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Sınav modülü, farklı t�plerde ve farklı yapılarda sınavlar olușturmanıza
olanak sağlar.Çoktan seçmel�, doğru yanlıș veya açık uçlu sorular g�b�
b�rçok farklı soru t�p�n�n kullanılab�leceğ� sınavlar s�z öğret�m elemanına
büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Bu kolaylıklardan b�r tanes�
olușturduğunuz soruların soru bankasında saklanması ve daha sonra bu
soruların farklı sınavlarda kullanılab�lmes�d�r.
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4.3.3.4. Sınav

4.3.3.4.1. Sınav Olușturma

Sınav olușturmak, 2 kısımdan olușur. B�r�nc�s� sınavın ayarları, �k�nc�s� de
sınavın �çer�ğ�d�r. Ș�md� örnek b�r sınav olușturalım.

Sınav olușturmak  �ç�n; sınav olușturmak �sted�ğ�n�z haftaya gel�n�z ve
“Yen� b�r etk�nl�k ya da kaynak ekle” l�nk�ne tıklayınız. Açılan pencerede yer
alan “ Sınav” a tıklayınız.



Ad sekmes�ne sınavın, ders�n ana sayfasında görünecek adını
yazınız.
Tanıtım alanında sınav �le �lg�l� genel b�lg�ler�, �sted�ğ�n�z herhang�
b�r mesajı veya bașarı d�lekler�n�z� paylașab�l�rs�n�z.    
Açıklamanın ders sayfasında görünmes�n� �st�yorsanız “Ders
sayfasında açıklama göster” kutucuğuna tıklayınız.

Açılan pencerede;
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4.3.3.4.1.1.  Sınavın Ayarları

“Sınavı bașlat” kısmından (etk�nleșt�r kutucuğunu akt�f ederek)
sınavın açılacağı tar�h ve saat� ayarlayınız.  
“Sınavı b�t�r” kısmından (etk�nleșt�r kutucuğunu akt�f ederek)
sınavın kapanacağı tar�h ve saat� ayarlayınız.  
“Zaman sınırı” kısmından (etk�nleșt�r kutucuğunu akt�f ederek)
sınavın süres�n� bel�rley�n�z.
“Süre dolduğunda” kısmından “Açık uygulamalar otomat�k olarak
gönder�ld�” seçeneğ� seç�l� olmalıdır.  Bu seç�m �le süres� b�tt�ğ� �ç�n
sınavını b�t�rd�ğ�n� onaylayamayan öğrenc�ler�n sınavını otomat�k
olarak onaylamıș olursunuz.

'Zamanlama' seçeneğ�n�n altındak�;



“Geçme Notu” kısmından geç�lmes� gereken m�n�mum notu
bel�rley�n�z.
“Tekrar uygulama �zn�” kısmından öğrenc�ye b�r kez sınav hakkı
tanımak �ç�n “1” � seç�n�z.

“Yen� sayfa” kısmında öğrenc�n�n karșısına her soruyu yen� b�r
sayfada get�rmek �st�yorsanız “Her soru” seçeneğ�n�
seçmel�s�n�z. (Ancak bu seç�m �nternet bağlantısının yavaș olduğu
durumlarda öğrenc�ye zaman kaybett�reb�l�r. Bunun �ç�n “Her 5
soru” seçeneğ�n� seçeb�l�r, soruların kısalığına ya da  uzunluğuna
göre  sayfada görünecek soru sayısını arttırılab�l�r veya
azaltab�l�rs�n�z.)       
“Gez�nt� Yöntem�” kısmında öğrenc�n�n öncek� geçt�ğ� sayfalara
tekrar ger� dönmes�n� �st�yorsanız “Serbest” seçeneğ� seç�l�
olmalıdır. “Ardıșık” seçeneğ� öğrenc�n�n geçt�ğ� sayfalara ger�
dönmes�ne �z�n vermez.

'Not' seçeneğ�n�n altındak�;

 'Düzen' seçeneğ�n�n altındak�;
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“Soruları karıștır” kısmından “Evet” seçeneğ�n� seçerek sınavdak�
soruların her defasında farklı șek�lde sıralanmasını sağlamıș
olursunuz.    
“Sorular nasıl davransın” kısmından sorular �le �lg�l� olarak (puan,
ger� b�ld�r�m) öğrenc�ler �le etk�leș�m �çer�s�nde olab�l�rs�n�z.
“Ertelenm�ș ger�b�ld�r�m” seçeneğ� �le öğrenc�ler�n puan ve ya ger�
b�ld�r�m alab�lmeler� �ç�n tüm soruları cevaplaması ve sınavı
b�t�rmes� �sten�r.
“Interact�ve w�th mult�ple tr�es” seçeneğ� �le öğrenc�ler�n soruya
doğru cevap veremed�kler�nde yen�den daha az seçenekle deneme
yapab�lmeler� �ç�n, soruya cevap verd�kler� anda ger� b�ld�r�m
görüntülemeler� sağlanır.

'Soru davranıșı' seçeneğ�n�n altındak�;
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“Seçenekler� �ncele” kısmından öğrenc�ler�n sınav sonuçlarını 
 görmes�n� �sted�ğ�n�z zamanı ve koșulları yukarıdak� kutucukları
akt�f/pas�f ederek ayarlayab�l�rs�n�z. UZEM’�n öner�s�; sınav
b�tt�kten sonra sınav sonuçlarını kontrol ederek notların
açıklanmasıdır.

