
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ساخت پرسش و پاسخ در وردپرس
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 پاسخ در وردپرسساخت پرسش و 

 2صفحه 

پرسش و پاسخ در  ساخت کنند. شرکت ،کنیدیمکه ایجاد  ییهاپاسخپرسش و  در نظرسنجی و به کاربران خود اجازه دهید تا

 با در نظر گرفتن نیاز خود از آن بهره ببرید. توانیدیمو شما  رودیم یکارممختلفی به  هایینهزمدپرس، در ور 

 

 ساخت پرسش و پاسخ در وردپرسداستان آموزش 

شما قادر خواهید بود به تعداد نامحدود نظرسنجی و آزمون ایجاد کنید همچنین  WP Survey And Quiz Toolتوسط افزونه 

را  IPافزونه قابلیت محدود کردن آزمون و نظرسنجی بر اساس  ینا را نیز تا حد نیاز افزایش دهید. سؤالاتتعداد  توانیدیم

 دارد.

 

 :Wp Survey And Quiz Toolامکانات ویژه 

 مزیت:

 یظرسنجنایجاد نامحدود آزمون و  

 IPامکان ایجاد محدودیت بر اساس  

 تکی و گروهی صورتبه اعلان، میلیاارسال  

 تماس سفارشی ساخت فرم 

 و امکانات دیگر 

 به سراغ نصب افزونه می رویم.

 WP Survey And Quiz Toolنصب افزونه 

 برای نصب این افزونه طبق تصویر زیر اقدام کنید:

ها روی گزینه بارگذاری افزونه کلیک کنید و از لینک زیر افزونه را دانلود کنید و در قسمت بارگذاری، یا از قسمت افزونه .1

 را بارگذاری کنید. افزونه

 سازی کنید.تایپ کنید و افزونه را نصب و سپس فعال را WP Survey And Quiz Toolیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2
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 .کنید مشاهده را افزونه نصب آموزش توانیدمی یددار  مشکلی افزونه کردن نصب با کهدرصورتی

 

 مراجعه نمایید. WPSQT -> Options. به شودیم( ایجاد WPSQT) بانامپس از نصب افزونه در پیشخوان وردپرسی بخشی 

http://shahrwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/
https://wordpress.org/plugins/wp-survey-and-quiz-tool/


 

 

 پاسخ در وردپرسساخت پرسش و 

 4صفحه 

 

Items Per Page : شودیمداده  یشنماصفحهمواردی که در هر. 

Notification Group:  اگر بر روی ) ارسال شود. هاآنگروهی از کاربران را انتخاب کنید که قصد دارید ایمیل اعلان بهNone 

 است.( یرفعالغ باشد،

Usage Role: اگر بر روی ) .افزونه باشندمجاز به استفاده از  که تمایل دارید گروهی از کاربران را انتخاب کنیدNone ،باشد 

 است.( یرفعالغ

Notification Email:  شودیمبه آن فرستاده  هااعلانایمیلی که. ( اگر گزینهNotification Group  یداکردهرا انتخاب). 
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From Email:  از آن ارسال شود را درج کنید. هااعلانایمیلی که قصد دارید 

Custom Email Template:  ،از این قسمت استفاده  توانیدیماگر تمایل به استفاده از قالب دلخواه برای ارسال ایمیل دارید

)اگر خالی باشد از  تفاده کنیداز توکن پایین صفحه اس توانیدیمبرای ساخت قالب دلخواه  کنید و قالب خود را ایجاد کنید.

 .(شودیماستفاده  فرضیشپقالب 

Chart Background Colour:  ینهزمپسرنگ ( فرمت بانمودار RRGGBB) 

 

Chart Bar Colour: .رنگ نوار نمودار را درج کنید (فرمت با RRGGBB) 

Chart Size: ( ارتفاع * عرضاندازه نمودار) 

Chart Text Colour: ( با فرمترنگ متن نمودار RRGGBB) 

Chart Text Size: اندازه متن نمودار 

Chart Text Abbreviations:  (شودیمتوصیه  شدتبهاختصارات )استفاده از 

DocRaptor API: API  هایDocRaptor  که برای تولید فایلPDF  رودیمبه کار. 

Custom PDF Template:  اگر تمایل دارید برای ساختPDF ،از این بخش کمک  توانیدیم از قالب دلخواه استفاده کنید

استفاده  فرضیشپاگر خالی باشد قالب ) از توکن پایین صفحه استفاده کنید. توانیدیمساخت قالب دلخواه  یبرا بگیرید.

