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BU REHBER İNTERNET SAYFALARIMIZDA YAYINLANMAZ 

Final ve bütünleme sınavları 4 farklı şekilde yapılabilecektir. Hangi yöntemle sınav yapı-

lacağına dersin öğretim üyesi karar verecektir. 

1. Çevrim Dışı Klasik Sınav: Basitçe evet ya da hayır olarak cevaplanamayan, şıkları bu-

lunmayan yazılı soruları ifade eden sınav türüdür. Uzaktan eğitim öğrenme ortamın-

da paylaşılan sınav soruları, öğrenciler tarafından cevaplanıp, ilgili cevap kâğıdı aka-

demik takvimde belirtilen tarihler aralığında öğretim elemanının belirlediği süre içeri-

sinde, üniversitemiz uzaktan eğitim öğrenme ortamına yüklenir. 

BU YÖNTEM İLE YAPILACAK SINAVLAR ÖDEV FORMATI KULLANILARAK 

(Bakınız Sayfa 2) YA DA ÇEVRİM İÇİ SINAV YÖNTEMİSEÇENEĞİ (SAYFA27-28)  

KULLANILARAK YAPILABİLİR ANCAK ÇEVRİM DIŞI TANIMLANDIĞI İÇİN    

SINAV İLE HAZIRLANAN KLASİK SINAVLARDA ÇOKLU GİRİŞE İZİN                

VERİLMESİ GEREKİR. BU SEBEPLE KLASİK SINAVIN ÖDEV KISMINDAN            

VERİLMESİ ÖNERİLMEKTEDİR. 

2. Çevrim İçi Test Sınavı: Çoktan seçmeli, kısa yanıtlı ve/veya ayrıntılı yanıtlı olarak ha-

zırlanan sorular, akademik takvimde belirtilen tarihler aralığında öğretim elemanının be-

lirlediği süre içinde, üniversitemiz uzaktan eğitim öğrenme ortamında akademik takvim-

de belirtilen tarihler aralığında çevrimiçi olarak gerçekleştirilir. (Bakınız Sayfa 12) 

3. Çevrim İçi Sözlü Sınav: Kayıt altına alınmak şartı ile sınav, konferans programları ara-

cılığı ile sözlü şeklinde akademik takvimde belirtilen tarihler aralığında öğretim elemanı-

nın belirlediği tarihte uygulanır.  

4. Proje/Ödev: Ders konuları kapsamında, proje/ödev ile ilgili yapılacaklar açıkça listele-

nir. Öğrenciler tarafından tamamlanan proje/ödev, akademik takvimde belirtilen tarihler 

aralığında öğretim elemanının belirlediği süre içerisinde uzaktan eğitim öğrenme ortamı-

na yüklenir (Bakınız Sayfa 2) 
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1–  Üniversitemizin Uzaktan Eğitim sayfalarında (ekampus.btu.edu.tr ) bulu-

nan (fakülte / bölüm ) kategorilerine ulaşarak ya da sol tarafta bulunan me-

nüden ilgili ders sayfasına gidiniz.  

 

 

2– Ders sayfasına geldikten sonra düzenlemeyi aç düğmesine basınız.  
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3–  Derse ait haftalık görünümde ödev eklemek istediğiniz bölüm ya da haf-

taya gelerek her bölüm altında bulunan “Yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle” 

kısmına tıklayınız.  

(Eğer haftalık görünümünüz yok ise sosyal forum bölümünün alt kısmında 

hafta ekle bölümünden  haftalık bölüm ekleyebilirsiniz.) 
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PROJE/ÖDEV/KLASİK SINAV 

HAZIRLAMA İŞLEMLERİ 
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1–  Açılan bölümde ödev bölümüne tıklayarak,  ekle butonuna basınız. 

