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Sı av Nasıl Kopyaları ?



Birde  fazla grup içere  dersler içi  sı av kopyala a işle i gerçekleştirirke  ö elikle, Ders Araçları  
içerisi de yer ala  Sı avlar, A ketler ve Havuzlar  ölü ü e giriş yap a ız gerek ektedir.



Giriş yaptıkta  so ra Sı avlar  ölü ü e tıklayı ız. 



Karşı ıza kopyala ak istediği iz sı av çıka aktır, ardı da  düzelt e seçe eği e 
tıklayarak İçerik Koleksiyo u a ver  seç e iz gerek ektedir. 



İçerik koleksiyo u hedefi  ölü ü de  Gözat  seçi iz.



Bu ölü de ise Gözat  ölü ü de yer ala  Ders İçeriği i  seç e iz gerek ektedir.



So raki aşa ada karşı ıza grupları ızı sections  içere  dersleri iz çıka aktır. Ha gi gru a kopyala a 
işle i gerçekleştir ek istiyorsa ız kutu uğa işaretleyip Gö der  seçe eği e tıkla a ız gerek ektedir. 



Kopyala a işle i de  so ra karşı ıza kır ızı ile elirtildiği gi i işle  hedef ver e aşarılı  yazısı ile 
karşılaş a ız gerek ektedir. 



Kopyala ak istediği iz diğer gru a geçtikte  so ra Ders içeriği de  Değerle dir eler  ölü ü ü 
seçerek Test e tıklaya ilirsi iz.



Testi Al  dedikte  so ra ir so raki aşa aya geçe ilirsi iz. 



Test al a işle i de  so ra İçerik Koleksiyo u a Gözat  seçe eği e tıkladığı ızda;



İçerik Koleksiyo u  içi de yer ala  diğer sectiondan kopyala a  vize sı avı zip dosyası şekli de ya sı akta olup 
kutu uğu işaretleyerek Gö der  tuşu a as a ız gerek ektedir. İşaretle ede  tıkladığı ızda ise dosyayı 
sade e i dir iş olursu uz. 



Gö der dedikte  so ra Test Al a İşle i Ta a la dı  ve Bu paket işle di  şekli de ekra  ile 
karşılaş a ız gerek ektedir. 



So  aşa aya doğru Test ekle  ölü ü de karşı ıza çıka  testi seçerek Gö der  tuşu a tıklayarak 
testi izi diğer dersleri iz içi  kopyala ış olursu uz.



So  olarak ise kopyala ış olduğu uz testi izi Ders İçeriği  ölü ü de ekra da görü tüleye ilir, 
ko trolü üzü gerçekleştire ilirsi iz.


