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H5P İLE VİDEOLARA İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ EKLEME 

Moodle’a eklediğimiz videolara içindekiler (bookmark-yer imi) ekleyerek öğrencilerin 

video içerisinde bizim belirlediğimiz başlıklara göre gezinmelerini sağlayabiliriz. 

Öğrenciler yer imleri sayesinde videonun tamamını izlemek zorunda kalmadan ihtiyaç 

duydukları bölümleri kolaylıkla bulabilirler. Ayrıca, içindekiler bölümü videonun hangi 

içerik üzerine oluşturulduğunu göstermektedir.  

Moodle’da bir videoya içindekiler bölümü ekleyebilmek için H5P eklentisi 

kullanılmaktadır. Moodle’da H5P ile bir videoya içindekiler ekleyebilmek için ilk olarak 

ilgili ders sayfasının sağ üst köşesindeki  butonuna tıklayarak düzenleme 

moduna geçmek gerekmektedir (Bkz. Şekil 1).  

 

Şekil 1 düzenleme modunu açma 
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Düzenleme modunu açtıktan sonra videoyu ekleyeceğimiz haftanın altında yer alan 

 metnine tıklamak gerekir (Bkz. Şekil 2).  

 

Şekil 2 yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle 

Böylece açılacak olan yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle listesinden 

seçilir ve ekle butonuna tıklanır (Bkz. Şekil 3).  

 

Şekil 3 etkinlikler listesinden H5P etkileşimsel içerik türünü seçme 
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Ekle butonuna tıkladıktan sonra H5P düzenleme sayfası açılacaktır (Bkz. Şekil 4 & şekil 

5). Şekil 4’teki açıklama bölümüne ilgili materyalle ilgili ders sayfasında 

görüntülenmesini istediğiniz bir açıklama ekleyebilirsiniz.  

 

Şekil 4 H5P düzenleme sayfası-1 

Aynı sayfada aşağıya inildiğinde editör bölümünde H5P içerik türü seçilir. İçerik 

türlerinden interactive video seçeneği yanında yer alan seçeneğine tıklanır 

(Bkz. Şekil 5). 

 

Şekil 5 H5P düzenleme sayfası-2 
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Açılan sayfada ınteractive video seçeneğiyle ilgili demo içerik görüntülenecektir. 

Interactive video seçeneğini kullanmak için  butonuna tıklanır (Bkz. Şekil 6).  

 

Şekil 6 Interactive (etkileşimli) video 

Böylece interactive video düzenleme sayfası açılacaktır. İlk olarak bir video eklemek 

gerekmektedir. Videoyu eklemek için   simgesine tıklanır (Bkz. Şekil 7). 

 

Şekil 7 video ekleme 
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Açılan menüden iki farklı şekilde video yüklemek mümkündür.  Bilgisayarınızda önceden 

oluşturup kaydetmiş olduğunuz bir videoyu video dosyası ekle bölümünden 

ekleyebilirsiniz ya da YouTuba’a yüklemiş olduğunuz bir videonun bağlantısını enter 

video url bölümüne kopyaladıktan sonra  butonuna tıklayabilirsiniz. Ekleyeceğiniz 

videoların tarayıcı tarafından desteklenmesine ilişkin bir problem yaşamamak için 

eleyeceğiniz vidoyu webm veya mp4 formatında kullanabilirsiniz (Bkz. Şekil 8). 

 

Şekil 8 Bilgisayara kayıtlı bir videoyu yükleme 
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Videoyu ekledikten sonra  şeklinde video görseli görüntülenecektir (Bkz. Şekil 

9).  Videoyu ekledikten sonra etkileşim sekmesine geçebilirsiniz. 

 

Şekil 9 videoya etkileşim ekleme 

Etkileşim sekmesine geçtikten sonra videonun alt ve üst kısmında çeşitli öğeler 

görüntülenecektir. Videonun alt kısmında yer alan oynat butonuna basarak videoyu 

oynatabilir ve yer imi (bookmark) eklemek istediğiniz noktada durdurabilirsiniz (Bkz. 

Şekil 10).  

 

Şekil 10 video oynatma seçenekleri 
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Örneğin, şekil 11’de eklenmiş olan videonun 0:17. Saniyesine gelince video 

durdurulmuş ve bu noktaya bir yer imi eklemek için videonun alt kısmındaki oynatma 

seçeneklerinin yanında yer alan   simgesine tıklanmıştır. 

 

Şekil 11 bookmark (yer imi) ekleme-1 

 simgesinin tıklandığı saniyede add bookmark at 0:17 metni görüntülenecektir( 

Bkz. Şekil 12).  

 

Şekil 12 bookmark (yer imi) ekleme-2 
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Bu yer imine ilgili saniyede anlatılmaya başlanacak olan içeriğie uygun bir isim yazıp 

enter tuşuna basabilirsiniz (Bkz. Şekil 13).  

 

Şekil 13 bookmark (yer imi)’a isim verme 

Benzer şekilde videoyu oynatarak istediğiniz saniyelere aynı şekilde yer imi 

ekleyebilirsiniz.  simgesine tıkladığınızda eklemiş olduğunuz yer imleri zaman 

sırasında uygun olarak şekil 14’teki gibi görüntülenecektir.  

 

Şekil 14 bookmark listesini görüntüleme 
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Yer imleri sayfasında son olarak eklemiş olduğunuz öğrenme materyaline bir başlık 

yazıp (Bkz. Şekil 15) sayfanın en altında yer alan   butonuna basabilirsiniz.  