 

 

 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

PROJE/ÖDEV/KLASİK SINAV 

OLUŞTURMA REHBERİ 

Yardım için ekampus@btu.edu.tr 



6  

2–  Ödev adı bölümüne projeye/ödeve/klasik sınava ait bilgileri yazabilirsi-

niz. Klasik sınav işlemlerinde adının sınav olarak yazılması önerilir: 

“AKIŞKANLAR MEKANİĞİ FİNAL SINAVI  (7 HAZİRAN 2020 SAAT 

15.00)”  

Klasik Sınav / Ödev / Projenin adı yazılmalıdır.  Ayrıca ek bilgiler açıklama 

bölümüne yazılabilir. Bu bilgilerin ders sayfasından görülmesi isteniyorsa, 

ders sayfasında göstere basılır. Ek dosyalar bölümünden öğrencilere verile-

cek klasik sınav / proje / ödev yüklenir.  

Uygunluk bölümünden ödevin başlangıç ve bitiş tarih ve saatleri girilir.  

Gönderim türünde çevrimiçi metin de kabul edilecek ise işaretlenmelidir. 

İşaretleme yapılmaz ise sadece dosya gönderimleri kabul edilir.  
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Ödev Gönderim Ayarları 

Öğrencinin “Ödevi Gönder” düğmesini tıklamasını zorunlu tutarsanız öğrenci-

lerin ödevlerinin nihai halini bildirmek için bu düğmeye basması gerekecektir.  

 

 

Öğrenci “Ödevi Gönder” tuşuna bas-

mazsa ödev taslak halinde sistemde ka-

lır.  

 

Gönderim bildirimi etkinleştiril-

diğinde öğrenciler,  bir onay ku-

tusunu işaretler 
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“Ek Girişimler” seçeneğini kullanarak ödevleri taslak halinde olan (“Ödevi 

Gönder” butonuna basmayan) öğrencilerin ödevlerde ek denemeler yapıp ya-

pamayacağını belirleyebilirsiniz. 

Asla—Yalnızca bir deneme mümkündür. 

El ile—Ek denemelere izin verilebilir. 

Geçene kadar otomatik—Öğrenci bu ödev için not defterinde belirtilen notu ge-

çene kadar ek denemelere otomatik olarak izin verilir. 
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“Ödevi Gönder” butonuna basmayan ve ödevleri taslak halinde kalan öğren-

cilerin ödevlerine ulaşmak için “Ödev Teslim/Notlandırma” sayfasında aşa-

ğıda yer alan “Seçenekler” kısmında “Teslim Edilemedi” filtresi uygulanma-

lıdır. Bu öğrencilerin durumları “Taslak (gönderilmedi)“ olarak gözükmekte-

dir.  

 

Nihai ödevini “Ödevi Gönder” butonu kullanarak gönderen öğrencilerin 

ödevlerine  ise “Gönderilmiş” filtresi ile ulaşılabilir.  
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DİKKAT: VERDİĞİNİZ PROJENİN/ÖDEVİN/KLASİK SINAVIN BELLİ 

BİR TARİHTEN ÖNCE GÖRÜLMESİNİ İSTEMİYORSANIZ, YA      

ÖĞENCİLERDEN GİZLE SEÇENEĞİNİ SEÇMENİZ VE AÇMAK           

İSTEDİĞİNZ ZAMAN BU KISITI KALDIRMANIZ YA DA AŞAĞIDA 

GÖSTERDİLİĞİ GİBİ “ERİŞİLEBİLİRLİĞİ SINIRLA” SEÇENEĞİ İLE 

TARİH BELİRTMELİSİNİZ. BU İKİ ÖNLEM ALINMAZ İSE  PROJENİN/

ÖDEVİN/KLASİK SINAVI ÖĞRENCİLER TARAFINDAN GÖRÜLÜR. 
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4–  Ödev bölümünde bütün düzenlemelerinizi yapıp “kaydet ve göster” bu-

tonuna  bastıktan sonra oluşturduğunuz ödevi görüntüleyebilirsiniz.  

