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AKADEMİSYENLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU 

Moodle'da Ödev Etkinliği Cevaplarını Görüntüleme ve Notlandırma 
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ÖDEV GÖNDERİMLERİNİ GÖRÜNTÜLEME 

Moodle’da daha önceden oluşturmuş olduğumuz bir ödevin gönderimleri 

görüntülemek, indirmek ve notlandırmak için ilk olarak ders sayfasındaki ödev etkinliğe 

tıklamak gerekmektedir (Bkz. Şekil 1).  

 

Şekil 1 Ders sayfasında ödev görünümü 

Ödev etkinliği tıklanınca Şekil 2’deki ödev ayarları özetinin yer aldığı sayfa açılacaktır. 

Bu sayfada sırasıyla, ödev başlığı, ödevle ilgili eklemiş olduğumuz yönerge ve 

açıklamalar, ödev için yüklediğimiz doküman görüntülenebilmektedir. Notlandırma 

özeti bölümünde: 

Öğrencilerden gizli bölümünün Hayır olarak ayarlandığını yani öğrencilerin ödevi 

görüntüleyebildiklerini görüntülemekteyiz. 

Katılımcılar 2, dersi alan ödevi görüntüleyen öğrenci sayısının 2 olduğunu ifade 

etmektedir. 

Taslaklar 1, öğrencilerden birinin ödev taslak olarak bıraktığını diğer bir deyişle henüz 

tamamlamadığını ifade etmektedir. 

Gönderilen 1 ve Notlandırılması gereken 1, ödevi tamamlayan öğrenci sayısını ve 

dolayısıyla 1 ödevin notlandırılması gerektiğini ifade etmektedir. 

Son teslim tarihi, ödevin eğitmen tarafından teslim edilmesi istenen son telim tarihidir. 

Son olarak ödevin tamamlanması için kalan süre görüntülenmektedir.  
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Şekil 2 Ödev ayarları özeti 

Şekil 2’nin alt bölümünde yer alan  butonuna tıklandığında Şekil 

3’teki ödev gönderimleri sayfası açılacaktır. Bu sayfada öğrencileri, öğrencilerin e-

posta adreslerini, ödev teslim durumunu, Not bölümü, öğrencinin ödevle ilgili son 

düzenleme tarihini, sisteme yüklediği dokümanı görüntüleyebiliriz. Örneğin, Şekil 

3’teki ödevde üst satırdaki öğrencinin ödevini gönderdiğini ancak alt satırdaki 

öğrencinin hala ödev üzerinde çalışmaya devam ettiğini görüntülemeketeyiz. 

 

Şekil 3 Ödev gönderimleri sayfası 1 
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Aynı sayfayı sağa kaydırdığımızda (Bkz. Şekil 4) öğrencinin bize yazdığı yorumları 

görüntüleyebiliriz. Örneğin, üste satırdaki öğrencinin bize 1 yorum yazdığını 

görmekteyiz.  

 

Şekil 4 Ödev gönderimleri sayfası 2 

Öğrenci yorumuna tıklandığında Şekil 5’teki açıklama görüntülenecektir. Bu bölümde 

öğrenciye bir cevap yazıp Yorumu Kaydet diyebiliriz. 

 

Şekil 5 Ödev yorumlarını görüntüleme 
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ÖDEVE EK SÜRE TANIMA, ÖDEVİ TASLAĞA DÖNÜŞTÜRME 

Şekil 6’da Düzenle menüsünden ilgili her bir ödev için Not, Ek süre tanı ve Gönderimi 

taslağa dönüştür seçenekleri yer almaktadır. Her bir öğrenciye çeşitli sebeplerle (Ör, 

sağlık problemi vb.) ek süre tanınmak istenirse bu bölümden ayarlama yapılabilir ya 

da bir öğrenci yanlış bir doküman yüklediğinde tekrar yükleme yapabilmesi için ödevi 

taslağa dönüştürülebilir.  

 

Şekil 6 Ödev notlandırma, ek süre tabıma, ödevi taslağa dönüştürme 

ÖDEV GÖNDERİMLERİNİ TOPLU OLARAK İNDİRME  

Ödevleri toplu olarak indirilebilmek için ödev sayfasındaki Notlandırma eylemi 

bölümünde Bütün Gönderimleri indir dediğimizde tüm ödev dokümanları tek bir dosya 

olarak bilgisayarımıza inecektir (Bkz. Şekil 7). Burada dikkat edilmesi gereken nokta, 

tüm öğrencilerin ödevi tamamladıklarından emin olduktan sonra ödevleri indirmektir. 

Aksi halde ödevini taslak halinde bırakan öğrencilerin ödevlerinin son halini tekrar 

indirmek gerekecektir. 

 

Şekil 7 Ödevleri toplu olarak indirme 
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ÖDEV NOTLANDIRMA 

Şekil 6’da Düzenle menüsünden Not seçeneği seçildiğinde Şekil 8’deki ödev 

notlandırma sayfası açılacaktır. Bu bölümde öğrencinin yüklediği doküman 

görüntülenmektedir. Not bölümünde öğrencinin görüntüleyeceği not girilebilir, 

geribildirim yorumları bölümünden ise öğrenciye bir geribildirim yazılabilir. 

 

Şekil 8 Ödev notlandırma sayfası 

Ödev notlandırıldıktan sonra Şekil 9’daki gibi verilen not, ödev sayfasında ve öğrenci 

sayfasında görüntülenecektir. 



7 | S a y f a  

 

 

Şekil 9 Notlandırılan ödev görünümü 


