
 

 

 

 

SINAV HAZIRLAMA REHBERİ 

 

 

Bu rehberde; 

 Sınav etkinliğinin nasıl oluşturulacağından, 

 Soruların nasıl kategori edileceğinden, 

 Sınavda sorulabilecek 6 farklı soru tipinden, 

 Soru bankasından sınava nasıl soru ekleneceğinden  

bahsedilmiştir. 

 

  



SINAV ETKİNLİĞİ OLUŞTURMA 

 

1. Moodle’da sınavı oluşturulmak istenilen ders açılır. Açılan sayfada sağ üst köşede 

bulunan “Düzenlemeyi aç” butonuna basılır. 

 

 

2. Dersin sayfasında sınav oluşturulacak ilgili haftaya gidilir. Ve haftanın sağ alt 

köşesinde bulunan “Add an activity or resource” butonuna basılır. 

 

  



3. Açılan pencerede ; 

 

  

Sınav etkinliğinin  üzerine bir kez  tıklanarak seçim sağlanır. 

Ekle butonuna basılır. 



Yeni açılan sayfada ; 

 

 

Sınav ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı alan doldurulduktan sonra “Timing” e 

tıklanarak Timing alanı açılır. 

Sınav adı yazılır. 

Sınav ile ilgili genel bilgiler, istenilen mesaj veya başarı dilekleri  paylaşılabilir. 



 

Sınav ile ilgili zaman ayarı yapıldıktan sonra “Not” a tıklanır. 

 

 

 

Sınav başlangıç-bitiş tarihini, 

zaman sınırını etkinleştirmek için 

kutucuklar işaretlenir. 

“1” seçilerek öğrenciye yalnızca bir kez sınav hakkı tanınmış 

olur. 



“Düzen” açılır, 

 

 

 

 

  

“Rastgele karıştırıldı” seçeneği seçilerek her öğrencinin 

karşısına farklı sırada soru getirilmesi sağlanır. 

Öğrencinin karşısına her sorunun yeni bir sayfada gelmesi 

isteniyorsa “Her soru” seçeneği seçilmelidir. Ancak “Her 5 

soru” seçeneği  seçilerek olası takılmaların önüne geçilebilir ve 

öğrenciye zaman kazandırılabilir. Soruların kısalığına ya da  

uzunluğuna göre  sayfada görünecek soru sayısı arttırılabilir 

veya azaltılabilir. 



“Seçenekleri İncele” açılır, 

 

 

 

Yukarıda gösterilen düzenlemeler yapıldıktan sonra “Kaydet ve derse dön” 

butonuna basılarak sınav etkinliği oluşturulur. 

 

Öğrencilerin sınav sonuçlarını görmemeleri için kutucuk 

içerisindeki tikler kaldırılmalıdır. Bütün öğrencilerin sınavı 

tamamlandıktan sonra öğrencilerin notu açıklanabilir. 



 

 

  

Sınav etkinliği öğrencilere kapalı olmalıdır. Gerekli  kontroller 

yapıldıktan sonra UZEM Personeli tarafından sınav öğrencilere 

açılacaktır. 



Sınav etkinliği görüntülendiğinde sınav ile ilgili yapılan genel bilgiler, sınavın 

başlangıç ve bitiş tarihi, sınavın süresi öğrenciler tarafından görünen bilgilerdir. Ancak, 

sınavın günü ve saati geldiğinde öğrenciler sınavı uygulayabilirler.  