 

 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

PROJE/ÖDEV/KLASİK SINAV 

OLUŞTURMA REHBERİ 

Yardım için ekampus@btu.edu.tr 



12  

Ödeve/Projeye/Klasik Sınava giriş yaptığınızda, “tüm gönderimleri görntü-

le/puanla yı seçtiğinizde tüm öğrencilerin belgeleri gözükür.  

Öğrencinin adının yanındaki düzenle butonu ile ek süre verebilir, notunu 

değiştirebilirsiniz.  

 

 

 

 

 

Sınavda sonra gönderimleri indirmeniz ve her sınavdan sonra dersin yedeği-

ni almanız önerilir.  
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Ödev bölümünde; 

Ödev adı, açıklaması, (gerekliyse) ödev dosyaları ve ödevin oluşturulma tari-

hi ile son teslim ve kesilme tarihleri belirtilmelidir.  

Son teslim tarihi ödevin son yüklenmesi beklenen gönderim tarihidir ancak 

bu tarihten sonra da ödevler (geç gönderim olarak) gönderilebilir.  

Kesilme tarihi ise ödevin son yüklenebilen gönderim tarihidir. (Eğer etkin-

leştirilirse) bu tarihten sonra öğrenciler ödev gönderemezler.  

Eğitimcilerin son teslim  tarihi ile kesilme tarihini AYNI tarih olarak belirt-

mesi önerilir. 

Ayrıca gönderim türü bölümünde öğrencilerin hangi dosya türleri ile gönde-

rim yapabileceği belirtilebilir. Belirtilmezse öğrenciler tüm dosya türlerinde 

ödev gönderebilirler. 

Sistem güvenliği açısından her ödev hazırlamada öğrencilerin ödevlerini sı-

kıştırılmış dosya ile göndermelerini (.zip ya da .rar olarak) isteyiniz.  

Ödevlerin okunabilirlik ve not verilebilirlik açısından öğrencilerin dosya 

gönderimlerinde (ad_soyad_ogrenci_no.rar şeklinde) ödevlerini gönderme-

lerini sağlayınız. Bu isimlendirme işlemi ödev dosyaları bilgisayarınıza indi-

rildiğinde ödev okumada size yardımcı olacaktır. 

ÖĞRENCİLER 10 MB DEN YÜKSEK BOYUTLU DOSYALARI YÜKLEYE-

MEZLER.  

ŞÜPHE DUYDUĞUNUZ DURUMLARDA ÖĞRENCİ KAYITLARINI İN-

CELEYİNİZ.  
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1–  Bu rehberin 2., 3., ve 4.’e kadar olan bölümünü aynen uygulayınız. 

Dersinize ait sayfayı düzenlemeye açtığınızda  (sayfa 5’e benzer şekilde) 

açılan bölümde sınav bölümüne işaretleyerek,  ekle butonuna basınız. 
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2–  Sınav hazırlama işleminin bu bölümünde sınavınıza ait  temel bilgileri  

aşağıdaki örnekte olduğu gibi girebilirsiniz.  Daha sonra farklı sınav türleri 

tek soru hazırlama bölümünde karşınıza seçim olarak gelecektir. Bu işlemleri 

yaptıktan sonra “kaydet ve göster” butonuna basınız. SINAV BÖLÜMÜ İLE 

HEM ÇEVRİM İÇİ SINAV HEM DE KLASİK SINAV GERÇEKLEŞTİRE-

BİLİRSİNİZ.  HEM SİZLERİN HEM DE ÖĞRENCİLERİN ALIŞIK OL-

MALARINDAN DOLAYI KLASİK SINAVI ÖDEV BÖLÜMÜNDEN HA-

ZIRLAMANIZ ÖNERİLİR.  

Bu rehberde çoktan seçmeli 5 soru örneği hazırlanmıştır. ÖNEMLİ NOKTA-

LAR İÇİN LÜTFEN SONRAKİ SAYFALARI İNCELEYİNİZ.  

