
5. Sınav Yönetimi

Öğretim Elemanları İçin



’’Eğitimler’’ 
butonuna tıklayınız. Sınav oluşturmak 

istediğiniz eğitim 
adına tıklayınız.
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Sınav Yönetimi

Adım 1: Konu Ekleme



’’Konular’’ butonuna 
tıklayınız.
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Konu adını yazarak 
‘’ekle’’ butonuna 
tıklayınız.
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Adım 2: Soru Ekleme



’’Soru havuzu’’ 
butonuna tıklayınız.
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Konuları girdikten sonra soru
havuzuna soruları ekleyebilirsiniz.



‘’Artı’’ butonuna 
tıklayarak eklemek 
istediğiniz soru 
tipini seçiniz.
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Çoktan seçmeli soru tipini seçerseniz bu 
sayfa açılacaktır. Soru metni, soru 
özellikleri ve seçenekler alanlarını 
doldurarak ‘’ekle’’ butonuna tıklayınız.

7



Açık uçlu soru tipini seçerseniz bu sayfa 
açılacaktır. Soru metni ve özellikler 
alanlarını doldurarak ‘’ekle’’ butonuna 
tıklayınız.

8



Soru havuzunda sorular bu şekilde 
görüntülenecektir.
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Adım 3: Soru Oluşturma



‘’Yeni’’ butonuna 
ardından ‘’sınav’’ 
butonuna tıklayınız.
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Yeni bir sınav 
oluşturmak için 
bu alanları 
doldurunuz.
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Yeni sınav 
sayfasının 
devamında 
bulunan bu 
alanları da 
doldurarak 
‘’ekle’’ butonuna 
tıklayınız.
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Sınava soru eklemek için ‘’Ekle’’ butonuna 
ardından ‘’havuzdan seç’’ butonuna tıklayınız.
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Soru numarası altındaki ’’ekle’’ butonuna 
tıklayınız.

Soruları 
ekledikten sonra 
‘’yayınla’’ 
butonuna 
tıklayınız .
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Soruların zorluk derecesine göre ağırlığını belirleyip ‘’puanlamayı kaydet’’ 
butonuna ardından da ‘’yayınla’’ butonuna tıklayınız.

Tüm bu aşamalardan sonra yayınlamış olduğunuz sınav belirlediğiniz tarih 
aralığında öğrencilerin sayfasında görüntülenecek ve öğrenciler sınava giriş 
yapabileceklerdir.
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Buradan fakülteyi 
seçebilirsiniz.

Buradan sınav adına 
göre arama 
yapabilirsiniz.

‘’Sınavlar’’ butonuna 
tıklayarak tüm sınavları 
görüntüleyebilirsiniz.
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Sınav Yönetimi

Sınav Seçenekleri Ekstra Ayarlar



Sınav kimlerin katılacağını belirleyebilirsiniz. (Örn: )Atanmış öğrenciler

Sınavda IP ve Parola güvenliği alabilirsiniz.

Bitiş zamanı geldiğinde sınav oturumları sonlanır. 

* Sınıfta yer alan öğrencilerin tamamına değil de belirli öğrencilere yönelik sınav 
uygulanması istenilen durumlarda ‘Öğrenciler’ menüsü içerisindeki ilgili öğrenciler 
seçilerek atama yapılması gerekmektedir. [Bakınız Slayt 25 - Adım: 21]

Genel Ayarlar



Oturum Ayarları

Sınav esnasında sorular arasında geri dönmeyi ayarlayabilirsiniz.

Soru ve şıkları karıştırabilir her öğrencide rastgele gelmesini sağlayabilirsiniz.

Öğrencinin sorunun puan, kategori ve zorluk derecesi görmesini sağlayabilirsiniz.

Öğrencilere sınav başlangıcında bilgilendirme yapabilirsiniz.



Sonuçlandırma Ayarları

Öğrencinin sınav biter bitmez sonucunu görmeyi sağlayabilirsiniz.

İlgili sınava ilişkin mazeret isteğini aktif etmek istiyorsanız seçeneği işaretleyebilirsiniz.



Sınav Yönetimi

Belirli Öğrencilere Sınav Uygulama



‘Öğrenciler’ menüsüne 
tıklayarak sınıfta yer 
öğrencileri görüntüleyiniz.
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Öğrenciler görüntülendikten sonra ilgili öğrencinin bulunduğu 
satırda yer alan ‘Atama Yap’ butonuna tıklayarak sınava dahil edilir.


