
زشی وردپرس 10  تا از بهترین قالب های ور
های مخ درباره ورزش  سایت  دارید یک  دوست  یا  عالقه دارید  به ورزش  باشید؟    تلفشما هم  داشته 

خودمان هم اهل ورزش کردن نباشیم، ورزشی هست که به آن عالقه داشته   طبیعی است! حتی اگر 
باشیم و اخبار آن را دنبال کنیم. طراحی سایت وردپرسی می تواند برای سایت های ورزشی نیز مناسب  

را انتخاب کنیم و سایتمان را روی آن ها   وردپرس  ورزشی  های   قالب  باشد اما در این بین ما باید بهترین
را روی آن اعمال کنیم. حال در این مقاله به سر اغ معرفی یک  بنا کنیم و شخصی سازی های مورد نیاز 

سری از این قالب ها رفته ایم که جزو بهترین ها حساب می شوند و شما هم می توانید از آن ها استفاده  
کنید. فکر هم نکنید که با انتخاب این قالب ها دیگر نمی تواند سایت شما منحصر به فرد باشد، شما  

 .آزادید که تغییرات خودتان را روی این قالب ها اعمال کنید
 

 فهرست 

 وردپرس  ورزشی  های قالب

 وردپرس ورزشی  های قالب بهترین از تا10 

 قالب های ورزشی وردپرس
همانطور که گفتیم در این مقاله به سراغ قالب های ورزشی  
وردپرس رفته ایم و می خواهیم چند مورد از آن ها را بررسی 

بهترین های آن ها که می توانند بستر  کنیم. چند مورد از  
که کند  نمی  هم  فرقی  باشند.  شما  کار  برای    طراحی  خوبی 

یا   سایت باشد  محتوا  تولید  و  خبری  اهداف  برای  شما 
قالب   چند  هم  ما  بفروشید،  ورزشی  لوازم  بخواهید 
چند قالب   و هم  خواهیم کرد  معرفی  شما  فروشگاهی به 
از   های ورزشی که می توانید  عالی برای تولید محتوا و خبر 
همه آن ها استفاده کنید. در این مقاله به ویژگی های این  

پرداخت تا خودتان قضاوت کنید که کدام    مقاله ها خواهیم
ادامه به معرفی این قالب ها و ویژگی   شما می باشند. پس در  مناسب کار  این قالب ها بیشتر  یک از 

 .طراحی سایت خودتان انتخاب کنیدهایشان می پردازیم که شما هم آن قالبی که می خواهید را برای  
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 تا از قالب های ورزشی وردپرس 10

MH Magazine 
است که است اسم   MH Magazine یکی از جالب ترین و پویا ترین قالب های ورزشی وردپرس همین

آن مشخص است که یک قالب برای تولید محتوای ورزشی می باشد. ویجت و لی اوت های عالی این قالب  
موضوع شما  است که آن را به یکی از بهترین قالب ها در این زمینه تبدیل کرده است. فرقی نمی کند که  

فوتبال، بسکتبال، والیبال و یا هر ورزش دیگری باشد، این قالب می تواند کار تولید محتوای ورزشی  
شما را راه بیندازد. این قالب به خوبی قابل ویرایش است و می توانید تک تک موارد مربوط به آن را طبق  

هم در دستور کار خود قرار داده  سلیقه خودتان تغییر بدهید. جالب است که این قالب سئو سایت را  
است و کامال با استاندارد های موتور های جست و جو همسان شده است. اگر قصد تاسیس یک مجله  

 .اینترنتی ورزشی را دارید، این قالب مخصوص کار شماست

 
 



Flex Mag 
قالبی   است.  شده  ساخته  ورزشی  محتوای  تولید  برای  که  وردپرس  ورزشی  های  قالب  بهترین  از  یکی 
ریسپانسیو که در تمامی دستگاه ها و پلتفرم ها بهترین عملکرد را دارد. طراحی مدرن و کیفیت باالی  

عالی شود. این قالب آپشن های زیادی   را برای  آن باعث می شود که تجربه کاربری سایت شما بسیار 
خواهید   می  خودتان  که  را آنطوری  توانید این قالب  می  و  دهد  می  شما قرار  اختیار  در  سازی  شخصی 

حالت مختلف دارد که می توانید هر    9سفارشی سازی کنید. بخش نمایش پست های شاخص این قالب  
که یعنی نسخه  طراحی شده است   Mobile-First کدام را به دلخواه انتخاب کنید. این قالب با رویکرد 

موبایلی آن در اولویت بوده است )که بیشتر کاربران وب هم با موبایل به صفحه می آیند( و همچنین  
 .در آن، سئو پذیری باور نکردنی آن را هم ممکم می سازند  CSS3 و HTML5 استفاده از 

