	نشریه	
جدید	در	موزابوك

•		پس	از	اینکه	خرید	خود	را	انجام	دادید	و	كد	فعال	سازی	را	برای	نشریه	به	حساب	موزاوب	
	خود	اختصاص	دادید،	با	شناسه	كاربر	محلی	متصل	به	حساب	وارد	موزابوك	شوید.

همراه	با	به	روز	رسانی	های	نشریه،	اگر	نشریه	جدیدی	در	دسترس	باشد	نرم	افزار	به	شما	
در	نحوه	نمایش	انتخاب	كتاب		نشان	می	دهد.	نشریه	را	انتخاب	كنید	و	روی	آیکون	

دانلود		كلیک	كنید.

•		اگر	كد	فعال	سازی	كه	شما	دریافت	كرده	اید	هنوز	در	حساب	موزاوب	شما	اختصاص	داده	
	نشده،	عملکرد	كد	فعال	سازی	كتاب		از	اضافه	كردن	فهرست	كتاب	جدید	انتخاب	كنید.	

كد	نشریه	را	در	پانل	پاپ	آپ		وارد	كنید	و	آن	را	دانلود	كنید.	سپس	این	نشریه	به	حساب	
موزاوب	شما	متصل	می	شود	تا	بتوانید	به	آن	در	كامپیوتر	دیگر	نیز	دسترسی	داشته	باشید.

13نشریات	جدید



2

3

4
1

راهنماهاى موزابوک

محتوای	گزینه	تکمیلی	برای	نشریات
نشریات	موزابوك	حاوی	آیکون	هایی	برای	محتوای	تعبیه	شده	مصور	)صحنه	های	

سه	بعدی،	فیلم	ها،	كلیپ	های	صوتی،	تصاویر،	تمرینات	تعاملی،	و	غیره(	است.	برای	
دسترسی	به	محتوای	گزینه	تکمیلی		روی	این	آیکون	ها	كلیک	كنید.

•		محتوای	گزینه	تکمیلی	باعث	می	شود	درس	ها	هیجان	انگیز	تر	شود	و	استاندارد	
تصویر	افزایش	یابد،	در	نتیجه	فرایند	تدریس	موفق	تر	شود.

	بعدی	سه	های	صحنه
	استفاده	از	صحنه	های	سه	بعدی	برای	یادگیری	در	مورد	ابزار	و	ماشین	

	آالت	از	گذشته	و	حال،	قدم	زدن	در	گذشته،	و	كاوش	كردن	در	اسرار	بدن	انسان	
و	جهان	شیمی	است.

•		مدل	های	سه	بعدی	كه	می	تواند	بچرخد	و	زوم	شود.
•		رابط	كاربری	سازگار،	كه	به	راحتی	می	توانید	از	آن	استفاده	كنید.

 •		طیف	گسترده	ای	از	صحنه	ها	را	می	توان	با	انیمیشن	های	همراه	با	داستان	
ها	بررسی	كرد.

	ها	فیلم
فیلم	ها	در	نشریات	شامل:

•		آزمایش	های	فیزیک،	شیمی	و	زیست	شناسی
•		فیلم	های	طبیعت،	مستندها	و	فیلم	های	آموزشی

•		افسانه	ها،	آثار	ادبی،	گزیده	های	فیلم	و	سایر	فیلم	ها.

	نشریات	همچنین	ممکن	است	شامل	فایل	های	صوتی،	رسم	ها،	تصاویر،
	تصاویر	توضیحی	و	تمرینات	تعاملی	باشد.

محتوای	سفارشی	و	برگه	های	كار
عالوه	بر	گزینه	های	تکمیلی،	كتابخانه	رسانه	همچنین	شما	را	قادر	می	سازد	محتوای	سفارشی	را	در	
نشریات	قرار	دهید.	شما	به	راحتی	می	توانید	از	ویرایشگر	آزمون	یا	ابزار	برای	ایجاد	برگه	های	كار	
جالب	استفاده	كنید	كه	می	توانید	در	نشریات	خود	بیافزایید	یا	حتی	به	عنوان	تکلیف		تنظیم	كنید.

14محتوای	گزینه	تکمیلی
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گزینه	های	تکمیلی	پویا
موزابوك	قادر	است	به	صورت	خودكار	نشریه	باز	و	فایل	های	پی	دی	اف	

را	با	محتوای	گزینه	تکمیلی	مرتبط	با	نشریه	تکمیل	كند.

روی	آیکون	گزینه	تکمیلی		در	نوار	ابزار	كلیک	كنید	و	نمایش	گزینه	
های	تکمیلی	پویا		را	در	پنجره	پاپ	آپ	فعال	كنید.

چگونه	انتخاب	كردن
	در	پنجره	گزینه	های	تکمیلی	پویا	،	شما	لیستی	از	گزینه	

های	تکمیلی	مرتبط	با	نشریه	را	مشاهده	خواهید	كرد.	

	بر	روی	آیتم	های	موجود	در	لیست		كلیک	دو	تایی	كنید	تا	آنها	
را	باز	كنید؛	محتوای	مورد	نیاز	خود	را	پیدا	كنید.

چگونه	كارایی	جستجو	را	بهبود	دهیم؟

•		با	رنگ	كردن	ستاره	در	كنار	آن	ها	،	نتایج	جستجو	را	ارزیابی	كنید.

•		كلمات	كلیدی	جدید		را	وارد	كنید	و	لیست		را	به	روز	رسانی	كنید.

گزینه	های	تکمیلی	كه	انتخاب	می	كنید	می	توانند	به	طور	مستقیم	بر	روی	
صفحات	كتاب	تمرین	و	درسی		كشیده	و	رها	شود	،	بنابراین	می	توانید	

آن	ها	را	از	اینجا	باز	كنید.

نکته	ها
		رسانه	كتابخانه	توانید	می	نکنید،	پیدا	موجود	های	گزینه	بین	در	را	دارید	نیاز	كه	تکمیلی	های	گزینه	اگر		•

را	به	طور	مستقیم	در	پانل	باز	كنید	و	كمی	بیشتر	به	طور	انحصاری	جستجو	كنید.

•		هنگامی	كه	فایل	های	پی	دی	اف	را	وارد	می	كنید،	عملکرد	گزینه	تکمیلی	پویا	را	فعال	كنید،	بنابراین	لیستی	
از	گزینه	های	تکمیلی	خودكار	بالفاصله	بعد	از	باز	كردن	آنها	در	دسترس	قرار	می	گیرد.

15محتوای	گزینه	های	تکمیلی	پویا
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1.	كجا	محتوای	سه	بعدی	را	پیدا	كنیم
		بعدی	سه	فهرست	آیتم	و		كنید	كلیک	ابزار	نوار	در	رسانه	كتابخانه	آیکون	روی	

	را	انتخاب	كنید.	بر	روی	صحنه	سه	بعدی	انتخاب	شده	در	پنجره	كتابخانه	رسانه	كلیک	دوتایی	كنید	
تا	صحنه	سه	بعدی	را	باز	كنید	یا	آن	را	بکشید	و	آن	را	به	طور	مستقیم	در	نشریه	باز	رها	كنید.

جستجو	توسط	موضوع.

2.	فیلتر	و	جستجو
		موضوع	توسط	كه	را	محتوایی	

مشاهده	می	كنید	فیلتر	كنید	و	در	فهرست	
كشویی	درجه	بندی	كنید.

اگر	به	دنبال	یک	صحنه	خاص	سه	بعدی	
هستید،	فهرست	جستجو		را	انتخاب	كنید.

16صحنه	های	سه	بعدی
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1.	كجا	فهرست	سه	بعدی	را	پیدا	كنیم
		بعدی	سه	فهرست	و	كنید	كلیک		ابزار	نوار	در	ابزار	آیکون	روی	
	را	انتخاب	كنید.	با	باال	و	پایین	كردن	فهرست	سه	بعدی	با	انگشت	خود،	

صحنه	های	سه	بعدی	را	مرور	كنید.

3.	باز	كردن	صحنه	های	سه	بعدی
بر	روی	صحنه	سه	بعدی	كه	می	خواهید	انتخاب	
كنید	تا	تصویر	پیش	نمایش	بزرگ	شده	را	باز	
كنید	كلیک	كنید	و	روی	دكمه	شروع		برای	

شروع	صحنه	كلیک	كنید.	شما	می	توانید	با	
كلیک	كردن	بر	روی	هر	قسمت	دیگر	تصویر	
پیش	نمایش،	به	فهرست	سه	بعدی	بازگردید.

انتخاب	یک	موضوع.

2.	چگونه	جستجو	كردن	محتوای	سه	بعدی
از	یک	آیکون	در	پایین	فهرست	سه	بعدی	برای	انتخاب	یک	موضوع		استفاده	كنید.	
	فهرست	سه	بعدی	به	موضوعی	كه	انتخاب	می	كنید،	به	صحنه	های	سه	بعدی	حركت	
می	كند.	برای	نمایش	و	انتخاب	صحنه	های	سه	بعدی	مرتبط		روی	نام	كلیک	كنید.

17فهرست	۰	صحنه	های	سه	بعدی
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دامنه	وسیعی	از	تنظیمات
شما	می	توانید	تنظیمات	را	در	نمایشگر	سه	بعدی	تنظیم	كنید.

 •		تنظیم	نور	را	با	باال	و	پایین	كردن	عمودی	در	گوشه	های	سمت	
.	راست	یا	چپ

 •		بزرگنمایی	و	كوچک	كردن	با	باال	و	پایین	كردن	در	لبه	های	چپ	
یا	راست	صحنه	،	یا	با	استفاده	از	دو	انگشت.

	،	صفحه	روی	خود	انگشت	دادن	حركت	با	صحنه	چرخش		• 
و	نحوه	نمایشی	را	كه	دوست	دارید	تنظیم	كنید.

 •		شما	می	توانید	از	بین	مدل	های	بیشتر	یا	نماهای	از	قبل	تنظیم	
.	كنید	انتخاب	پایینی	دكمه	نوار	طریق	از	شده

 •		شما	می	توانید	گزینه	های	دیگر	تنظیمات	را	در	فهرست	سریع	پیدا	
	كنید	كه	می	توانید	با	كلیک	كردن	روی	گوشه	های	پایین	سمت	چپ	یا	

	راست	صحنه	و	یا	با	نگه	داشتن	انگشت	خود	در	هر	بخش	از	صحنه	
.	كنید	پیدا	دسترسی

نکات
نمایش	اطالعات	و	برچسب	ها	مرتبط	با	صحنه	سه	بعدی	یا	مرور	صحنه	های	

.	باال	آیکون	نوار	از	استفاده	با	مرتبط
	عملکردهای	متن	به	گفتار	را	در	فهرست	سریع		فعال	كنید	

و	بر	روی	برچسب	ها		در	صحنه	كلیک	كنید	تا	آن	ها	را	گوش	دهید.
.	دهید	گوش	داستان	به	و	كنید	تماشا	را	شده	تعبیه	انیمیشن

	روی	دكمه	امتحان	در	نوار	دكمه	پایین	كلیک	كنید	تا	به	سواالت	امتحان	
مرتبط	با	صحنه	سه	بعدی		پاسخ	دهید	و	انواع	مختلف	تمرینات	را	كامل	كنید.

18صحنه	های	سه	بعدی	۰	پخش
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عملکرد	قدم	زدن
	بعضی	از	صحنه	ها	شما	را	قادر	می	سازد	تا	در	طریق	صحنه	قدم	بزنید	

و	كشف	كنید	هنگامی	كه	روی	قدم	زدن		كلیک	كنید.
 •		شما	می	توانید	در	آكروپولیس	با	استفاده	از	جوی	استیک		در	پایین	صفحه	

نمایش	قدم	بزنید	یا	چشم	انداز	را	از	برج	در	قلعه	باستیل	مشاهده	كنید.
 •		شما	همچنین	می	توانید	با	كلیک	كردن	بر	روی	هر	نقطه	ای	از	صحنه،	

در	فضای	سه	بعدی	جهت	یابی	كنید.

	مدل	های	تعاملی	
در	صفحات	نشریات

	شما	می	توانید	عناصر	چرخشی	تعاملی،	
	صحنه	های	سه	بعدی	را	به	صفحات	كتاب	های	

تمرین	و	كتاب	های	درسی	بیافزایید.	پس	از	افزودن،	
	این	عناصر	به	عنوان	اجزای	مستقل	بدون	پس	

زمینه	یا	حاشیه	كار	می	كنند.

با	كلیک	بر	روی	آیکون	كتاب		در	سرتیتر	صحنه	
سه	بعدی،	عنصری	كه	انتخاب	كرده	اید		را	به	یکی	

.	كنید	رها	و	بکشید	خود	نشریه	صفحات	از

نکته
	با	كلیک	كردن	بر	روی	آیکون	عکس	از	صفحه		در	حالی	كه	صحنه	سه	بعدی	باز	است،	می	

	توانید	صحنه	فعلی	را	به	صورت	یک	تصویر	در	یکی	از	صفحات	كتاب	تمرین	یا	درسی	خود	بیافزایید.	
شما	می	توانید	تصویری	را	كه	در	فهرست	سریع	افزوده	اید	تغییر	اندازه	دهید،	حركت	دهید	یا	باز	كنید.

