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AKADEMİSYENLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU 

Moodle'da Sınav Sorularına Farklı Puanlar Verme 
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MOODLE’DA SINAV SORULARINA FARKLI PUANLAR VERME 

Moodle’da bir sınava eklemiş olduğumuz sorulara farklı puanlar vermek mümkündür. 

Bunun için ilk olarak ön ayarları yapılıp soruların eklenmiş olduğu bir sınava tıklamak 

gerekmektedir (Bkz. Şekil 1).  

 

Şekil 1 Sınavı görüntüleme 

Daha önceden ekleyip ön ayarlarını yapmış olduğumuz sınava tıkladığımızda Şekil 

2’deki gibi sınav ön ayarlarının özeti görüntülenecektir. Açılan sayfanın sağ üst 

köşesindeki menüsü altından Sınavı düzenle seçeneğine tıklayınız. 

 

Şekil 2 Sınav ayarları sayfası 
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Böylece Şekil 3’teki soru düzenleme sayfası açılacaktır. Bu sayfaya eklemiş 

olduğumuz soruların sağ köşesinde yer alan  kutucuklarından vermek 

istediğimiz puanları yazabiliriz. Örneğin, Şekil 3’teki sınavda 4 adet kolay, 2 adet orta 

zorlukta ve 1 adet zor soru eklenmiştir. Kolay soruların her biri 10’ar puan (4x10), orta 

zorluktaki her bir soruya 15’er puan (15x2) ve zor olan soruya ise 30 puan (30x1) 

verilmiştir. Dolayısıyla kolay soruların toplam puan 40 + orta zorluktaki soruların 

toplam puanı 30 + zor soru puanı 30 olmak üzere toplam sınav puanı 100 puan 

olacaktır.  

 

Şekil 3 Soru düzenleme sayfası 

 

 

NOT: Sınav oluşturma ve soru ekeme için aşağıdaki başlıklarda yayımlanmış destek 

materyallerine bakabilirsiniz: 

• Moodle'da Sınav Ön Ayarlarını Yapma 

• Moodle'da Bir Sınava Manuel Çoktan Seçmeli Soru Ekleme 

• Moodle'da Soru Bankasından Bir Sınava Soru Ekleme 

• Moodle'da Bir Sınava Rastgele Soru Ekleme 

 

 

 

 



4 | S a y f a  

 

Her bir sorunun puanı ilgili kutucuğa girildikten sonra elde edilen toplam puanın sınav 

düzenleme sayfasının en üst bölümünde yer alan  

kutucuğuna da girilip Kaydet butonuna basılması gerekmektedir. En yüksek not ve 

Toplam not değerlerinin eşi olması gerekmektedir (Bkz. Şekil 4). 

 

Şekil 4 Toplam sınav puanı (en yüksek not) ayarlama 

İlgili düzenlemeler yapıldıktan sonra sınav ayarları sayfası Düzenle menüsü altından 

Önizleme seçeneğine tıklayarak soru puanlarının öğrencilere nasıl gözükeceğini 

görüntüleyebilirsiniz. 

 

Şekil 5  Sınav önizleme 

Şekil 6’da görüldüğü üzere sorunun sol tarafında soru puanı görüntülenecektir. Şekil 

6’daki zor olarak eklenen 7. sorunun puanı için “30,00 üzerinden işaretlenmiş” ifadesi 

yer almaktadır. 

 

Şekil 6 Soru puanını önizleme 