 

Artık oluşturulan sınava soruların eklenmesi gerekir. Burada “Sınavı Düzenle” 

butonuna basarak sorular oluşturulmaya başlanabilir. Ancak sorular tiplerine göre 

kategorilere ayrılarak soru bankasında da oluşturulabilir. Örneğin; 

Sınav; 20 çoktan seçmeli, 1 kısa cevap, 2 eşleştirme ve 2 yazılı tipi sorulardan 

oluşsun. Öğretim elemanının; 30 çoktan seçmeli, 5 kısa cevap, 7 eşleştirme ve 8 yazılı 

tipi olmak üzere toplam 50 sorusu bulunsun. Bu durumda dersin altına, her soru tipi için 

alt kategori oluşturulduğunda ve sorular bu kategorilere eklendiğinde buradan sınava 

rastgele veya istenilen seçimlerde sorular aktarılabilir. Rasgele seçimlerde soru 

bankasındaki soru sayısı ne kadar çok olursa öğrencilerin farklı sorulardan sınava girme 

olasılığı da o kadar yüksek olur. 

Burada soru tiplerinin kategori edilebileceğinden bahsedildi. Eğer istenirse dersin 

bölümleri de kategorilendirilebilir ve aynı şekilde bu bölümlerin altına istenilen soru 

tipleri kategorilendirilebilir.  

  



NOT :  

Soru bankasında sorularını kategorilendirmeden, oluşturmuş olduğu sınav etkinliğine 

soru eklemek isteyen öğretim elemanları “SORULARI KATEGORİLERE AYIRMA 

& SORU BANKASI OLUŞTURMA” bölümünü geçerek , “SORU TİPLERİ & 

SORU OLUŞTURMA” bölümünden devam edebilirler. 

Sınava soru eklemek için aşağıdaki yol izlenir. 

 

 

 

Sırasıyla “Sınavı Düzenle” ve “Bir soru ekle” butonlarına basıldıktan sonraki adımlara 

Soru Tipi 1 : Çoktan Seçmeli , Soru Tipi 2 : Doğru/Yanlış … başlıklarının altından 

ulaşılabilir.  

 

  



SORULARI KATEGORİLERE AYIRMA & SORU BANKASI OLUŞTURMA 

 

Dersin ana sayfasında soldaki “Ayarlar”  menüsünün altında bulunan “Soru 

bankası” seçeneğine tıklanır. 

 

“Soru bankası” seçeneğinin altında gelen “Kategoriler” seçeneğine tıklanır. 

 

  



Açılan sayfada, 

 

 

Yukarıdaki resimdeki gibi ders kategorisi seçilir ve “Ad” alanına soru tiplerinden 

“Çoktan Seçmeli” başlığı girilerek “Add category” butonuna basılır ve böylece dersin 

altına alt kategori eklenmiş olur.  

 

 



Aynı şekilde “Ders” kategorisi seçilir ve diğer soru tipi başlıkları alt kategori olarak 

eklenir.  

 

  



SORU TİPLERİ & SORU OLUŞTURMA 

 

Aşağıda tarif edilen şekilde oluşturulan sorular, soru tipleri kategorisine eklenebilir. 

 

 



Soru Tipi 1 : Çoktan Seçmeli 

1. Soru bankasında kategori seçildikten sonra, “Yeni soru oluştur…” butonuna 

basılır.

 

2. Açılan pencerede “Çoktan seçmeli” soru tipi seçilerek “Sonraki” butonuna 

basılır. 

 

 

  



3. Gelen sayfada Genel bölümünde “Soru adı” alanına, soruyu daha sonra 

kolaylıkla tanıtacak bir ad veya bir numara yazılır. Burada yazılan soru adı 

öğrenci tarafından görülemez. Bu soru birden fazla öğrencinin karşısına farklı 

sırada farklı numara ile çıkabilir. “Question text” alanına, soru metni girilir. 

 

  

Yukarıdaki araç çubuğu kullanılarak soru metni üzerinde 

istenilen düzenleme yapılabilir, soru metnine resim eklenebilir. 



4. Aşağıdaki Answers bölümünde cevap seçenekleri girilir. Doğru seçenekte 

“Not” alanı “100%”, yanlış seçeneklerde “Not” alanı “Hiçbiri” olarak seçilir.  

