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ÖĞRENCİLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU 

Moodle Üzerinden Sınava Girme 
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MOODLE ÜZER İNDEN ÇEVRİM İÇİ SINAVLARA G İRME 

Moodle’da çevrim içi bir sınava girebilmek için ilk olarak ilgili ders sayfasındaki sınav 

etkinliği ikonuna tıklanır (Bkz. Şekil 1). 

  

Şekil 1 Sınav etkinliğini görüntüleme 

Sınav etkinliği ikonuna tıklanınca direkt olarak sınav bilgileri sayfası açılacaktır (Bkz. 

Şekil 2). Bu sayfada sınavı kaç defa alabileceğinizi belirten İzin verilen uygulama 

sayısı, sınav başlama ve bitiş tarihleri, sınav süresi yer almaktadır. Sınava başlama 

için butonuna tıklamak gerekmektedir. 

 

Şekil 2 Sınav bilgileri  
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Sınav uygulama butonuna tıklanınca ilgili sınavın süreli olduğunu belirten ikinci bir 

uyarı sayfası açılacaktır (Bkz. Şekil 3).   butonuna tıklayarak sınava 

başlayabilirsiniz. 

 

Şekil 3 Sınav uygulamasını başlatma sayfası 

 

Sınavı uygulaması başladığında Şekil 4’teki sınav sayfası açılacaktır. Sınav 

sayfasındaki ayarlar her sınavda farklı olabilir. Bu ayaralar eğitmen tarafından her 

sınav için ayrı ayrı düzenlenmektedir. Her sayfada görüntülenen soru sayısı, önceki 

soruya dönme izni, sınav süresi gibi özellikler ilgili ders eğitmeni tarafından sınava 

özgü olarak ayarlandığı için her sınavda sınavla ilgili açıklamaları dikkatle okumanız 

gerekmektedir. Örneğin, sınavda önceki soruya dönme ayarı kapalı ise boş 

bıraktığınız sorulara tekrar erişemeyeceğiniz için ilgili soru puanlamaya dahil 

edilmemiş olacaktır. 
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Şekil 4’teki örnek sınav 5 sorudan oluşan 30 dakikalık bir sınav olarak ayarlanmıştır. 

Ekranın sol tarafında soru sayısı ve puanı, orta tarafta sınav sorusu, sağ tarafta ise 

kalan sınav süresi ve soru sayısı bilgileri yer almaktadır.  butonunun aktif 

olduğu görülmektedir.  

 

 

Şekil 4 Sınav uygulama sayfası 

 

Son soruyu cevapladıktan sonra ilgili sayfada yer alacak olan  

butonuna tıkladığınızda sınav uygulaması özet sayfası açılacaktır (Bkz. Şekil 5). Bu 

sayfada dört sorunun cevaplandığını 4. Sorunun ise boş bırakıldığı görülmektedir. 

Fakat, bu sınav için önceki soruya dönme ayarı kapalı olduğundan Uygulamaya Dön 

butonuna tıklandığında sadece son soru olan beşinci soruya dönülebilmektedir.  
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Şekil 5 Sınav uygulaması özet sayfası 

 

Şekil 5’te yer alan  butonuna tıklandığında Şekil 6’daki onaylama 

sayfası açılacaktır. 

 

 

Şekil 6 Onaylama Sayfası 
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Şekil 6’daki  butonuna tıkladığınızda   Şekil 7’deki sınav 

uygulaması özet sayfası açılacaktır. Örnek sınav için sadece 1 uygulamaya diğer bir 

deyişle sınavı sadece 1 kez almaya izin verildiğinden “Başka uygulamaya izin 

verilememiştir” açıklaması karşınıza çıkacaktır. Eğer, eğitmen tarafından birden fazla 

kez sınav uygulaması alınabilecek şekilde bir ayarlama yapılmış olsaydı, sınavı tekrar 

uygulamanız söz konusu olabileceti. 

 

Şekil 7 Sınav Uygulaması Özeti  


