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AKADEMİSYENLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU 

Moodle'da Belirli Öğrenciler için Mazeret Sınavı Oluşturma 
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BELİRLİ ÖĞRENCİLER İÇİN MAZERET SINAVI OLUŞTURMA  

Moodle’da belirli öğrenciler için bir sınav oluşturmak için diğer bir deyişle eklenen 

sınavı bazı öğrencilerin görmesini istemediğimiz durumlarda bir gruba özgü sınav 

oluşturmak mümkündür. Normal koşullarda eklemiş olduğumuz sınav etkinliği, ilgili 

derse kayıtlı tüm öğrencilere açık olacaktır. Ancak, sağlık raporu vb. yasal sebeplerle 

sınava giremeyen öğrencilere mazeret sınavı yaptığımızda eklediğimiz sınavı sadece 

ilgili öğrencinin görmesi gerekecektir. Bu gibi durumlarda sınav oluşturmaya 

başlamadan önce ilk olarak ilgili sınavı alacak öğrenci grubunun tanımlanması 

gerekmektedir. Bunun için ilgili ders sayfasındayken Şekil 1’de görüldüğü gibi 

 ikonuna tıklamak gerekmektedir. 

 

Şekil 1 Katılımcıları seçme 
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Açılan Katılımcılar sayfasının sağ üst köşesindeki menüsü altından Gruplar 

seçeneğini seçiniz (Bkz. Şekil 2).  

 

Şekil 2 Gruplar menüsü 

Açılan sayfadaki (Bkz. Şekil 3)  butonuna tıklayınız.  

 

Şekil 3 Grup oluşturma 
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Açılan sayfada (Bkz. Şekil 4) gruba bir isim vererek sayfanın altındaki  

butonuna tıklayınız.  

 

Şekil 4 Grup bilgilerini tanımlama 

Şekil 5’teki gibi oluşturulan grup ismi Gruplar bölümünde görüntülenecektir. Örnek 

olarak Mazeret Sınavı Grubu isimli bir grup oluşturulmuştur. Bu gruba kullanıcı 

ekleyebilmek için butonuna tıklayınız. 

 

Şekil 5 Gruba kullanıcı ekleme 
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Açılan sayfada mazeret sınavını almasını istediğiniz öğrenciyi seçerek ortadaki Ekle 

butonuna basınız. İlgili öğrenci böylece Grup üyeleri bölümüne aktarılacaktır (Bkz. 

Şekil 6).   

 

Şekil 6 Kullanıcıları gruba aktarma 

Şekil 6’da yer alan butonuna tıklandığında Şekil 7’deki gruplar sayfası 

görüntülenecektir. Burada Mazeret Sınavı Grubu(1), grupta 1 öğrenci olduğunu 

sağdaki Öğrenci 1 test ise gruba eklenmiş olan öğrenci bilgilerini ifade etmektedir. 

 

Şekil 7 Gruplar sayfası 
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Grup oluşturulup ilgili öğrenciler gruba aktarıldıktan sonra ders sayfasına sınav 

etkinliği eklenecektir. İstenilen haftanın altına gelinip Yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle 

butonuna tıklamak gerekmektedir.  

Bu bölümde “Moodle'da Sınav Ön Ayarlarını Yapma” isimli destek materyalinde 

açıklanan ön ayarlamalar aynen yapılacaktır. 

Sınav ayarları sayfasında farklı olarak sınavı alacak olan grubun belirlenmesi 

gerekmedir. Şekil 8’deki Genel eklenti ayarları bölümünde Grup modu kısmında 

Ayrı gruplar seçeneğinin seçilmesi gerekmektedir. 

 

Şekil 8 Grup modu seçme 

Sınav ayarları sayfasında aşağıya inildiğinde Erişilebilirliği sınırla bölümünde 

Kısıtlama Ekle’ye tıklamak gerekmektedir (Bkz. Şekil 9). 

 

Şekil 9 Kısıtlama ekleme 
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Açılacak olan Kısıtlama ekle… sayfasından (Bkz. Şekil 10) Grup seçeneği seçilmelidir. 

 

Şekil 10 Kısıtlama türü seçme 

Böylece Şekil 11’deki gibi Erişilebilirliği sınırla sayfasındaki Grup bölümü aktive 

olacaktır. Buradan belirlemiş olduğumuz grubu seçmemiz gerekmektedir. Böylece 

eklenen sınav seçilen gruba görünür olacaktır. Son olarak   

butonuna tıklayınca mazeret sınavı eklenmiş olacaktır. 

 

Şekil 11 Grup seçme 
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Böylece Şekil 19’da görüldüğü üzere ilgili mazeret sınavı ders sayfasına eklenmiş 

olacaktır.  

 

Şekil 12 Mazeret sınavını görüntüleme 


