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1. Sınav Oluşturma ve Soru Ekleme 

Sistem üzerinden sınav yapılabilmektedir. Öncelikle sınavda kullanılacak sorular soru bankasına eklenmelidir. Sorular 
eklendikten sonra sınav bağlantıları ayarlanabilir. 

1.1. Soru Bankasına Soru Ekleme 

Sisteme giriş yaptıktan sonra soru eklenecek dersi açınız ve size atanmış olan ilgili dersi seçiniz. 

 

“Ders Yönetimi” menü başlığından “Soru bankası>Sorular” seçilir. Açılan pencereden “Yeni soru oluştur” düğmesi 

tıklanır. 



 

 

 



 

Her bir soru için aşağıdaki ayarlamalar yapılır ve sorular eklenir. Doğru cevaplara  not değeri olarak 100 % verilebilir. 
Yanlış cevaplara “Hiçbiri” atanabilir. 



 

Aşağıdaki gibi cevaplar düzenlenir. 



 

Diğer cevap şıkları yukarıdaki gibi düzenlenir. Gerek duyulursa “3 seçenek daha ekle” düğmesi ile ilave cevap 

seçenekleri oluşturulabilir. “Değişiklikleri kaydet” düğmesi tıklanarak soru eklenmiş olur. Aynı işlem her yeni soru için 

tekrarlanır. 



 

 

1.2. Sınav Bağlantısı Oluşturma 

Derse geri dönülür ve “Düzenlemeyi aç” düğmesi tıklanır. Hangi bölüm veya haftaya sınav bağlantısı eklenecekse o 
kısma gidilerek sınav etkinliği eklenir. 

 



 

Sınav seçeneği seçilir. Sınavın adı ve açıklaması girilir. 



 

Sınavın başlama ve bitiş tarih ve saati ayarlanır. Sınav süresi verilir.  

 

Sınavla ilgili seçenekler aşağıdaki gibi ayarlanabilir. 



 

Ayarlamalar bittikten sonra sınav kaydedilir. 

 

Sınav kaydedildikten sonra sınav bağlantısı tıklanır. 

 

Sınavı düzenle düğmesiyle sınava sorular eklenecektir. 

 

 

Açılan pencereden soru bankasında eklenecek sorular seçilir. Sınav değerlendirme puanı belirlenir.  



 

Kaydet düğmesi ile belirlenen en yüksek not kaydedilir.  

Bir soru bankasından rasgele sayıda sorular eklenebilir. Örneğin soru bankasında 20 adet soru var ve bu sorulardan 

10 adet soru rasgele olarak eklenecek. Bunun için yukarıdaki düğmelerden “rasgele bir soru” seçeneği seçilir ve gelen 

pencereden ayarlamalar yapılarak istenilen sayıda rasgele soru sınava eklenmiş olur. 

 

 



Sorular eklendikten sonra artık sınav bağlantısı hazırdır. Öğrenci bu bağlantıya tıklayarak sınavı başlatabilir.  

 

 

 

2. Sınav Sonuçlarını Raporlama 
Öğrencilerin katıldığı sınav sonuçları görebilir ve Excel vb. uygulamaların tanıdığı biçimde dosya olarak elde edilebilir.  

Öncelikle sınav bağlantısı tıklanır. 

 

“Uygulamayı alanlar” bağlantısı tıklanır. 

 

Gelen sayfada isteğe göre süzme işlemi yapılabilir. 



 

Rapor, aşağıdaki gibi dosya türü verilerek dosya haline getirilebilir.  

 

Eğer Excel dosyası aşağıdaki gibi bir dosya indirilir. 

 

 

 