 

 

 

 

 
 



Splash 
هم به میان می آید که یکی   Splash هر وقت صحبت از قالب های ورزشی وردپرس می شود باالخره اسم 

برترین قالب ها وردپرس عرضه می    از  این زمینه محسوب می شود. این قالب با یک سفارشی ساز  در 
آن   ویرایش  به  اقدام  سپس  و  کنید  امتحان  را  سایت  ظاهر  مختلف  های  نمایش  توانید  می  که  شود 

هماهنگی دارد و شما می توانید جداول و   SportPress همچنین این قالب به شدت با افزونه   بکنید. 
را در سایت پیاده سازی کنید. سفارشی ساز این قالب آپشن های بسیاری زیادی برای  لیگ های خودتان  

دیزاین سایت دارد و همین موضوع به شما کمک می کند که یک طراحی منحصر به فرد از این قالب را به 
ر  دنیای وب ارائه بدهید. همچنین این قالب به شما اجازه می دهد که تیم منتخب و بازیکن منتخب را د 

 .بازه زمانی خاصی مشخص کنید و آن را در سایت به نمایش بگذارید 

 

 

 

 

 

 
 



Soledad 
یکی دیگر از قالب های ورزشی وردپرس که برای تولید محتوای ورزشی بسیار مناسب است. این قالب  

های امتیازات ورزشی را در سایت خودتان به  به شما اجازه می دهد که خبر ها، داستان ها و بروزرسانی  
می   که  است  کسانی  مناسب  که  است  هایی  قالب  دسته  آن  از  قالب  این  بگذارید.  نمایش  به  راحتی 
را   خواهند یک سایت بالگ ورزشی داشته باشند که به راحتی بتوانند تولید محتوای ورزشی خودشان 

ی این سایت وجود دارد و هزاران آپشن مختلف در  انجام بدهند. بیش از هزاران راه برای سفارشی ساز 
دسترس شما برای ویرایش سایت قرار می گیرد که این موضوع می تواند باعث شود که شما از این قالب، 

 .یک سایت منحصر به فرد بیرون بکشید و از نمایش مطالب خودتان در آن لذت ببرید

ZELE 
اگر دنبال آن مورد از قالب های ورزشی وردپرس هستید که بتوانید یک سایت فیتنس راه اندازی کنید،  

Zele   ،به کمک شما می آید. قالبی که با تمامی مرورگر ها مانند کروم، اپرا، فایرفاکسEdge  ،Safari   و
، سایت را  Woocommerce به شما اجازه می دهد که با نصب افزونه… سازگار است و از همه مهمتر،  

به یک سایت فروشگاهی عالی تبدیل کنید. این قالب یکی از بهترین قالب ها برای فروش لوازم ورزشی  
و فیتنس است که طراحی منحصر به فرد آن، هر ورزشکاری را به وجد می آورد و هرکسی هم که ورزشکار  

ند که تنبلی را کنار بگذارد و به سراغ ورزش برود. با وجود اینکه شما به راحتی می  نیست را وسوسه می ک
توانید این سایت را سفارشی سازی کنید، چندین آپشن از پیش ساخته شده نیز برای اعمال در این قالب  

 .دارید که می توانید از آن ها هم استفاده کنید



Goal Club 
برای   Goal Clubقرار است با چه هدفی به دنیای وب پا بگذارد،  فرقی نمی کند که سایت ورزشی شما  

که   وردپرس  ورزشی  های  قالب  بهترین  از  یکی  است.  داده  ترتیب  خاصی  برنامه  شما  اهداف  تمامی 
فوتبال، بسکتبال، هاکی، تنیس و … می باشد. این   طراحی عالی آن مناسب تمامی ورزش ها اعم از 

مین می دهد که تمامی پلتفرم ها می توانند سایت را بدون مشکل  قالب کامال ریسپانسیو است و تض 
اجرا کنند. این قالب به شما امکاناتی مثل جدول زمان بندی مسابقات، جدول بازیکنان، نتایج و … را  
این است که این قالب به   همه مهمتر  از  بابت تولید محتوا خیالتان راحت باشد اما  از  هم می دهد که 

وکامرس همسان است و می توانید آن را به یک سایت فروشگاهی ورزشی نیز تبدیل  شدت با افزونه و
کنید. اصال شاید بد نباشد که یک فروشگاه ورزشی داشته باشید و اختبار ورزشی را هم همزمان با آن  

 .پوشش بدهید

 

 

 

 

 
 



