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ونه می توانم یک فرم  اختصاصی در وردپرس بسازم و اطالعات آن گچ .1
 را در جدول اختصاصی دیتابیس ذخیره کنم؟

a. طراحی و پیاده سازی بخش فرم و  صفحه ثبت اطالعات فرم 
b.  فیلد های آنطراحی و پیاده سازی جدول دیتابیس و تعریف 
c. کدنویسی بخش سرور و اعتبار سنجی داده های ارسالی 
d. ذخیره داده ها در جدول و نمایش اطالعات الزم برای کاربر 

 
 
 
 چگونه می توانم فرم اختصاصی را به درگاه بانک متصل نمایم؟ .2

a. اضافه کردن فیلد مبلغ پرداختی به فرم اختصاصی 
b.  بانکپیاده سازی تابع ارسال درخواست به درگاه 
c. )انتقال کاربر به درگاه بانک )زرین پال 
d.  نوشتن تابع اعتبارسنجی پرداخت کاربر 
e. به روز رسانی اطالعات پرداخت کاربر 
f. ارائه رسید پرداخت به کاربر 
 
 
 
 
 



 Pageدر وردپرس صفحه های اختصاصی با استفاده از چگونه می توانم  .3
Template  ها بسازم؟ 

a.  پیاده سازی صفحه اختصاصی برای نمایش مطالب یا صفحاتlanding 
b. پیاده سازی سایدبار های اختصاصی در صفحه 
c. استفاده از حلقه های وردپرس برای دریافت مطالب خاص 
d.  استفاده از هدر و فوتر کلی قالب سایت 
e.  طراحی هدر و فوتر اختصاصی برای صفحهامکان 

 

اصی برای کاربران خارج از محیط چگونه می توانم پنل کاربری اختص .4
 مدیریت ایجاد کنم؟

a. نل کاربری با استفاده از طراحی صفحه برای پbootstrap 
b. طراحی آیتم های مختلف منوی پنل 
c. نمایش اطالعات هر پنل به صورت جداگانه 
d. ایجاد فرم های پنل و ذخیره اطالعات آن در وردپرس 

 
مدیریت چگونه می توانم فرمی طراحی کنم که کاربران خارج از محیط  .5

 (فرم ارسال پست مهمان)  بتوانند مطلب ارسال کنند؟

a. طراحی فرم مورد نظر برای ارسال مطلب 
b. ارسال داده ها به سمت سرور و اعتبار سنجی انها 
c. ذخیره اطالعات در وردپرس 



 بدون نیاز به پالگین چگونه می توانم صفحات مختلف وردپرس را .6
 صفحه بندی کنم؟

a.  آشنایی با تابعpaginate_links 
b.  پیاده سازی تابع مورد نظر در صفحات مختلف شامل صفحه اصلی و

 آرشیو و دسته بندی و ...
c.  آشنایی با فیلتر های تابعpaginate_links   و سفارشی سازی آن بر اساس

 موقعیت های مختلف
 
 

ایجاد کنم که کد چگونه می توانم در وردپرس سیستم ثبت شکایات  .7
 رهگیری هم داشته باشد؟

a. طراحی فرم مورد نظر برای ثبت شکایت 
b. ایجاد جدول ثبت شکایات 
c. ایجاد بخش دسته بندی های شکایات 
d. ارسال داده به سمت سرور و اعتبار سنجی آنها 
e.  ذخیره اطالعات در دیتابیس 
f. ارائه رسید به کاربر به صورت کد رهگیری 
g.  و نمایش نتایج شکایت کاربرایجاد فرم پیگیری درخواست 

 
 



یک قهرمان باشم و تمام اطالعات   WP_Queryدر کار با چگونه می توانم  .8
 پست تایپ ها )مطالب( وردپرس بیرون بکشم؟از مورد نیازم را 

a.  توضیح توابع مورد نظر و پر کاربر در کالسWP_Query 
b.  پیاده سازی کوئری های پیچیده درWP_Query  از و دریافت اطالعات

 وردپرس
 

مثال خواننده را به  پست تایپ ها را به هم متصل کنم و مچگونه می تون .9
 ؟موزیک متصل کنم

a. تعریف پست تایپ ها مانند موزیک و هنرمند 
b. تعریف متاباکس های مورد نیاز 
c.  در پست تایپ های دیگرنمایش اطالعات پست تایپ ها 
d. ذخیره اطالعات پست تایپ مرتبط 
e.  تایپ مرتبط در صفحات مورد نیازنمایش اطالعات پست 
 

 ذارم؟گآیکن اختصاصی بو تگ ها چگونه می توانم برای دسته بندی ها   .10

a.  آشنایی باterm meta data 
b. اضافه کردن فیلد های مورد نظر برای مشخص کردن آیکن هر آیتم 
c. ذخیره سازی اطالعات آیکن های برای دسته بندی ها 
d. نمایش آیکن ها در خروجی سایت 
e.  از تصویر به جای آیکن هااستفاده 



برای افزایش سرعت  سنگین وردپرس را کوئری های چگونه می توانم   .11
 در کش ذخیره کنم؟ بدون پالگین  اجرا،

a.  آشنایی باtransient api  و کاربرد های آن 
b.  آشنایی با توابعtransient  
c.  ذخیره کوئری های سنگین درtransient 
d. نحوه دریافت اطالعات کوٰئری کش شده به جای کوئری دیتابیس 
e. به روز رسانی اطالعات کوئری ها و جایگذاری با اطالعات قدیمی 