'Seçenekler� �ncele' seçeneğ�n�n altındak�;   



“Sonuç ger�b�ld�r�m�” kısmından öğrenc�n�n, sınavdan aldığı nota göre
nasıl b�r mesajla karșılașacağını ayarlayab�l�rs�n�z. Not sınırları, %
�șaret� sonda olacak șek�lde g�r�lmekted�r. Mesela 80 sınırı �ç�n: 80%

Gerekl� düzenlemeler� yaptıktan sonra “Kaydet ve göster” butonuna
tıklayınız ve olușturmuș olduğunuz etk�nl�ğ�n �sted�ğ�n�z g�b� düzenlen�p
düzenlenmed�ğ�n� kontrol ed�n�z. İlg�l� haftaya eklenen sınavın
görünümü așağıdak� g�b�d�r.
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Sınav ayarları yapıldıktan sonra karșınıza gelen sınav düzenleme
ekranından sorularınızı ekleyeb�l�rs�n�z.
Sınava yen� sorular ekleyeb�leceğ�n�z g�b� soru bankasından sorular da
ekleyeb�l�rs�n�z. Sınava ekled�ğ�n�z her yen� soru da soru bankasına
eklenecekt�r.
D�lersen�z bu soruları daha sonra farklı sınavlarınızda tekrar
kullanab�l�rs�n�z. Bunun �ç�n; soru bankasında sorularınızı
gruplandırarak kategor�lere ayırmak s�ze büyük kolaylık sağlayacaktır

*Soru bankası : Sınava ekleneb�lecek soruların l�stelend�ğ� alandır.
“Soru bankası”na soru eklemek �ç�n; �lg�l� haftada olușturduğunuz
“Sınav” etk�nl�ğ�n� görüntüled�ğ�n�zde karșınıza gelen pencerede sağ
üste yer alan çark s�mges�ne tıklandığında görüleb�len “Sınavı düzenle”
seçeneğ�ne tıklayınız. Ardından arșınıza gelen sayfanın sağ alt
kısmında yer alan “Ekle / Yen� b�r soru” sekmes�ne tıklayınız.
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4.3.3.4.1.2.  Sınavın İçer�ğ� - Yen� Soru Olușturma



Karșınıza gelen așağıdak� pencerede olușturmak �sted�ğ�n�z soru t�p�n�
seç�n�z ve “Ekle” butonuna basınız. Burada en çok kullanılan soru
t�pler�nden ve  nasıl olușturulduklarından bahsedeceğ�z.
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�. Çoktan seçmel� soru t�p�
Karșınıza gelen așağıdak� pencerede olușturmak �sted�ğ�n�z soru t�p�n�
seç�n�z ve “Ekle” butonuna basınız. Burada en çok kullanılan soru
t�pler�nden ve  nasıl olușturulduklarından bahsedeceğ�z.



“Kategor�” kısmında soruyu kaydetmek �sted�ğ�n�z kategor�y�
seç�n�z.

“Soru adı” alanına soruyu daha sonra kolay tanımanızı sağlayacak
b�r ad yazınız ya da rakam yazab�l�rs�n�z. 

“Soru met�n�” alanına soru cümlen�z� yazınız.     

Not: Sorularınızı gruplandırmak �ç�n daha önceden kategor�ler
olușturmalısınız. Kategor�ler hakkında b�lg� ed�nmek �ç�n 4.3.3.4.1.3. 
 Sınavın İçer�ğ� - Soru Kategor�ler� bașlığına g�d�n�z.

Burada yazılan soru adı öğrenc� tarafından görünmez. Bu soru
b�rden fazla öğrenc�n�n karșısına farklı sırada farklı numara �le
çıkab�l�r. 

Soru met�n� alanında bulunan araç çubuğu kullanılarak soru metn�
üzer�nde �sten�len düzenleme yapılab�l�r, soru metn�ne res�m
ekleneb�l�r.
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Varsayılan not” alanına sorunun doğru cevaplanması durumunda
get�receğ� puanı g�reb�l�rs�n�z. Ancak puanlamayı buradan yapmak
yer�ne olușturduğunuz sınavda sınav düzenleme ekranından
yapmanız daha kolay ve daha sağlıklı olacaktır. 
“Genel Ger�b�ld�r�m” alanına soru cevaplandıktan sonra ekranda
vermek �sted�ğ�n�z b�r mesaj varsa yazab�l�rs�n�z. Ancak ger�
b�ld�r�m� sınavlarda kullanmak yer�ne öğrenmey� pek�șt�ren m�n�
qu�zlerde kullanmak daha faydalı olacaktır. 

Not: Ger� b�ld�r�mler�n öğrenc�ler tarafından görünmes� ayarı sınav
ayarlarından yapılır.



“B�rden fazla yanıt vereb�ls�n m�?” kısmında “Sadece b�r yanıt”
seçeneğ� seç�l� olmalıdır. Değ�lse öğrenc� b�rden fazla seçeneğ�
�șaretleyeb�l�r ve böylece doğru seçeneğ� bulma șansı artar.  
“Cevap șıklarını karıștır” seçeneğ�n� akt�f ed�n�z. Böylece her sınav
uygulamasında cevap seçenekler�n�n sırası değ�ș�r.  
“Seçenek türü” seçenekler�n bașında bel�rt�lecek sembolün formunu
seç�n�z.   
Not: Yaygın olarak “a., b., c., …” seçeneğ� kullanılmaktadır.
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“1.seçenek, 2.seçenek, 3.seçenek, …” alanlarına cevap seçenekler�n�
g�r�n�z. Seçenek sayısını “3 seçenek daha ekle” butonundan
arttırab�l�rs�n�z.
“Not” alanını doğru seçenekte “100%”, yanlıș seçeneklerde
“H�çb�r�” olarak seç�n�z.
“Ger� b�ld�r�m” alanında öğrenc�n�n cevabına karșılık b�r dönüt