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
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Sınavın adını ve sınav ile 

ilgili açıklamaları yazınız.  

Sınavın baş-

langıcını ve 

bitişini belir-

tiniz.  
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Öğrencinin istediği zaman 

erişebilmesini istiyorsak  

“limitsiz” seçeneğini ter-

cih edebiliriz. Ancak belli 

bir sınır koymak isterseniz 

tekrar uygulama izninden 

sayıyı seçiniz.  

3- Geçme notunu keyfi olarak belirleyebiliriz şayet belirlersek başarılı olan-

lar ve başarısız olanlar farklı renklerde görünecektir. 

Notlandırma yöntemi olarak tavsiye edilen “En yüksek not” seçeneğinde 

varsayılan olarak kalmasıdır. ”Son uygulama” yı seçmemiz durumunda öğ-

rencinin son girdiği sınav, “İlk uygulama” yı seçmemiz durumunda ise son 

girdiği sınav geçerli olacaktır. DİKKAT: BU BİRDEN FAZLA HAK TA-

NINDIĞINDA GEÇERLİ OLUR VE BU YAPILANDIRMA ÖNERİLMEZ. 

ANCAK KLASİK SINAVI BU YÖNTEM İLE YAPACAKLARIN TEKRAR 

UYGULAMA İZNİNİ EN AZ 3-4 KERE VERMESİ GEREKİR.  

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ÇEVRİM İÇİ SINAV OLUŞTURMA  
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Öğrencilerin sınav sorularında istediği şekilde geri dönebilmesi isteniyorsa 

“serbest” istenmiyorsa yani sadece ileri gidip bir daha geri gelinmesi isten-

miyorsa “ardışık” seçilmelidir. DİKKAT: Gezinti yönteminde geri gelinmeye-

cek şekilde ayarlama yapılacaksa, sınav kurallarında bunu belirtmeniz tavsi-

ye edilir.  

5– Soru Davranışında Soruları karıştırma: Öğrencilerin her birine farklı sıra-

lamada soru dağılımını gösterir. 

4- 100’ÜN üzerinde öğrenci bulunan sınıflarda  her bir sayfada 2-4 arası soru-

nun sorulması olası yavaşlamaları engelleyebilir.  

Buradan tek bir sayfada kaç 

soru olacağını seçilir. 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
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Soruları karıştırmak kopya ihtimaline karşı 

iyi bir seçenek olacaktır. Evetin seçilmesi 

önerilir. 

Bu kısmın varsayılan olarak kalması uygun 

olacaktır. 
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6- “Seçenekleri İncele” sekmesinde her bir üst başlığın altındaki bütün seçe-

nekleri en alttakinden başlayarak sırayla tikini kaldırmalıyız. Nihai olarak 

tüm tikler kalkmış olması en güvenilir yoldur. İLK SÜTUNDAKİ İŞARETLE-

RİN KALKMASI ANCAK BİR SORU EKLENDİKTEN SONRA MÜMKÜN 

OLUR ÇÜNKÜ SİSTEM CEVABI OLAN BİR SORUNUN SORULMAYACA-

ĞINI BU AŞAMADA BİLEMEZ. SINAV SORULARI EKLENİRKEN YA DA 

SONRASINDA HER ZAMAN SINAVIN YANINDAKİ DİŞLİYE BASARAK 

BU AYAR DEĞİŞTİREBİLİR.  

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
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7- Kullanıcının resmini göster dediğimiz durumda sınav esnasında öğrenci-

nin eğer yüklediyse resmi görünecektir. Notlardaki ondalık sayılar kısmın-

da virgülden sonra kaç hane olacağı opsiyonel olarak belirtilir.   