19صحنه	ای	سه	بعدی	۰	گزینه	تکمیلی



4 3

3

5
7

6

2

1

راهنماهاى موزابوک

1.	كجا	فیلم	ها	را	پیدا	كنیم
	روی	آیکون	رسانه		در	نوار	ابزار	كلیک	كنید	

و	آیتم	فهرست	فیلم		را	برای	باز	كردن	كتابخانه	رسانه	انتخاب	كنید.
بر	روی	فیلمی	كه	انتخاب	كرده	اید	تا	پخش	شود	كلیک	دوتایی	كنید.

2.	جستجو	و	پخش	فیلم	ها
	جستجو	بر	اساس	موضوع	در	فهرست	كشویی		’موضوع	...	‘.	اگر	به	دنبال	یک	فیلم	

خاص	هستید،	از	بخش	جستجو	در	پنجره	اصلی		یا	در	پخش	كننده		استفاده	كنید.
	بر	روی	فیلمی	كه	انتخاب	كرده	اید	تا	پخش	شود	كلیک	دوتایی	كنید.	شما	می	توانید	از	عملکرد	

	افزودن	یا	كشیدن	و	رها	كردن	برای	افزودن	یک	فیلم	در	یک	كتاب	تمرین	باز	یا	نشریه		استفاده	كنید.
.	اضافی	جالب	محتوای	برای	مرتبط	های	فیلم	مرور

جستجو	با	موضوع.

نکته
	شما	می	توانید	فیلم	ها	را	به	

	صورت	آیکون	كوچک	یا	بزرگ،	
تصویر	یا	یک	آیتم	تعاملی	به	نشریه	بیافزایید.

20فیلم	ها	۰	كتابخانه	رسانه
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1.	كجا	فیلم	ها	را	پیدا	كنیم؟
بر	روی	آیکون	ابزار		در	نوار	ابزار	كلیک	كنید	و	ابزار	

كتابخانه	رسانه		را	انتخاب	كنید.

	با	استفاده	از	انگشت	خود	از	طریق	كتابخانه	فیلم،	
	فیلم	ها	را	مرور	كنید.	یک	فیلم	را	انتخاب	كرده	

.	شود	پخش	تا	كنید	كلیک	آن	روی	و

2.	جستجو	و	پخش	فیلم	ها
	برای	انتخاب	موضوع	از	آیکن	های	پایین	پنجره	كتابخانه	فیلم	استفاده	كنید.	

	كتابخانه	فیلم	به	فیلم	هایی	كه	شما	بر	اساس	موضوع	انتخاب	كرده	اید	حركت	
	می	كند	.	بر	روی	نام	كلیک	كنید	تا	فیلم	های	مرتبط		را	انتخاب	كنید	

و	نمایش	داده	شوند	.
	بر	روی	یک	فیلم	كلیک	كنید	تا	پخش	شود	با	كلیک	كردن	بر	روی	مركز	

صفحه		فیلم	را	متوقف	كنید	و	دوباره	راه	اندازی	كنید.
روی	سمت	راست	یا	چپ	پنجره	كلیک	كنید	تا	فیلم	سریع	جلو	یا	عقب		شود.

شما	می	توانید	به	حالت	تمام	صفحه	تغییر	دهید.

شما	می	توانید	فیلم	های	مرتبط	را	نمایش	دهید.

شما	می	توانید	به	كتابخانه	فیلم	بازگردید.

	نکات

21فیلم	ها	۰	كتابخانه	رسانه
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1.	الیه	ها	در	نشریات
	الیه	ها	بر	روی	یکدیگر	ساخته	می	شوند	و	می	توانند	روشن	و	خاموش	شوند.	

آن	ها	راهی	برای	افزایش	نشریات	اساسی	با	طیف	گسترده	ای	از	مطالب	ارائه	می	دهند.
•  موزابوك	محتوای	گزینه	تکمیلی	مختلفی	)تصاویر،	فیلم	ها،	صحنه	های	سه	بعدی،	تمرینات	

و	غیره(	را	در	الیه	های	نشریات	)گزینه	های	تکمیلی	موزایک(		ذخیره	می	كند.
•  بعضی	از	نشریات	همچنین	شامل	الیه	های	راه	حل	)راه	حل	ها(	است.

 •  با	رسم	یا	هایالیت	كردن	چیزی	در	نشریه	یا	اضافه	كردن	محتوای	گزینه	تکمیلی	به	آن،	
شما	همچنین	می	توانید	الیه	خود	)الیه	من(		را	ایجاد	كنید.

	شما	همچنین	می	توانید	الیه	های	دیگری	كه	به	اشتراك	
گذاشته	شده	)الیه	های	كاربر(		استفاده	كنید.

2.	استفاده	از	الیه	ها
	برای	مدیریت	الیه	ها	روی	آیکون	الیه	ها	در	

.	كنید	كلیک	ابزار	نوار
در	این	فهرست،	الیه	های	نشریاتی	را	كه	برای	

	شما	در	دسترس	است	پیدا	خواهید	كرد	و	آن	ها	
را	نمایش	خواهید	داد.

نکته
از	كتابخانه	رسانه	ها	برای	باز	كردن	كتاب	های	تمرین	اضافی	و	تمرین	های	فردی	در	

فهرست	زیری	محتوای	مرتبط		برای	مطابقت	با	محتوای	نشریه	استفاده	كنید.

3.	همگام	سازی	و	اشتراك	گذاری
	شما	می	توانید	الیه	های	خود	را	برای	دیگران	به	اشتراك	

بگذارید	و	آن	ها	را	به	موزاوب	ارسال	كنید	و	عمومی	سازید.
		ابزار	نوار	در	كردن	باز	نماد	روی	بر	كار،	این	انجام	برای	
كلیک	كنید	و	فهرست	اشتراك	گذاری		را	انتخاب	كنید.	

	با	انتخاب	همگام	سازی	خودكار	،	الیه	های	خود	را	به	صورت	خودكار	به	
	حساب	آنالین	موزاوب	خود	ذخیره	كنید.	این	عملیات	نشریات	شما	همگام	شده	حفظ	می	كند.	

	اگر	اتصال	به	اینترنت	وجود	نداشته	باشد،	شما	می	توانید	نشریات	خود	را	از	فهرست	
.	كنید	سازی	همگام	درایو	فلش	یک	با	سازی	همگام

22الیه	ها
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1.	كجا	ابزار	را	پیدا	كنیم
.	كنید	كلیک	ابزار	نوار	در	ابزار	آیکون	روی

	از	دكمه	ها	برای	جابجایی	بین	ابزارها	
.	كنید	استفاده	ها	بازی	و

نکته
محتوای	متن	و	تصویر	را	در	ابزارها	به	كتاب	های	درسی	و	كتاب	های	تمرین		خود	بکشید	و	رها	كنید،	

. بنابراین	می	توانید	از	آن	محتوا	در	هنگام	تهیه	ارائه	های	خود	استفاده	كنید	

3.	ذخیره	وضعیت	و	افزودن	ابزار
وضعیت	فعلی	ابزار	)مثال	یک	آزمایش	آماده	یا	یک	مجموعه	نما(	را	با	افزودن	آن	به	درون	نشریه	باز	با	استفاده	
از	فهرست	افزودن	برای	ابزار		ذخیره	كنید.	شما	می	توانید	ابزار	را	در	نشریه	خود	به	صورت	آیکون	های	
		تعاملی	آیتم	یک	صورت	به	را	ابزار	یک	اگر	بیافزایید.	تعاملی	های	آیتم	یا	تصاویر	،	بزرگ	یا	كوچک

بیافزایید،	شما	می	توانید	از	آن	در	كتاب	تمرین	خود	استفاده	كنید.

2.	پیدا	كردن	ابزار	درست
	از	فیلترها	برای	مرتب	كردن	ابزارها	

.	كنید	استفاده	كالس	یا	موضوع	توسط
تغییر	نمایش		و	اگر	شما	نیاز	به	راهنمای	
استفاده	از	ابزار	دارید	از	راهنمای	موزابوك	و	

آموزش	تصویری		استفاده	كنید.
		عالقه	مورد	عنوان	به	را	ابزار	یک	اگر
عالمت	گذاری	كنید	و	ابزار	را	به	صورت	
مناسب	مرتب	كنید	،	ابزار	در	ابتدای	

لیست	قرار	خواهد	گرفت.

23ابزار
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ابزارهای	بصری
این	مجموعه	ها	گزینه	ای	برای	

استفاده	هدفمند	و	موضوعی	
	خاص	را	فراهم	می	كنند.	

	شامل	همه	ابزارهایی	است	
كه	برای	تدریس	موضوعات	
خاص	مدرسه	مورد	نیاز	است.

				ابزار	آزمایش	مجازی
	این	ابزار	پیچیده	شما	را	قادر	

می	سازد	تا	آزمایش	های	واقعی	
را	روی	تخته	تعاملی	یا	كامپیوتر	

	شبیه	سازی	كنید.	
شما	یک	دست	آزاد	برای	ایجاد	
طرح	های	متنوع	تجربی	دارید.

mozaTools
ابزارها

mozaTools
كیت	الکتریکی

بازی	های	توسعه	مهارت
این	ابزارها	به	توسعه	مهارت	در	جوانترین	دانش	آموزان	كمک	می	
كند.	با	بهره	گیری	از	این	ابزار،	این	ابزار	به	دانش	آموزان	اجازه	می	

	دهد	كه	دانشی	را	كه	كسب	كرده	اند	به	شیوه	
ای	سرگرم	كننده	تمرین	كنند.

ابزار	تمرین
	این	ابزار	دانش	آموزان	را	قادر	می	سازد	تا	دانشی	را	كه	كسب	

	كرده	اند	در	تمرین	ها	به	كار	گیرند.	این	نرم	افزار	راه	حل	های	تمرینات	
را	ارزیابی	و	ذخیره	می	كند	و	بازخورد	های	فوری	را	برای	دانش	آموزان	

فراهم	می	كند.

mozaTools
جدول	ضرب

24انواع	ابزار
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راهنماهاى موزابوک ابزار	۰	ماشین	زمان
سفر	زمان

ابزار	ماشین	زمان	افراد	مشهور	و	شخصیت	های	تاریخی	در	نماهای	مختلف	را	نشان	می	دهد.

	نمایش	گاه	شمار	•	شخصیت	ها	در	یک	گاه	شمار	گروه	بندی	شده	بر	
اساس	فعالیت		نمایش	داده	می	شود.

	نمایش	روابط	•	براساس	معیارهای	فیلترینگ،	از	یک	شخص	خاص،	4۰-3۰	
	شخصیت	دیگر	نمایش	داده	می	شود.	شما	می	توانید	اهمیت	معیارهای	فیلترینگ	

را	در	فهرست	تنظیمات		با	حركت	آیکون	ها		تغییر	دهید.

چگونه	كار	می	كند
	ابزار	ماشین	زمان	را	باز	كنید.	

	برای	دیدن	شخصیت	های	معروف	در	
تاریخ،	گاه	شمار	را	باال	و	پایین	كنید.

		ابزار	نوار	در	ها	آیکون	از	
برای	جابجایی	بین	نما	ها	استفاده	كنید.
	اگر	به	دنبال	یک	فرد	خاص	هستید،	
از	قسمت	جستجو		استفاده	كنید.

بازی	امتحان
.	كنید	كلیک	تمرین	دكمه	روی  •

•  شخصی	را	برای	ارجاع	سواالت	به	او	)با	استفاده	از	
عملکردهای	جستجو		و	فیلتر	(		انتخاب	كنید.

•  یک	نوع	تمرین	را	انتخاب	كنید	و	بازی	را	شروع	كنید.
	محدودیت	زمانی	برای	تکمیل	بازی	وجود	دارد	و	تنها	سه	

	پاسخ	اشتباه	در	هر	بازی	مجاز	است.	شما	می	توانید	
تمرینات	را	در	ویرایشگر	تست	ویرایش	كنید.

	روی	یک	شخص	كلیک	كنید		برای	
.	آپ	پاپ	پنجره	در	عملکرده	سایر	به	دسترسی

	با	توجه	به	شخص	هایالیت	شده،	
به	روابط	سوئیچ	كنید.

	مقاله	مربوطه	را	در	ویکی	پدیا	
را	باز	كنید.

	نمایش	اطالعات	و	رویدادهای	دیگر	
مرتبط	با	شخص	انتخاب	شده.
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راهنماهاى موزابوک ابزار	۰	مکانیک
آزمایش	ها	و	بازی	های	جالب	توجه

	از	ابزار	مکانیک	برای	بررسی	قوانین	دینامیک	و	نیروهای	مختلف	و	انواع	
حركت	در	محیط	فیزیکی	واقع	گرایانه	استفاده	كنید.	