 Ger� b�ld�r�mler�n öğrenc�ler tarafından görünmes� ayarları sınav
ayarlarından yapılır.“B�rleș�k ger�b�ld�r�m” ve “Çoklu deneme” kısım
ayarlarını �stersen�z m�n� qu�zler�n�zde kullanab�l�rs�n�z.
“B�rleș�k ger� b�ld�r�m” kısmından tüm doğru yanıtlar, kısmen doğru
tüm yanıtlar ve tüm yanlıș cevaplar �ç�n ger� b�ld�r�mde
bulunab�l�rs�n�z.
“Çoklu deneme” kısmından öğrenc�n�n doğru seçeneğ� bulmasına
yardımcı �puçları vereb�l�rs�n�z. Bu kısımdak� “Her yanlıș

Gerekl� düzenlemeler� yaptıktan sonra “Değ�ș�kl�kler� kaydet”
butonuna basınız ve soruyu ön �zleme yaparak kontrol ed�n�z.

“Cevaplar” kısmında;

vereb�l�rs�n�z.  Ancak daha önce de bel�rt�ld�ğ� g�b� ger� b�ld�r�m�
sınavlarda kullanmak yer�ne öğrenmey� pek�șt�ren m�n� qu�zlerde
kullanmak daha faydalı olacaktır. 

Not: Bu m�n� qu�zlerde; öğrenc� yanlıș seçeneğ� �șaretled�ğ�nde ger�
b�ld�r�mde nedenler�yle açıklama yaparak öğrenc�ye doğru cevabı
vereb�l�rs�n�z. Öğrenc� doğru seçeneğ� �șaretled�ğ�nde �se bașarısını
pek�șt�ren b�r ger� b�ld�r�m vereb�l�rs�n�z.

deneme �ç�n ceza” alanından sorunun yanlıș cevaplanması
durumunda, düșüreceğ� puan m�ktarını ayarlayab�l�rs�n�z. Sınav
uygulama sayısı sınav ayarlarından yapılmaktadır.    
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Soru ön �zlemede șu șek�lde b�r ekranla karșılașacaksınız:
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��. Doğru-yanlıș soru t�p�

“Kategor�” kısmında soruyu kaydetmek �sted�ğ�n�z kategor�y�
seç�n�z.

“Soru adı” alanına soruyu daha sonra kolay tanımanızı sağlayacak
b�r ad yazınız ya da rakam yazab�l�rs�n�z. 

“Soru met�n�” alanına yargı b�ld�ren metn� yazınız.    

Not: Sorularınızı gruplandırmak �ç�n daha önceden kategor�ler
olușturmalısınız. Kategor�ler hakkında b�lg� ed�nmek �ç�n 4.3.3.4.1.3. 
 Sınavın İçer�ğ� - Soru Kategor�ler� bașlığına g�d�n�z.

Burada yazılan soru adı öğrenc� tarafından görünmez. Bu soru
b�rden fazla öğrenc�n�n karșısına farklı sırada farklı numara �le
çıkab�l�r. 

Soru met�n� alanında bulunan araç çubuğu kullanılarak soru metn�
üzer�nde �sten�len düzenleme yapılab�l�r, soru metn�ne res�m
ekleneb�l�r.



“Çoklu deneme” kısmından y�ne m�n� qu�zler�n�zde öğrenc�n�n doğru
seçeneğ� bulmasına yardımcı �puçları vereb�l�rs�n�z. Bu kısımdak�
“Her yanlıș deneme �ç�n ceza” alanından sorunun yanlıș
cevaplanması durumunda, düșüreceğ� puan m�ktarını
ayarlayab�l�rs�n�z. Sınav uygulama sayısı sınav ayarlarından
yapılmaktadır.   
Gerekl� düzenlemeler� yaptıktan sonra “Değ�ș�kl�kler� kaydet”
butonuna basınız ve soruyu ön �zleme yaparak kontrol ed�n�z. Soru
ön �zlemede șu șek�lde b�r ekranla karșılașacaksınız:

Varsayılan not” alanına sorunun doğru cevaplanması durumunda
get�receğ� puanı g�reb�l�rs�n�z. Ancak puanlamayı buradan yapmak
yer�ne olușturduğunuz sınavda sınav düzenleme ekranından
yapmanız daha kolay ve daha sağlıklı olacaktır. 
“Genel Ger�b�ld�r�m” alanına soru cevaplandıktan sonra ekranda
vermek �sted�ğ�n�z b�r mesaj varsa yazab�l�rs�n�z. Ancak ger�
b�ld�r�m� sınavlarda kullanmak yer�ne öğrenmey� pek�șt�ren m�n�
qu�zlerde kullanmak daha faydalı olacaktır. 

“Doğru Yanıt” kısmında soru met�n� alanına yazmıș olduğunuz yargı
doğru �se “Doğru” seçeneğ�n�, yargı yanlıș �se “Yanlıș” seçeneğ�n�
seç�n�z.

Not: Ger� b�ld�r�mler�n öğrenc�ler tarafından görünmes� ayarı sınav
ayarlarından yapılır.           
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“Kategor�” kısmında soruyu kaydetmek �sted�ğ�n�z kategor�y�
seç�n�z.