Bu ayarların değiştirilmemesi önerilir.  
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8– Sınav için istenirse bazı ek sınırlamalar getirilebilir. Sınıfınızı gruplara    

ayırdıysanız sınav başlama saatlerini farklı oluşturabilirsiniz. Parola istene-

cekse buradan ayarlanır. Tarayıcı güvenliği Java programı ister. Eğer öğren-

cide Java programı eski versiyon ise güncelleme için zaman kaydedilir. Bu 

yüzden kullanılması önerilmez. 
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9– Sınav sonrası için bir geribildirim girebilir.  

 

10- Bu kısımda herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Varsayılan ola-

rak kalması uygun olacaktır. Erişilebilirlik ayarlarında gizleyi seçerseniz sı-

nav saatinde mutlaka açılması gerekir.  

Öğrencinin sınava erişebil-

mesi için mutlaka ders 

sayfasında göster seçili 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
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11– Ödev/proje/klasik sınav ayarlarında olduğu gibi belli bir saate kadar gö-

rünmesini istemiyorsak erişilebilirliği kısıtladan tarih seçilebilir. Seçilen tarih 

gelmeden öğrenciler sınav bölümünü görmezler.  

 

 

 

 

 

 

 

12– Aşağıdaki gibi varsayılan şekilde kalması uygun olacaktır. 
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13–  Soru hazırlama işlemine geçmek için aşağıdaki ekranda bulunan Sınavı 

Düzenle butonuna basınız. 

 

Sınavı düzenle bu-

tonuna sağ taraftan 

da erişebilirsiniz.  
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BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
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ÖNEMLİ UYARI:  SINAV HAZIRLARKEN 11. MADDE YA DA AŞAĞI-

DA ANLATILDIĞI ÜZERE GİZLEME ÖZELLİĞİ İLE SINAV GÜVEN-

LİĞİ ARTTIRILABİLİR.  

Bu işlemi yapmak için sınav hazırlama işleminin bu adımında (soru hazırlamadan önce) 

ders adına yeniden tıklayarak haftalık bölüme geliniz ve aşağıdaki gibi Düzenle > Gizle 

seçeneğini mutlaka işaretleyiniz.  Bu işlem yapıldığında “öğrencilerden gizli” ifadesi 

ekrana gelecektir. 

Sınav zamanı geldiğinde bu işlemi Düzenle > Göster olarak işaretlemeyi UNUTMAYI-

NIZ! Aksi takdirde sınav zamanı geldiğinde öğrenciler sınav sorularını görüntüleye-

mezler. Bu işlem yapıldığında “öğrencilerden gizli” ifadesi ekrandan silinecektir.  

Etkinlik öğrencilere açık Etkinlik öğrencilere kapalı 

Öğrenme ortamındaki bu simge ile her türlü etkinliği (ödev,doküman,sınav vb.) gizleyebilir,  daha sonra 

göster seçeneği ile kullanıma açabilirsiniz. 
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14–  Her bir soru ekleme işlemi için aşağıda belirtildiği gibi Ekle >  +yeni bir 

soru menüsünü kullanınız. Ayrıca TOPLAM ALINACAK NOT BURADA 

BELİRLENİR.  
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15–  Tek bir sınav için farklı soru tiplerini seçebilirsiniz.  Soru tipleri işaret-

lendikçe yan bölümünde soru tiplerine ait açıklamalar mevcuttur. Bu açıkla-

maları inceleyiniz. 

( örnek: 15  adet çoktan seçmeli soru + 5 adet yazılı sınav sorusu + 5 adet 

doğru-cevap sorusu vb.)  

Ancak bu işlemlerde bazı soru tipleri için değerlendirme aşamasında manuel 

olarak notlandırmanız gerekebilir.  (yazılı sınav türü gibi.) 

Çoktan seçmeli sınav türünde doğru cevapları girdiğiniz takdirde otomatik 

hesaplayacaktır. Örnekte çoktan seçmeli sınav türü seçilmiştir.  

