SINAVI DÜZENLEME ve SORU EKLEME AYARLARI

1)
2)

1) Sınavı Düzenle: Sınavı düzenle seçeneğine tıklayarak soru ekleme sayfasına ulaşabilirsiniz.
2) Kursa Dön: Kursa dön seçeneğine tıklayarak ders ana sayfanıza ulaşabilirsiniz.

3)
4)
5)

3) En Yüksek Not: Öğrencileriniz sınavdan en yüksek kaç puan alabileceğini bu alana giriniz.
4) Soruları Karıştır: Bu seçeneği aktif hale getirirseniz, bu bölümdeki soruların sırası farklı
rastgele sırayla karıştırılır. Böylelikle öğrencilerin yanıtlarını bir başkası ile paylaşmasının önüne
geçmiş olursunuz.

5)

5) Ekle: Ekle seçeneğine tıklayarak “Yeni Bir Soru”, “Soru Bankasından”, “Rastgele Soru”
ekleyebilirsiniz. Yeni soru ekle seçeneğine tıklıyoruz.

6)
7)

8)

6) Eklenecek Soru Tipini Seçin: Açılan pencere üzerinden “Basit Hesaplanmış”, “Çoktan
Seçmeli”, “Doğru/Yanlış”, “Eksik Kelimeleri Seç”, “Eşleştirme”, “Hesaplanan Çoklu Seçim”,
“Hesaplanmış”, “İşaretleyicileri Sürükle ve Bırak”, “Kısa Cevap”, “Metne Sürükleyip Bırakın”,
“Rastgele Kısa-Cevap Eşleşme”, “Resim Üzerine Sürükle ve Bırak”, “Sayısal”, “Tümleşik
Yanıtlar”, “Yazılı”, “Açıklama” gibi farklı tarzlarda soru tiplerinden birini seçerek soru
ekleyebilirsiniz.
7) Çoktan Seçmeli: Herhangi bir soru tipini seçerek devam edebilirsiniz.
8) Ekle: Eklemek istediğiniz soru tipini seçtikten sonra ekle seçeneğine tıklayarak soru
özelleştirme ekranına geçiş yapabilirsiniz.

ÇOKTAN SEÇMELİ TÜRÜNDE SORU EKLEME AYARLARI
GENEL

9)
10)

11)

12)

13)

14)
15)
16)

9) Kategori: Eklemek istediğiniz sorunun hangi ders kategorisinde bulunduğunu seçebilirsiniz.
10) Soru Adı: Eklemek istediğiniz sorunun adını girmelisiniz.
11) Soru Metni: Eklemek istediğiniz sorunun ana metnini bu alana yazmalısınız.
12) Varsayılan Not: Eklemek istediğiniz sorunun varsayılan puan miktarını bu alana
girmelisiniz.
13) Geri Bildirim: Genel geri bildirim öğrencilere soruların tamamını cevapladıktan sonra
gösterilir. Genel geri bildirimleri öğrencilerin tam olarak anlamadıkları soruları tam cevap
vermeleri için kullanabilirsiniz.
14) Birden Fazla Yanıt Verilebilsin mi?: Eklemek istediğiniz soruya birden fazla yanıt
verilmesini veya verilmemesini seçebilirsiniz.

15) Cevap Şıklarını Karıştır: Etkinleştirilirse, etkinlik ayarlarında "Soruların içini karıştır"
seçeneğinin de etkin olması koşuluyla, cevapların sırası her deneme için rastgele karıştırılır.
16) Seçenek Türü: Eklemek istediğiniz sorunun cevaplarının hangi türde sıralanmasını
istediğinizi seçebilirsiniz.

CEVAPLAR

17)
18)
19)

17) Seçenek Türü: Eklemek istediğiniz sorunun cevabından ilk şıkkı bu kısma yazıyoruz.
18) Seçenek Türü: Eklemek istediğiniz sorunun cevabının ne kadar puan olduğunu
belirleyebilirsiniz.
19) Seçenek Türü: Eklemek istediğiniz sorunun cevabına göre öğrencinize geribildirim
verebilirsiniz.

BİRLEŞİK GERİ BİLDİRİM

20)

20) Birleşik Geri Bildirim: Bu seçenek varsayılan olarak hazır ayarlar ile gelmektedir.
Öğrencinizin soruyu doğru veya yanlış işaretlemesi sonucunda karşılaşacağı bildirimi
göstermektedir.

ÇOKLU DENEME

21)

22)

23)

21) Her Yanlış Deneme İçin Ceza: Öğrenci doğru cevabı bulmak için birkaç deneme
yapacaktır, bu seçenek her yanlış cevaba ne kadar ceza uygulayacağınızı kontrol edebilirsiniz.
Ceza toplam puanın bir oranıdır, eğer sorunuzun toplam puanı 3 ise ceza puanı 0.3333333,
dür öğrenci ilk seferinde doğru cevaplarsa 3, ikincisinde doğru cevaplarsa 2 ve üçüncüsünde
doğru cevaplarsa 1 puan alacaktır.
22) İpucu: Bu seçenek ile yanlış cevap veren öğrencinize çeşitli ipuçları verebilirsiniz.
23) İpucu Ayarları: Bu seçenek yardımı ile öğrenci yanlış cevap verdiğinde o şıkkı silebilir ve
doğru yanıtların sayısını gösterebilirsiniz.