“Soru adı” alanına soruyu daha sonra kolay tanımanızı sağlayacak
b�r ad yazınız ya da rakam yazab�l�rs�n�z. 

“Soru met�n�” alanına soru cümlen�z� yazınız.    

Not: Sorularınızı gruplandırmak �ç�n daha önceden kategor�ler
olușturmalısınız. Kategor�ler hakkında b�lg� ed�nmek �ç�n 4.3.3.4.1.3. 
 Sınavın İçer�ğ� - Soru Kategor�ler� bașlığına g�d�n�z.

Burada yazılan soru adı öğrenc� tarafından görünmez. Bu soru
b�rden fazla öğrenc�n�n karșısına farklı sırada farklı numara �le
çıkab�l�r. 

Soru met�n� alanında bulunan araç çubuğu kullanılarak soru metn�
üzer�nde �sten�len düzenleme yapılab�l�r, soru metn�ne res�m
ekleneb�l�r.
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���. Eșleșt�rme soru t�p�

Varsayılan not” alanına sorunun doğru cevaplanması durumunda
get�receğ� puanı g�reb�l�rs�n�z. Ancak puanlamayı buradan yapmak
yer�ne olușturduğunuz sınavda sınav düzenleme ekranından
yapmanız daha kolay ve daha sağlıklı olacaktır. 
“Genel Ger�b�ld�r�m” alanına soru cevaplandıktan sonra ekranda
vermek �sted�ğ�n�z b�r mesaj varsa yazab�l�rs�n�z. Ancak ger�
b�ld�r�m� sınavlarda kullanmak yer�ne öğrenmey� pek�șt�ren m�n�
qu�zlerde kullanmak daha faydalı olacaktır. 

Not: Ger� b�ld�r�mler�n öğrenc�ler tarafından görünmes� ayarı sınav
ayarlarından yapılır.           



 “Soru” ve “Cevap” alanlarına eșleșt�r�lmes�n� �sted�ğ�n�z �fadeler�
yazınız. Seçenek sayısını “3 seçenek daha ekle” butonuna basarak
arttırab�l�rs�n�z. Cevap seçeneğ�n� arttırarak öğrenc�n�n șans bașarı
yüzdes�n� düșüreb�l�rs�n�z.    

“B�rleș�k ger�b�ld�r�m” ve “Çoklu deneme” kısım ayarlarını �stersen�z
m�n� qu�zler�n�zde kullanab�l�rs�n�z.

“Çoklu deneme” kısmından öğrenc�n�n doğru seçeneğ� bulmasına
yardımcı �puçları vereb�l�rs�n�z. Bu kısımdak� “Her yanlıș

Gerekl� düzenlemeler� yaptıktan sonra “Değ�ș�kl�kler� kaydet”
butonuna basınız ve  soruyu ön �zleme yaparak kontrol ed�n�z.

Not: “B�rleș�k ger� b�ld�r�m” kısmından tüm doğru yanıtlar, kısmen
doğru tüm yanıtlar ve tüm yanlıș cevaplar �ç�n ger� b�ld�r�mde
bulunab�l�rs�n�z.

deneme �ç�n ceza” alanından sorunun yanlıș cevaplanması
durumunda, düșüreceğ� puan m�ktarını ayarlayab�l�rs�n�z. Sınav
uygulama sayısı sınav ayarlarından yapılmaktadır.

Seçenekler�n öğrenc�ler�n karșısına farklı sırada gelmes� �ç�n
“Karıștır” seçeneğ� akt�f ed�lmel�d�r.
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“Kategor�” kısmında soruyu kaydetmek �sted�ğ�n�z kategor�y�
seç�n�z.

“Soru adı” alanına soruyu daha sonra kolay tanımanızı sağlayacak
b�r ad yazınız ya da rakam yazab�l�rs�n�z. 

“Soru met�n�” alanına soru cümlen�z� yazınız.    

Not: Sorularınızı gruplandırmak �ç�n daha önceden kategor�ler
olușturmalısınız. Kategor�ler hakkında b�lg� ed�nmek �ç�n 4.3.3.4.1.3. 
 Sınavın İçer�ğ� - Soru Kategor�ler� bașlığına g�d�n�z.

Burada yazılan soru adı öğrenc� tarafından görünmez. Bu soru
b�rden fazla öğrenc�n�n karșısına farklı sırada farklı numara �le
çıkab�l�r. 

Soru met�n� alanında bulunan araç çubuğu kullanılarak soru metn�
üzer�nde �sten�len düzenleme yapılab�l�r, soru metn�ne res�m
ekleneb�l�r.

�v. Kısa cevaplı soru t�p�
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Soru ön �zlemede șu șek�lde b�r ekranla karșılașacaksınız:



Varsayılan not” alanına sorunun doğru cevaplanması durumunda
get�receğ� puanı g�reb�l�rs�n�z. Ancak puanlamayı buradan yapmak
yer�ne olușturduğunuz sınavda sınav düzenleme ekranından
yapmanız daha kolay ve daha sağlıklı olacaktır. 
“Genel Ger�b�ld�r�m” alanına soru cevaplandıktan sonra ekranda
vermek �sted�ğ�n�z b�r mesaj varsa yazab�l�rs�n�z. Ancak ger�
b�ld�r�m� sınavlarda kullanmak yer�ne öğrenmey� pek�șt�ren m�n�
qu�zlerde kullanmak daha faydalı olacaktır. 