		ابزار	كیت	در	اشیاء	از	كنید.	باز	را	مکانیک	ابزار	
برای	تنظیم	حالت	اولیه	آزمایش	خود	استفاده	كنید.

	كنید	رها	و	بکشید		اید	كرده	انتخاب	تخته	در	كه	اشیائی  •
•  اگر	دوست	دارید،	می	توانید	آن	ها	را		تغییر	اندازه	دهید	و	بچرخانید	؛

•  شما	می	توانید	گزینه	های	اضافی	در	فهرست	سریع	برای	یک	شی	خاص		پیدا	كنید	
)شما	می	توانید	اشیاء	را	دو	برابر،	حذف	و	قفل	كنید	و	یا	ویژگی	هایشان	را	تنظیم	كنید(.	

.	كنید	كلیک	پخش	آیکون	روی	آزمایش	انجام	برای

سریع	و	ساده
روی	آیکون	خانه	كلیک	كنید		تا	آزمایش	یا	بازی	از	پیش	تعیین	شده	را	انتخاب	

كنید.	بر	روی	آیکون	پخش	كلیک	كنید	تا	مدل	مورد	نظرتان	فعال	كنید.

	شما	می	توانید	آزمایش	یا	بازی	را	به	كتاب	تمرین	خود	
.	بیافزایید	تصویر	یک	صورت	به

آزمایش
	چه	اتفاقی	می	افتد	اگر	شما	

در	این	ها	تغییر	دهید
،	آزمایشی	ابزار	های	ویژگی  •

•  سرعت	باز	پخش		یا
•  اندازه	نیروی	گرانشی	؟

26
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1.	كجا	بازی	ها	یافت	می	شوند
.	كنید	كلیک	ابزار	نوار	در	بازی	آیکون	روی

.	كنید	استفاده	ها	بازی	و	ابزارها	بین	جابجایی	برای	ها	كلید	از

	2.	یافتن	
بهترین	بازی	ها

از	طیف	گسترده	ای	از	بازی	هایی	
كه	مهارت	های	زبانی،	ریاضیات،	

	منطقی	و	تمركزی	
را	توسعه	می	دهند،	انتخاب	كنید.

روی	یک	بازی	كلیک	كنید	تا	
شروع	شود

لذت	ببرید!

3.	راهنمایی	ها
پس	از	باز	كردن	بازی،	روی	آیکون	عالمت	سوال	كلیک	كنید		تا	توضیحات	را	بخوانید.

نکته
	شما	می	توانید	بازی	ها	را	به	

	صورت	آیکون	های	كوچک	یا	بزرگ،	
	تصاویر	یا	آیتم	های	تعاملی	به	
.	كنید	وارد	خود	نشریات

27بازی	ها
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راهنماهاى موزابوک

1.	از	كجا	پیدا	كردن	ابزار	رسم
		آزاد	دستی	رسم	روی	بر	كنید.	باز	مختلف	های	روش	به	را	رسم	ابزار	توانید	می	شما	

یا	آیکون	جامدادی		در	نوار	ابزار	یا	در	یکی	از	گوشه	های	پایین	صفحه		كلیک	كنید.

	برای	عملکردهای	بیشتر	بر	روی	كاله	جادویی		كلیک	كنید.	شما	این	آیکون	را	در	
جایی	كه	هر	دو	نسخه	ساده	و	پیچیده	ابزار	در	دسترس	هستند،	پیدا	خواهید	كرد.

2.	برای	چه	چیزی	استفاده	شدن
از	ابزارهای	رسم	تعبیه	شده	موزابوك	برای	ایجاد	تصاویر	برای	نشریات	خود	استفاده	كنید.

	شما	می	توانید	از	خط	كش،	نقاله	و	پرگار	
برای	ساختارهای	هندسی	خود	استفاده	كنید.

	شما	می	توانید	با	كشیدن	رسم	ها،	تصاویر	و	اشیاء	
دیگر	به	سطل	آشغال،	آن	ها	را	حذف	كنید.

	شما	می	توانید	از	قلم	محو	كننده	استفاده	كنید	تا	چیزی	
را	به	طور	موقت	بر	روی	تخته	تعاملی	هایالیت	كنید.

نکات

رسم	دستی	آزاد
رسم	منحنی	ها

قلم	شناسایی	متن
قلم	هایالیت	كننده

نمودار	درختی
پاك	كن

ورودی	متن
پر	كردن

ویرایشگر	معادله
جدول

رسم	پاره	خط
قلم	تشخیص	شکل
خط	محو	شدن
قلم	مو،	قلم	خوشنویسی
اشکال	هندسی
سطل	آشغال،	حذف
انتخاب	كنید،	حركت	دهید
انیمیشنی	كردن
ابزار	هندسه
كتابخانه	رسانه

28ابزار	رسم
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چگونه	از	آن	استفاده	كردن	و	كجا	آن	را	پیدا	كردن
	ویرایشگر	امتحان	شما	را	قادر	می	سازد	تمرینات	

و	برگه	های	كار	متنوع	و	جذاب	را	ایجاد	كنید.

		كنید	كلیک	ابزار	نوار	در	ابزار	آیکون	روی	
و	ویرایشگر	امتحان		را	انتخاب	كنید.

قالب	ها
این	نرم	افزار	قالب	های	تمرینی	را	با	طیف	گسترده	ای	از	حاشیه	ها	و	ساختارها	
ارائه	می	دهد.	شما	می	توانید	تمرینات	فقط	حاوی	متن	را	ایجاد	كنید	یا	محتوای	

چند	رسانه	ای	را	از	كتابخانه	رسانه	بیافزایید.

.	كنید	انتخاب	خود	تمرین	برای	قالب	یک

نکته
	از	كتابخانه	رسانه	برای	افزودن	محتوای	چند	رسانه	ای	در	تمرینات	خود	مانند	

تصاویر	و	فایل	های	صوتی	و	تصویری	و	فیلم	استفاده	كنید.

	اول،	انتخاب	كنید	چه	نوعی	از	تمرین	را	می	خواهید	ایجاد	كنید	.	ویرایشگر	امتحان	
شامل	انواع	مختلفی	از	تمرینات	است	از	سواالت	چند	گزینه	ای	تا	تمرینات	نقشه	ای	پیچیده	است.

29ویرایشگر	امتحانی



7

5 2 1

3

14 6

8

راهنماهاى موزابوک

1.	ایجاد	تمرین	ها
محتوای	متن	و	چند	رسانه	ای	را	در	قالب	انتخابی	خود	بیافزایید	و	راه	حل	صحیح	را	عالمت	بزنید.

		كنید	تنظیم	را	احتمالی	های	پاسخ	تعداد	دهید،	تغییر	قالب	در	را	ها	آیتم	از	برخی	توانید	می	شما	
		بیافزایید	نشریه	به	را	خود	جدید	تمرین	توانید	می	شما	دهید.	تغییر	را		تمرین	طرح	یا	

یا	تمرین	های	جدیدی	را	برای	ایجاد	یک	برگه	كار	ایجاد	كنید.

	3.	چگونه	ویرایش	كردن	
یک	تمرین	كه	قبال	ایجاد	كرده	اید

اگر	میخواهید	یک	تمرین	را	كه	قبال	ایجاد	كرده	اید،	
	ویرایش	كنید،	روی	آیکون	به	صورت	طوالنی	كلیک	

كنید	و	درفهرست	پاپ	آپ	ویرایش		را	انتخاب	كنید.

2.	كامل	كردن	و	بررسی	تمرین	ها
	برای	پخش	تمرین	روی	آیکون	آن	كلیک	كنید.	دستورالعمل	ها	را	برای	تمرین	ها	دنبال	
كنید	و	پاسخ	های	درست	را	انتخاب	كنید،	پاسخ	ها	را	انطباق	دهید	یا	مرتب	كنید،	غیره.

پس	از	اتمام	تمرینات،	بر	روی	آیکون	بررسی		كلیک	كنید	تا	نتیجه	را	بررسی	كنید.

		ببندید	اید،	كرده	ایجاد	اخیرا	كه	را	تمرینی	آن	جدید،	تمرین	یک	كردن	اضافه	برای	
و	یک	تمرین	جدید	را	باز	كنید	.	با	كلیک	كردن	بر	روی	آیکون	سمت	راست		می	
توانید	به	تمرینات	در	برگه	كار	دسترسی	یابید.	هنگامی	كه	آماده	هستید،	كار	خود	را	با	

افزودن	برگه	در	یک	نشریه		ذخیره	كنید.

30ویرایشگر	امتحانی
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ایجاد	تمرین	ها	با	ابزار
	ابزارهای	موزابوك	مشخصی	برای	ایجاد	تمرین	ها	به	صورت	خودكار	

طراحی	شده	اند	كه	بعد	توسط	ویرایشگر	امتحان	می	تواند	ویرایش	شود،	بنابراین	
شما	می	توانید	برگه	های	كار	جالبی	را	در	یک	دوره	بسیار	كوتاه	ایجاد	كنید.

برای	تولید	تمرین،	این	موارد	را	باز	كنید:

•		ویرایشگر	تست	یا

•		یک	ابزار	كه	می	تواند	تمرینات	خود	را	تولید	كند.

مزایا
 •		شما	نیازی	به	ایجاد	
سواالت	خود	ندارید

•		شما	نیازی	به	جستجوی	
تصاویر	ندارید

•		فقط	یک	موضوع	را	انتخاب	
كنید	و	تمرین	آماده	است.
	شما	می	توانید	بعدا	تمرین	

را	ویرایش	كنید.

	در	ابزار،	حالت	تمرین		را	انتخاب	كنید	و	تنظیم	كنید	كه	چه	نوع	تمریناتی	
را	در	صورت	لزوم	می	خواهید	ایجاد	كنید.

اگر	شما	یک	تمرین	را	كه	می	
خواهید	استفاده	كنید	پیدا	كنید،	

روی	آیکون	تولید	خودكارتمرین	
	.	كنید	كلیک	ها	

تمریناتی	كه	انتخاب	می	كنید	
	سپس	به	ویرایشگر	تست،	

كه	در	آن	می	توانید	ویرایش	
بیشتری	انجام	دهید،	خروجی	

گرفته	می	شود.

31ویرایشگر	امتحانی
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تمرینات	ویرایشی	با	صحنه	های	سه	بعدی

	صحنه	های	سه	بعدی	متعددی	طراحی	شده	اند	تا	به	طور	خودكار	تمریناتی	
تولید	كنند	كه	بعدا	می	تواند	تسط	ویرایشگر	امتحان	ویرایش	شود.	

		آیکون	روی	كنید،	پیدا	دسترسی	فعلی	نمای	در	عملکرد	این	به	توانید	می	اگر	
.	كنید	اضافه	امتحان	ویرایشگر	آپ	پاپ	به	را	تمرین	تا	كنید	كلیک	پایینی	نوار	در

انواع	تمرینات	را	می	توان	در	نماهای	مختلف	ایجاد	كرد.

چگونه	كامل	كردن	تمرین	ها
•		تصاویر	را	با	استفاده	از	كلمات	لیست	شده		برچسب	گذاری	كنید،

،	كنید	پر	را	آن	خالی	جای	در	مناسب	كلمات	كشیدن	با		•
•		جفت	ها	را	انطباق	دهید	و	پاسخ	مناسب	را	انتخاب	كنید.

	یک	صحنه	سه	بعدی	
	مربوط	به	برنامه	درسی	

	را	جستجو	كنید	و	یک	نما	
را	انتخاب	كنید.	برای	ایجاد	

یک	تمرین	روی	آیکون	
تولید	تمرین	كلیک	كنید.	

		ویرایش	توانید	می	شما
تمرین	را	در	ویرایشگر	تست	
به	بهترین	وجه	با	ترجیحات	

خود	انجام	دهید.

32



9

8

4

5

6

2

1

7
3

راهنماهاى موزابوک

تنظیمات	برگه	كار
		تنظیمات	آیکون	روی	كلیک	با	را	كار	برگه	تنظیمات	پنجره	توانید	می	شما
در	نوار	ابزار	باز	كنید.	تنظیمات	لیست	شده	در	اینجا	نه	تنها	بر	تمرین	فعلی	

تأثیر	می	گذارد،	بلکه	بر	كل	برگه	كار	نیز	اثر	دارد.

نکته	ها
•  شما	می	توانید	صفحه	عنوان،	صفحه	اطالعات	و	یا	صفحه	نتایج	را	برای	

		زمانی	محدودیت	یک	توانید	می	همچنین	و	كنید،	ایجاد	خود	كار	برگه
برای	تکمیل	برگه	كار	تنظیم	كنید.

 •  تنظیم	ظاهر	شدن	تمرینات	به	صورت	تصادفی	و	فعال	سازی	اصالح	
و	برگشت.

 •  شما	می	توانید	برگه	كاری	كه	ایجاد	شده	را	در	موزاوب	بارگذاری	كنید	
.	كنند	پیدا	دسترسی	آن	به	بتوانند	دیگران	تا

 •  شما	می	توانید	تمرینات	را	به	عنوان	تکالیف	در	نسخه	های	
مشخصی	از	موزابوك	تنظیم	كنید.

