
 

  

مناسب سن   یتالیج ید یهاکه کتاب کندی آموزان فراهم مدانش  یامکان را برا   نیسورا ا
کاوش کنند  گانیما به صورت را یعموم یهاخود را از مدرسه و کتابخانه  . 

Here’s how to access titles from the 
library through Sora: 
 

Apple App Store برنامه سورا را از  
در کامپیوتر یا گوشی خود نصب کنید   Google Play Storeیا. 

soraapp.com یا به وب سایت  
د یانتخاب کن  ییکشو ی فلسوم کوردوا را از منوناحیه    

 
د یمدرسه و رمز عبور خود وارد شو  لی میبا ا  

 
د یخود، + افزودن کتابخانه را انتخاب کن هی نما ر یدر ز  

شوید وارد  و  
نت  شمالکتابخانه  ستمیس •  

ساکرامنتو  یکتابخانه عموم •  
 

تا از شما   د یکن ک یکلدکمه امانت  یبر رو  یهر عنوان   یرو
را انتخاب   آن . د یشو یخواسته شود که وارد کتابخانه عموم 

د یکرده و وارد شو  
 

  هب  ،یک یالکترون یهاو کتاب  ی صوت یهاکتاب یبررس  یبرا
دیما برو   یمنطقه و کتابخانه عموم  یهامجموعه  ! 

 

د یکن دایپ کلور   شن یکیسورا را در اپل نیهمچن  



 

 

 

برگردانم؟را  سورا  های چگونه کتاب   

را زودتر تمام    شوند. اگر کتاب   خود برگردانده یم  د یرسرس خی    کتاب ها به طور خودکار در تار 
دیآن را برگردان د یقبل از رسرس  د یتوان یم  د،یکرد     

بروید  به قفسه  .1  
دیبرو  د یچک کن  د یخواه   که یم  کتاب    یدر قسمت  امانت ها برا  .2  
د یها را انتخاب کن نهی ، گز ها عنوان کتاب ر یدر ز  .3  
را    ینسخه ا د،یکتابخانه به امانت گرفته ا  نیرا از چند  اگر کتاب   .4

دیرا اول انتخاب کن د یبرگردان د یخواه  که یم  
د یقسمت بازگشت را انتخاب کن .5  
دیدوباره قسمت بازگشت را انتخاب کن .6  

 

ون  یدر مورد کتاب ها یی   چه چ : است عال  یکیالکیر   

ون یاز هر کجا و هر زمان به کتاب ها  د یتوان یم  ❖  یکیالکتر
یس د یداشته باش  دستر  

د ی مکان قابل حمل داشته باش کی کتاب در   یاد یتعداد ز  ❖  
دیده   شیافزا صوبر   یلغات خود را با کتاب ها رهیدا ❖  

ن را برا  ❖ دیده  یت  خواندن راحت تر تغ یاندازه فونت و متر  
خواندن   یرا برا نهیکننده و پس زم  هت  که تابش خ   د یقادر هست ❖

دیکن  میدر شب تنظ  
گوش دادن راحت تر    یرسعت خواندن کتاب ها را برا د یتوان یم ❖

دیده  یت  تغ  
ن را برا ❖ دیکن  ه ت  مدرسه جستجو، برجسته و ذخ  یمتر    