 

Şekil 15 içeriğe isim verme 

Gerekli düzenlemeleri tamamladıktan sonra ders sayfasının sağ üst köşesindeki 

 butonuna tıklayarak düzenleme modunu kapatmanız gerekmektedir 

(Bkz. Şekil 16).  

 

Şekil 16 düzenlemeyi kapatma 
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Böylece eklemiş olduğunuz H5P materyali ilgili hafta altında görüntülenecektir. Şekil 

17’deki gibi   benzer bir içerik görüntülenecektir. Öğrenciler bu 

materyale tıklayarak ilgili videoyu içindekiler bölümüyle görüntüleyeceklerdir. 

 

Şekil 17 materyali görüntüleme 
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H5P İLE ETKİLEŞİMLİ VİDEO OLUŞTURMA 

Moodle’a eklemiş olduğumuz materyaller öğrencilerin çoğunlukla kendilerine uygun bir 

zamanda çalışabilecekleri öğrenme materyalleri olacağından öğrenci-öğrenci ya da 

öğrenci-eğitmen etkileşimi yerini öğrenci-içerik etkileşimine bırakacaktır. Moodle’a 

eklenen video materyallere çeşitli etkileşim öğeleri ekleyerek öğrencilerin içerikle 

etkileşimini arttırmak mümkündür. Videolara; çeşitli ek açıklamalar, linkler ve/veya farklı 

türlerde sorular eklemek mümkündür. Böylece, öğrenci içeriği izlerken belirlenen süre 

gelince video otomatik/isteğe bağlı olarak durabilir, öğrenci süreç içerisinde öğrenmesini 

sorularla sınayabilir ya da çeşitli bağlantılar ekleyerek ek bilgiye ulaşabilir. 

Moodle’da H5P ile eklediğiniz videolara aşağıdaki özellikleri ekleyerek videoları 

etkileşimli hale getirebilirsiniz: 

• Bir ya da birden fazla doğru cevaplı çoktan seçmeli soru 

• Açık uçlu soru 

• Boşluk doldurma sorusu 

• Sürekle-bırak sorusu 

• Etkileşimli özet 

• Doğru/yanlış sorusu 

• Kelime işaretleme 

• Resim 

• Tablo 

• Etiket 

• Metin 

• Bağlantı 

(https://H5P.org/interactive-video) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://h5p.org/interactive-video


Sayfa | 14  
 

Moodle’da H5P ile etkileşimli video oluşturmak için ilk olarak ilgili ders sayfasında 

iken sayfanın sağ üst köşesindeki (Bkz. Şekil 18)  butonuna basarak 

düzenleme modunu açmak gerekmektedir. 

 

Şekil 18 düzenleme modunu açma 

Düzenleme modunu açtıktan sonra etkileşimli videouyu eklemek istediğimiz haftanın 

altındaki   metnine tıklayınız (Bkz. Şekil 19).  

 

Şekil 19 yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle 
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Açılan yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle sayfasından H5P etkileşimsel içerik 

seçeneğini seçip  butonuna tıklayınız (Bkz. Şekil 20).  

 

Şekil 20 H5P etkileşimsel içerik ekleme 

Açılacak olan H5P içerik türlerinden interactive video seçeneğinin yanında yer alan 

 butonuna tıklayınız. İçerik türünü  kutucuğuna yazarak da kolayca 

bulabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri içerik türünü seçerken 

 kutucuğunun işaretlenmiş olmasıdır (Bkz. Şekil 21).  

 

Şekil 21 Interactive video ekleme 
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Interactive video türü seçildikten sonra  bölümünden içeriğe ders 

sayfasında görüntülenecek bir isim vermek gerekmektedir. Sonrasında video 

yükle/göm sekmesi altından + seçeneğine tıklayarak videoyu ekleyebilirsiniz (Bkz. 

Şekil 22).  

 

Şekil 22 Video yükleme/gömme 

Videoyu ekledikten sonra  sekmesine tıklayarak videoya eklenebilecek 

etkileşim öğelerini videonun üst bölümünde görüntüleyebilirsiniz (Bkz. Şekil 23).  

 

Şekil 23 Videoya etkileşim ekleme 



Sayfa | 17  
 

Videoya bağlantı ekleme 

Bu kılavuzda örnek olarak 3 etkileşim türünün nasıl ekleneceği anlatılacaktır. İlk olarak 

videoya bir bağlantının nasıl ekleneceği anlatılacaktır. Şekil 24’te görüldüğü üzere ilk 

olarak videonun bağlantının ilk görüntüleneceği zaman noktasına geldikten sonra 

(videoyu oynatıp ilgili noktada durdurmak gerekmektedir) videonun üst kısmında yer 

alan etkileşim öğelerinden  simgesine tıklanır.  

 

Şekil 24 videoya bağlantı ekleme 

İlgili simgeye tıklanınca şekil 25’teki bağlantı ayarları açılır. Görüntülenme süresi, 

eklenecek bağlantının hangi zaman diliminde görüntüleneceğini göstermektedir. 

Aşağıdaki bağlantı, 10 sn. Boyunca 14.08 ile 24.08. Saniyeler arasında görünür 

olacaktır.  seçildiğinde video 14.08. Saniyede otomatik olarak duracaktır. 