عملیات	با	تمرینات
اگر	تعدادی	تمرین	روی	یک	برگه	كار	داشته	باشید،	می	توانید	آن	ها	را	به	ترتیب	قرار	دهید.

نوار	كناری	برگه	كار	را	باز	كنید	.	تمرینات	را	كه	می	خواهید	حركت	دهید،	انتخاب	كنید	و	آنها	
.	بکشید	مناسب	مکان	به	را

	شما	می	توانید	تمرین	فعلی	را	از	طریق	تغییر	محتوای	آن	)تصویر،	فیلم،	صدا،	متن(	
	یا	با	تغییر	طراحی	آن		را	ویرایش	كنید	.	كار	بعدی	كه	شما	می	توانید	انجام	دهید	با	كلیک	

كردن	بر	روی	آیکون	پالت		در	نوار	ابزار		است.

33ویرایشگر	امتحانی



5

7

4

6

2

3

1

راهنماهاى موزابوک كتاب	های	تمرین
كتاب	های	تمرین	چه	استفاده	ای	دارند

	شما	می	توانید	در	موزابوك	كتاب	های	تمرین	خود	را	ایجاد	كنید.	شما	می	
توانید	روی	صفحات	كتاب	های	تمرین	بنویسید	و	رسم	كنید	و	محتوای	دیجیتالی	متنوعی	

)تصاویر،	فیلم	ها،	كلیپ	های	صوتی،	صحنه	های	سه	بعدی	و	تمرینات(	را	بیافزایید.

	شما	می	توانید	ارائه	ها	و	برنامه	های	درسی	جالبی	ایجاد	كنید	و	از	آنها	مانند	كتاب	
.	كنید	استفاده	خود	دیجیتالی	های

شما	می	توانید	كتاب	های	تمرین	خود	را	ذخیره	كنید	و	آن	ها	را	در	موزاوب	بارگذاری	كنید	
تا	آن	ها	را	برای	دیگران	در	دسترس	قرار	دهید.	با	همگام	سازی	آنالین،	شما	می	توانید	به	

تمام	محتویات	خود	در	هر	كامپیوتری	كه	موزابوك	نصب	شده	دسترسی	پیدا	كنید.

چگونه	باز	كردن	كتاب	های	تمرین
		كنید	كلیک	ابزار	نوار	در	كردن	باز	آیکون	روی	بر

	.	كنید	انتخاب	را	تمرین	های	كتاب	فهرست	و

	در	پنجره	پاپ	آپ		شما	كتاب	های	تمرین	خود	
را	پیدا	خواهید	كرد.

روی	آن	كلیک	كنید	تا	آن	را	باز	كنید.

اگر	لیست	بیش	از	حد	طوالنی	است،	از	فیلترهای	
موجود	در	سرتیتر	برای	فیلتر	كردن	بر	اساس	موضوع	

یا	كالس		استفاده	كنید.	

با	كلیک	بر	روی	آیکون	تنظیمات	،	شما	می	توانید	
هر	یک	از	كتاب	های	تمرین	خود	را	حذف	كنید.

نکته
	شما	همچنین	می	توانید	به	كتاب	های	

تمرین	در	موزاوب	دسترسی	داشته	باشید.

	بر	روی	آیکون	دانلود		كلیک	كنید	
	و	یک	كتاب	تمرینی	را	در	پنجره	پاپ	

آپ	كتابخانه	رسانه	انتخاب	كنید.

	شما	می	توانید	كتاب	تمرین	دانلود	شده	
را	در	كامپیوتر	خود	خود	استفاده	كنید.

34



9

8

7

2

5

10

3

4

11

6

1

راهنماهاى موزابوک كتاب	های	تمرین
سریع	و	آسان	با	قالب	ها

	با	طرح	ها	)قالب(های	از	قبل	تعیین	شده	شما	به	راحتی	می	توانید	كتاب	های	تمرینی	كه	
به	بهترین	شکل	متناسب	با		اهدافتان	است	را	ایجاد	كنید.

 •		روی	كلید	قالب	ها		كلیک	كنید	
		كنید	انتخاب	را	قالب	یک	تا	

و	قاب	ها	را	با	محتوا	پر	كنید.

 •		شما	می	توانید	قاب	ها	را	بر	روی	
	صفحات	كتاب	تمرین	تغییر	اندازه	

دهید	یا	حركت	دهید.

ذخیره	كتاب	های	تمرین
برای	ذخیره	یک	كتاب	تمرین	روی	

	آیکون	باز	كردن	در	نوار	ابزار	
كلیک	كنید	و	ذخیره	را	انتخاب	كنید.

		عنوان	خود	تمرین	كتاب	به	
دهید،	یک	موضوع،	كالس	و	نشریه	
مرتبط	را	انتخاب	كنید	و	یک	تصویر	

جلد		اضافه	كنید.	

شرح	مختصری	از	محتوا	را	بنویسید.

نکته	ها
•		هنگامی	كه	یک	ارائه	آماده	می	كنید،	یک	كتاب	تمرین	با	جهت	چشم	انداز	ایجاد	كنید	و	

فرمت	دو	طرفه	مانند	یک	كتاب	برای	استفاده	از	كالس	درس	را	انتخاب	كنید.	هنگام	ایجاد	
یک	كتاب	تمرین،	مطمئن	شوید	كه	نسبت	ابعاد	درستی		را	انتخاب	كنید.

 •		شما	می	توانید	یک	تصویر	پس	زمینه	تصادفی	كه	از	یک	گروه	
	اضافه	كنید. انتخاب	شده	

چگونه	ایجاد	كردن	كتاب	تمرین
اگر	هیچ	كتاب	تمرین	بازی	وجود	ندارد،	می	توانید	یک	كتاب	تمرین	جدید	را	با	كلیک	كردن	

بر	روی	آیکون	صفحه	جدید	در	نوار	ابزار		ایجاد	كنید.	شما	همچنین	می	توانید	از	این	
آیکون	برای	اضافه	كردن	یک	صفحه	جدید	به	یک	كتاب	تمرینی	كه	باز	است،	استفاده	كنید.

اگر	قبال	یک	كتاب	تمرینی	را	باز	كرده	اید	اما	می	
خواهید	یک	نام	جدید	ایجاد	كنید،	روی	آیکون	باز	

كردن	در	نوار	ابزار	كلیک	كنید	و	آیتم	فهرست	كتاب	
تمرین	جدید		را	انتخاب	كنید.

	2.	ویژگی	های	تنظیمات	
برای	كتاب	های	تمرین

	قبل	از	اینکه	نرم	افزار	یک	كتاب	
	تمرین	جدید	ایجاد	كند،	باید	ویژگی	

های	آن	را	تنظیم	كنید:

 •		تنظیم	جهت	چشم	انداز	یا	پرتره	
،	صفحه	دو	یا	و	تک	نمایش	و

•		تنظیم	خطوط	صفحه
	زمینه	پس	انتخاب		•

•		تنظیم	رنگ	صفحه

	وقتی	كارتان	تمام	شد	روی	این	
.	كنید	كلیک	آیکون
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راهنماهاى موزابوک

1.	چگونه	مصور	كردن	كتاب	های	تمرین
	شما	می	توانید	روی	صفحات	كتاب	های	تمرین	بنویسید	و	رسم	كنید	

و	محتویات	چند	رسانه	ای	و	تعاملی	متنوعی	را	بیافزایید.

2.	كار	روی	صفحات
	انتخاب	كنید	•	اگر	روی	یک	آیتم	در	صفحه	كلیک	طوالنی	كنید،	قابی	در	اطراف	آن	

.	شود	می	باز	ویرایش	وفهرست		شود	می	ظاهر
	همین	اتفاق	می	افتد	اگر	نماد	دست	در	نوار	ابزار	را	فشار	دهید		و	سپس	بر	روی	

آیتم	كلیک	كنید.	این	حالت	ویرایش	است.
اصالح	•	با	گرفتن	نقاط	مختلف	قاب،	شما	می	توانید	آیتمی	را	كه	انتخاب	كرده	اید	

حركت،	تغییر	اندازه،	برش،	چرخش	و	غیره	دهید.
فهرست	سریع	•	بر	روی	گوشه	سمت	راست	باالی	قاب		كلیک	كنید	تا	فهرست	سریع	

برای	آیتم		باز	شود،	كه	به	شما	اجازه	می	دهد	تا	ویژگی	های	آن	را	ویرایش	كنید.

3.	فهرست	سریع
	در	هر	نقطه	از	صفحه	كلیک	طوالنی	كنید	تا	فهرست	
سریع	را	باز	كنید	،	كه	شما	را	قادر	می	سازد	تا:

•		نوار	ابزار	انیمیشن	را	باز	كنید
•		اضافه	كردن	یک	صفحه	جدید	به	كتاب	تمرین	خود،

•		تنظیم	ویژگی	های	كتاب	تمرین	خود،
•		نمایش	صفحات،

•		تنظیم	ماسک	دلخواه،
•		بزرگنمایی	یا	كوچکنمایی،
•		نمایش	دستورالعمل	ها،
•		نشانه	گذاری	صفحات،

•		انتخاب	یا	افزودن	آیتم	ها
•		قفل	كردن	یا	حذف	آیتم	ها.

نکته	ها
همچنین	میتوانید	با	صفحه	كلید		متن	را	روی	صفحه	تایپ	كنید.	برای	فعال	كردن	یا	غیرفعال	

كردن	این	عملکرد،	روی	آیکون	صفحه	كلید		كلیک	كنید.
شما	می	توانید	فهرست	ویرایش	را	در	هر	نقطه	روی	صفحه	حركت	دهید	یا	آن	را	با	كلیک	دوتایی	

بر	روی	لبه	آن	ببندید.
		شده	تعبیه	معادله	ویرایشگر	از	استفاده	با	را	ریاضی	های	فرمول	و	عبارات	توانید	می	شما	

به	راحتی	بنویسید.
	شما	می	توانید	آیکون	ها	را	برای	عملکردهای	پركاربرد	)سطل	آشغال،	مورد	عالقه	ها،	

گالری،	اطالع	رسان	نوار	وظیفه	...(	در	دسکتاپ	موزابوك		نمایش	دهید.

36كار	روی	صفحات
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راهنماهاى موزابوک

1.	كجا	پیدا	كردن	و	برای	چه	مصرفی
		كنید	باز	ابزار	نوار	از	را	ویرایش	فهرست	

و	نمودار	درختی		را	انتخاب	كنید.
	از	آن	برای	اتصال	اشیا	استفاده	كنید.	

	روابط	حفظ	می	شود	حتی	اگر	اشیا	را	حركت	دهید.	
	از	این	ابزار	نقاشی	برای	نشان	دادن	روابط	

و	فرآیندهای	استفاده	كنید.

2.	چگونه	متصل	كردن	اشیا
اگر	نوار	ابزار	نمودار	درختی		باز	باشد،	روی	اشیاء	كلیک	كنید	تا	آنها	را	وصل	كنید.

نکات
	شما	می	توانید	شکل	جعبه	متن	را	كه	در	نوار	ابزار	
نمودار	درختی		انتخاب	كرده	اید،	تغییر	دهید.

	برای	نشان	دادن	روابط		از	خطوط	
و	فلش	های	مختلف	استفاده	كنید.

	3.	چگونه	ایجاد	
كردن	جعبه	متن

اگر	نوار	ابزار	نمودار	درختی	باز	باشد،	
روی	هر	منطقه	خالی	كلیک	دوتایی	كنید	

.	كنید	ایجاد	متن	جعبه	یک	تا
برای	ویرایش	محتوا	روی	جعبه	متن	

موجود	كلیک	كنید.

37نمودار	درختی
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راهنماهاى موزابوک

1.	كجا	پیدا	كردن	ابزار	انیمیشن
		كنید	باز	ابزار	نوار	در	را	ویرایش	فهرست	
و	آیتم	فهرست	انیمیشن		را	انتخاب	كنید.

2.	آماده	سازی	انیمیشن
	مرحله	1:	برای	تکمیل	انیمیشن	خود	همانطور	كه	قبال	

	یاد	گرفته	اید	از	ابزارهای	طراحی	استفاده	كنید،	تصاویر،	
ابزار،	متن	و	رسم	های	خود	را	به	صفحه	خود	اضافه	كنید.

	مرحله	2:	بر	روی	آیکون	ابزار	انیمیشن	كلیک	كنید.	آیتم	ها	
	را	در	انیمیشن	خود	را	به	ترتیبی	كه	می	خواهید	آن	ها	ظاهر	شوند،	

هایالیت	كنید	و	جلوه	های	ویژه	انیمیشن	را	برای	هر	یک	از	آن	ها	تنظیم	كنید.

