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Kurslar ağla tısı da  derse giriş yapı ız.



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



Havuzlar  ölü ü e tıklayarak soruları ızı oluştur aya aşlaya ilirsi iz. 



 Havuz Oluştur  ala ı a tıklayı ız.



Havuz Bilgileri i doldurarak gö der seçe eği e tıklayı ız.



Gele  sayfada soruları ızı  Soru Oluştur ala ı da  soruları ız tek tek ekleye ile eği iz gi i  Soruları 
Karşıya Yükle  adı ı ile toplu olarak da yükleye ilirsi iz. Soru oluştur a adı ı ile ilgili 
https://www.okan.edu.tr/uploads/pages/kilavuz/sinavnasilolusturabilirim-23082020.pdf kılavuzda  destek 
alabilirsiniz.

https://www.okan.edu.tr/uploads/pages/kilavuz/sinavnasilolusturabilirim-23082020.pdf


Soruları ızı yükledikte  so ra gele  ekra da pua  gü elleştir e izi yapa ilirsi iz.
Gü elle eler yapıldıkta  so ra Ta a  seçe eği e tıklayı ız.



Soru havuzu soru ve gü elle eleri ta a la dıkta  so ra oluşturduğu uz havuz ilgileri ekra a ya sıya aktır.



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 seçi iz.



Test Ekle ala ı da  Oluştur  a tıklayı ız.



Test Bilgileri i doldurarak Gö der e tıklayı ız.



Oluşturduğu uz sorular ile ilgili zorluk dere esi, a ahtar keli e, ya da ko u elirle esi 
yaptıysa ız  Soru Kü esi Oluştur  ala ı da  soruları ız ko usu da seçi  yapa ilirsi iz.



İlgili düze le eler yapıldıkta  so ra  Gö der e tıklayı ız.



Soru türleri ize göre havuz soruları ızı seç ek isterse iz ‘astgele Blok Oluştur  
ala ı da  ilgili havuz ve soru türleri i seçerek Gö der e tıklayı ız.



Oluştur uş olduğu uz havuz soruları da  kaç adet soru gösterilesi i istiyorsa ız soru adeti girişi 
yapılarak  Gö der e tıklayı ız. Soru aşı a pua  elirle e izi yaparak Gü elleştir  e tıklayı ız.



Havuz soruları ı 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 e tıklayı ız.



 Varolan Testi Ekle  ala ı da  oluşturula  sı av seçilerek Gö der e tıklayı ız.



Test seçe ekleri ala ı ı düze leyerek sı avı ızı ta a laya ilirsi iz. Test seçe ekleri düze le e 
adı ları ile ilgili https://www.okan.edu.tr/uploads/pages/kilavuz/sinavnasilolusturabilirim-
23082020.pdf kılavuzu da  destek ala ilirsi iz.

https://www.okan.edu.tr/uploads/pages/kilavuz/sinavnasilolusturabilirim-23082020.pdf