 

  



Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra “Değişikliği kaydet” butonuna basılır. Ve soru 

oluşur. Aynı kategorinin altına yeni bir soru eklemek için “Yeni soru oluştur…” 

butonuna basılır. 

 

 

 

 

 

 

 

Soru ön izlemesi aşağıdaki gibi görünür. 

 

  

Simgesine basılarak soru 

tekrar düzenlenebilir. 

Simgesine basılarak soru ön 

izleme yapılabilir. 

Simgesine basılarak soru 

silinebilir. 



Soru Tipi 2 : Doğru/Yanlış 

1. Soru bankasında Doğru/Yanlış kategorisi seçildikten sonra, “Yeni soru 

oluştur…” butonuna basılır. 

 

 

2. Açılan pencerede “Çoktan seçmeli” soru tipi seçilerek “Sonraki” butonuna 

basılır. 

 

 



3. Gelen sayfada “Soru adı” yazılır. “Question text” alanına, yargı bildiren bir  

metin girilir. 

 

 

 

 

Yargı doğru ise “Doğru” seçeneği, yargı yanlış ise “Yanlış” 

seçeneği seçilir. 

Değişiklikleri kaydet butonuna basılır. 

Aracı kullanılarak yan taraftaki resim eklendi. 



Soru ön izlemesi aşağıdaki gibi görünür. 

 

  



Soru Tipi 3 : Eşleştirme 

1. Soru bankasında Eşleştirme kategorisi seçildikten sonra, “Yeni soru oluştur…” 

butonuna basılır. 

 

 

2. Açılan pencerede “Eşleştirme” soru tipi seçilerek “Sonraki” butonuna basılır. 

 

 



3. Gelen sayfada “Soru adı” yazılır. “Question text” alanına, soru  metni girilir. 

 



 

  

Yukarıdaki butona basılarak seçenek sayısı arttırılır. 



 

 

 

 

“Değişiklikleri kaydet” butonuna basılır ve soru oluşur. 

  

Yukarıdaki gibi “Answer” alanına farklı bölge adları girilerek cevap seçeneği 

arttırılır. Böylelikle öğrencilerin şans başarı yüzdesi azaltılmış olunur. 



Soru ön izlemesi aşağıdaki gibi görünür. 

 

  



Soru Tipi 4 : Kısa Cevap 

1. Soru bankasında Kısa Cevap kategorisi seçildikten sonra, “Yeni soru 

oluştur…” butonuna basılır. 

 

 

2. Açılan pencerede “Eşleştirme” soru tipi seçilerek “Sonraki” butonuna basılır. 

 



3. Gelen sayfada “Soru adı” yazılır. “Question text” alanına, soru  metni girilir. 

 



Doğru cevap 1. Cevap olarak girilir ve “Not” “100%” olarak seçilir. 

Yukarıdaki soru için yalnızca bir cevap vardı. Ancak birden fazla doğru cevabı olan 

sorular da sorulabilir. Örneğin;  

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu kimdir? Sorusu öğrenciler tarafından Mustafa 

Kemal Atatürk, Mustafa Kemal, Atatürk şeklinde cevaplandırılabilir.  

Bu durumda olası seçenekler düşünülerek,  

1. Cevap : Mustafa Kemal Atatürk ,  

2. Cevap : Mustafa Kemal ,  

3. Cevap : Atatürk olarak girilmelidir. 

Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra “Değişiklikleri kaydet” butonuna basılır ve 

soru oluşur. 

Soru ön izlemesi aşağıdaki gibi görünür. 

 

 

 

  



Soru Tipi 5 : Yazılı 

1. Soru bankasında Kısa Cevap kategorisi seçildikten sonra, “Yeni soru 

oluştur…” butonuna basılır. 

 

 

2. Açılan pencerede “Yazılı” soru tipi seçilerek “Sonraki” butonuna basılır. 

 



3. Gelen sayfada “Soru adı” yazılır. “Question text” alanına, soru  metni girilir. 

 

 

Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra “Değişiklikleri kaydet” butonuna basılır ve 

soru oluşur. 