Title’ın altında yer alan metin kutusuna yazılan metin, bağlantının video üzerinde hangi 

isimle görüntüleneceğini göstermektedir. Url bölümüne ise görüntülen metne tıklanınca 

açılacak olan bağlantı yazılmaktadır. Son olarak ayarları kaydetmek için  butonuna 

basmak gerekmektedir. 
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Şekil 25 bağlantı ayarlarını düzenleme 

Ayarlar tamamlandıktan sonra  etiketi video üzerinde görüntülenecektir. 

Etiketi taşıyarak görünür bir noktaya bırakmak yeterli olacaktır (Bkz. Şekil 26).        

 

Şekil 26 eklenen bağlantıyı video üzerinde uygun yere yerleştirme 

 

Videoya doğru/yanlış tipi soru ekleme 

İkinci etkileşim türü olarak doğru/yanlış (true/false question) tipinde bir soru 

eklenecektir. Eklenecek sorunun ilk kez görüntüleneceği zamanda videoyu 

durdurduktan sonra videonun üst kısmında yer alan etkileşim öğelerinden  

simgesine tıklanır (Bkz. Şekil 27).  
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Şekil 27 Doğru/yanlış sorusu ekleme 

Doğru/yanlış simgesine tıklanınca aşağıdaki ayarlar sayfası açılacaktır. Görüntülenme 

süresi, eklenecek bağlantının hangi zaman diliminde görüntüleneceğini göstermektedir. 

Aşağıdaki bağlantı, 10 sn. Boyunca 34.346 ile 44.346. Saniyeler arasında görünür 

olacaktır.  seçildiğinde video 34.346. Saniyede otomatik olarak duracaktır. 

Buton ve poster ise sorunun video üzerinde ne şekilde görüntüleneceğini belirtir. Buton 

seçildiğinde  simgesi video üzerinde görüntülenecek ve öğrenci ilgili simgeye 

tıkladığında soru görüntülenecektir. Poster seçildiğinde ise doru açık olarak video 

üzerinde görüntülemektir. Etiket ise buton simgesinin yanında yer alan açıklamadır (Bkz. 

Şekil 28). 

 

Şekil 28 doğru/yanlış sorusunun görüntülenme süresini ayarlama 

Aynı sayfada altta inildiğinde ise soru ifadesinin yazılacağı soru etiketi altında yer alan 

metin kutusu yer almaktadır. Doğru yanlış seçeneklerinden işaretlenecek olan seçenek, 

sorunun doğru cevabına tekabül edecektir. Soru kısmına yazılan ifade doğru ise alt 



Sayfa | 20  
 

kısımda doğru seçeneğinin yanlış ise yanlış seçeneğinin seçilmesi gerekmektedir. Son 

olarak   butonuna basarak ayarları kaydediniz (Bkz. Şekil 29). 

 

Şekil 29 doğru/yanlış sorusu ayarlarını düzenleme  

Şekil 13’te görüldüğü gibi soru butonu video üzerinde seçilen zamanda 

görüntülenecektir. Soru simgesini öğrencilerinizin kolaylıkla görebileceği bir noktaya 

konumlandırabilirsiniz ya da  tıklayarak soru ayarlarında değişiklik yapabilirsiniz. 

 

Şekil 30 soruyu video üzerinde konumlandırma 

Videoya tek doğru cevaplı çoktan seçmeli soru ekleme  

Videoya eklenebilecek soru tiplerinden bir diğeri ise tek doğru cevaplı çoktan seçmeli 

soru tipidir. Çoktan seçmeli soru tipi eklemek için H5P içine gömmüş olduğumuz 
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videonun hangi anında (dakika:saniye) etkileşimin görünür olmasını istiyorsak ilgili anda 

videoyu durdurduktan sonra videonun üst kısmında yer alan   simgesine tıklanır.  

 

Şekil 31 çoktan seçmeli soru ekleme 

Böylece, çoktan seçmeli soru türünün ayarları aşağıdaki şekilde açılır. Soru etiketi 

altındaki metin kutusuna soru ifadesi yazılır. Alternative etiketi altındaki her bir metin 

kutusuna cevap şıkları yazılır. İstenilen sayıda şık eklenebilir. Burada dikkat edilmesi 

gereken nokta ilk seçeneğin doğru cevap olması gerektiğidir. Tüm seçenekler 

eklendikten sonra  butonuna basarak ayarlar kaydedilir.  
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H5P İLE ETKİLEŞİMLİ SUNUM HAZIRLAMA 

Ders sunumlarınızı etkileşimli bir formatta Moodle platformunda oluşturularak 

öğrencilerinizin aktif bir şekilde içerik ile etkileşimde bulunarak öğrenmelerini 

sağlayabilirsiniz.  Sunumlarınızı etkileşimli hale getirirken mevcut sunum 

dokümanlarınızda her bir slaytta yer alan metinleri kopyala-yapıştır yöntemiyle Moodle’a 

aktarabilirsiniz. Sunumu etkileşimli getirmek için ise sunuma çeşitli soru türleri, 

bağlantılar, slaytlar arası geçişler ekleyebilirsiniz. 

Moodle’da etkileşimli sunum oluşturmak için H5P eklentisi kullanılmaktadır. Etkileşimli 

sunum oluşturmak için ilk olarak etkileşimli sunum eklemek istediğiniz ders sayfasının 

sağ üst köşesinde yer alan  butonuna tıklayarak düzenlemeyi aktif gale 

getirmeniz gerekmektedir (Bkz. Şekil 32).  