Oxigeno 
اسم این قالب خیلی فاز سالمتی می دهد اما بیشتر از آن، این یکی از قالب های ورزشی وردپرس است  
مجله   یک  توانید  می  هم  و  کنید  استفاده  اینترنتی  فروشگاه  یک  عنوان  به  آن  از  توانید  می  هم  که 

آپشن های زیادی  اینترنتی ورزشی با آن راه اندازی کنید. این قالب با ووکامرس به خوبی سازگار است و 
هم برای توسعه کسب و کارتان به شما می دهد. طراحی این قالب به بهترین نحو ممکن انجام شده  
موارد قبلی می باشد. هرچند که همچنان امکاناتی که یک   از  تر  و جمع و جور  است اما کمی ساده تر 

انید که از آن برای سایت ورزشی  سایت ورزشی الزم دارد را در اختیار شما قرار می دهد و به راحتی می تو
 .خودتان استفاده کنید

 

 

 

Surge 
از آن دسته قالب های سر راست که از چند کیلومتری فریاد می زند که یکی از بهترین قالب های ورزشی  
وردپرس به شمار می رود. با داشتن این قالب شما می توانید یک سایت ورزشی خوب داشته باشید که  

ارائه می دهد. رنگ بندی  تمام اطالعات ضروری   یک قالب تعامل برانگیز، زیبا و کاربردی به کاربر  را در 
این قالب عالی است به شما هم اجازه می دهد که به خوبی رنگ بندی برند خودتان را در آن پیاده سازی  

نتخاب  کنید. اسالیدر های تصاویر این قالب می تواند نوید یک سایت زنده و جذاب را به شما بدهد که ا
های زیادی هم برای سفارشی سازی آن دارید. این قالب ریسپانسیو است و روی تمامی پلتفرم ها به  

خبرنامه خودتان را هم با این    ، شما می توانید MailChimp خوبی اجرا می شود و به خاطر پشتیبانی از
 .قالب تاسیس کنید



Redy 
تید که هم ریسپانسیو باشد، رنگارنگ باشد،  اگر دنبال یکی از بهترین قالب های ورزشی وردپرس هس 

باشد،   ورزشی  قالب  یک  از  شما  نیاز  پاسخگوی  کال  و  کند  پشتیبانی  را  ها  ورزش  حتما   Redyتمامی  را 
امتحان کنید. درست است که این سایت مخصوص ورزش دوچرخه سواری طراحی شده است اما کسی  

خوبی نمایش بدهد. در این سایت شما می توانید  نگفته است که نمی تواند ورزش های دیگر را نیز به 
درباره تمامی ورزش ها تولید محتوا کنید و به عالوه آن حتی می توانید فروشگاه اینترنتی خودتان را نیز  
راه اندازی کنید. این قالب از المنتور و ووکامرس پشتیبانی می کند و آنقدر انتخاب های خوبی در اختیاز  

قرار می دهد که خودتان هم با دیدن این قالب به وجد خواهید آمد و مطمئن  شما برای شخصی سازی  
 .می شوید که انتخاب درستی کرده اید

 

 

 

 

 

 
 



Endurer 
هم که  وردپرس  ورزشی  های  قالب  بهترین  از  دسترس   Widget-ready یکی  در  های  )ویجت  است 

دارد(، کیفیت باالیی دارد، ریسپانسیو است و انتخاب های زیادی هم برای شخصی سازی به شما می  
دهد. این قالب بیشتر برای ورزش موج سواری طراحی شده است اما این موضوع اصال مهم نیست و شما  

توانید ورزش دلخواه خودتان را روی این قالب پیاده سازی کنید و درباره آن محتوا تولید کنید. این  می  
 .قالب به هیچ عنوان به دانش کدنویسی نیاز ندارد و تقریبا تمامی بخش های آن قابل ویرایش هستند

 

 سخن پایانی
کمتر کسی در دنیا وجود دارد که به ورزش عالقه نداشته باشد پس کم هم احتمال دارد که یک سایت  
ورزشی با کیفیت به موفقیت نرسد. یکی از این قالب های ورزشی وردپرس را انتخاب کنید و تالش کنید  

د که با وجود  که یک سایت ورزشی عالی داشته باشید و مخاطبان را به خودتان جذب کنید. مطمئن باشی
خوب   ورزشی  های  قالب  که  کنید  توجه  رسد.  می  دارد  که  هدفی  به  شما  ورزشی  سایت  ها،  قالب  این 
دیگری هم وجود دارند اما ما سعی کردیم که بهترین ها و کاربردی ترین ها را برای شما انتخاب کنیم  

 .تا کارتان را راحت تر کنیم. ممنون که در این مقاله همراه ما بودید

 :بعمن

Hubspot 

https://blog.hubspot.com/website/best-sport-wordpress-themes