KAYDETME
24)
25)

24) Değişiklikleri Kaydet ve Düzenlemeye Devam Et: Bu seçenek yardımı ile değişiklikleri
kaydedebilir fakat içeriğinizi düzenlemeye devam edebilirsiniz.
25) Değişikleri Kaydet / İptal: Değişiklikleri kaydet seçeneğini işaretleyerek sorunuzu
kaydedebilir ve soru ekleme sayfasına geri dönebilirsiniz ya da iptal edebilirisiniz.

DOĞRU / YANLIŞ TÜRÜNDE SORU EKLEME AYARLARI

1)

1) Doğru-Yanlış: Doğru/Yanlış soru tipini seçerek doğru-yanlış türünde sınav oluşturmak için
devam edebilirsiniz. Eklemek istediğiniz soru tipini seçtikten sonra ekle seçeneğine tıklayarak
soru özelleştirme ekranına geçiş yapabilirsiniz.

GENEL
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

2) Kategori: Eklemek istediğiniz sorunun hangi ders kategorisinde bulunduğunu seçebilirsiniz.
3) Soru Adı: Eklemek istediğiniz sorunun adını girmelisiniz.
4) Soru Metni: Eklemek istediğiniz sorunun ana metnini bu alana yazmalısınız.
5) Varsayılan Not: Eklemek istediğiniz sorunun varsayılan puan miktarını bu alana girmelisiniz.
6) Geri Bildirim: Genel geri bildirim öğrencilere soruların tamamını cevapladıktan sonra
gösterilir. Genel geri bildirimleri öğrencilerin tam olarak anlamadıkları soruları tam cevap
vermeleri için kullanabilirsiniz.
7) Doğru Yanıt: Hangi seçeneğin doğru yanıt olduğunu bu kısımdan seçiyoruz.
8) Doğru Yanıt İçin Geri Bildirim: Verilen doğru yanıt karşısında öğrencinin karşılaşacağı geri
bildirimi bu alana yazabilirsiniz.
9) Yanlış Yanıt İçin Geri Bildirim: Verilen yanlış yanıt karşısında öğrencinin karşılaşacağı geri
bildirimi bu alana yazabilirsiniz.

ÇOKLU DENEME
10)

10) Çoklu Deneme: 'Etkileşimli çoklu deneme' veya 'Uyarlamalı mod' da sorularla çalışırken
öğrenci doğru cevabı bulmak için birkaç deneme yapacaktır, bu seçenek her yanlış cevaba ne
kadar ceza uygulayacağınızı kontrol edebilirsiniz.

ETİKETLER

11)

11) Etiketler: Sınavınızla ilişkili kelimeleri etiket olarak girebilirsiniz.

KAYDETME
12)
13)

12) Değişiklikleri Kaydet ve Düzenlemeye Devam Et: Bu seçenek yardımı ile değişiklikleri
kaydedebilir fakat içeriğinizi düzenlemeye devam edebilirsiniz.
13) Değişikleri Kaydet / İptal: Değişiklikleri kaydet seçeneğini işaretleyerek sorunuzu
kaydedebilir ve soru ekleme sayfasına geri dönebilirsiniz ya da iptal edebilirisiniz.

EKSİK KELİMELERİ SEÇ TÜRÜNDE SORU EKLEME AYARLARI

1)

2)

1) Eksik Kelimeleri Aç : Soru metninde kelimeler olduğu soru tipidir. Bu soru tipini seçerek
çoktan seçmeli sınav oluşturmak için devam edebilirsiniz.
2) Ekle: Eklemek istediğiniz soru tipini seçtikten sonra ekle seçeneğine tıklayarak soru
özelleştirme ekranına geçiş yapabilirsiniz.

GENEL
3)
4)

5)

6)

7)

3) Kategori: Eklemek istediğiniz sorunun hangi ders kategorisinde bulunduğunu seçebilirsiniz.
4) Soru Adı: Eklemek istediğiniz sorunun adını girmelisiniz.
5) Soru Metni: Eklemek istediğiniz sorunun ana metnini bu alana yazmalısınız.
6) Varsayılan Not: Eklemek istediğiniz sorunun varsayılan puan miktarını bu alana girmelisiniz.
7) Geri Bildirim: Genel geri bildirim öğrencilere soruların tamamını cevapladıktan sonra
gösterilir. Genel geri bildirimleri öğrencilerin tam olarak anlamadıkları soruları tam cevap
vermeleri için kullanabilirsiniz.

SEÇENEKLER
8)
9)

10)

8) Karıştır: Etkinleştirilirse cevap şıklarını karışık olarak sunacaktır.
9) Seçenek 1 Cevap : Eklemek istediğiniz sorunun cevap şıklarını bu kısma yazıyoruz.
10) 3 Daha Fazla Seçenek İçin Boşluk Bırakın: Eğer sorunuza eklemek istediğiniz cevap sayınız
altıdan fazla ise bu seçenek ile daha fazla şık ekleyebilirsiniz.