 

Şekil 32 düzenleme modunu açma 

Düzenleme modu aktifken/açıkken hangi haftanın altına etkileşimli sunum eklenecekse 

ilgili haftanın altında yer alan  metnine tıklayınız (Bkz. Şekil 33).  

 

Şekil 33 yeni bir etkinlik ya da kaynak ekleme 
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Açılan yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle sayfasındaki etkinlikler listesinden 

 seçeneğini seçip  butonuna tıklayınız (Bkz. Şekil 34).  

 

Şekil 34 H5P etkileşimsel içerik etkinliğini seçme 

Açılan sayfadaki H5P içerik türlerinden course presentation seçeneğinin yanında yer 

alan butonuna tıklayınız (Bkz. Şekil 35).  

 

Şekil 35 H5P etkileşimsel içerik türlerinden ders sunumunu (course presentation) 

seçme 
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Böylece etkileşimli sunum hazırlama sayfası açılacaktır (Bkz. Şekil 36). Sunum 

sayfasının alt kısmında aşağıdaki menü seçenekleri yer almaktadır: 

yeni bir slayt (sunum sayfası) ekleme 

  var olan slaytı kopylama 

  slayt arka plan rengini ayarlama 

slayt sayfasının bir sola taşıma (ön sıraya alma) 

slayt sayfasını bir sağa taşıma (arka sıraya alma) 

slayt silme 

 

Şekil 36 sunum sayfası ayarları 
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Şekil 36’daki etkileşimli sunum sayfasının üst kısmında ise aşağıdaki menü seçenekleri 

yer almaktadır: 

 metin ekleme 

 bağlantı ekleme 

 görsel ekleme 

 şekil ekleme 

 video ekleme 

  slaytta gitme 

 ses ekleme 

 boşluk doldurma 

 tek doğru cevaplı çoktan seçmeli soru ekleme 

 birden fazla doğru cevaplı çoktan seçmeli soru ekleme 

 doğru/yanlış türü soru ekleme 
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Sunuma görsel ekleme 

Sunuma görsel ekleyebilmek için slayt sayfasının üst kısmında yer alan  simgesine 

tıklanır. Böylece şekil 37’deki sayfa açılacaktır. İlk olarak  butonuna basarak 

bilgisayarınızdan gerekli görseli seçip ekleyebilirsiniz. Alternative text etiketi altıdaki 

metin kutusuna yazılacak açıklama, resim seslendirmesinde ve resmin bir şekilde 

yüklenemediği durumlarda açıklama olarak gösterilecektir. Bu kutucuğa eklenen resmi 

tanımlayan bir açıklama yazabilirsiniz. Hover text etiketi altındaki metin kutusuna imleç 

resmin üstünde geldiğinde görüntülenmesi istenen açıklama yazılır. Bu sayfadaki temel 

ayarlar yapıldıktan sonra  butonuna basarak yaptıklarınızı kaydedebilirsiniz. 

Böylece seçilen resim slayt sayfasına eklenmiş olacaktır. 

 

Şekil 37 görsel ekleme 

Not: bu sayfanın açılabilmesi için “moodle'da H5P ile etkileşimli sunum hazırlama” 

başlığından itibaren belirtilen adımların takip edilmesi gerekmektedir. 
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Sunuma metin ekleme 

Daha önceden hazırlamış olduğunuz slaytları moodle’da etkileşimli sunum haline 

getirirken sıklıkla kullanacağınız öğelerden biri de metin ekleme olacaktır. Bir etkileşim 

öğesi olmasa da kullanılacak temel öğelerden biri olduğu için bu bölümde açıklanmıştır. 

H5P ile etkileşimli sunum oluştururken slaytlara metin eklemek için slayt sayfasındaki 

 görseline tıklamak gerekmektedir. Böylece, şekil 38’deki metin ekleme sayfası 

açılacaktır. Text etiketi altındaki metin editörüne gerekli metni ekleyip düzenleyerek 

 butonuna tıklayınca metin slaytta eklenmiş olacaktır. 

 

Şekil 38 metin ekleme 

Not: bu sayfanın açılabilmesi için “moodle'da H5P ile etkileşimli sunum hazırlama” 

başlığından itibaren belirtilen adımların takip edilmesi gerekmektedir. 

 

Sunuma boşluk doldurma türü soru ekleme  

Moodle’a ekleyeceğiniz sunumları etkileşimli hale getirecek olan öğe çeşitli soru 

tiplerinin slaytlara eklenmesi yoluyla olacaktır. Bu soru türlerinden biri boşluk doldurma 

soru türüdür. Bu bölümde boşluk-doldurma sorusunun nasıl ekleneceği anlatılacaktır. 

Ancak, diğer soru türleri de benzer şekilde eklenebilmektedir. Boşluk doldurma sorusu 

ekleyebilmek için H5P ile course presentation ekledikten sonra soruyu eklemek 
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istediğiniz slayt sayfasındayken  simgesine tıklanır.  Böylece, şekil 39’daki sayfa 

açılacaktır. Başlık bölümüne eklenen etkinliği tanımlayan bir isim verebilirsiniz. Task 

description etiketi altındaki metin kutusuna yazılacak olan metin öğrenci için yönerge 

niteliğindedir. Bu kısma, öğrenciden beklenen ifade yer almalıdır. Örneğin, “boşluğu 

doldurunuz.”  Şeklinde bir yönerge yazılabilir. Line of text etiketinin en altında yer alan 

metin kutusuna soru ifadesi yazılır. Metim kutusu içinde yer alan örnekte de belirtildiği 

üzere öğrencinin yazması beklenen, boşluğua yazılacak olan kelime ** arasına yazılır.  