  

Cevap için yeterli görülen satır sayısı seçilir. 

Öğrencinin dosya eklemesi isteniyorsa yüklemesi istenilen 

dosya sayısı seçilmelidir. 



Soru ön izlemesi aşağıdaki gibi görünür. 

 

  



Soru Tipi 6 : Tümleşik Yanıtlar (Cloze) 

1. Soru bankasında Tümleşik Yanıtlar (Cloze) kategorisi seçildikten sonra, “Yeni 

soru oluştur…” butonuna basılır. 

 

  

2. Açılan pencerede “Yazılı” soru tipi seçilerek “Sonraki” butonuna basılır. 

  

 



3. Gelen sayfada “Soru adı” yazılır. “Question text” alanına, soru  metni ve cevap 

seçenekleri girilir. Cevap seçenekleri girilirken aşağıdaki kod kullanılır. 

 

{1:MULTICHOICE:Cevap Seçeneği 1~Cevap Seçeneği 2~Cevap Seçeneği 

3~Cevap Seçeneği 4~=Cevap Seçeneği 5} 

 

 

 

 

 

 

Sorunun 

puanı 
~ işareti ile seçenek arttırılabilir. ~ yanlış 

seçeneği, ~= ise doğru seçeneği simgeler. 



 

 

 

Bu şekilde soru sayısı arttırılabilir. Sorular ve cevap seçenekleri girildikten sonra 

“Kodu Çöz ve Soru Metnini Doğrula” butonuna basılır. 

 

Şeklinde 

düzenlenir. 



 

 

  

Tıklanır. 



Açılan pencerede not, seçenekler ve doğru cevap kontrol edilir. 

 

 

Aynı şekilde sorulan bütün sorular kontrol edilir, herhangi bir hata yoksa 

“Değişiklikleri kaydet” butonuna basılır ve soru oluşur. 

 

Soru ön izlemesi aşağıdaki gibi görünür. 

 

Doğru Seçenek. 



SORU BANKASINDAN SINAVA SORU AKTARMA 

Sınav haftasına oluşturulan sınav etkinliğine gidilir. Ve “Sınavı Düzenle” butonuna 

basılır. 

 

 

 

 

 

Göster seçeneğine 
tıklanır. 



 

Sınava rastgele sorular eklenmek isteniyorsa aşağıdaki yol izlenir. 

 

  

Ders kategorisi seçildiğinde 
oluşturulan bütün sorular 
görünür. (Seçilen her 
kategorinin altında ilgili 
kategorinin soruları 
listelenir.) 

Soruların yanında bulunan 
kutucuk işaretlenerek 
istenilen soruların seçimi 
yapılır ve “Sınava ekle” 
butonu ile sınava sorular 
eklenir. 

Kategori seçilir.  

Soru sayısı belirlenir. Ve 
“Sınava ekle” butonuna basılır. 



Böylece sorular sınava eklenmiş olur. Soruları puanlandırmak için aşağıdaki yol izlenir. 

 

En yüksek not girilir. Ve 
“Kaydet” butonuna basılır. 

Her sorunun puanı girilir. Ve 
“Kaydet” butonuna basılır. 



 

 

 

 

Böylece sınav hazırlanmış olur.  

  

İşareti ile istenmeyen sorular 
silinebilir. 



Sınav, aşağıdaki resimde görüldüğü gibi sayfanın sol tarafında yer alan Ayarlar 

menüsünün altında bulunan “Ön izleme” seçeneği tıklanarak görüntülenebilir. 

 

  



Sınav aşağıdaki şekilde görünür. 

 

  



Herhangi bir sorun yaşadığınızda, 

211 1283 (Burcu GÜVENÇ) 

211 1333 (Nurhayat KOCATÜRK KAPUCU) 

Numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. 

Kolaylıklar dileriz… 

UZEM 

 


