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AKADEMİSYENLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU 

Moodle'da Soru Bankasından Bir Sınava Soru Ekleme 
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SORU BANKASINA EKLENECEK SORULARI HAZIRLAMA 

Daha önceden bilgisayarımızda kayıtlı olan soruları Moodle’da soru bankasına toplu 

olarak aktarmak ve istediğimiz sınavlarda soruları tekrar tekrar oluşturmadan soru 

bankasından çekerek kullanmak mümkündür.  

Bilgisayarımızdan soruları Moodle’daki soru bankasına aktarmadan önce soru 

dokümanının formatını düzenlemek gerekmektedir. Sorular Moodle’a metin dosyası 

(.txt) formatında aktarılabilmektedir. Dolayısıyla, ilk olarak Windows tabanlı bir işletim 

sistemi kullanmaktaysanız Masaüstüne sağ tıklayıp New-Text document seçeneğine 

tıklayınız (Bkz. Şekil 1). 

 

Şekil 1 Metin dosyası oluşturma 

 

Böylece Masaüstünde New Text Document isimli bir metin dokümanı oluşturmuş 

olacaksınız. Dokümana bir isim verdikten sonra çift tıklayarak dokümanı açabilirsiniz. 
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Şekil 2’de görüldüğü üzere soru kökünü yazdıktan sonra cevap şıklarını A) B) 

C)…şeklinde her bir cevap şıkkı büyük harf boşluk bırakmadan parantez sonrasında 

bir karakter boşluk ve cevap seçeneği gelecek şekilde yazılmalıdır. 

A )Paris yazıldığında A’dan sonra boşluk olduğu için hatalı olacaktır ya da A)Paris 

yazımında parantezden sonra boşluk olmadığı için hatalı bir yazım olacaktır.  

Doğru cevabı belirtmek için “büyük harflerle ANSWER: bir boşluk büyük harfle doğru 

seçenek” yazılır. ANSWER :A ya da ANSWER:A ya da Answer: A ya da  ANSWER: 

a vb. yazımlar hatalı olacaktır. 

 

Şekil 2 Metin dosyasını düzenleme 
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SORU BANKASINA TOPLU SORU EKLEME 

Soru bankasına metin dosyası şeklinde hazırlamış olduğumuz soruları aktarmak için 

daha önceden ön ayarlarını yapmış olduğumuz bir sınava tıklayınız (Bkz. Şekil 3).  

 

Şekil 3 Ön ayarları tanımlanmış bir sınavı açma 

Açılan sınav ayarları sayfasının sağ üst köşesindeki  tıklayınız (Bkz. Şekil 4).  
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Şekil 4 Sınav ayarları sayfası 

Şekil 5’teki ayarlar menüsündeki Soru Bankası altında yer alan Al seçeneğine 

tıklayınız.  

 

Şekil 5 Soruları soru bankasına alma 
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Al seçeneğine tıklayınca açılan Dosyadan soruları aktar sayfasında ilk olarak Dosya 

biçimi bölümünden  seçeneğini işaretleyiniz. 

 

Şekil 6 Dosya formatını seçme 

 

Dosya formatını seçtikten sonra Dosyadan soruları aktar bölümüne hazırlamış 

olduğumuz .txt uzantılı metin dosyasını sürükleyip bırakınız ya da  butonuna 

tıkladıktan bilgisayarınızdan metin dosyasını seçiniz. Dosyayı seçtikten sonra 

butonuna tıklayınız. 

 

Şekil 7 Dosyadan soruları soru bankasına aktarma 

Böylece Şekil 8’deki gibi metin dosyasına eklemiş oldunuz soru listesi Al sekmesi 

altında görüntülenecektir. 
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Şekil 8 Metin dosyasından soru bankasına aktarılan soru listesi 

 

Soruları Moodle’a aldıktan sonra Şekil 9’daki Sorular sekmesine tıklayınız. Açılan 

sayfadan Bir kategori seç bölümünden sorularınızın Moodle’da hangi dizin altına 

kaydedileceğini seçebilirsiniz. Örneğin, bazı soruları bir sınav altına atıp sadece o 

sınav için kullanabilirsiniz ya da ders altına attığınız soruları birden fazla sınavda 

kullanabilirsiniz. 