Oslo is the capital of *norway*. Örneğinde öğrencinin ** arasında yazılmış olan norway 

cevabını aynı formatta yazması beklenir. Eğer alternatif cevaplar kabul edilecekse 

taksim (/) işareti kullanılır.ör: *norway/norveç*. Eğer öğrenciye bir ipucu verilmek 

istenirse iki nokta (:) kullanılır. Ör: *norway/norweç: ıt starts with n* 

 

Şekil 39 boşluk doldurma tipi soru ekleme 

Not: bu sayfanın açılabilmesi için “moodle'da H5P ile etkileşimli sunum hazırlama” 

başlığından itibaren belirtilen adımların takip edilmesi gerekmektedir. 
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Sunuma video ekleme 

Moodle’a H5P ile ekleyeceğiniz sunumlara video da eklemek mümkündür. Bunun video 

eklemek istediğimiz slayt sayfasının üst kısmında yer alan   tıklanır. Böylece, şekil 

40 açılacaktır. Bu sayfada ekleyeceğiniz videoya bir başlık ekledikten sonra video 

sources bölümünden video dosyası yükle bölümünden bilgisayarınızda kayıtlı olan bir 

dosyası ekleyebilir ya da youtube videosu kullanmak için ilgili video bağlantısını enter 

video url bölümüne kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Sırasıyla,  ve  

butonlarına tıklayarak videoyu slayt üzerine yerleştirip konumlandırabilirsiniz. 

 

Şekil 40 video ekleme 

 

Not: bu sayfanın açılabilmesi için “moodle'da H5P ile etkileşimli sunum hazırlama” 

başlığından itibaren belirtilen adımların takip edilmesi gerekmektedir. 

Şekil 36’da gösterilen slayt altında yer alan öğeleri kullanarak slayt arka plan renklerini 

değiştirebilir, slayt sıralamasını ayarlayabilirsiniz. Slayt sayfasının üst bölümünde yer 

alan diğer öğeleri de benzer şekilde sunumunuza ekleyerek etkileşimli sunumlar 

oluşturabilirsiniz. 
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H5P İLE DİYALOG KARTLARI OLUŞTURMA  

Moodle’da diyalog kartları oluşturabilmek için  H5P eklentisi kullanılmaktadır. Bunun için 

ilk olarak ilgili ders sayfasının sağ üst öşesindeki  butonuna tıklayarak 

düzenleme moduna geçmek gerekmektedir (Bkz. Şekil 41).  

 

Şekil 41 düzenleme modunu açma 

 

Düzenleme modunu açtıktan sonra videoyu ekleyeceğimiz haftanın altında yer alan 

 metnine tıklamak gerekir (Bkz. Şekil 42).  

 

Şekil 42  yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle 
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Böylece açılacak olan yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle listesinden 

seçilir ve ekle butonuna tıklanır (Bkz. Şekil 43).  

 

Şekil 43 etkinlikler listesinden H5P etkileşimsel içerik türünü seçme 

Açılan H5P içerik türlerinden dialog cards yanındaki  butonuna tıklayınız 

(Bkz. Şekil 44). 

 

Şekil 44 dialog cards ekleme-1 



Sayfa | 33  
 

Açılan sayfada (Bkz. Şekil 45)  butonuna basarak diyalog kart oluşturmaya 

başlayabilirsiniz. 

 

Şekil 45 dialog cards ekleme-2 

Böylece diyalog kart oluşturma sayfası açılacaktır.  butonuna 

tıklayarak burada diyalog kartları ekleyebilirsiniz. Şekil 6’da görüldüğü üzere metin, 

cevap ve görsel isimli üç başlık görüntülenmektedir.  Şekil 46’da ingilizce böcek 

isimlerinin türkçe çevirisini pratik etmeye yönelik bir etkileşim öğesi eklenmiştir. Örneğe 

göre, öğrenci aphid ve görseli kartın bir yüzünde, karta tıkladığı zaman arka yüzünde 

ise cevap kutucuğuna yazılan türkçe karşılığını görüntüleyecektir. Tekrar edilmesi 

gereken bilgileri verirken bu tür diyalog kartları faydalı olacaktır. Aynı sayfada ses öğesi 

de eklenerek öğrencinin telaffuzu da pratik etmesini sağlayabilirsiniz. 
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Şekil 46 dialog cards ekleme-3 

Benzer şekilde  butonuna tıklayarak bir öğrenme materyaline 

birden fazla diyalog kartı ekleyebilirsiniz (Bkz. Şekil 47).  

 

Şekil 47 dialog cards ekleme-4 
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Sonuç olarak, öğrenci şekil 48’de görüntülendiği şekilde her bir diyalog kartını

 butonuna basarak arka yüzündeki türkçe çevirisini görüntüleyecektir. 

 

Şekil 48 eklenen diyalog kartı görüntüleme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sayfa | 36  
 

H5P İLE KELİME İŞARETLEME ETKİLEŞİMİ OLUŞTURMA 

Moodle’a eklediğimiz videolara içindekiler (bookmark-yer imi) ekleyerek öğrencilerin 

video içerisinde bizim belirlediğimiz başlıklara göre gezinmelerini sağlayabiliriz. 