3.	انیمیشنی	كردن	یک	شی	)یک	تصویر،	در	این	مورد(
جعبه	محاوره	ابزار	انیمیشن		را	باز	كنید. الف(	

.	كنید	كلیک	تصویر(	روی	بر	)اینجا	كنید	انیمیشنی	خواهید	می	كه	شیئی	روی ب(	
گزینه	انیمیشن	را	در	نوار	ابزار	انیمیشن		انتخاب	كنید. ج(	

4.	پخش	انیمیشن
		انیمیشن	تنظیمات	پنجره	است،	آماده	شما	انیمیشن	كه	هنگامی	

را	ببندید	و	با	استفاده	از	فلش	های	پایین	صفحه		انیمیشن	را	پخش	كنید.

عقبجلو

صفحه	قبلیصفحه	بعد

38انیمیشن
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1.	كجا	پیدا	كردن	ابزار	هندسی
		كنید	كلیک	ابزار	نوار	در	ویرایش	آیکون	روی	
و	آیتم	فهرست	هندسی		را	انتخاب	كنید	یا	روی	

آیکون	ابزار	هندسه	در	جامدادی	كلیک	كنید.

2.	چگونه	استفاده	كردن	از	آن	ها
	یک	ابزار	را	انتخاب	كنید	و	روی	آیکون		كلیک	كنید	

	تا	آن	را	در	صفحه	خود	نمایش	دهد.	
	برخی	از	ابزارها	را	می	توان	در	نقاط	مختلف	اجرا	كرد.	

	شما	می	توانید	با	توجه	به	اینکه	چه	بخشی	از	ابزار	را	اجرا	
می	كنید	تکالیف	متنوعی	را	انجام	دهید.	برای	راهنمایی	روی	

.	كنید	كلیک	ابزار	روی	بر	سوال	عالمت	آیکون

3.	استفاده	از	پرگار	و	خط	كش

	طول	آن	
را	تغییر	دهید

آن	را	آزادانه	حركت	دهید

	آن	را	به	صورت	موازی	با	یکی	
از	لبه	های	آن	حركت	دهید

	آن	را	در	اطراف	
نقطه	۰	بچرخانید

	یک	خط	
بکشید

یک	مقدار	دقیق	را	مشخص	كنید

آن	را	روی	صفحه	
حركت	دهید

یک	مقدار	دقیق	را	مشخص	كنید

فاصله	را	تنظیم	كنید

مداد	را	برای	رسم	
یک	دایره	نگه	دارید

	كلیک	كنید	تا	آن	
را	برگردانید

با	پرگار	دور	نقطه	
ثابت	آن	را	بچرخانید

39ابزار	هندسی
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1.	افزودن	فهرست
	از	این	فهرست	برای	افزودن	طرح	ها،	

یادداشت	ها	و	لینک	ها	به	نشریات	استفاده	كنید.

2.	طرح	و	یادداشت
طراحی	را		را	در	فهرست	افزودن		انتخاب	كنید.	هنگام	ایجاد	یک	طرح	جدید،	

شما	باید	اندازه	صفحه،	بافت	پس	زمینه	و	رنگ	پس	زمینه		را	تنظیم	كنید.

شما	می	توانید	روی	صفحات	
كتاب	طراحی	بنویسید	و	رسم	
كنید،	تصاویر	را	از	كتابخانه	

رسانه	بیافزایید	و	نمودار	
درختی	یا	انیمیشن	ایجاد	كنید.

طرح	تکمیل	شده	را	می	توان	به	
نشریات	و	كتاب	های	تمرین	

خود	اضافه	كرد.

اگر	می	خواهید	یک	یادداشت	
فقط	حاوی	متن	بیافزایید،	
	یادداشت	را	در	فهرست	
افزودن		انتخاب	كنید.

3.	لینک	وب	و	فیلم	آنالین
	شما	می	توانید	لینک	های	وب	و	فیلم	های	آنالین		را	به	نشریات	اضافه	كنید.	

این	ها	توسط	مرورگر	تعبیه	شده	موزابوك	باز	می	شود.

	یک	عنوان	برای	لینک	یا	فیلم	وارد	كنید	و	نشانی	اینترنتی	صحیح	را	وارد	كنید.	
اگر	شما	همچنین	كلمات	كلیدی	را	وارد	كنید،	می	توانید	لینک	را	با	عملکرد	جستجوی	

.	كنید	پیدا	موزابوك

۵.	نشانک
	شما	می	توانید	صفحات	را	در	كتاب	های	خود	و	كتاب	های	تمرین	نشانه	گذاری	

كنید.	بر	روی	كلید	نشانک	كلیک	كنید	تا	یک	صفحه	خاص	باز	شود.

4.	لینک	صفحه
	شما	می	توانید	یک	لینک	ویژه	ایجاد	كنید	كه	شما	را	به	یک	صفحه	خاص	در	

نشریه	ای	كه	انتخاب	كرده	اید،	ببرد.

	اول،	صفحه	مورد	نظر	خود	را	پیدا	كنید	و	لینک	را	در	فهرست	افزودن		انتخاب	كنید.
به	نقطه	ای	كه	می	خواهید	این	لینک	را	بیافزایید،	بزگردید	و	برای	افزودن	روی	آیکون	

بررسی	كلیک	كنید.

40یادداشت	ها	لینک	ها
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چگونه	همگام	سازی	كتاب	تمرین
اگر	شما	مایل	هستید	به	كتاب	های	تمرین	خود	در	چندین	كامپیوتر	دسترسی	یابید،	این	

نرم	افزار	به	شما	دو	راه	برای	انجام	این	كار	ارائه	می	دهد.
1.		شما	می	توانید	كتاب	های	تمرین	خود	را	با	یک	یو	ای	بی	فلش	درایو	همگام	سازی	كنید.	

این	به	شما	این	امکان	را	می	دهد	كه	آن	ها	را	بدون	اتصال	به	اینترنت	باز	كنید.
2.		شما	می	توانید	كتاب	های	تمرین	خود	را	با	حساب	وب	خود	همگام	سازی	كنید،	بنابراین	

	می	توانید	آن	ها	را	بر	روی	هر	كامپیوتری	كه	موزابوك	را	اجرا	می	كنید	و	به	اینترنت	
متصل	است،	باز	كنید.

	1.	همگام	سازی	با	استفاده	
از	یو	اس	بی	فلش	درایو

روی	فهرست	همگام	سازی	در	پانل	باز		كلیک	كنید.
	یک	كتاب	تمرین		و	یک	درایو		را	در	پنجره	پاپ	

		سازی	همگام	شروع	برای	و	كنید	انتخاب	آپ	
روی	فلش	در	وسط	كلیک	كنید.

2.	همگام	سازی	با	حساب	وب
		گذاری	اشتراك	منوی	روی	بر	•	گذاری	اشتراك	

كلیک	كنید	وبارگذاری	به	موزاوب		را	انتخاب	كنید.
مشخص	كنید	چه	كسی	می	تواند	كتاب	تمرین		را	ببیند	و	اطالعات	الزم	برای	

جستجوهای	آینده	)كلمات	كلیدی،	موضوع،	كالس	و	نشریات	مربوطه(	را	فراهم	كند.	
سپس	كتاب	تمرین	خود	را	به	حساب	موزاوب	خود		بارگذاری	كنید.

نکته	ها
•		موزابوك	را	در	حالتی	تنظیم	كنید	كه	به	طور	خودكار	همه	تغییراتی	كه	شما	در	

كتاب	های	تمرین	در	حساب	آنالین	خود	ساخته	اید		ذخیره	كند.
	كتاب	  •		شما	همچنین	می	توانی	دبا	انتخاب	گزینه	اشتراك	گذاری		با	ایمیل	

های	تمرین	خود	را	به	دوستان	خود	از	طریق	ایمیل	ارسال	كنید.

یک	كتاب	تمرینی	كه	می	خواهید	از	لیست	كتاب	
های	تمرین	موجود	دانلود	كنید	را	انتخاب	كنید	و	

روی	دانلود	كلیک	كنید.

	.	كنید	كلیک	رسانه	پانل	در	تمرین	های	كتاب	فهرست	روی	بر	•	دانلود

هنگام	افزودن	فلش	درایو	یو	اس	بی	به	یک	كامپیوتر	دیگر،	روی	فلش	مخالف	كلیک	كنید	
تا	كتاب	تمرین	همگام	سازی	شود.

41همگام	سازی
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صفحات	تمیز،	مرتب	شده
ایجاد	كتاب	های	تمرین	به	وضوح	ساختار	یافته	و	ارائه	های	جذاب	با	قالب	های	موزابوك	

انیمیشنی	شده.	شما	می	توانید	قاب	ها	را	بر	روی	صفحات	كتاب	تمرین	حركت	دهید	و	آن	ها	را	
با	توجه	به	نیازتان	تغییر	اندازه	دهید.

چگونه	استفاده	كردن	از	آن	ها
هنگامی	كه	یک	كتاب	تمرین	ایجاد	می	كنید،	

	.	كنید	كلیک	ها	قالب	دكمه	روی	
در	پنجره	پاپ	آپ،	یک	قالب		و	یک	

سبک		برای	صفحه	در	كتاب	تمرین	خود	
انتخاب	كنید	و	جعبه	بررسی	انیمیشن	شده	
		تیک	عالمت	روی	بزنید.	تیک	را	
كلیک	كنید	تا	تنظیمات	را	ذخیره	كنید.

اگر	شما	در	حال	حاضر	یک	كتاب	تمرین	را	
باز	كرده	اید،	بر	روی	آیتم	فهرست	پس	

زمینه	صفحه	در	فهرست	سریع	كلیک	كنید	
تا	به	كلید	قالب	ها	دسترسی	پیدا	كنید.

.	بنویسید	آن	در	را	چیزی	و	كنید	كلیک	متن	قاب	یک	روی		•
		رسانه	كتابخانه	از	را	فیلم	یا	بعدی	سه	مرتبط،	تصویر	یک		• 

به	قاب	بکشید.
		متن	های	قاب	تعداد	،	تصاویر	اندازه	توانید	می	شما		• 

را	تغییر	دهید	و	قالب	انیمیشن		را	روشن	یا	خاموش	كنید.

شما	می	توانید	آیتم	های	مختلف	رسانه	ای	مختلف	برای	هر	قاب	
استفاده	كنید.	در	صفحه	كامل	شده،	بر	روی	متن	كلیک	كنید	تا	یک	

تصویر،	فیلم	یا	سه	بعدی	مرتبط	با	آن	نمایش	داده	شود.

42قالب	های	انیمیشنی	شده
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باز	كردن	كتاب	های	تمرین	شما	در	موزاوب
شما	همچنین	می	توانید	به	موزاوب	بروید	و	كتاب	های	تمرینی	كه	در	موزابوك	ایجاد	و	در	موزاوب	
بارگذاری	گرده	اید		را	باز	كنید.	همانند	كتاب	های	دیجیتالی	شما،	می	توانید	صفحات	را	به	ورق	

بزنید	و	محتوای	گزینه	تکمیلی	تعاملی	افزوده	شده	در	آن	ها	را	پخش	كنید.

كجا	پیدا	كردن	كتاب	های	تمرین
برای	ایجاد	حساب	كاربری	كاربری	آنالین	موزاوب	كه	در	

موزابوك	خود	استفاده	می	كنید	به	موزاوب	وارد	شوید	و	نام	
كاربری	و	رمز	عبور	خود	را	وارد	كنید.

		كنید	انتخاب	را	تمرین'	'كتاب	رسانه	كتابخانه	فهرست	در	
تا	كتاب	های	تمرین	موزابوك	را		كه	می	توانید	دسترسی	پیدا	

كنید،	ببینید.	نتایج	را	بر	اساس	موضوع	یا	وارد	كردن	یک	كلمه	
كلیدی	فیلتر	كنید.	بر	روی	كتاب	تمرینی	كه	برای	باز	كردن	آن	

انتخاب	كرده	اید،	كلیک	كنید.

اشتراك	ویژه	موزاوب
		موضوع	توسط	كه		رسانه	كتابخانه	در	محتوا	كل	به	توانید	می	شما		• 
سازماندهی	شده	و	شامل	چندین	هزار	آیتم	است،	دسترسی	پیدا	كنید.

•		شما	می	توانید	ابزار	و	بازی	های	مبتنی	بر	موضوع	را	استفاده	كنید.
 •		شما	همچنین	می	توانید	از	ویرایشگر	تست	برای	ایجاد	برگه	های	كار	در	موزاوب	

	استفاده	كنید.	شما	می	توانید	آن	ها	را	به	عنوان	تکالیف	برای	دانش	آموزانی	تنظیم	كنید	
كه	می	توانند	تمرینات	را	همچنین	در	موزاوب	انجام	دهند.

•		كتاب	های	تمرین	را	می	توان	به	صورت	همزمان	در	،سامانه	بی	درنگ،	در	چندین	كامپیوتر	
باز	كرد،	بنابراین	معلمان	می	توانند	آن	ها	را	به	صورت	مشترك	ویرایش	كنند		و	حتی	

پیام	ها	را	به	یکدیگر	)حالت	مشاركتی(	ارسال	كنند.