 

Şekil 9 Sorular sekmesi-Kategori seçme 

Sorular sekmesine tıklayınca açılan sayfada aşağıya indiğinizde Şekil 10’daki gibi 

eklemiş olduğunuz soruları görüntüleyebilirsiniz. Bu sayfada yüklemiş olduğunuz 

soruların yan taraflarında bulunan Düzenle menüsünden soruları düzenleyebilir, 
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silebilir ya da ön izleyebilirsiniz. Ayrıca, sayfanın altında yer alan butonuna 

tıklayarak soru bankasına manuel olarak da yeni soru eklemek mümkündür. 

 

Şekil 10 Sorular sekmesi-soruları düzenleme 

 

BİR SINAVA SORU BANKASINDAN SORU EKLEME 

Soru bankasını, daha önceden hazırlamış olduğunuz soruları toplu olarak bir metin 

dosyası aracılığıyla sisteme yükleyerek ya da manuel olarak soru ekleyerek 

oluşturduktan sonra istediğiniz bir sınava soru bankasından soru ekleyebilirsiniz. Soru 

bankası oluşturmamızın amacı, eklemiş olduğumuz soruları her sınav için tekrar tekrar 

yazmayıp kolaylıkla soru bankasından çekerek kullanmaktır.  

Ön ayarları yapılmış olan bir sınava soru bankasından soru eklemek için ilk olarak 

ders sayfasında oluşturulmuş olan sınav ismine tıklayınız. Şekil 11’de örnek olarak 

Final Haftası altında Sınav 2 isimli bir sınav oluşturulmuştur. 
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Şekil 11 Ön ayarları yapılmış bir sınavı görüntüleme 

Açılan sınav sayfasının altına yer alan Sınavı düzenle butonuna tıklayınız.  

 

Şekil 12 Sınavı düzenleme 

Açılan sınav düzenleme sayfasındaki  menüsü altındaki + soru bankasından 

seçeneğini seçiniz (Bkz. Şekil 13).  
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Şekil 13 Sınav düzenleme sayfası 

Daha önce eklemiş olduğumuz soruları  UZEMTEST1 

altına eklemiştik. Parantez içindeki 10 sayısı bu kategori altındaki toplam soru sayısını 

gösterir. Soruları hangi kategoriye eklediyseniz ilk olarak ilgili kategoriyi Bir kategori 

seç menüsünden seçiniz.  Böylece sayfada ilgili kategoriye eklenen sorular 

listelenecektir. Burada yer alan tüm soruları tek seferde seçmek için soruların en üst 

kısmında yer alan seçeneğine tıklayınız. Ayrıca, soruları tek tek seçerek 

de sınava ekleyebilirsiniz. Her bir sorunun sağ kenarında yer alan  görseline 

tıklayarak soruları eklemeden önce ön izleyip kontrol edebilirsiniz.

 

Şekil 14 Soru Bankasından soru seçme 

Soruları seçtikten sonra Seçilen soruları sınava ekle butonuna tıklamanız 

gerekmektedir. 
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Şekil 15’te görüldüğü üzere seçilmiş olan sorular sınav düzenleme sayfasına eklenmiş 

olacaktır. Burada sınav ön ayarlarında her sayfada 1 soru gözüksün şeklinde bir 

ayarlama yaptığımız için sorular ayrı ayrı sayfalara aktarılmıştır. Bu sayfada soruları 

ön izleyebilir, silebilir ya da yerlerini değiştirebilirsiniz. Ayrıca, Ekle menüsü altından 

manuel olarak da Yeni bir soru seçeneğiyle soru ekleyebilirsiniz. 

 

Şekil 15 Sınava eklenen soruları düzenleme 

SINAV ÖN İZLEME  

Sınavı oluşturduktan sonra sınav sayfasından sınavın öğrencilerinize ne şekilde 

görüneceğini kontrol edebilirsiniz. Sınav sayfasının sağ üst köşesinde yer alan  

menüsünden Önizleme seçeneğini seçiniz (Bkz. Şekil 16). 

 

Şekil 16 Sınav önizleme 
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Şekil 17’deki görüntülendiği üzere bir açıklama sayfası açılacaktır. Açılan sayfada 

yer alan  butonuna tıklayınız. 

 

Şekil 17 Sınav önizleme-sınavı başlatma 

Böylece Şekil 18’deki gibi sınav görüntülenecektir. Bu sayfada eklemiş olduğunuz her 

bir soru ekranın orta bölümünde yer alanacaktır. Yapmış olduğunuz sınav ayaralarına 

bağlı olarak ekranın sağ tarafından sınav süresi, sınav soruları yer alacaktır. 

Düzenlemek istediğiniz soruyu bu sayfada yer alan  butonuna 

tıklayarak da düzenleyebilirsiniz. 

 

Şekil 18 Sınav sayfası görünümü 