BİRLEŞİK GERİ BİLDİRİM

11)

11) Birleşik Geri Bildirim: Bu seçenek varsayılan olarak hazır ayarlar ile gelmektedir.
Öğrencinizin soruyu doğru veya yanlış işaretlemesi sonucunda karşılaşacağı bildirimi
göstermektedir.

ÇOKLU DENEME

12)

13)

14)

12) Her Yanlış Deneme İçin Ceza:Öğrenci doğru cevabı bulmak için birkaç deneme yapacaktır,
bu seçenek her yanlış cevaba ne kadar ceza uygulayacağınızı kontrol edebilirsiniz. Ceza toplam
puanın bir oranıdır, eğer sorunuzun toplam puanı 3 ise ceza puanı 0.3333333, dür öğrenci ilk
seferinde doğru cevaplarsa 3, ikincisinde doğru cevaplarsa 2 ve üçüncüsünde doğru
cevaplarsa 1 puan alacaktır.
13) İpucu:Bu seçenek ile yanlış cevap veren öğrencinize çeşitli ipuçları verebilirsiniz.
14) İpucu Ayarları: Bu seçenek yardımı ile öğrenci yanlış cevap verdiğinde o şıkkı silebilir ve
doğru yanıtların sayısını gösterebilirsiniz.

ETİKETLER

15)

15) Etiketler: Sınavınızla ilişkili kelimeleri etiket olarak girebilirsiniz.

KAYDETME
16)
17)

16) Değişiklikleri Kaydet ve Düzenlemeye Devam Et:Bu seçenek yardımı ile değişiklikleri
kaydedebilir fakat içeriğinizi düzenlemeye devam edebilirsiniz.
17) Değişikleri Kaydet / İptal:Değişiklikleri kaydet seçeneğini işaretleyerek sorunuzu
kaydedebilir ve soru ekleme sayfasına geri dönebilirsiniz ya da iptal edebilirisiniz.

YAZILI TÜRÜNDE SORU EKLEME AYARLARI
GENEL
1)
2)

3)

4)

5)

1) Kategori: Eklemek istediğiniz sorunun hangi ders kategorisinde bulunduğunu seçebilirsiniz.
2) Soru Adı: Eklemek istediğiniz sorunun adını girmelisiniz.
3) Soru Metni: Eklemek istediğiniz sorunun ana metnini bu alana yazmalısınız.
4) Varsayılan Not: Eklemek istediğiniz sorunun varsayılan puan miktarını bu alana girmelisiniz.
5) Geri Bildirim: Genel geri bildirim öğrencilere soruların tamamını cevapladıktan sonra
gösterilir. Genel geri bildirimleri öğrencilerin tam olarak anlamadıkları soruları tam cevap
vermeleri için kullanabilirsiniz.

YANIT SEÇENEKLERİ
6)
7)
8)
9)
10)
11)

6) Yanıt Biçimi: Öğrencinizin soruya hangi bilgisayar dilinde cevap vermesini istiyorsanız
seçiyorsunuz. Biz daima düz metin seçiyoruz.
7) Metni Gerekli Kıl: Etkin ise öğrenci soruyu bol geçemez ve bir yanıt vermek zorundadır.
8) Girdi Kutusu Boyutu: Öğrencinin vereceği cevabın en fazla kaç karakter uzunluğunda
olduğunu seçebilirsiniz.
9) Eklere İzin Ver: Öğrencinin cevapla birlikte ek belge gönderip gönderemeyeceğini bu
seçenek ile ayarlayabilirsiniz.
10) Ekleri Gerekli Kıl: Eklere izin verdiyseniz öğrencini cevapla birlikte ek eklemesini zorunlu
hale bu seçenek ile getirebilirsiniz.
11) Accepted File Types: Öğrencinizin yüklemesini istediğiniz dosya türünü önceden bu
seçenek üzerinden belirleyebilirsiniz.

YANIT ŞABLONU

12)

12) Yanıt Şablonu: Buraya girilen herhangi bir metin, soruya yeni bir girişime başladığında
yanıt girişi kutusuna görüntülenir.

NOTLANDIRICI BİLGİSİ

13)

13) Notlandıranlar için Bilgi: Sınavınızı değerlendirecek başka kişilerde var ise onlar için
buraya bot bırakabilirsiniz.

ETİKETLER

14)

14) Etiketler: Sınavınızla ilişkili kelimeleri etiket olarak girebilirsiniz.

KAYDETME
15)
16)

15) Değişiklikleri Kaydet ve Düzenlemeye Devam Et: Bu seçenek yardımı ile değişiklikleri
kaydedebilir fakat içeriğinizi düzenlemeye devam edebilirsiniz.
16) Değişikleri Kaydet / İptal: Değişiklikleri kaydet seçeneğini işaretleyerek sorunuzu
kaydedebilir ve soru ekleme sayfasına geri dönebilirsiniz ya da iptal edebilirisiniz.