 .(شودیم

 ( کلیک کنید.Save Optionو در آخر بر روی )
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 ( کلیک کنید.Add New Quizمراجعه کنید و بر روی ) (Quizzes) بخش به برای ایجاد آزمون،
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Name: .یک نام برای آزمون خود ایجاد کنید 

Limit to one submission per IP:  محدود کردن بر اساسIP 

Limit to one submission per WP user: محدود کردن بر اساس کاربران وردپرس 

Limit to one submission per computer (using cookies) : (هایکوکبا استفاده از ) یوترکامپمحدود کردن بر اساس 

Allow save/resume:  به کاربران اجازه دهید تا آزمون خود را ذخیره کنند و در فرصتی  توانیدیمبا استفاده از این دکمه

 دیگر ادامه دهند.
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Display question numbers? : سؤالشماره  یشنما 

Timer value for the quiz:  را وارد کنید.( 0 عددکردن تایمر  یرفعالغبرای ) یمرتاشماره معکوس برای 

Pass mark:  به درصد وارد شود() یقبولنمره 

Show progress bar: نمایش نوار پیشرفت 

 

Auto mark when freetext questions:  و سه گزینه دارد:  است آزاد سؤالاتاین گزینه مربوطno- را علامت  یسؤالهیچ

-Yes. زندیماشتباه علامت  سؤال عنوانبهرا  آزاد سؤالاتاما  زندیمرا علامت  سؤالاتتمامی  -Yse include. زندینم

exclude- کندینمآزاد را جزو شمارش حساب  سؤالاتو همچنین  زندیمآزاد علامت  سؤالات جزبهرا  سؤالاتهمه. 

Finish Display:  دو(هر  آزمون، یجهنت چه چیزی نمایش دهد؟ )نمایش پیام پایان،در پایان آزمون 

Send notification email to user as well:  ؛ فرستاده شود یمیلیا ،کندیمباید به کسی که در آزمون شرکت

 (Useگزینه  از برای استفاده از قابلیت، یدبا (،Take Contact user Detailsبه دلیل وجود باگ در گزینه ) اما

WordPress user details (نمایید. استفاده 

Take contact details: فرم دریافت اطلاعات کاربران 

Use WordPress user details:  از  توانیدیمکاربران وارد سایت شده باشند  کهیدرصورت ینهگز با استفاده از

 استفاده نمایید. هاآناطلاعات 

Complete Notification:  اعلان ارسال شود؟ یمیلاچه زمانی به کاربر انتخاب کنید 
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Custom Email Template:  استفاده  فرضیشپ اگر خالی باشد از قالب) دلخواه را ایجاد کنید. یمیلاقالب

 (شودیم

 

PDF Template:  برای ایجاد قالبPDF فرضیشپخالی باشد از قالب  کهی)درصورت از این قسمت استفاده نمایید. توانیدیم 

 (شودیماستفاده 

PDF Certificates:  تا فایل  دهیدیمبا فعال کردن این گزینه به کاربران اجازهPDF .مربوط به آزمون خود را دریافت کنند 

Save Results: ذخیره نتایج 

Notification Email:  شودیمایمیلی که در هنگام پایان آزمون اعلانی به آن ارسال. 

Finish Message: استفاده خواهد شد( فرضیشپاگر خالی باشد از پیام آزمون )ایان پیام پ 

Different finish message for pass:  دیگر  با ،اندشدهبا فعال کردن این گزنه پایم پایانی کاربرانی که در آزمون موفق

 کاربران متفاوت خواهد بود.
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Finish message for pass: پایانی را در این فیلد بنویسید. یامپ ،یدانمودهگزینه قبلی را فعال  کهیدرصورت 

Quiz review on fail:  بازبینی آزمون برای آن  صفحه کاربری در آزمون شکست بخورد، کهیدرصورتبا فعال کردن این گزینه

 .شودیمکاربر نمایش داده 

 ( کلیک نمایید.Save Quizدر آخر بر روی )

 طبق همین روال پیش بروید. توانیدیمهمچنین برای ایجاد نظرسنجی نیز 

 بندی:جمع
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را  هاآن یهادانستهاز علایق کاربرانتان باخبر شوید و یا  توانیدیمشما  یرا؛ ز ایجاد پرسش و پاسخ در وردپرس بسیار مفید است

 خود را بهبود ببخشید. یتساوبمحک بزنید و از با توجه به آن اطلاعات 

 

 

 

 

 

 

http://shahrwp.com/login-page/