 
چگونه می توانم ستون های اختصاصی همراه با فیلد های خاص به   .12

 ؟وردپرس اضافه کنم در مطالب)پست تایپ ها( ستون های مدیریت

a.  تعریف توابع الزم برای اضافه کردن یک ستون به پست تایپ های
 مختلف 

b. یپ در ستون مورد نظرنمایش اطالعات  پست تا 

 
یا  بخش مدیریت را برای کاربران خاص چگونه میتوانم منو های  .13

 کاربران دارای یک نقش کاربری خاص مخفی کنم یا نمایش دهم؟

a.  آشنایی با متغییر گلوبالmenu 
b. مشخص کردن منو های مورد نظر برای مخفی کردن یا نمایش 
c. به روز رسانی اطالعات منو ها 



 دسته بندی، جستجو، آرشیو، چگونه می توانم مطالب صفحات اصلی،  .14
 ؟را بر اساس پارمتر های مختلف فیلتر کنمتگ ها و ... 

a.  اکشن آشنایی باpre_get_posts 
b. تعریف محدودیت ها برای دریافت مطالب در صفحات مختلف 
c. اعمال محدودیت و نمایش نتایج مورد نظر 

 
لد های مختلف  اساس فی چگونه می تونم یک جستجوی پیشرفته بر  .15

 ؟برای قالب وردپرس طراحی و پیاده سازی کنم

a. تعریف فرم پیشرفته جستجو با فیلد های مورد نظر 
b.  و اعتبار سنجی آنهاارسال اطالعات به سمت سرور 
c.  ثبت اطالعات در کوئری هایWP_Query   و دریافت نتایج مورد نظر 

 
بدون پالگین در  راچگونه می توانم اطالعات مختلف سایت وردپرسی   .16

 متنی و اکسل خروجی بگیرم؟ فرمت های

a. مشخص کردن اطالعات مورد نظر برای خروجی گرفتن 
b. تعریف فیلتر هایی مانند تاریخ و وضعیت های خاص 
c.  ایجاد محتوای خروجی ها 
d.  تعریف هدرهای مورد نظرphp  برای خروجی فایل 

 



چگونه می توانم بدون پالگین برای مطالب و پست تایپ های مختلف    .17
 بنویسم؟ الیکسیستم 

a. تعریف متادیتای الیک در مطالب مورد نظر 
b. ایجاد توابع مورد نیاز برای ثبت الیک و دریافت الیک 
c. ایجاد جدول ثبت الیک کاربران 
d. بررسی و اعتبار سنجی الیک کاربران 
 

ود به ازای دریافت ایمیل در قالب دانل دریافت لینک چگونه می توانم  .18
 طراحی کنم؟ خودم اختصاصی

a. تعریف شورت کد های دانلود با پارامتر های مورد نیاز 
b. کاربر و ارسال لینک دانلود به آن فرم دریافت ایمیل 
c. نمایش لینک در صورت عضویت کاربر بدون نیاز به ایمیل 
 

کاربر به انتهای رسیدن چگونه می توانم مطالب بیشتر را در صورت   .19
 اری کنم و در همان صفحه نمایش داده شود؟صفحه بارگذ

a.  تعریف کدهای جاوا اسکریپت در صورت رسیدن مرورگر کاربر به انتهای
 صفحه

b.  ارسال داده های مورد نیاز برای دریافت مطالب بیشتر به صورت ای
 جکس

c. نمایش داده ها و اضافه کردن آنها به صفحه مورد نظر 



خود  وردپرسی توانم الگین با گوگل و فیسبوک را در سایتچگونه می   .20
 قرار دهم؟

a.  ایجاد کلید های مورد نیاز برای اتصال به سایت های شبکه های
 اجتماعی

b. و ذخیره در وب سایت وردپرسییافت اطالعات از این وب سایت ها در 
c.  وب با اطالعات این  گین کردن کاربر به صورت خودکارالثبت نام و

 سایت ها
 
 

کنم اکانت کاربران بعد از تایید ایمیلشان فعال  کاریچگونه می توانم   .21
 ؟شود و بتواند الگین کنند یا از خدمات سایت استفاده کنند

a. و چک کردن وضعیت فعال بودن  بررسی اطالعات کاربر در هنگام الگین
 اکانت آنها

b. ارسال لینک فعال سازی در هنگام ثبت نام 
c. هفعال کردن اکانت کاربر و نمایش پیغام های مربوط 
 
 
 
 



چگونه می توانم سیستم پشتیبانی آنالین )چت هم زمان( با سرویس   .22
 های خارجی در قالب وردپرس پیاده سازی کنم؟

a.  آشنایی با سرویس های چت های آنالین پشتیبانی و نحوه نصب آنها در
 وب سایت

b. آشنایی با پنل این سرویس ها  و نحوه مدیریت چت های کاربران 
 

شتیبانی و تیکت )چت غیر همزمان( در چگونه می توانم یک سیستم پ  .23
 قالب وردپرس پیاده سازی کنم؟

a. تعریف نیاز مندی ها ی پروژه و طراحی جدول ها مورد نظر 
b. ( پنل کاربری بخشایجاد بخش سیستم تیکت در پنل کاربری )و  چهار

 تعریف فرم ارسال
c. ذخیره اطالعات در سمت سرور 
d. تعریف فرم های ارسال پاسخ به کاربر 
e.  وضعیت های تیکتبررسی 
f. به روز رسانی فیلد های تاریخ تیکت 

 

 دانشجویانا نظرسنجی از ویژه بپروژه امکان و یک   .24
 

 دانشجویانا نظرسنجی از ویژه بپروژه  امکان و یک  .25
 