Öğrenciler yer imleri sayesinde videonun tamamını izlemek zorunda kalmadan ihtiyaç 

duydukları bölümleri kolaylıkla bulabilirler. Ayrıca, içindekiler bölümü videonun hangi 

içerik üzerine oluşturulduğunu göstermektedir.  

Moodle’da bir videoya içindekiler bölümü ekleyebilmek için H5P eklentisi 

kullanılmaktadır. Moodle’da H5P ile bir videoya içindekiler ekleyebilmek için ilk olarak 

ilgili ders sayfasının sağ üst öşesindeki  butonuna tıklayarak düzenleme 

moduna geçmek gerekmektedir (Bkz. Şekil 49).  

 

Şekil 49 düzenleme modunu açma 
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Düzenleme modunu açtıktan sonra videoyu ekleyeceğimiz haftanın altında yer alan 

 metnine tıklamak gerekir (Bkz. Şekil 50).  

 

Şekil 50  yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle 

Böylece açılacak olan yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle listesinden 

seçilir ve ekle butonuna tıklanır (Bkz. Şekil 51).  

 

Şekil 51 etkinlikler listesinden H5P etkileşimsel içerik türünü seçme 
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Kelime işaretleme etkileşimi oluşturmak için H5P içerik türlerinden mark the words 

seçeneği yanındaki  butonuna tıklayınız (Bkz. Şekil 52).  

 

Şekil 52 mark the words etkileşimi ekleme 

 

Açılan sayfadaki (Bkz. Şekil 53) task description etiketi üstüne yönergeyi (öğrencinin 

yapması beklenen tanımlar) textfield altındaki metin kutusuna ise kelime işaretleyeceği 

metni yapıştırmak gerekmektedir. Öğrenciden istenen eylem, verilen bir metin içindeki 

amaca uygun kelimeleri fare imleciyle işaretlemesi olacaktır. İşaretlenen kelimelerden 

hangilerinin istenen kelimeler olduğunu ilgili kelimeleri ** içine yazarak belirtmek 

gerekmektedir. 
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Şekil 53 mark the word ayarları 

 

Şekil 54’te görüldüğü şekilde textfield alanına eklenen metinde tarihler iki asteriks** 

arasına alınmıştır. 

 

Şekil 54 mark the words doğru kelimeleri belirleme 



Sayfa | 40  
 

Böylece ders sayfasına eklenmiş olan etkinliğe tıklandığında şekil 55’te görüldüğü üzere 

öğrenci tarafından doğru işaretlenen kelimeler yeşil renk ile işaretlenip +1 puan ile 

gösterilirken yanlış işaretlememeler kırmızı renk ile işaretlenip -1 puan ile 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 55 etkinliği görüntüleme 
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  H5P İLE BOŞLUK DOLDURMA ETKİLEŞİMİ OLUŞTURMA 

Moodle’da boşluk doldurma etkileşimi oluşturabilmek için  H5P eklentisi 

kullanılmaktadır. Bunun için ilk olarak ilgili ders sayfasının sağ üst öşesindeki  

butonuna tıklayarak düzenleme moduna geçmek gerekmektedir (Bkz. Şekil 56).  

 

Şekil 56 Düzenleme modunu açma 

 

Düzenleme modunu açtıktan sonra videoyu ekleyeceğimiz haftanın altında yer alan 

 metnine tıklamak gerekir (Bkz. Şekil 57). 
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Şekil 57 Yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle 

 
Böylece açılacak olan Yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle 

listesinden seçilir ve Ekle butonuna tıklanır (Bkz. Şekil 58). 

 

Şekil 58 Etkinlikler listesinden H5P Etkileşimsel İçerik türünü seçme 



Sayfa | 43  
 

 

Açılan H5P içerik türü sayfasından Fill in the Blanks seçeneği yanındaki  

butonuna tıklamak gerekmektedir (Bkz. Şekil 59). 

 

Şekil 59 Fill in the Blanks etkileşim türünü seçme-1 

 
 

Bir sonraki adımda açılan Şekil 60’daki sayfada görüldüğü üzere butonuna 

tıklamak gerekmektedir. 

 

Şekil 60 Fill in the Blanks etkileşim türünü seçme-2 
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Açılan Fill in the Blanks düzenleme sayfasında ilk olarak Başlık etiketi altına bir metin 

yazarak etkinliğin ders sayfasında ne şekilde/hangi isimle görüntüleneceğini 

ayarlayabilirsiniz (Bkz. Şekil 61). 

 

Şekil 61 Fill in the Blanks etkileşim türünü düzenleme-1 

 
Task description bölümüne öğrencinin görüntüleyeceği yönergeyi yazmak 

gerekmektedir. Text blocks bölümüne ise boşluk doldurma metnini yazmak 

gerekmektedir. Örneğin, İngilizce bir kelimenin Türkçe karşılığının öğrenci tarafından 

yazılması istenen bir etkinlikte Cat means *kedi/Kedi/KEDİ: It starts with K* in 

Turkish ifadesi yazılabilir. Cevap ** arasına yazılmalıdır. / ile ayrılan cevaplar alternatif 

cevapları göstermektedir. Yani, öğrenci kedi, Kedi ya da KEDİ yazdığında cevabı 

doğru kabul edilecektir. : işaretinden sonra yazılan It starts with K ise ipucu olarak 

eklenmişti (Bkz. Şekil 62). 

