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الصفحة الرئيسية

ميكنك هنا إنشاء تسجيل دخول
شخصي ،حيث ميكنك تخزين
املالحظات والعالمات املرجعية واملواد
املميزة في أي كتب إلكترونية.

تفاصيل الكتاب
يقوم الزر ( Read Onlineقراءة أثناء

البحث بالكلمة األساسية
أو العنوان!

االتصال) بفتح العنوان في  E-Staxويقوم الزر
( Read Offlineقراءة بدون اتصال) بتنزيل

العنوان في صيغة .PDF

توفر عالمة التبويب
( Citationsاقتباس) اقتباسات

مسبقا الستخدامها
معبأة
ً
بسهولة في التقارير.

توفر عالمة التبويب

استعرض حسب السلسلة
أو اجملموعة أو املوضوع

( Descriptionالوصف) نظرة

يحتوي ( Bookshelfرف الكتب) على

كل الكتب التي ميكنك الوصول إليها.

عامة على محتويات العنوان.

ستجد هنا مستوى القراءة
املوصى به وعدد الصفحات
ومعلومات إضافية.

في الكتاب

تتيح لك األدوات هنا التبديل بني عروض
الصفحة املفردة واملزدوجة والتكبير
والتصغير والعرض مبلء الشاشة وتدوير
الصفحات والعثور على االقتباسات.

استخدم مربع البحث للبحث بالكلمة األساسية في نص الكتاب اإللكتروني.

خيارات طباعة سهلة
االستخدام!

انتقل بسهولة عبر الصفحات باستخدام
أسهم لألمام وللخلف أو مسطرة التمرير
أو حتى القفز إلى صفحة معينة من خالل
أيضا رؤية عدد
كتابة رقم الصفحة .ميكنك
ً
الصفحات بالكامل هنا.

استخدم أداة التمييز لتمييز
ونسخ النص.

يحتوي ( Table of Contentsجدول
احملتويات) على روابط تشعبية
للفصول واألقسام املوجودة في النص.

مجلدي

استخدم شريط البحث هذا للعثور بسرعة
على كتاب إلكتروني قمت بوضع عالمة
مرجعية عليه أو متييزه أو وضع مالحظات به.

الصفحات املرجعية
املعلمة – مرجع سريع
ً
لصفحات معينة في النص

حتتوي كل قائمة على
روابط سريعة للصفحات
املعلمة أو
املرجعية ً
التمييزات أو املالحظات
التي دونتها في النص.

التمييزات – قم بتمييز النص
بحيث ميكنك العثور عليه
الحقا.
بسهولة مرة أخرى
ً

املالحظات – دون مالحظات
مخصصة ملساعدتك في
البحث اخلاص بك.

حدد عنوان لرؤية قائمة
بجميع معلوماتك احملفوظة
في هذا النص.

لمزيد من المعلومات ،الرجاء
زيارة موقعنا اإللكتروني.
britannica.co.uk/egypt_info
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