هاطٍل سَاالت هي :

سَاالتی کِ تَسط کاستشاى دسس دس هاطٍل طشح سَال هطشح هی شَد دس ایي قسوت تَسط ادهیي یا استاد قاتل
هشاّذُ هی تاشذ  .دس ایي هاطٍل شوا اهکاى پاسخ تِ سَاالت هطشح شذُ اص جاًة کاستشاى سا خَاّیذ داشت،
ّوچٌیي هی تَاًیذ سَاالتی سا کِ تِ تعذاد صیاد هطشح هی شًَذ تا صدى ایي گضیٌِ

تِ قسوت سَاالت

هتذاٍل هٌتقل ًواییذ .
تا ٍسٍسد تش سٍی ایي هاطٍل ٍاسد صفحِ ًوایش دادُ شذُ دس تصَیش صیش هی شَیذ :

دس قسوت جستجَ کِ دس تصَیش تاال ًوایش دادُ هی شَد فیلتش ّای هختلفی تشای جستجَ ٍجَد داسد کِ تِ
تَضیح ّش قسوت هی پشداصین :
جستجَ تش اساس :
تا تاص کشدى لیست کشَیی جلَی ایي قسوت تا سِ گضیٌِ صیش هَاجِ هیشَین :
 سَال ّایی کِ پشسیذُ ام
 سَال ّایی کِ اص هي پشسیذُ شذُ است
ّ وِ هَاسد
تا اًتخاب ّش یک اص گضیٌِ ّای تاال هی تَاًیذ تِ جستجَی هَس د دسخَاستی تپشداصیذ  .دس حالت پیش فشض
سیستن ایي قسوت تش سٍی "سَال ّایی کِ اص هي پشسیذُ شذُ است " تٌظین گشدیذُ.
عثاست هَسد جستجَ :
دس ایي قسوت چٌاًچِ تخشی اص هتي سَال سا هیذاًیذ آى سا تایپ ًوَدُ ٍ تِ جستجَی آى تپشداصیذ.
گشٍُ :

شوا هیتَاًیذ تِ گشٍُ تٌذی سَاالت پشسیذُ شذُ تَسط شذُ کاستشاى تپشداصیذ دس ایي قسوت شوا هیتَاًیذ
تعذاد سَاالت پاسخ دادُ ًشذُ دس ّش گشٍُ سا هشاّذُ ًواییذ.
تشای ساخت گشٍُ سَال ٍاسد قسوت هذیشیت گشٍُ سَاالت هي دس قسوت تٌظیوات سیستن (هشاّذُ ّوِ
)شَیذ ٍ گشٍُ دلخَاُ خَد سا تساصیذ.
ٍضعیت پاسخ :
تا تاص کشدى لیست کشَیی جلَی ایي قسوت تا سِ گضیٌِ صیش هَاجِ هی شَیذ :
ّ وِ هَاسد
 تذٍى پاسخ
 تا پاسخ
پس اص ایجاد سَال تَسط کاستشاى شوا تا صفحِ ًوایش دادُ شذُ دس تصَیش صیش هَاجِ هی شَد

دس اداهِ تِ تَضیح آیکي ّای ًوایش دادُ شذُ دس تصَیش صیش هَاجِ هی شَیذ :

آیکي ضشتذس :
تا کلیک تش سٍی ایي قسوت هی تَاًیذ سَال هطشحِ اص جاًة کاستش سا حزف ًواییذ
آیکي تیک :
تا کلیک تش سٍی ایي قسوت تِ تاییذ سَال هطشحِ تپشداصیذ پس اص تاییذ سَال هطشح شذُ هیتَاًیذ تا کلیک تش
سٍی اًتقال تِ سَاالت هتذاٍل  ،سَال هطشحِ سا تِ سَاالت هتذاٍل هٌتقل کٌیذ ّ.وچٌیي تا داشتي دستشسی
دادى جَاب تِ سَال شوا تا گضیٌِ ًوایش دادُ شذُ دس تصَیش تشای پاسخ تِ سَال هَاجِ هی شَیذ

آیکي عذم تاییذ :
تا کلیک تش سٍی ایي آیکي سَال هطشح شذُ اص جاًة کاستش سا سد کٌیذ

آیکي کپی :
تا کلیک تش سٍی ایي آیکي هیتَاًیذ سَال هطشح شذُ سا دس داخل یکی اص گشٍُ ّایی کِ دس تاال تِ تَضیح آى
پشداختین کپی ًواییذ دس ایي حالت سَال عالٍُ تش گشٍُ خَد دس گشٍُ دیگشی ّن کپی هی شَد .
هشتَط تِ گشٍُ :
تا کلیک تش سٍی ایي قسوت ٍ اًتخاب گشٍُ هَسد ًظش ٍ سپس صدى کلیذ رخیشُ (دکوِ آتی سًگ کٌاس لیست
کشَیی) تِ رخیشُ سَال هطشحِ دس گشٍُ دلخَاُ تپشداصیذ .