 
 

 

Şekil 62 Fill in the Blanks etkileşim türünü seçme-2 
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Son olarak sayfanın altındaki  butonuna tıklandığında aşağıdaki şekilde 

boşluk doldurma etkiği görüntülenecektir. Öğrenci   simgesine tıkladığında It starts 

with K açıklaması görüntülenecektir (Bkz. Şekil 63). 

 

Şekil 63 Fill in the Blanks etkileşim türünü görüntüleme-1 

 

Öğrenci soruyu doğru cevapladığında aşağıda geribildirim görüntüleyecektir. Boşluk 

doldurma etkinliğine aynı adımları izleyerek birden fazla boşluk doldurma metni eklemek 

de mümkündür. Şekil 64’teki sayfanın sağ üst köşesindeki  simgesine tıklayıp 

Ayarları düzenle seçeneğine tıklayarak mevcut etkinlik üzerinde değişiklik yapabilmek 

mümkündür. 

 

Şekil 64 Fill in the Blanks etkileşim türünü görüntüleme-2 
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H5P İLE SES DOSYASI PAYLAŞMA 

Moodle’da bir ses dosyası paylaşabilmek için ekleyebilmek için H5P eklentisi 

kullanılmaktadır. Bunun için ilk olarak ilgili ders sayfasının sağ üst köşesindeki 

 butonuna tıklayarak düzenleme moduna geçmek gerekmektedir (Bkz. Şekil 

65). 

 

Şekil 65 Düzenleme modunu açma 
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Düzenleme modunu açtıktan sonra videoyu ekleyeceğimiz haftanın altında yer alan 

 metnine tıklamak gerekir (Bkz. Şekil 66). 

 

Şekil 66 Yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle 

 

Böylece açılacak olan Yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle listesinden 

seçilir ve Ekle butonuna tıklanır (Bkz. Şekil 67). 

 

Şekil 67 Etkinlikler listesinden H5P Etkileşimsel İçerik türünü seçme 
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Açılan   içerik   türü   sayfasından Audio seçeneği yan ındaki  butonuna 

tıklayınız (Bkz. Şekil 68). 

 

Şekil 68 Audio içerik türünü seçme-1 

 

Açılan sayfadaki butonuna tıklayınız (Bkz. Şekil 69). 

 

Şekil 69 Audio içerik türünü seçme-2 
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Açılan Audio düzenleme sayfasında Başlık etiketi altındaki metin kutusuna ders 

sayfasında görüntülenecek bir başlık yazmak gerekmektedir. Source files 

bölümünden ses doyası yükle bölümünden bilgisayarınızda kayıtlı bir ses dosyasını 

ekleyebilirsiniz ya da webte yayımlanmakta olan bir ses dosyasını eklemek için ses 

dosyası bağlantısını “Ses kaynağının URLsini girin” bölümüne yapıştırabilirsiniz. 

Sayfasının alt kısmında Player modu tüm seçeneklerin görünür olmasını istemeniz 

durumunda Full seçebilirsiniz (Bkz. Şekil 70). 

 

Şekil 70 Audio içerik türünü düzenleme 

 

Ses dosyası oynatılırken etkinlik için gerekli olan bir metin ya da görsel eklemek için audio 

düzenleme sayfasının açıklama bölümündeki metin editörünü kullanabilirsiniz. Bir görsel 

eklemek için metin editöründeki  simgesine tıklayarak bilgisayarınızda kayıtlı bir 

görseli etkinliğe ekleyebilirsiniz (Bkz. Şekil 71). 

 

Şekil 71 Açıklama bölümüne görsel ekleme 
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Son olarak sayfanın altındaki  butonuna tıklayarak etkinliği Şekil 72’deki 

görüntüleyebilirsiniz. Etkinlikte eklenmiş olan görsel üst kısımda ses dokümanı ise 

görselin altında görüntülenecektir. Player mode Full seçildiği için öğrenci ses dosyasını 

oynatıp durdurabilecektir. 

 

Şekil 72 Etkinliği görüntüleme
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a 

 

H5P İLE ZAMAN ÇİZELGESİ OLUŞTURMA 

Moodle’da zaman çizelgesi ekleyebilmek için H5P eklentisi kullanılmaktadır. Bunun 

için ilk olarak ilgili ders sayfasının sağ üst köşesindeki  butonuna 

tıklayarak düzenleme moduna geçmek gerekmektedir (Bkz. Şekil 73). 

 

Şekil 73 Düzenleme modunu açma 
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Düzenleme modunu açtıktan sonra videoyu ekleyeceğimiz haftanın altında yer alan 

 metnine tıklamak gerekir (Bkz. Şekil 74). 

 

Şekil 74 Yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle 

 

Böylece açılacak olan Yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle listesinden 

seçilir ve Ekle butonuna tıklanır (Bkz. Şekil 75). 

 

Şekil 75 Etkinlikler listesinden H5P Etkileşimsel İçerik türünü seçme 
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Açılan içerik türü sayfasından Timeline seçeneği yanındaki  butonuna 

tıklamak gerekmektedir (Bkz. Şekil 76). 

 

Şekil 76 Timeline içerik türünü seçme-1 

 

Açılan sayfadaki  butonuna tıklayınız (Bkz. Şekil 77). 

 

Şekil 77 Timeline içerik türünü seçme-2 
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Açılan timeline düzenleme sayfasında ilk olarak ders sayfasında görüntülenmesini 

istediğiniz etkinlik ismini Başlık etiketi altındaki metin kutusuna yazarak 

belirleyebilirsiniz (Bkz. Şekil 78). 