“Büyük/Küçük harf duyarlılığı” kısmından cevap metn�n�n büyük-
küçük harflere duyarlı olup olmayacağını ayarlayab�l�rs�n�z. Büyük-
küçük harfe duyarlılık �stem�yorsanız “Hayır, büyük/küçük harf
önems�z” seçeneğ�n�,  �st�yorsanız “Evet, büyük/küçük harf aynı
olmalıdır” seçeneğ�n� seç�n�z.          

Not: Ger� b�ld�r�mler�n öğrenc�ler tarafından görünmes� ayarı sınav
ayarlarından yapılır. 
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“Cevap” alanına sorunun cevabını yazınız. Bazı soruların b�rden fazla
cevabı ya da kısmen doğru sayılab�lecek cevapları da olab�l�r. Bu
durumda d�ğer ceva alanlarına olab�lecek tüm cevaplar yazılmalıdır.
Seçenek sayısını “3 seçenek daha ekle” butonuna basarak
arttırab�l�rs�n�z. “Not” kısmından tam doğru cevaplar �ç�n “100%”;
kısmen doğru cevaplar �ç�n �se doğruluk yüzdes�n� seç�n�z. (Örneğ�n; 10
puanlık b�r soru �ç�n kısmen doğru kabul edeceğ�n�z cevabın notunu
“70%” olarak seçt�n�z. Öğrenc� bu cevabı verd�ğ�nde alacağı puan 7
olacaktır.) “Ger� b�ld�r�m” alanında öğrenc�n�n cevabına karșılık b�r
dönüt vereb�l�rs�n�z.  Ancak daha önce de bel�rt�ld�ğ� g�b� ger�
b�ld�r�m� sınavlarda kullanmak yer�ne öğrenmey� pek�șt�ren m�n�
qu�zlerde kullanmak daha faydalı olacaktır. Bu m�n� qu�zlerde ; öğrenc�
yanlıș seçeneğ� �șaretled�ğ�nde ger� b�ld�r�mde nedenler�yle açıklama
yaparak öğrenc�ye doğru cevabı vereb�l�rs�n�z. Öğrenc� doğru seçeneğ�
�șaretled�ğ�nde �se bașarısını pek�șt�ren b�r ger� b�ld�r�m vereb�l�rs�n�z.
(Ger� b�ld�r�mler�n öğrenc�ler tarafından görünmes� ayarları sınav
ayarlarından yapılır.)
       
“Çoklu deneme” kısmından y�ne m�n� qu�zler�n�zde öğrenc�n�n doğru
seçeneğ� bulmasına yardımcı �puçları vereb�l�rs�n�z. Bu kısımdak� “Her
yanlıș deneme �ç�n ceza” alanından sorunun yanlıș cevaplanması
durumunda, düșüreceğ� puan m�ktarını ayarlayab�l�rs�n�z. Sınav
uygulama sayısı sınav ayarlarından yapılmaktadır.
     
Gerekl� düzenlemeler� yaptıktan sonra “Değ�ș�kl�kler� kaydet” butonuna
basınız ve soruyu ön �zleme yaparak kontrol ed�n�z. Soru ön �zlemede șu
șek�lde b�r ekranla karșılașacaksınız:
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v. Yazılı soru t�p�

“Kategor�” kısmında soruyu kaydetmek �sted�ğ�n�z kategor�y�
seç�n�z.

“Soru adı” alanına soruyu daha sonra kolay tanımanızı sağlayacak
b�r ad yazınız ya da rakam yazab�l�rs�n�z. 

“Soru met�n�” alanına soru cümlen�z� yazınız.    

“Varsayılan not” alanına sorunun doğru cevaplanması durumunda
get�receğ� puanı g�reb�l�rs�n�z. Ancak puanlamayı buradan yapmak
yer�ne olușturduğunuz sınavda sınav düzenleme ekranından
yapmanız daha kolay ve daha sağlıklı olacaktır.

Not: Sorularınızı gruplandırmak �ç�n daha önceden kategor�ler
olușturmalısınız. Kategor�ler hakkında b�lg� ed�nmek �ç�n 4.3.3.4.1.3. 
 Sınavın İçer�ğ� - Soru Kategor�ler� bașlığına g�d�n�z.

Burada yazılan soru adı öğrenc� tarafından görünmez. Bu soru
b�rden fazla öğrenc�n�n karșısına farklı sırada farklı numara �le
çıkab�l�r. 

Soru met�n� alanında bulunan araç çubuğu kullanılarak soru metn�
üzer�nde �sten�len düzenleme yapılab�l�r, soru metn�ne res�m
ekleneb�l�r.



“Genel Ger�b�ld�r�m” alanına soru cevaplandıktan sonra ekranda
vermek �sted�ğ�n�z b�r mesaj varsa yazab�l�rs�n�z. Ancak ger�
b�ld�r�m� sınavlarda kullanmak yer�ne öğrenmey� pek�șt�ren m�n�
qu�zlerde kullanmak daha faydalı olacaktır. 

