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AKADEMİSYENLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU 

Moodle'da Açık Uçlu Sınav Cevaplarını Görüntüleme 
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AÇIK UÇLU SINAV CEVAPLARINI GÖRÜNTÜLEME 

Tamamlanmış ya da devam etmekte olan bir sınava verilen cevapları görüntülemek 

için ilk olarak ders sayfasında ilgili sınav tıklayınız. Şekil 1’de örnek olarak Sınav 5 

(Açık Uçlu sınav) etkinliği oluşturulmuştur.  

 

Şekil 1 Sınavı görüntüleme 

Açılan sınav sayfasında sınav ayarları ile ilgili bir özet görüntülenecektir. Burada, İzin 

verilen uygulama sayısı: 1, her öğrencinin sınavı azami 1 defa alabileceği anlamına 

gelmektedir. Uygulamalar: 2 ise, bu durumda, 2 öğrencinin sınavı uyguladığını ifade 

etmektedir.  menüsü altındaki Cevaplar seçeneğine tıklayarak ilgili öğrenci 

cevaplarını görüntüleyebiliriz. 

 

Şekil 2 Sınav cevaplarını görüntüleme 
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Açılan sınav raporu sayfasındaki Rapora ne dahil edilecek bölümünden “sınava giren 

kayıtlı kullanıcılar” seçeneğini seçip Denemeler bölümünde amacımıza uygun 

seçeneği seçebiliriz. Örneğin, sadece sınavını bitiren öğrencilerin cevaplarını 

görüntülemek istersek sadece Bitti seçeneğini seçili hale getirmemiz gerekecektir 

(Bkz. Şekil 3). 

 

Şekil 3 Sınav cevapları sayfası-1 

Aynı sayfanın Görüntüleme seçenekleri bölümünde ise raporda görüntülenmesini 

istediğimiz soruyla ilgili seçenekleri (Soru metni, cevap, doğru cevap) seçebiliriz (Bkz. 

Şekil 4). Raporda görüntülenmesini istediğimiz ayarlamaları tamamladıktan sonra 

 butonuna tıkladığımızda sayfanın altında ilgili rapor görüntülenecektir. 

 

Şekil 4 Sınav cevapları sayfası-2 
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Her kullanıcının 1 uygulama hakkı olan ilgili sınavda sınavı bitirmiş olan 2 öğrencinin 

rapora eklenen bilgileri Şekil 5’teki gibi görüntülenecektir. Öğrencilerin metin kutusuna 

yazdıkları cevaplar bu bölümde görüntülenirken ekledikleri dosyalar 

görüntülenememektedir. Her bir öğrencinin eklediği soruları görüntülemek için bu 

sayfadaki Uygulamaları incele metnine tıklamak gerekmektedir.  

Diğer önemli bir ayrıntı ise Tablo verilerini indir dediğimizde öğrencilerin eklemiş 

oldukları sınav eklerinin toplu olarak inmeyeceğidir. Yazılı sınav etkinliğinin bu 

kısıtından dolayı açık uçlu soruları metin editörü yoluyla dosya eki istemeden sınav 

hazırlamak bir çözüm yolu olabilecekken, ek eklemenin zorunlu olduğu sınavlarda 

öğrenci cevaplarını toplu olarak indirebilmek için Sınav etkinliği yerine Ödev 

etkinliğinin kullanılması önerilmektedir.  

 

Şekil 5 Rapor görüntüleme 
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Her bir öğrenci için Uygulamaları incele dediğimizde ilgili öğrencinin her bir soruya 

verdiği cevap ve varsa eklediği dokümanlar görüntülenecektir. Aşağıdaki örnek 

görünümde öğrencinin Soru 1 için yüklemiş olduğu Answers.pdf dosyasını indirmek 

için ilgili metne tıklamak gerekmektedir (Bkz. Şekil 6). Öğrencilerin dosya 

yüklemelerinin zorunlu olduğu sınavlar hazırlanırken indirilen dosyaların karışmaması 

için sınav yönergesine (Sınav açıklaması bölümüne) eklenecek dosyaların 

isimlendirilmesine dair standart bir format belirlenebilir. 

 

Şekil 6 Öğrenci cevapları 