43كتاب	های	تمرین	در	موزاوب
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2.	پیدا	كردن	عملکردهای	موزابوك	و	ابزار
		اصلی	پنجره	سرتیتر	در	بزرگنمایی	آیکون	

	را	انتخاب	كنید.	یک	كلمه	كلیدی	را	در	پنجره	كشویی	
.	كنید	وارد

	نشریات،	عملکردها	و	ابزار	موزابوك	كه	حاوی	كلمه	
كلیدی	است	پایین	لیست	خواهد	شد.

نکته
	از	پانل	جستجو	برای	جستجو	در	اینترنت	
.	كنید	استفاده	افزار	نرم	ترك	بدون

اگر	بر	روی	آیکون	چشم		كنار	برخی	از	نتایج	كلیک	كنید،	
موزابوك	به	شما	ساده	ترین	راه	را	برای	یافتن	عملکرد	یا	ابزار	

.	دهد	می	نشان	فهرست	سیستم	در	خاص

اگر	بر	روی	یک	آیتم	كلیک	كنید،	عملکرد	یا	ابزار	بارگیری	
خواهد	شد	یا	نشریه	باز	خواهد	شد.

1.	یافتن	متن	در	نشریات
.	ابزار	نوار	در	جستجو	آیکون	انتخاب

	شما	می	توانید	متن		را	در	نشریه	فعال	در	فهرست	
پاپ	آپ	جستجو	كنید.	نتایج	هایالیت	شده	است.

اگر	بیش	از	یک	نتیجه	وجود	دارد،	می	توانید	در	طول	
لیست	با	فلش	ها		حركت	كنید.	شما	همچنین	می	توانید	

تمام	نتایج	را	در	یک	لیست	كشویی		مشاهده	كنید.

	،	كنید	كلیک	لیست	در	آیتم	یک	روی	بر	اگر	
شما	را	به	صفحه	سمت	راست	نشریه	منتقل	می	كند.

44جستجو
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1.	كجا	پیدا	كردن	راهنما
	شما	یک	پشتیبانی	كلی	از	تمام	عملکردها	در	راهنمای	موزابوك	با	كلیک	

	كردن	بر	روی	آیکون	عالمت	سوال	در	سرتیتر	پنجره	پیدا	خواهید	كرد،	در	
آنجا	گزینه	های	دیگری		نیز	پیدا	خواهید	كرد.

	،	پنجره	سرتیتر	در	سوال	عالمت	آیکون	روی	بر	كردن	كلیک	با	
برای	برخی	از	ابزارها	پشتیبانی	مستقیم،	دریافت	كنید.	شما	همچنین	می	توانید	

عملکردهای	دیگری	را	در	آنجا	پیدا	كنید.

2.	جستجو
	راهنمای	موزابوك	بر	اساس	
	موضوع	مرتب	شده	است.	

		موضوعات	بین	توانید	می	شما
	حركت	كنید	و	یا	در	هر	زمان	به	
.	بازگردید	فرض	پیش	صفحه

	همچنین	می	توانید	از	قسمت	جستجو	
	در	پایین	صفحه	راهنما	برای	یافتن	

كمک	مورد	نیاز	خود		استفاده	كنید.

نکات
	شما	می	توانید	با	عملکردهای	پركاربرد	موزابوك	را	در	فهرست	راه	

اندازی	اولیه		آشنا	شوید.

نکات	و	توصیه	هایی	برای	استفاده	از	برنامه		دریافت	كنید.	

	اگر	نسخه	چندزبانه	موزابوك	روی	كامپیوتر	شما	نصب	شده	است،	
شما	همچنین	می	توانید	زبان	ابزار		را	تغییر	دهید.

	بازخورد	بفرستید. شما	همچنین	می	توانید	در	مورد	ابزار	

.	كنید	باز	را	موزابوك	راهنمای

	فیلم	های	راهنما	را	باز	كنید،	كه	به	شما	كمک	می	كند	یاد	بگیرید	
.	كنید	مدیریت	را	شده	تعبیه	ابزارهای	و	موزابوك	چگونه

45چگونه	استفاده	كردن	از	راهنما
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	1.	ضبط	كننده	چند	رسانه	ای	چیست	
و	كجا	می	توانید	آن	را	پیدا	كنید؟

از	این	ابزار	برای	ذخیره	عکس	های	صفحه،	ضبط	صدا	و	ایجاد	عکس	
های	صفحه	استفاده	كنید.	برای	راه	اندازی	ابزار	روی	آیکون	عکس	از	

صفحه		در	نوار	ابزار	كلیک	كنید.

2.	ذخیره	عکس	های	صفحه
از	فهرست	استفاده	كنید	تا	نوع	عکسی	از	صفحه	را	كه	می	خواهید	
ذخیره	كنید،	انتخاب	كنید	و	منطقه	ای	از	صفحه	را	كه	می	خواهید	
	ذخیره	كنید،	انتخاب	كنید.	شما	می	توانید	عکس	های	صفحه	خود	
را	به	درون	نشریات	از	پوشه	تصاویر	ذخیره	شده		بیافزایید.

3.	ضبط	كردن	صدا
	اگر	كامپیوتر	شما	دارای	یک	میکروفون	باشد،	از	ضبط	كننده	صدای	موزابوك	برای	ضبط	

	REC	دكمه	روی	ضبط	شروع	برای	كنید.	انتخاب	را		صدا	ضبط	فهرست	كنید.	استفاده	صدا
كلیک	كنید.

4.	ایجاد	عکس	های	صفحه
از	ضبط	فیلم	برای	ضبط	آنچه	بر	روی	صفحه	كامپیوتر	شما	اتفاق	می	افتد	استفاده	
كنید.	اگر	كامپیوتر	شما	دارای	میکروفون	باشد،	می	توانید	صدای	آن	را	نیز	ضبط	

.	كنید	انتخاب	را	فیلم	ضبط	فهرست	كنید.

هنگامی	كه	ضبط	را	متوقف	می	كنید،	بازپخش	به	طور	خودكار	شروع	می	شود.
	شما	می	توانید	ضبط	صدا	را	درون	نشریه	خود	بالفاصله	بیافزایید	.	بعدا	می	توانید	آن	

را	در	پوشه	نوار	ابزار	ضبط	صدا	یا	در	كتابخانه	رسانه	پیدا	كنید.

بر	روی	نماد	مخفی	كردن	موزابوك		كلیک	كنید	تا	انتخاب	كنید	كه	آیا	می	
خواهید	پنجره	موزابوك	یا	پنجره	را	برای	نرم	افزار	دیگری	كه	در	كامپیوتر	شما	

اجرا	می	شود،	بگیرید.	شما	همچنین	می	توانید	انتخاب	كنید	كه	آیا	می	خواهید	كل	
.	بگیرید	را	آن	از	قسمت	یک	فقط	یا	نمایش	صفحه

شما	می	توانید	به	محتوای	چند	رسانه	ای	ضبط	شده	از	كتابخانه	رسانه	یا	به	طور	
مستقیم	از	نوارهای	ابزار	ضبط	كننده		دسترسی	پیدا	كنید.

46ضبط	كننده	چند	رسانه	ای



9

7

10
5

8

3

6

4

2

1

راهنماهاى موزابوک

1.	چگونه	چاپ	كردن
موزابوك	به	شما	اجازه	می	دهد	تا	هر	صفحه	یا	كل	محتوای	
كتاب	های	تمرین	خود	را	چاپ	كنید.	شما	می	توانید	به	طور	

مستقیم	با	یک	پرینتر	یا	یک	فایل	چاپ	كنید.

برای	انجام	این	كار،	بر	روی	آیکون	كتاب	بر	روی	نوار	ابزار	
كلیک	كنید		و	در	فهرست	پاپ	آپ		چاپ	را	انتخاب	

كنید.

3.	پرینت	به	فایل
	هنگام	چاپ	به	فایل،	می	توانید	فرمت	فایل	مورد	نظر	خود	را	انتخاب	كنید	

.)Microsoft XPS	یا	jpg ،pdf	،png(
شما	می	توانید	این	فایل	را	در	نشریه	خود	قرار	دهید	یا	بعدا	آن	را	چاپ	كنید.

نکته
پنجره	پیش	نمایش	چاپ		در	فهرست	چاپ	به	شما	اجازه	می	
دهد	تا	ببینید	كه	نسخه	چاپی	مطابق	با	تنظیمات	شما	چگونه	است.

2.	چاپ	مستقیم	به	پرینتر
	اگر	یک	پرینتر	متصل	به	كامپیوتر	خود	دارید،	ابتدا	پرینتر	را	با	كلیک	بر	

روی	نام		در	لیست	كشویی		انتخاب	كنید.

	بسته	به	مدل	پرینتر	شما،	گزینه	های	زیر	
را	تنظیم	كنید:

.	كنید	انتخاب	چاپ	برای	را	صفحات		•
.	حاشیه	تنظیم	و		كاغذ	اندازه	انتخاب		•
 •		تعداد	صفحات	را	برای	چاپ	در	یک	صفحه	

.	كنید	انتخاب
•		تنظیم	برای	چاپ	رنگی	یا	سیاه	و	سفید.

•		برای	چاپ	یک	طرفه	یا	دو	طرفه	تنظیم	كنید.
•		تنظیم	كنید	كه	چه	آیتم	هایی	را	در	كتاب	تمرین	)آیکون	ها،	شماره	صفحه،	
.	باشد	مشاهده	قابل	چاپ	در	خواهید	می	زمینه(	پس	یا	/	و	خطوط	حاشیه،

47چاپ



2

3

8
9

10

7

4

1

5

6

راهنماهاى موزابوک

1.	چه	موقع	از	آن	استفاده	كردن
	عملکرد	تشخیص	دست	خط	موزابوك	شما	را	قادر	می	سازد	تا	به	جای	

	صفحه	كلید	روی	صفحه	خود	از	دست	خط	خود	استفاده	كنید	تا	متن	را	روی	
تخته	سفید	تعاملی	وارد	كنید.

2.	مورد	نیازهای	سیستم
	عملکرد	تشخیص	دست	خط	موزابوك	توسط	ویندوز	سون	و	نسخه	

های	بعدی	پشتیبانی	می	شود.

زبان	هایی	كه	برای	تشخیص	دست	خط	در	دسترس	است	به	بسته	های	
.	دارد	بستگی	شما	كامپیوتر	روی	بر	شده	نصب	زبان

3.	چگونه	استفاده	كردن	از	آن
بر	روی	آیکون	رسم	دستی	آزاد	روی	نوار	

ابزار	كلیک	كنید	،	و	چیزی	را	روی	تخته	
.	بنویسید

آنچه	كه	نوشته	اید	را	انتخاب	كنید	و	
تشخیص		را	در	فهرست	سریع	برای	

موضوع		انتخاب	كنید.

این	لیستی	از	جایگزین	های	متن	را	نشان	
می	دهد	.	با	كلیک	بر	روی	جایگزین	

مناسب،	موزابوك	دست	خط	شما	را	به	متن	
تایپ	شده		تبدیل	می	كند	و	آن	را	به	

عنوان	یک	موضوع	متنی	پردازش	می	كند.

4.	جستجوی	استفاده	از	تشخیص	دست	خط
	متن	دست	نوشته	را	انتخاب	كنید	و	سپس	جستجو	را	در	فهرست	سریع		انتخاب	كنید.	
این	لیستی	از	جایگزین	های	متن	را	نشان	می	دهد.	متنی	را	كه	می	خواهید	جستجو	كنید	از	
لیست	انتخاب	كنید	.	شما	می	توانید	در	وب،	در	گالری	و	در	نشریه	باز		جستجو	كنید.

شما	همچنین	می	توانید	جستجو	خود	را	با	كشیدن	دست	خط	به	طور	مستقیم	به	عملکرد	
جستجوی	تعبیه	شده	در	موزابوك	شروع	كنید.	هنگامی	كه	این	كار	را	انجام	می	دهید،	تشخیص	

	دست	خط	به	صورت	خودكار	انجام	می	شود	و	نرم	افزار	جستجوی	مبتنی	بر	جایگزین	
متنی	را	كه	تشخیص	می	دهد،	شروع	می	كند.
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1.	آیکون	های	دسکتاپ
	شما	می	توانید	آیکون	ها	را	برای	عملکردهای	پركاربرد	در	

هر	جایی	از	دسکتاپ	موزابوك	)سطل	آشغال،	مورد	عالقه	ها،	
	جامدادی	و	كتابخانه	رسانه(	تنظیم	كنید	و	آنها	را	از	آنجا	

.	كنید	شروع
روی	آیکون	تنظیمات		در	نوار	ابزار	كلیک	كنید	و	آیکون	

	های	دسک	تاپ	را	در	فهرست	نمایش		انتخاب	كنید.	
	آیکون	هایی		را	كه	می	خواهید	بر	روی	دسکتاپ	نمایش	

داده	شود	را	انتخاب	كنید.	
شما	همچنین	فهرست	آیکون	های	دسکتاپ	را	در	سرتیتر	
پنجره	اصلی		پیدا	خواهید	كرد	و	می	توانید	آیکون	های	
نمایش	داده	شده	روی	دسکتاپ	را	فعال	یا	غیرفعال	كنید.

