
 وجـود فایـل ارسـال همچنـین و متنـی صـورت بـه پاسـخ ارسـال امکـان درس، اسـتاد نظـر بـه بنـا تشـریحی سواالت به پاسخ برای

ــن از کــدام هــر ازای بــه. دارد ــل مربوطــه گزینــه ویژگــی، دو ای ــرای کــه صــورتی در. اســت مشــاهده قاب  تشــریحی ســوال هــر ب

 بــرای اگــر مثــال بــرای اینکــه یعنــی. کــرد خواهیــد مشــاهده را آن بــه مربــوط بــاکس فقــط باشــد فعــال ویژگــی دو ایــن  از یکــی

 را پاسـخ مـتن تایـپ بـه مربـوط قسـمت فقـط شـما شـود فعـال مـتن تایـپ صـورت بـه پاسـخ امکـان گزینه تنها تشریحی سواالت

 . کرد خواهید مشاهده

 
  

ــه پاســخ صــورت در ــه تشــریحی، ســوال ب ــاکس در را مــوس نشــانگر مــتن، تایــپ صــورت ب ــد مــی قــرار اول ب ــه شــروع و دهی  ب

  . کنید می پاسخ متن تایپ

 خــود پاســخ درج بــرای مــتن ویــرایش دیگــر ابزارهــای از توانیــد مــی زیــر تصــویر طبــق ابــزار نــوار کــردن بســته و بــاز صـورت در

  .کنید استفاده

  

  

  



  

 دکمــه زدن بـا کنیـد، اسـتفاده قسـمت ایـن بـه مربـوط بـاکس از فایـل، ارسـال صـورت بـه تشـریحی سـوال بـه پاسـخ صـورت در

 ایــن در دســتگاهتان از را پاســخ بــه مربــوط فایــل توانیــد مــی کــه شــود مــی داده نمــایش برایتــان ایپنجــره فایــل، کــردن اضــافه

توانیــد فایـل موجــود در سیســتمتان را بــا مـوس بــر روی فلــش کشــیده و رهـا کنیــد تــا فایــل در همچنــین می. کنیــد وارد قسـمت

  این بخش آپلود شود.

  

  



 آبــی دکمـه نهایــت در. باشـد داشــته را,….  pdf, jpg, docx جملـه از مختلفــی هـای فرمــت توانـد مــی شـما پاســخ مـتن فایـل

  .بزنید را سایت روی فایل این قراردادن رنگ

 بـرای آن دانلـود امکـان فایـل درج از پـس. گرفـت قـرار فایـل ارسـال بـه مربـوط قسـمت در شـما پاسـخ فایـل کنید می مشاهده

  . دارد وجود خودتان نزد در آرشیو

  

  

  

  

  . بزنید را حذف دکمه شود می باز که ای پنجره از و کنید کلیک شده بارگذاری فایل روی فایل حذف به نیاز صورت در


