
 چگونه در یک استوری به چندین سوال استوری پاسخ دهیم؟

 :بیا شروع کنیم

 روی کادر سؤال استوری اینستاگرام خود به سمت باال بکشید .1

 .پس از دریافت پاسخ، روی صفحه سؤاالت استوری اینستاگرام خود انگشت خود را به سمت باال بکشید

 .این اولین پاسخ ها را آشکار می کند

 فشار دهید "See all" برای مشاهده همه پاسخ ها، روی .2

 .فشار دهید تا همه پاسخ ها را ببینید "See all" اکنون روی

 یک پاسخ را انتخاب کنید و آن را به اشتراک بگذارید .3

 .اولین پاسخی را که می خواهید در استوری اینستاگرام خود اضافه کنید انتخاب کنید

 راحی کنیدخود را ط Insta Story پاسخ .4

 .اکنون پاسخ استوری اینستاگرام خود را طراحی کنید

 :تو می توانی

یک تصویر پس زمینه اضافه کنید، یا اضافه کردن پس زمینه رنگی )برای آموزش این ترفند پیشنهاد می کنیم دیگر مقاالت 

 ما را بخوانید(

ار دهید )به خاطر داشته باشید که می خواهید پاسخ های اندازه را تغییر دهید و پاسخ را در هر کجای صفحه که می خواهید قر

 دیگر را کجا قرار دهید تا فضای کافی روی صفحه باقی بماند(

 

 

 را فشار دهید Save دکمه .5

 در باالی صفحه خود فشار دهید« ذخیره»پس از آماده سازی اولین پاسخ خود، روی دکمه 

 خارج شوید Story را فشار دهید تا از "x" دکمه .6

 .خارج شوید و اولین پاسخ را حذف کنید Story را فشار دهید تا از "x" بعد از اینکه ذخیره کردید، دکمه های

 :وقت آن است که پاسخ دوم خود را انتخاب کنید

 پاسخ دیگری را برای قرار دادن در استوری اینستاگرام خود انتخاب کنید .7



 .دوباره به صفحه پاسخ ها باز خواهید گشت

 رید، انتخاب کنیدپاسخ دومی را که می خواهید در استوری اینستاگرام خود به اشتراک بگذا

 تصویر را با اولین پاسخی که ذخیره کرده اید آپلود کنید .8

 :حاال این ترفند است

 .تصویری را که به تازگی ذخیره کرده اید در رول دوربین خود آپلود کنید

 :برای آپلود آن

 انگشت خود را روی صفحه به باال بکشید یا

 را در گوشه سمت چپ پایین صفحه خود فشار دهید "Camera Roll" دکمه

 تصویر را انتخاب کنید

 دهید پاسخ دوم خود را در هر نقطه از صفحه که می خواهید قرار .9

 .اکنون پاسخ دوم را در هر نقطه از صفحه قرار دهید

 همین مراحل را تکرار کنید تا پاسخ های بیشتری به استوری اینستاگرام خود اضافه کنید .10

 :حاال همین مراحل را تکرار کنید

 برای ذخیره این تصویر، دکمه "ذخیره" را فشار دهید

 فشار دهید "x" برای خروج روی

 انتخاب کنید پاسخ سوم خود را

 تصویر تازه ذخیره شده را با دو پاسخ اول خود آپلود کنید

 !و تماااام! به همین راحنی

 