Not: Ger� b�ld�r�mler�n öğrenc�ler tarafından görünmes� ayarı sınav
ayarlarından yapılır.           
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 “Yanıt b�ç�m�” kısmından en kapsamlı met�n d�l� olan “HTML
ed�tör” seçeneğ�n� seç�n�z. 
Öğrenc�den met�n g�r�ș� yapmadan yalnızca dosya eklemes�n�
�stersen�z “Satır �ç� met�n yok” seçeneğ�n� seçmel�s�n�z.  
“Metn� gerekl� kıl” kısmından met�n g�r�ș�n�n zorunlu olmasını
�st�yorsanız “Öğrenc�n�n met�n g�rmes�n� zorunlu kıl” seçeneğ�n�,
met�n g�r�ș�n�n �steğe bağlı olmasını �st�yorsanız “Met�n g�r�ș� �steğe
bağlıdır” seçeneğ�n� seç�n�z.
“G�rd� kutusu boyutu” kısmından satır sayısını bel�rley�n�z.
“Eklere �z�n ver” kısmından öğrenc�n�n dosya göndermes�n�
�stem�yorsanız “Hayır” seçeneğ�n�, dosya göndermes�n� �st�yorsanız
dosya sayısını bel�rley�n�z.
“Ekler� gerekl� kıl” kısmı dosya gönder�m� �sted�ğ�n�zde akt�f olur.
“Ekler �steğe bağlıdır” seçeneğ� �le dosya gönder�m�n� öğrenc�n�n
�steğ�ne bağlı bırakab�l�r ya da bel�rl� sayıda dosya gönder�m�n�
zorunlu tutab�l�rs�n�z.
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“Yanıt Șablonu” kısmından �stersen�z b�r cevap șablonu
olușturab�l�rs�n�z.
 Gerekl� düzenlemeler� yaptıktan sonra “Değ�ș�kl�kler� kaydet”
butonuna basınız ve soruyu ön �zleme yaparak kontrol ed�n�z. Soru
ön �zlemede șu șek�lde b�r ekranla karșılașacaksınız:

v�. Tümleș�k yanıtlar (cloze) soru t�p�



“Kategor�” kısmında soruyu kaydetmek �sted�ğ�n�z kategor�y�
seç�n�z.

“Soru adı” alanına soruyu daha sonra kolay tanımanızı sağlayacak
b�r ad yazınız ya da rakam yazab�l�rs�n�z. 

“Soru met�n�” alanına soru cümlen�z� yazınız.    

Not: Sorularınızı gruplandırmak �ç�n daha önceden kategor�ler
olușturmalısınız. Kategor�ler hakkında b�lg� ed�nmek �ç�n 4.3.3.4.1.3. 
 Sınavın İçer�ğ� - Soru Kategor�ler� bașlığına g�d�n�z.

Burada yazılan soru adı öğrenc� tarafından görünmez. Bu soru
b�rden fazla öğrenc�n�n karșısına farklı sırada farklı numara �le
çıkab�l�r. 

Soru met�n� alanında bulunan araç çubuğu kullanılarak soru metn�
üzer�nde �sten�len düzenleme yapılab�l�r, soru metn�ne res�m
ekleyeb�l�r, tablo olușturab�l�rs�n�z. B�r resme, tabloya, graf�ğe ya
da herhang� b�r ver�ye a�t soruları ve cevaplarını așağıdak� met�n
kodlarını kullanarak olușturunuz.
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“Genel Ger�b�ld�r�m” alanına soru cevaplandıktan sonra ekranda
vermek �sted�ğ�n�z b�r mesaj varsa yazab�l�rs�n�z. Ancak ger�
b�ld�r�m� sınavlarda kullanmak yer�ne öğrenmey� pek�șt�ren m�n�
qu�zlerde kullanmak daha faydalı olacaktır. 

“Kodu Çöz ve Soru Metn�n� Doğrula ” butonuna basarak cevapların
doğrulandığını kontrol ed�n�z.          

Not: Ger� b�ld�r�mler�n öğrenc�ler tarafından görünmes� ayarı sınav
ayarlarından yapılır.       

Sorulara tıklayarak cevapları kontrol ed�n�z. Doğru cevabın “Not” u
“1” olmalıdır. 
“Çoklu deneme” kısmından m�n� qu�zler�n�zde öğrenc�n�n doğru
seçeneğ� bulmasına yardımcı �puçları vereb�l�rs�n�z. Bu kısımdak�
“Her yanlıș deneme �ç�n ceza” alanından sorunun yanlıș 
 cevaplanması durumunda, düșüreceğ� puan m�ktarını 
 yarlayab�l�rs�n�z. Sınav uygulama sayısı sınav ayarlarından
yapılmaktadır.
Gerekl� düzenlemeler� yaptıktan sonra “Değ�ș�kl�kler� kaydet”
butonuna basınız ve soruyu ön �zleme yaparak kontrol ed�n�z. 



“Soru bankası”na  “Sınavı Düzenle” alanından ulașılab�leceğ�n�
söylem�șt�k.  “Soru bankası”  alanında “Sorular” , “Kategor�ler”,
“Al” ve “Ver” seçenekler� l�stelen�r. Kısaca bu seçenekler�n ne �șe
yaradığından bahsedel�m.

Sorular:  Soru bankasındak� tüm soruların l�stelend�ğ� yerd�r.
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Soru ön �zlemede șu șek�lde b�r ekranla karșılașacaksınız:

4.3.3.4.1.3.  Sınavın İçer�ğ� - Soru Kategor�ler�



Sorularınızı ekleyeceğ�n�z, alacağınız yerd�r. Soru
gruplarını düzenlemek �ç�n b�rden fazla kategor�-alt kategor�
olușturab�l�rs�n�z. Kategor� olușturmak �ç�n, “Kategor�ler ” sekmes�ne
tıklayınız. 
     
Öncel�kle sorularınızı nasıl gruplandıracağınıza karar vermel�s�n�z.
Konu bașlıklarına göre, soru t�pler�ne göre, zorluk dereceler�ne vb.
göre, sorularınızı gruplandırab�l�rs�n�z.
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Bu ekrandan yen� sorular olușturab�l�rs�n�z. Ancak sorularınızı
gruplandırmak �st�yorsanız öncel�kle “Kategor�ler” kısmından
kategor�ler olușturmalısınız. Ș�md� nasıl kategor�-alt kategor�
olușturulacağından bahsedel�m.