2.	نوار	كناری	و	حالت	تمام	صفحه
از	كلیدها		در	هر	دو	طرف	پنجره	برای	باز	كردن	نوار	

كناری	،	یک	طرح		و	یا	ایجاد	یک	كتاب	تمرین	جدید	
استفاده	كنید.	نوار	كناری	نیز	برای	دسترسی	سریع	در	تخته	

سفید	در	هنگام	ارائه	طراحی	شده	است.
	برای	بستن	فهرست	از	مثلث	كوچک	استفاده	كنید.	

شما	همچنین	می	توانید	به	حالت	تمام	صفحه		تغییر	دهید.	
	در	این	حالت،	به	فهرست	دسترسی	پیدا	كنید	یا	از	حالت	
تمام	صفحه	با	استفاده	از	آیکون	كوچک	كنار	دكمه	های	

جهت	یابی		خارج	شوید.

3.	فهرست	تنظیمات	
 •		نمایش	-	فهرست،	نوار	ابزار،	نوار	كناری،	نمایش	جامدادی،	موقعیت	فهرست،	
ورق	زدن،	سرتیتر،	پس	زمینه،	دكمه	های	تنظیم	و	آیکون	ها،	مقیاس	پنجره.

•		عملیات	-	موزاوب،	گزینه	های	تکمیلی،	مرورگر،	ذخیره	كردن.
•		ماوس	و	لمس	-	تنظیمات	ماوس	و	تخته	سفید.

•		آیکون	های	دسکتاپ	-	فعال	و	غیر	فعال	كردن	آیکون	های	دسکتاپ.
•		زبان	ها	-	تنظیمات	زبان	موزابوك	و	صفحه	كلید

•		وارد	شدن	به	موزابوك	-	تنظیم	حالت	ورود،	تغییر	نام	كاربری	یا	رمز	عبور.
•		حساب	موزاوب	-	برای	دسترسی	به	محتوای	موزاوب	وارد	شوید.

•		سیستم	-	مدیریت	فایل	های	موزابوك،	ذخیره،	تاریخچه.

دامنه	وسیعی	از	تنظیمات
شما	می	توانید	نحوه	نمایش	كاربری	موزابوك	را	به	بهترین	وجه	متناسب	با	جریان	

كاری	روزانه	خود	را	سفارشی	كنید.

تنظیمات

	این	نوار	
	كناری	را	در	طرف	
دیگر	صفحه	نمایش	می	دهد.
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راهنماهاى موزابوک تکلیف	خانه
تکلیف	خانه	به	روش	جدید

	شما	می	توانید	تمرینات	ایجاد	شده	با	ویرایشگر	تست	را	به	عنوان	تکالیف	تنظیم	كنید.	
	با	موزابوك،	می	توانید	تمریناتی	را	كه	برای	كالس	هایی	كه	تدریس	می	كنید،	گروه	ها	یا	هر	
	یک	از	دانش	آموزان	تنظیم	كرده	و	آن	ها	را	مدیریت	كنید.	بنابراین،	هیچ	تکلیفی	فراموش	

نخواهد	شد	و	یا	در	خانه	باقی	نخواهد	ماند.

مزایای	سیستم	چیست؟
•		این	تکالیفی	را	كه	تنظیم	و	ارائه	شده،	ثبت	می	كند،	بنابراین	شما	می	

توانید	به	راحتی	آن	ها	را	ارزیابی	و	پیگیری	كنید.

•		برنامه	به	طور	خودكار	پاسخ	ها	را	بررسی	می	كند	و	از	نتایج	آمار	می	
گیرد	تا	ارزیابی	و	مقایسه	عملکرد	دانش	آموزان	آسان	شود.

•		تمرینات	را	می	توانید	به	صورت	آنالین	با	هر	مرورگر	اینترنتی	
تکمیل	كنید.

	این	برنامه	زمانیکه	تکلیف	مشخص	شد	دانش	آموزان	را	از	طریق	ایمیل	باخبر	می	كند	
و	به	آن	ها	موضوع	و	مهلت	ارسال	را	اطالع	می	دهد.

دانش	آموزان	می	توانند	تکالیف	خود	را	با	كلیک	روی	لینک	تکلیف	خانه	
در	ایمیل	آگاهسازی	باز	كنند	تمرینات	را	آنالین	حل	كنند.
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چگونه	تنظیم	كردن	تکلیف	خانه
	موزابوك	گزینه	ای	برای	انتخاب	برگه	های	كاری	كه	قبال	به	موزاوب	بارگذاری	كرده	اید،	

آماده	می	كند	و	آن	ها	را	به	عنوان	تکالیف	برای	گروه	انتخابی	تنظیم	می	كند.

گزینه	های	تنظیمات
 •		یک	تمرین	یا	برگه	كار		انتخاب	كنید.	فیلتر	بر	اساس	موضوع	و	كالس	به	شما	كمک	می	

كند	تا	در	میان	تمرین	هایی	كه	بارگذاری	شده	و	در	دسترس	شما	قرار	گرفته		حركت	كنید.
		كنید	انتخاب	را	گروه	یک	كنید؟	تعیین	خانه	تکلیف	دارید	دوست	كسی	چه	برای		• 

.	كنید	انتخاب	گیرنده	عنوان	به	را	فرد	یک	یا
.	كنید	وارد	را	موجود	زمان	تمرین،	تکمیل	برای		•

.	كنید	اضافه	تمرینات	برای	بیشتری	های	دستورالعمل	توانید	می	لزوم،	صورت	در		•

روی	آیکون	تکلیف	خانه	در	نوار	ابزار	كلیک	كنید		و	از	
فهرست	پاپ	آپ	گزینه	تکلیف	خانه	جدید		را	انتخاب	كنید.

نکته
شما	می	توانید	گروه	ها	را	روی	پلت	فرم	موزاوب	مدیریت	كنید	و	داده	های	مربوط	به	
تکالیف	را	كه	تنظیم	و	كامل	شده	اند	مرور	كنید.	این	عملکردها	نیز	به	طور	مستقیم	در	

پانل	تکلیف	خانه	در	موزابوك		موجود	است.

تکلیف	خانه

شما	می	توانید	تکلیف	خانه	را	در	پنجره	پاپ	آپ	تنظیم	كنید.
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بارگذاری	برگه	كار	به	موزاوب
	شما	می	توانید	تمرینات	و	برگه	های	كار	خود	را	كه	در	موزابوك	ایجاد	كرده	اید	

در	ویرایشگر	تست	موزاوب	بارگذاری	كنید،	تا	آن	ها	را	برای	دیگران	در	
دسترس	قرار	دهید	یا	آن	ها		را	به	عنوان	تکالیف	تنظیم	كنید.

	برای	بارگذاری	یک	تمرین،	روی	آیکون	افزوده	شده	در	نشریه	كلیک	كنید	
و	در	فهرست	سریع		بارگذاری		به	موزاوب	را	انتخاب	كنید.

قبل	از	بارگذاری،	تصمیم	بگیرید	كه	برای	كدام	گروه	ها	می	خواهید	تمرینات	خود	را	در	موزاوب	
.	كنید	مشخص	را	ها	آن	كنید	دسترس	قابل

نکته
اگر	می	خواهید	از	یک	تمرین	افزوده	شده	در	یک	نشریه	استفاده	كنید	و	بالفاصله	آن	
را	به	عنوان	تکلیف	خانه	تعیین	كنید،	می	توانید	این	كار	را	با	یک	مرحله	انجام	دهید.

•		در	نوار	ابزار	تکلیف	خانه،	گزینه	فهرست	تکلیف	خانه	جدید	را	كه	قبال	ارائه	شده	
است	انتخاب	كنید.

•		برای	تمریناتی	كه	به	طور	مستقیم	انتخاب	كرده	اید	آیکون	را	به	پنجره	پاپ	آپ	
.	بکشید

 •		پس	از	انجام	تنظیماتی	كه	در	باال	توضیح	داده	شد،	تکلیف	خانه	را	برای	گروهی	
كه	انتخاب	كرده	اید	تنظیم	كنید.

در	فهرست	پاپ	آپ

	كنید	گذاری	برچسب	را	تمرین		•
•		كلمات	كلیدی	را	برای	جستجو		وارد	كنید

	و	كنید	انتخاب	را	مربوطه	نشریه	و	كالس	موضوع،		•
.	كنید	گذاری	عالمت	را	دشواری	سطح		•

52تکلیف	خانه
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بر	روی	كامپیوترهای	مختلف	در	یک	زمان
اگر	دانش	آموزان	از	كامپیوتر	یا	تبلت	در	كالس	استفاده	می	كنند،	می	توانند	به	
برنامه	موزابوكی	كه	در	كامپیوتر	معلم	یا	روی	تخته	سفید	تعاملی	اجرا	می	شود،	

متصل	شوند.

به	این	ترتیب	دانش	آموزان	می	توانند	از	ابزارهای	خود	برای	حل	تمرینات	
استفاده	كنند	یا	محتوای	دیجیتالی	ارسال	شده	به	آن	ها	را	باز	و	پخش	كنند.

این	می	تواند	كار	گروهی	را	حتی	هیجان	انگیز	تر	و	موثرتر	كند.

	تمرینات	شخصی،	
	كار	فردی	و	گروهی	و	استفاده	هدفمند	

از	دستگاه	های	فناوری	اطالعات.

معلم	می	تواند	...
•		ارسال	تصاویر،	اشکال	و	كتاب	های	تمرین	به	دستگاه	های	دانش	آموزان

•		تنظیم	تمرینات	فردی	یا	گروهی	
•		سازماندهی،	هدایت	و	نظارت	بر	كار	گروهی

•		پیگیری	تکالیف	تکمیل	شده
•		مشاهده	پاسخ	هایی	كه	ارائه	و	به	طور	خودكار	بررسی	شده		

•		دریافت	آمار	در	مورد	نتایج
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	دانش	آموزان	می	توانند	از	طریق	شبکه	محلی	یا	اینترنت	به	نرم	افزار	موزابوك	بر	
روی	كامپیوتر	خود	متصل	شوند.

•		از	دانش	آموزان	بخواهید	تا	موزابوك	را	در	دستگاه	های	خود	شروع	كنند
•		آیتم	فهرست	اتصال	دانش	آموز		را	انتخاب	كنید	تا	بتوانند	به	كار	كالسی	متصل	شوند.

چگونه	متصل	شدن	به	كار	كالسی
		كنید	كلیک	ابزار	نوار	در	خانه	تکلیف	آیکون	روی	
و	یک	آیتم	ایجاد	فهرست	اتصال		را	انتخاب	كنید.	

یک	اتصال	ایجاد	و	كار	كالسی	را	شروع	كنید.

	صفحه	
كنترل	معلم
	اسامی	دانش	آموزان	
در	كنترل	پنل	معلم	
نمایش	داده	می	شود،	
	جایی	كه	می	توانید	
	آن	ها	را	به	گروه	های	
از	پیش	تعیین	شده	یا	
جدید	سازماندهی	كنید.

	ارسال	تصاویر	
و	اشکال
	شما	می	توانید	
	تصویر	یا	شکل	
	را	ارسال	
	كنید	یا	مواد	تصویری
		را	از	اینترنت	
انتخاب	كنید.

ارسال	محتوا
	شما	می	توانید	محتوا	را	از	طریق	دستگاه	های	

	خود	به	دانش	آموزان	متصل	ارسال	كنید.	گزینه	
	ارسال	به	دانش	آموزان		در	فهرست	سریع	

	برای	تصاویر،	اشکال،	كتاب	های	تمرینی	یا	كتاب	
		افزودن	و	ذخیره	فهرست	در	یا	درسی،	های	
	برای	صحنه	های	سه	بعدی	و	ویرایشگر	تست	

انتخاب	كنید.

ارسال	صفحه	كنونی	در	كتاب	درسی	یا	كتاب	تمرین
شما	می	توانید	صفحه	فعلی	را	در	كتاب	درسی	باز	یا	كتاب	تمرین	خود	در	

دستگاه	های	دانش	آموزان	نمایش	دهید،	به	طوری	كه	دانش	آموزان	بالفاصله	
می	توانند	آنچه	را	كه	می	خواهید	به	آن	ها	نشان	دهید	بدون	ورق	زدن	ببینید.

نکته
ویرایشگر	پروفایل	موزابوك	برای	ایجاد	چهره	های	سرگرم	كننده	استفاده	

كنید	كه	می	توانید	آن	را	در	كنترل	پنل	معلم		نیز	استفاده	كنید.
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	بررسی	جواب	
ها	و	تولید	آمار

	برنامه	به	طور	
	خودكار	پاسخ	ها	
	را	بررسی	می	كند	
و	آمار		را	برای	

نتایج	تولید	می	كند،	
بنابراین	شما	به	راحتی	

می	توانید	عملکرد	
	دانش	آموزان	
را	ارزیابی	كنید.

