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1- Test Sınavı

Öncelikle Moodle sistemine giriş yaparak sınavınızın olduğu dersi seçiniz.

Sınavınızın olduğu dersi tıklayarak açınız.



• Dersinizi açtığınızda sınava giriş yapabileceğiniz alan «Ara Sınav, Final
Sınavı» şeklinde belirtilmiştir. Belirtilen alandaki bağlantıya tıklayınız.

Sınavınızın olduğu bağlantıya tıklayınız.

1- Test Sınavı



1- Açılan sayfada sınav kuralları, sınav süresi, başlama ve bitiş zamanı gibi
bilgileri görebilirsiniz.

2- «Sınavı şimdi uygula» butonuna tıklayarak sınavı başlatabilirsiniz.
Sınav tarihi ve saati gelmeden sınavınız başlamayacaktır.
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1- Test Sınavı



• «Uygulamayı Başlat» butonuna tıklayarak sınavı başlatınız.
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• Açılan sayfada sınavınıza ait soruları ve cevap seçeneklerini görebilirsiniz.
Seçenekleri başındaki kutucuğa tıklayarak işaretleyebilirsiniz.

• Sayfanın sağ tarafında sınavınızın bitişine kalan süreyi görebilirsiniz.

Sınava ait sorular ve cevap

seçenekleri

Sınavınızın bitimine kalan

süreyi buradan takip

edebilirsiniz.
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Sınav süresini

göremezseniz bu

alana tıklayarak

süreyi gizlemiş

olabilirsiniz.

Diğer soruları görmek için «Sonraki sayfa» butonuna tıklayınız.
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• Aşağıda test sınavlarına ait 2 örnek ekran verilmiştir. Ekran 1’ de cevapladığınız önceki
soruları göreceğiniz «Önceki sayfa» butonu bulunmamaktadır. Bu sınav ayarını isteyen
eğitmenler kullanabilmektedir. Eğer böyle bir ayar kullanılırsa sayfalar arasında gezinti
yapamaz ve önceki sayfalarda işaretlediğiniz soruları göremezsiniz. Bu durumda önceki
sayfalarda yer alan cevaplarınızı da değiştiremezsiniz.

• Ekran 2’ de önceki sayfalar arasında gezinti yapabileceğiniz «Önceki sayfa» butonu
bulunmaktadır. Soruları işaretleyip sonraki sayfalara geçseniz bile bu buton ile önceki
sayfalara geçiş yapabilir ve cevaplarınızı değiştirebilirsiniz.

Ekran 1 Ekran 2

Sonraki sayfa butonu yok. Sonraki sayfa butonu var.
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• Tüm sorular cevaplandıktan sonra sayfanın altında «Uygulamayı bitir»
butonuna tıklanır.

Sınavı bitirmek için butona

tıklayınız.
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1- Açılan sayfada sınavınızın cevaplanmasıyla ilgili özet bilgiler yer almaktadır.
İsterseniz «Uygulamaya dön» butonuna tıklayarak sorulara tekrar bakabilirsiniz.
«Önceki sayfa» butonu sınavınız boyunca görülmüyorsa sınavınıza dönüş
yaptığınızda sadece son sayfanızdaki soruları görebilirsiniz.

2-Sınavı bitirmek için «Tümünü gönder ve bitir» butonuna tıklamanız
gerekmektedir.
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• Açılan «Onay» kutusunda «Tümünü gönder ve bitir» butonuna bastığınızda
sınavınızı bitirebilirsiniz. Bu burumda bir daha sınava giriş yapamazsınız.

• Dilerseniz «Onay» kutusundaki «İptal» tuşuna basarak sınavı bitirme işlemini iptal
edebilirsiniz.

Sınavı sonlandırmak için butona tıklayınız.

Butona basınca sınava bir daha dönüş

yapamazsınız.



1- Test Sınavı

• Sınavınızı bitirdiğinizde, sınavınızın sorun olmadan bitirildiğine dair bilgiyi 
görebilirsiniz. 