Soru Kategor�ler�



 “Ebeveyn Kategor�” kısmından eklemek �sted�ğ�n�z alt kategor�ye
ana kategor� seç�n�z.
 “Ad” alanına eklemek �sted�ğ�n�z kategor�n�n adını yazınız.
 “Kategor� B�lg�s�” alanına �stersen�z bu kategor�de yer alacak
sorular �le �lg�l� not/açıklama yazab�l�rs�n�z.
 Gerekl� düzenlemeler� yaptıktan sonra “Kategor� ekley�n” butonuna
basınız.

 Örnek Kategor� ;
    

Așağıdak� örnekte sorular, Konu bașlıkları/Alt bașlıklar șekl�nde
kategor�lend�r�lm�șt�r.
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Al: Önceden kayded�lm�ș b�r soru dosyasını, seç�len soru kategor�s�n�n
�ç�ne atar. 
Ver: B�r kategor�dek� soruları dıșarıya b�r dosya olarak ver�r. Ver�len
sorular, sınav etk�nl�ğ�ne alınab�l�r hale gel�r (Import ed�leb�l�r).

4.3.3.4.1.3.  Sınavın İçer�ğ� - Soru Bankasından Sınava
Soru Aktarma

Sınava yen� sorular ekleyeb�leceğ�n�z g�b� soru bankasından sorular da
ekleyeb�l�rs�n�z. 
Soru bankasından soru ekleyeb�lmek �ç�n �lg�l� haftada olușturduğunuz
“Sınav” etk�nl�ğ�n� görüntüled�ğ�n�zde karșınıza gelen pencerede sağ
üste yer alan çark s�mges�ne tıklandığında görüleb�len “Sınavı düzenle”
seçeneğ�ne tıklayınız. Ardından karșınıza gelen sayfanın sağ alt
kısmında yer alan “Ekle / Soru bankasından” sekmes�ne tıklayınız.



Soru almak �sted�ğ�n�z kategor�y� seç�n�z. 
L�stelenen sorulardan eklemek �sted�ğ�n�z soruları �șaretley�n�z.
“Seç�len soruları sınava ekle” butonuna tıklayınız.

1.
2.
3.

Sınava soruları rastgele eklemek �st�yorsanız; y�ne 'Ekle' seçeneğ�nden
'rasgele b�r soru' seçeneğ�n� tıklayınız.
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Kategor� seçerek rastgele soru sayısını bel�rley�n�z. “Rastgele soru
ekle” butonuna tıklayınız.
Not : Rastgele soru seç�m� �le her sınav uygulamasında öğrenc�n�n
karșısına farklı sorular çıkmasını sağlayab�l�rs�n�z. Ancak soru sayısının
fazla olması gerek�r; soru sayısının fazla olması öğrenc�ler�n aynı
sorulardan sınav olma olasılığını düșürür. 

Not: Ayrıca yen� b�r kategor� olușturup rastgele soru seçmen�z de
mümkün. Bunun �ç�n önce Ebeveyn kategor�'y� bel�rlemel�s�n�z. 
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Soru bankası üzer�nden soruların bulundukları kategor�y� değ�șt�reb�l�rs�n�z.
Herhang� b�r sorunun kategor�s�n�
değ�șt�rmek �ç�n;

Kategor�s�n� değ�șt�rmek
�sted�ğ�n�z soruyu seç�n�z.
Soruyu tașımak �sted�ğ�n�z
kategor�y� seç�n�z.
“Șuraya tașı” butonuna
basınız.

Soru bankasının sorular
ekranında;
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�. Kategor� değ�șt�rme

��. Soruların düzenlenmes�

Sınav düzenleme ekranından soruları yen�den sıralayab�l�r ve
sayfalandırab�l�rs�n�z.



Bu sınav düzenleme ekranında soruları �sted�ğ�n�z sırada ve düzende
olușturab�l�rs�n�z. Kopyanın az da olsa önüne geçeb�lmek �ç�n soruların
öğrenc�n�n karșısına karıșık sırada çıkması öner�lmekted�r. Ancak b�rb�r� �le
�l�șk�l� soruların bel�rl� b�r düzende olmasını da �steyeb�l�rs�n�z.

Örneğ�n b�r tabloya, b�r graf�ğe bağlı b�rden fazla soruları aynı sayfada,
�sted�ğ�n�z sırada öğrenc�n�n karșısına get�reb�l�rs�n�z. Bu türdek�
sorularınızı “Tümleș�k yanıtlar (Cloze)” soru t�p�n� kullanarak da
olușturab�l�rs�n�z.

Öğrenc�ler�n�z sınav esnasında çeș�tl� sebeplerden dolayı sınavdan
düșeb�l�r, ya da sınava h�ç g�remeyeb�l�r. Böyle b�r durumda fırsat
eș�ts�zl�ğ� yaratmamak adına, öğrenc�n�ze tekrar sınav hakkı vermen�z
gerekl�d�r. Bunun �ç�n, �lg�l� sınavın üzer�ne tıkladıktan sonra karșınızagelen
sayfada sağ üst köședek� mav� çark s�mges�ne ve ardından "Kullanıcıları
geçers�z kılma" seçeneğ�ne tıklayınız. 
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Öneml� not:  Sınavdan düșen öğrenc�ye tekrar sınav hakkı
verme



'Ara' seçeneğ�nden, büyük harfler� kullanarak �lg�l� öğrenc�n�n adını
yazab�l�r, ya da araç çubuğundak� ok �șaret�ne tıklayarak öğrenc� �sm�n� el
�le bulab�l�rs�n�z. 