 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ÇEVRİM İÇİ SINAV OLUŞTURMA  

REHBERİ 

Yardım için ekampus@btu.edu.tr 



27  

16–  Çoktan seçmeli soru alanında soru açıklamasını ve cevap alanlarına ait 

her türlü ayarları görüntüleyebilirsiniz. Soru açıklamasına ait resim, şekil, 

grafik vb. görselleri araç çubukları aracılığıyla ekleyebilirsiniz. Ayrıca soru 

metnini de ekran görüntüsü olarak da ekleyebilirsiniz.  
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17–  Çoktan seçmeli cevap alanlarını yine her cevap alanına ait  araç çubukla-

rı ile şekiller ekleyebilirsiniz.  

Doğru cevabınız hangi seçenek ise, Not bölümünü “%100” olarak işaretleyi-

niz. Tek bir doğru cevap için diğer seçenekler “Hiçbiri” seçeneği olarak kal-

malıdır. “Değişiklikleri kaydet” seçeneği ile sorunuzu kaydedebilirsiniz. 
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18–  DİKKAT BU SAYFA SADECE SINAV SEÇENEĞİ İLE KLASİK SI-

NAV YAPMAK İSTEYENLER İÇİNDİR. ÇEVRİM İÇİ SINAV YAPACAK-

LAR LÜTFEN 20. MADDEYE GEÇİNİZ. 4. maddedeki adımları takip ede-

rek Klasik sorularınız için soru ekle menüsünden “Yazılı” seçeneğini seçip 

“Ekle” Tuşuna basınız.  ÇEVRİM DIŞI TANIMLANDIĞI İÇİN SINAV SEÇENEĞİ 

İLE HAZIRLANAN KLASİK SINAVLARDA ÇOKLU GİRİŞE İZİN VERİLMESİ GE-

REKİR.  
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Kategori kısmından sınavınızı seçerek ve Soru Adını kısaca belirterek Soru Metni-

ni yazınız. Sorunun varsayılan notunu belirleyiniz.  
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19–  DİKKAT BU SAYFA SADECE SINAV SEÇENEĞİ İLE KLASİK SI-

NAV YAPMAK İSTEYENLER İÇİNDİR. ÇEVRİM İÇİ SINAV YAPACAK-

LAR LÜTFEN 20. MADDEYE GEÇİNİZ. Yanıt Biçimi seçildikten sonra öğ-

rencilerin soruları boş bırakmadan geçmesini istemiyorsanız, “Metni Gerekli 

Kıl” kısmından zorunluluk maddesini seçmeniz gerekmektedir.  

Eğer öğrenciler metin cevaplarına ilave olarak dosya(ek) da yüklemesi gere-

kiyorsa “Eklere İzin Ver” kısmından ek sayısını seçin.  Öğrencinin ekleri 

yüklemesi isteğe bağlıysa “Ekleri Gerekli Kıl” kısmından “Ekler İsteğe Bağlı-

dır” ı seçin. Eğer öğrencilerin mutlaka bu dosyayı yüklemesi gerekiyorsa ya 

da yüklenmesi zorunlu olan ek sayısını seçmelisiniz.  

Yüklenecek eklerin dosya tiplerini “Accepted file types” kısmından seçebilir-

siniz.  
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20–  Sorularınızı bu işlemi tekrar ederek çoğaltınız. Soruları kaydettikten 

sonra puanlama işlemine geçebilirsiniz. Her soru için  aşağıdaki gibi istediği-

niz ağırlıkta bir puan verebilirsiniz..  
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21-  Sınav hazırlama işlemini bitirdikten sonra, sınav zamanı geldiğinde sına-

vınızı görüntülenebilir  yapmayı  UNUTMAYINIZ. Sınav zamanı 

geldiğinde öğrenciler sınavınızı aşağıdaki gibi görüntüleyebilir ve “sınavı 

şimdi uygula” butonu ile sınava başlayabilirler. Sınavın nasıl göründüğünü 

görmek için ayarlar düğmesinden önizlemeyi seçiniz.  
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22–  Öğrencilerin sınav esnasında görüntüleyebileceği örnek bir sınav görün-

