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Sı av asıl oluştura iliri ?



Siste e yukarıda ulu a  li kte  erişi  sağlaya ilirsi iz. O lear platformu OIS ile entegre 
çalış aktadır. OIS kulla ı adı ilgileri izle giriş yapa ilirsi iz. 



Sı av oluştururke  ilk aşa ada dersleri  ölü ü de  dersi izi  içi e gir e iz 
gerekmektedir.



Ders Araçları  ölü ü de  Testler, A ketler ve Havuzlar  kıs ı a girerek testi izi 
oluştura ağı ız sayfaya giriş yapa ilirsi iz. 



Karşı ıza çıka  seçe eklerde  kır ızı ile işaretle iş ola  Testler  ölü ü e tıklayarak 
testi izi oluştur aya aşlaya ilirsi iz. 



Test Oluştur  ölü ü e tıklayarak soru sayfası a geçiş yapa ilirsi iz. 



Bu ölü de Testi  adı, Açıkla a  ve Tali atlar  ölü ü ü isteği ize göre doldura ilirsi iz. 
İlgili ala ları doldurdukta  so ra sağ altta ulu a  Gö der  uto u a asa ilirsi iz.



Soru Oluştur  ölü ü de ir çok çeşit alter atifler ev uttur. Ör ek olarak; 
Çokta  Seç eli  soru şekli i dikkate alırsak;



Açıla  ekra da ilgili ala ları doldur a ız gerek ektedir. Soru Başlığı , Soru Met i , 
Ya ıt Nu ara ölü leri i isteği ize göre doldura ilirsi iz.



Bu ala da ya ıt adedi, Doğru , Ya lış  seçe ekleri girişi gerçekleştiril ektedir. Doğru 
seçe eği  ya ı daki o  ala  işaretle elidir. İlgili ala ları doldurdukta  so ra sağ altta 

ulu a  Gö der  uto u a asa ilirsi iz.



Bu ala da Doğru , Ya lış  ya ıtlara ait geri ildiri  girişi yapıl aktadır. Kategori  ve A ahtar 
Seçe ekler  aşlığı altı da ulu a  A ahtar Keli e  ala ı ı doldur a ız dahili de farklı dö e lerde 
ay ı soruları kulla ak istediği izde hızlı filtrele e gerçekleştire ilirsi iz. İlgili ala ları doldurdukta  
so ra sağ altta ulu a  Gö der  uto u a asa ilirsi iz.



Soru oluşturul a işle i ta a la dıkta  so ra ekra da Başarılı Soru Oluşturuldu  yazısı 
görü ektedir. Hata esajı alırsa ız, adı ları ye ide  gözde  geçir e iz gerek ektedir.



Kır ızı işaretli Pua lar ala ı da her ir soru içi  geçerli ola ak Pua  girişi i gerçekleştire ilirsi iz. 



Toplu soru yükle e seçe eği i kulla ak isterse iz, ekra da elirtile  Soruları Karşıya Yükle   
ölü ü e geçiş yapa ilirsi iz. 



Toplu soru ekle ek içi  size iletile  ör ek dosyayı doldurmanuz gerekmektedir. Örnek dosyada bulunan ilk sütun soru 
tipini (MC (Multiple Choice), MA (Multiple Answer) , ESS (Essay), TF (True/False), MAT(Matching), Either/Or, 
Calculated Formula, Calculated Numeric v .) iki i sütu  soru et i i, üçü ü sütu  1. ya ıtı, dördü ü sütu  1. 
ya ıtı  Doğru veya Ya lışları ı elirt ektedir. Ya ıtları ta ı laya correct, incorrect, true, false ve diğer söz ükler 
İ giliz e ol alıdır. Deva  sutünlar ise diğer seçe ekleri  girişi içi  kulla ıl alıdır. Soru girişleri izi ilgili dosyaya 
ta a ladıkta  so ra ekra da ulu a  Gözat  ala ı da  dosyayı seçe ilirsi iz. Soru  Başarı Pua ı  ala ı ı 
doldurdukta  so ra Gö der  butonunua asarak toplu soru oluştura ilirsi iz. 



Sı avı oluşturdukta  so ra ders içerik ala ı da  sı avı derse ekle e iz gerek ektedir. 
Ekra da görü e  Değerle dir eler  uto u a asıp Test  seçe eği i seçe ilirsi iz.



Açıla  ekra da test ile ilgili ala ları doldur a ız gerek ektedir. Değerle dir eyi Öğre ileri  
Erişi i e Aç  seçe eği i  evet  olarak işaretli ol ası gerek ektedir.



Açıla  ekra da Çoklu De e e , De e elere Pua  Verirke  Kulla , Ta a la aya Zorla , Süreölçeri 
Ayarla , So rası ı Göster , Kadar Göster  ve Parola  ala ları ı isteği ize göre doldura ilirsi iz. 



Bu ala da So  Tarih , So  tarih geç işse öğre ileri  Test aşla ası a izi  ver eyi .  
seçe ekleri i isteği ize göre işaretleye ilirsi iz. 



Değerle dir e seçe ekleri de  ise Bu testi Not Merkezi pua  hesapla ası a dahil edi  veya 
Bu testi  so uçları ı eğit e  ve Not Merkezi de  ta a e  gizle  seçe ekleri i isteği iz 

doğrultusu da işaretleye ilirsi iz. Test so uçları ve geri ildiri  içi  öğre ilere göster ek 
istediği izde ekra da görüle  seçe eklerde  yi e ya ıtlar  ölü ü de  isteği iz doğrultusu da 
seçerek işaretleye ilirsi iz.  



Bu ala da test su u u seçe ekleri  ulu aktadır. Yi e isteği iz doğrultusu da Tü ü Tek 
Seferde , Soruları ‘astgele Seç  , Her Defası da Bir Adet  seçe ekleri i isteği iz doğrultusu da 
seçebilirsiniz. İlgili ala ları doldurdukta  so ra sağ altta ulu a  Gö der  uto u a asa ilirsi iz.



İlgili ala ları doldurdukta  so ra oluştur uş olduğu uz Test  ders içeriği hali de görü ür 
hale gelmektedir. Kontrol edebilirsiniz. 