Öğrenc�n�n hang� gün ve saat sınava g�rmes�n� �st�yorsanız, "sınavı bașlat"
ve "sınavı b�t�r" kısmından gerekl� ayarlamaları yapınız.

Ardından "Tekrar uygulama �zn�" kısmına, öğrenc�n�n tekrar uygulama
yapab�leceğ� l�m�t� g�r�n�z ve "kaydet" butonuna basınız. Böylel�kle
öğrenc�n�ze bel�rlenen zaman zarfında tekrar uygulama �zn� verm�ș
olacaksınız. Bel�rled�ğ�n�z ayarları d�lersen�z "Eylem" seçeneğ�n�n altındak�
çark s�mges�ne tıklayarak güncelleyeb�l�rs�n�z.
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Sınavın, �stat�st�kler�n�n tutulduğu bölümdür. Öğrenc�ler�n aldığı notu,
sınavın bașarı graf�ğ�n�, öğrenc�n�n sınav ekranını buradan
�nceleyeb�l�rs�n�z. Ayrıca buradan, “Yazılı” soru t�p�n�n değerlend�rmes�n�
yapab�l�rs�n�z.
“Sonuçlar” ekranına; �lg�l� haftadak� sınavı açtıktan sonra karșınıza gelen
yukarıdak� ekran görüntüsünde
1- “Uygulamalar” a tıklayarak, ya da
2-    Mav� çark s�mges�n�n altındak� “Sonuçlar” seçeneğ�ne tıklayarak
er�șeb�l�rs�n�z.
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4.3.3.4.1.4.  Soruların puanlanması

Sınavın en yüksek notunu
g�r�n�z ve kaydet butonuna
basınız.
     s�mges�ne tıklayarak
sorunun puanını g�r�n�z ve
enter tușuna basınız. Bu
�șlem� d�ğer her soru �ç�n
tekrarlayınız.

Soruları puanlandırmak �ç�n
sınav düzenleme ekranında;      

4.3.3.4.1.5.  Sınav Sonuçlarının İncelenmes� ve
Notlandırılması



Öğrenc�n�n �sm�ne tıklayarak öğrenc�n�n prof�l�ne er�șeb�l�r, mesaj
göndereb�l�rs�n�z.
Öğrenc�n�n �sm�n�n altında yer alan “Uygulamaları İncele” l�nk�ne
tıklayarak öğrenc�n�n sınav ekranına er�șeb�l�r, öğrenc�n�n sınav
hareketler�n� göreb�l�r ve öğrenc�n�n sınav sorularına verm�ș olduğu
cevapları ayrıntılı b�r șek�lde �nceleyeb�l�rs�n�z.

Notlar ekranı, sınav �le �lg�l� b�lg�ler�n b�r tablo olarak
göster�ld�ğ�, öğrenc�n�n tüm sorulara verm�ș olduğu yanıtları b�r arada
göreb�ld�ğ�n�z ekrandır. Bu ekrandan;      
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Sorunun cevabına yorum yapab�l�r ya da notunu değ�șt�reb�l�rs�n�z. “Yazılı”
t�p� soruları buradan elle notlandırab�l�rs�n�z.  Yalnızca “Yazılı” t�p� soruları
görüntülemek ve  notlandırmak �st�yorsanız; sınav ekranının sağ üst
köșes�ndek� mav� çark s�mges�n�n altında yer alan “Elle Notlandırma”
seçeneğ�ne tıklayınız.
Not: Notunu değ�șt�rd�ğ�n�z soruları �lan etmek �ç�n; notlar ekranında
bulunan “Tümünü tekrar notlandır” butonuna basmalısınız.

Değerlend�rmen�z� güçlend�rmek �ç�n, sayfanın altında yer alan sınav
bașarı graf�ğ�n� de �nceleyeb�l�rs�n�z.
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Daha önce sınav olușturulurken sınavın ayarlarında “Seçenekler� �ncele”
kısmından puanlar, sınav hareket�, ger�b�ld�r�mler pas�f ed�lerek öğrenc�n�n
görmes� engellenm�șt�, bu seçenekler� sınav ayarlarına g�derek akt�f ed�n�z
ve “Değ�ș�kl�kler� kaydet” butonuna basınız.

NOT: Öğrenc�n�n notunu göreb�lmes� �ç�n ders�n genel ayarlarında
Görünüm” kısmında “Öğrenc�lere notunu göster” seçeneğ� “Evet” olmalıdır.
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4.3.3.4.1.7.  Sınav Sonuçlarının Yayınlanması: Moodle
üzer�nden

4.3.3.4.1.8.  Sınav Sonuçlarının Yayınlanması: Öğrenc�
b�lg� s�stem� üzer�nden

Öğrenc�n�n notlarının bulunduğu sınav sonuç penceres�nden, notları excel
formatında b�lg�sayarınıza kaydedeb�l�rs�n�z. Bu l�ste, notların Öğrenc�
B�lg� S�stem�ne g�r�lmes�nde kolaylık sağlayacaktır.
     
Sınav sonuçlarının tablo olarak göster�ld�ğ� “Notlar” ekranında, “Tablo
ver�ler�n�” kısmından “M�crosoft Excel (.xlsx)” seçeneğ�n� seç�n�z �nd�r�n�z.