tüsü aşağıda verilmiştir. Öğrenciler sınav esnasında farklı sorulara tıklayabi-

lir, geri dönebilir ve işaretleyebilirler. SERBEST GEZİNTİ KAPATILDIYSA 

ÖĞRENCİLER, HİÇ BİR ŞEKİLDE CEVAPLAMADAN GEÇİLEN SORU-

LAR DAHİ GERİ GİDEMEZLER. SORUNUN YANINDA BULUNAN     

SORUYU İŞARETLE SEÇENEĞİ, SERBEST DOLAŞIM YAPILA SINAV-

LARDA BOŞ BIRAKILAN YERE DÖNMEK İÇİN KULLANILIR. ONUN 

DIŞINDA HERHANGİ BİR İŞLEVİ YOKTUR.  

23–  Öğrencilerin sınav sorularını tamamen cevaplandırdığında  “tümünü 

gönder ve bitir” butonu sonrasında cevapları önizleme ve bitir ile size gön-

derirler. 
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24–  Öğrenciler, sınavı gönderdiklerinde aldıkları 

puanlar  (çoktan seçmeli sınav sistemi için) sizin 

ekranınızda görüntülenecektir. Notları görmek 

için sınavın yanında bulunan dişliye basıp notları 

seçiniz. Ayrıca öğrenci isminin altında uygulama-

yı incele seçeneği seçildiğinde öğrencinin verdiği 

cevaplar tek tek görülür. Bu seçenek, internet so-

runu yaşamış öğrencilerin durumlarını görmek 

için oldukça faydalıdır. İNTERNETİ KESİLEN 

ÖĞRENCİLER TEKRAR GİRİŞ YAPTIKLA-

RINDA KALDIKLARI SORUDAN DEVAM 

EDERLER.  

Bu seçenekte her soru 

geçmişi kaydedilir.  

 

 

 Önizleme: Hazırladığınız sınavı öğrenci gözüyle gösterir. Öğrenci gözüyle 

görmenin bir diğer yolu da ekranın sağ üstünde isminizin olduğu yerde ok 

işaretine basarak şu role geç “öğrenci” seçmenizdir. Cevaplar seçeneği çok-

tan seçmeli olmayan sorulara verilen yanıtları da gösterir.  
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25–  Sınav istatistikleri 
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26–  Sınav sonuçlarını indirmek  

Sınav sonuçlarını indirmek için notları seçiniz. 

Sonrasında excel i seçerek indiriniz.  
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Genel Uyarılar: 

 Lütfen  sınav işlemlerini (bu rehberde anlatıldığı gibi) öğrencilerden gizli 

olarak yapmaya özen gösteriniz. Gizleme işlemini yapmanız, sınav güven-

liği açısından son derece önemlidir.   

 Sınav saatlerini sınavı yapacağınız gün olarak işaretleyiniz ve sınav süre-

sinizi  dk olarak ( örneğin 80 dk ) olarak sistemde belirtiniz.  

 Ancak öğrencilerin internet bağlantı problemi yaşaması ihtimali göz önü-

ne alınarak sınava giriş ve çıkışta opsiyonel süre vermenizi tavsiye ederiz.  

      (Örneğin    60 dk’lık bir sınav için (15 dk’lık bir opsiyonel süre) 

      Sınav başlangıç tarihi:  08/06/2020 saat: 10:00  

      Sınav bitiş  tarihi: 08/06/2020 saat: 11:15 şeklinde verebilirsiniz. ) 

 Ödev gönderme işlemlerinde, sistem güvenliği açısından öğrencilerin dos-

ya gönderimlerini sıkıştırılmış dosya (.zip ya da .rar) şeklinde gönderme-

lerini sağlayınız. 

 

-REHBER SONU- 
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