تنظیم	و	تکمیل	تمرین	ها
از	ویرایشگر	تست	آزمون	موزابوك	برای	ایجاد	انواع	تمرین	استفاده	كنید	و	از	
فهرست	افزودن		برای	ارسال	آن	ها	به	دانش	آموزان	و	گروه	های	متصل	به	

كاركالسی	استفاده	كنید.
	ساختن	تمرینات	با	تعدادی	از	ابزار	و	صحنه	های	سه	بعدی	طراحی	شده	برای	

تولید	آن	ها	به	صورت	خودكار،	آسان	است.

	دانش	آموزان	تمرینات	را	كه	به	صورت	جداگانه	یا	در	گروه	ها	دریافت	كرده	اند،	
كامل	می	كنند	و	جواب	هایشان	را	ارسال	می	كنند.
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استفاده	چند	منظوره	در	هر	پلت	فرم
شما	می	توانید	كتاب	های	دیجیتال	خود	را	در	موزابوك	و	در	پلت	فرم	آنالین	
	موزاوب	باز	كنید.	پس	از	نصب	برنامه	موزابوك	می	توانید	كتاب	های	دیجیتال	

خود	را	روی	تبلت	خود	بخوانید.

بسته	به	سیستم	عامل	)آی	او	اس،	اندروید(،	برخی	از	گزینه	های	تکمیلی	تعاملی	
ممکن	است	دارای	قابلیت	محدودی	در	تبلت	ها	باشد.	تبلت	هایی	كه	سیستم	عامل	

ویندوز	را	اجرا	می	كنند	می	توانند	موزابوك	را	با	قابلیت	كامل	اجرا	كنند.

	موزابوك	هوشمندانه	با	اندازه	صفحه	نمایش	سازگار	است،	بنابراین	می	توان	آن	
را	بر	روی	تخته	سفید	تعاملی،	نوت	بوك	و	تبلت	ها	استفاده	كرد.

	تعدادی	از	نسخه	های	موزابوك	در	وب	شاپ	ما	برای	دانش	آموزان	و	معلمان	
و	یا	برای	استفاده	در	كالس	درس	در	دسترس	هستند.

برای	كاربران	آی	او	اس	و	اندروید
	دانلود	برنامه	موزابوك	را	از	فروشگاه	

Google Play	از	یا	اپل

نام	كاربری	محلی	خود	را	ایجاد	كنید	و	وارد	
	حساب	كاربری	موزاوب	خود	شوید	تا	بتوانید	

	به	كتاب	های	دیجیتالی	كه	قبال	خریداری	
كرده	اید	دسترسی	داشته	باشید.

اگر	هنوز	حساب	كاربری	آنالین	موزاوب	
ندارید،	می	توانید	آن	را	ایجاد	كنید.

شما	می	توانید	كتاب	های	خود	را	در	تبلت	دانلود	كنید	یا	حتی	یک	نشریه	جدید	خریداری	
كنید.	)به	محض	تکمیل	دانلود،	می	توانید	از	موزابوك	در	حالت	آفالین	نیز	استفاده	كنید.(

	شما	می	توانید	صفحه	ها	را	برگردانید،	بخش	های	صفحه	را	بزرگتر	كنید	و	محتوای	
تعاملی	را	در	كتاب	های	درسی	دیجیتال	)صحنه	های	سه	بعدی،	فیلم	های	آموزشی،	تصاویر،	

فایل	های	صوتی	و	تمرینات(	پخش	كنید

	شما	می	توانید	در	صفحات	كتاب	هایتان	رسم	كنید	و	از		هایالیت	كننده	استفاده	كنید	
و	یادداشت	بیافزایید.

	شما	می	توانید	به	برنامه	موزابوك	روی	تخته	تعاملی	یا	كامپیوتر	
)برای	كالس(	متصل	شوید.
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راهنماهاى موزابوک موزابوك	و	موزاوب
كار	كالسی	تعاملی	و	یادگیری	در	خانه

	اگر	از	موزابوك	بر	روی	یک	تخته	سفید	تعاملی	استفاده	
	می	كنید	و	دانش	آموزان	از	تبلت	در	كالس	استفاده	می	

كنند،	می	توانید	كار	گروهی	را	شروع	كنید.
	دانش	آموزان	می	توانند	به	كامپیوتر	معلم	بدون	اتصال	به	

	اینترنت	فعال	از	یک	شبکه	بی	سیم	متصل	شوند.	شما	همچنین	
	می	توانید	تکالیف	تعاملی	را	به	دانش	آموزان	ارسال	كنید،	تا	آن	

ها	بتوانند	در	كامپیوتر	خانگی	خود	تکمیلشان	كنند.
برای	شركت	در	كاركالسی	و	تکمیل	تکالیف،	دانش	آموزان	باید	اشتراك	موزاوب	ویژه	داشته	باشند.

بسته	موزاوب	ویژه
دانشجویان	همچنین	می	توانند	اشتراك	
های	موزاوب	ویژه	را	به	صورت	جداگانه	

	خریداری	كنند،	اما	خرید	
بسته	برای	كالس	اقتصادی	تر	است.

	2۰	یا	بیشتر	اشتراك	موزاوب	
	ویژه	را	می	توان	در	یک	بسته	با	

تخفیف	قابل	توجهی	خریداری	كرد.

در	خانه
 •  آن	ها	می	توانند	نشریات	دیجیتالی	خود	و	محتوای	گزینه	تکمیلی	

تعبیه	شده	را	باز	كنند.
•  آن	ها	می	توانند	بدون	هیچ	محدودیتی	از	كتابخانه	رسانه	استفاده	كنند.

 •  آن	ها	می	توانند	با	استفاده	از	مهارت	های	توسعه،	تصویربرداری	
و	برنامه	های	آزمایشگاه	مجازی	مهارت	های	فراوانی	را	بیاموزند.

 •  آن	ها	می	توانند	تکالیف	تعاملی	را	تکمیل	و	به	ارائه	های	به	
اشتراك	گذاشته	شده	با	آن	ها	دسترسی	یابید.

اشتراك	ویژه	موزاوب
در	كالس	درس

 •  آن	ها	می	توانند	با	استفاده	از	تبلت	هایشان	به	كار	
كالسی	كه	معلمشان	شروع	كرده	متصل	شوند.
 •  آن	ها	می	توانند	تصاویر،	برنامه	های	تعاملی،	

متون	و	برگه	های	كار	را	دریافت	كنند.
•  آن	ها	می	توانند	تکالیف	را	تکمیل	كنند.

چگونه	آن	ها	می	توانند	از	آن	استفاده	كنند؟
برنامه	موزابوك	همچنین	می	تواند	در	تبلت	یا	موبایل	استفاده	شود،	

	بنابراین	دانش	آموزان	می	توانند	كتاب	های	دیجیتالی	
	خود	را	در	هر	كجا	كه	می	روند	با	خود	ببرند	

و	حتی	از	آن	ها	آفالین	استفاده	كنند.

	با	اتصال	به	اینترنت	فعال	می	توانید	كتاب	های	
	دیجیتالی	و	كتاب	های	تمرین	را	در	وب	سایت	
	موزاوب	باز	كنید،	همچنین	بدون	محدودیت	به	
	محتوای	تعاملی	و	ابزارهای	آموزشی	دسترسی	

پیدا	كنید،	هیچ	نرم	افزار	اضافی	الزم	نیست.
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ارسال	بازخورد
	اگر	شما	چیزی		در	مورد	موزابوك	متوجه	شده	اید	یا	

	خطایی	در	هر	یک	از	نشریات	ما	پیدا	كرده	اید،	لطفا	آن	
را	با	ما	به	اشتراك	بگذارید.

بازخورد	را	در	پنل	تنظیمات		انتخاب	كنید.

•		اسم	و	آدرس	پست	الکترونیکی	خود	را	وارد	كنید،
،	كنید	یادداشت	اید	شده	متوجه		كه	را	آنچه		•

•		اگر	یک	خطا	را	مشخص	می	كنید،	محل	دقیق	آن	را	شرح	دهید
 •		در	صورت	لزوم،	پیام	خود	را	با	یک	عکس	از	صفحه	یا	

.	كنید	بارگذاری	را	مربوطه	نشریه	یا	كنید	مصور	فیلم

به	روزرسانی	نرم	افزار
	موزابوك	یک	سیستم	تحت	توسعه	مداوم	است.	محتوای	آموزشی	دیجیتالی	و	كتابخانه	ابزار	

آن	به	طور	مداوم	در	حال	رشد	است.
به	همین	دلیل	است	كه	الزم	است	آن	را	به	طور	دوره	ای	به	روز	رسانی	كنید.	اگر	یک	نسخه	

به	روز	شده	نرم	افزار	در	دسترس	شما	وجود	داشته	باشد،	هنگام	شروع	به	كار	یک	پیام	
هشدار	نمایش	داده	می	شود	.	نصب	را	انتخاب	كنید		و	نرم	افزار	را	بروزرسانی	كنید.

نکته
		سرتیتر	در	آیکون	روی	بر	كردن	كلیک	با	نیز	بعدا	توان	می	را	افزار	نرم	
و	یا	با	انتخاب	فهرست	به	روز	رسانی	در	پنل	تنظیمات		به	روزرسانی	كرد.
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نسخه	های	موجود	نرم	افزار	موزابوك
	موزابوك	برای	مدارس،	معلمان،	والدین	و	دانش	آموزان	و	استفاده	در	محیط	های	كالس	درس	و	خانه	در	دسترس	است.	نسخه	های	مختلف	

موزابوك	بر	اساس	نیازهای	كاربران	موجود	است.
	مجوزهای	)دانش	آموز	یا	شخصی(	را	می	توان	برای	دسترسی	به	نرم	افزار	موزابوك	موجود	برای	آمادگی	خانه	خریداری	كرد،	در	حالی	كه	مجوز	

های	دیگر	)كالس	و	چند	زبانه(	امکان	استفاده	از	نرم	افزار	در	محیط	مدرسه	را	در	تخته	سفید	تعاملی	می	دهد.
تفاوت	های	عملکردی	بین	نسخه	های	نرم	افزار	موزابوك	در	جدول	زیر	خالصه	می	شود.

مجوز	موزابوك

شخصی

چند	زبانه

دانش	آموز

كالس

1

1

	چند	
زبانه

1

ب	برای	باز	كردن	
مناس

ك
نشریه	موزابو

مجوز	موزابوك

ت	
گزینه	های	تکمیلی	نشریا
ك	می	تواند	باز	شود

موزابو

ك	می	
به	چند	زبان	موزابو
تواند	اجرا	شود؟

1

1

*2

*2

روی	چند	كامپیوتر	می	
	

ب	شود؟
تواند	نص

1

1

1

1

ک	
روی	چند	كامپیوتر	در	ی

زمان	می	تواند	استفاده	شود؟

ت
عملکرد	لمسی	موجود	اس

می	تواند	برای	پروژكتور	
كالسی	استفاده	شود

ف	
ب	تخفی

ك	موزاو
اشترا
خورده

س
ت	كال

مدیری

وارد	كردن	پی	دی	
	

PPT	و	ف
ا

محتوای	كتابخانه	فیلم/سه	
ت
بعدی	موجود	اس

كاربرد	ابزار	و	بازی	ها

*	مجوز	كالس	و	چند	زبانه	اجازه	می	دهد	تا	موزابوك	را	با	یک	كد	مجوز	روی	دو	كامپیوتر	نصب	كنید.
این	گزینه	همچنین	معلمان	را	قادر	می	سازد	از	نرم	افزار	در	كامپیوترهای	خانگی	خود	استفاده	كنند.

با	این	حال،	مهم	است	بدانید	كه	مجموعه	نرم	افزار	موزابوك	با	كد	های	مجاز	یکسان	می	تواند	تنها	در	یک	زمان	اجرا	شود.
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این	نشریه	مالکیت	فکری	شركت	آموزشی	موزایک	است	و	توسط	حق	كپی	محافظت	می	شود.	
هر	گونه	تولید،	تکثیر،	ترجمه	و	یا	استفاده	از	آن،	به	طور	جزئی	یا	به	طور	كلی،	به	هر	شکل	و	یا	با	هر	دستگاه	شناخته	شده	در	حال	حاضر	و	یا	در	آینده،	بدون	اجازه	كتبی	از	شركت	

آموزشی	موزایک	شدیدا	ممنوع	است.	هر	گونه	محافظتی	در	تولید	این	نشریه	صورت	گرفته	شده	است،	اما	هیچ	مسئولیتی	برای	هر	گونه	از	اشتباهات	یا	حذفیات	یا	مرتبط	بودن	
اطالعات	موجود	در	آن	قابل	پذیرش	نیست.	ما	حق	داریم	محتوای	آن	را	تغییر	دهیم.

حق	كپی	توسط	شركت	موزایک	۵1۰2.	كلیه	حقوق	محفوظ	است.

Mozaik Education
Szeged • Hungary 

e-mail: office@mozaweb.com
web: www.mozaweb.com

60حق	نشر