 

Şekil 78 Timeline içerik türünü düzenleme-1 

 

Aynı sayfada aşağıya inildiğinde Headline başlığı altında ekleyeceğini zaman 

çizelgesinin arka plan görselini ekleyebilirsiniz. Background image bölümünden 

bilgisayarınıza kayıtlı bir görseli seçebilirsiniz (Bkz. Şekil 79). 

 

Şekil 79 Timeline içerik türünü düzenleme-2 
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Ekleyeceğimiz öğrenme içeriğini zaman çizelgesinde kullanabilmek için çeşitli zaman 

dilimlerini gösteren bir içerik olması gerekmektedir. Her bir zaman aralığı için 

eklenecek materyalin (Bir slayt olarak düşünülebilir.) Başlama tarihini başlığını ve o 

sayfada görüntülenecek içeriği Body Text bölümüne eklemek gerekmektedir. Bir bitiş 

tarihi eklemek mecburi değildir. Aynı şekilde diğer zaman çizelgesi sayfalarını sayfanın 

altında yer alan    butonuna tıklayarak ekleyebilirsiniz. Böylece her bir 

başlama tarihi ve ilgili içerik slaytlar şeklinde zaman çizelgesine (timeline’a) eklenmiş 

olacaktır (Bkz. Şekil 80). 

 

Şekil 80 Timeline içerik türünü düzenleme-3 
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Ders sayfasında Timeline adını vermiş olduğumuz içeriği Şekil 81’deki gibi 

görüntüleyebiliriz. Arka planda eklemiş olduğumuz arka plan resmi görüntülenmektedir. 

Orta kısımda başlama tarihi, slayt başlığı ve içeriği görüntüleyebilirsiniz. 

 

Şekil 81 Timeline içerik türünü görüntüleme
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H5P İLE HAFIZA OYUNU HAZIRLAMA 

Moodle’da hafıza oyunu oluşturmak için H5P eklentisi kullanılmaktadır. Bunun için ilk 

olarak ilgili ders sayfasının sağ üst köşesindeki  butonuna tıklayarak 

düzenleme moduna geçmek gerekmektedir (Bkz. Şekil 82). 

 

Şekil 82 Düzenleme modunu açma 
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Düzenleme modunu açtıktan sonra videoyu ekleyeceğimiz haftanın altında yer alan 

 metnine tıklamak gerekir (Bkz. Şekil 83). 

 

Şekil 83 Yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle 

 

Böylece açılacak olan Yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle listesinden 

seçilir ve Ekle butonuna tıklanır (Bkz. Şekil 84). 

 

Şekil 84 Etkinlikler listesinden H5P Etkileşimsel İçerik türünü seçme 
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Böylece açılan içerik türlerinden Memory game seçeneğini seçip 

butonuna tıklayınız (Bkz. Şekil 85). 

 

Şekil 85 Memory game içerik türünü seçme-1 

 

Açılan sayfadaki  butonuna tıklayınız (Bkz. Şekil 86). 

 

Şekil 86 Memory game içerik türünü seçme-2 
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Böylece Memory game düzenleme sayfası açılacaktır. Memory game’de mantık 

karışık olarak sıralanmış arkası kapalı olan resimleri üzerine tıklandığında ilgili görseli 

kısa süreli açarak kişinin görseli (ya da metni) aklında tutarak eşini bulmasını 

sağlamaktır. https://H5P.org/memory-game bağlantısından bir önek 

görüntüleyebilirsiniz. 

Aşağıdaki örnekte İngilizce meyve isim ve resimlerinin eşleştirilmesine yönelik bir 

örnek hazırlanmıştır. Memory game etkinliğini öğrencilerin pratik yapması gereken 

hatırlama düzeyindki öğrenme çıktılarını gerçekleştirmelerine destek olmak için 

kullanabilirsiniz. 

Memory game düzenleme sayfasında Image etiketi altına ve Matching image altına 

aynı görseli eklemek gerekmektedir. İsterseniz her bir görsel için bir ses dokümanı da 

ekleyebilirsiniz. Alternative text for image ise resmi tanımlayan bir açıklama 

olmalıdır. Görme konusunda problem yaşayan öğrenciler için ya da görselin 

yüklenmesinde bir problem olduğunda ilgili metin görüntülenecek/seslendirilecektir 

(Bkz. Şekil 87). 

 

Şekil 87 Memory game içerik türünü düzenleme-1 

https://h5p.org/memory-game
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Şekil 88’de görüldüğü üzere    butonunu kullanarak birden fazla eşleştirme 

kartı ekleyerek öğrenme materyalini zenginleştirebilirsiniz. 

 

Şekil 88 Memory game içerik türünü düzenleme-2 

 

Tüm eşleştirme kartlarını oluşturduktan sonra ders sayfasında etkinliği Şekil 89’daki gibi 

görüntüleyebilirsiniz. Doğru eşleştirilen kartlar görünür olarak görüntülenmekte 

eşleştirilmeyen kartlar ise ? ile gösterilmektedir. 

 

Şekil 89 Memory game içerik türünü görüntüleme
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H5P İLE SÜRÜKLE-BIRAK ETKİLEŞİMİ OLUŞTURMA  

Moodle’da sürükle-bırak etkileşimi oluşturmak için H5P eklentisi kullanılmaktadır. 

Bunun için ilk olarak ilgili ders sayfasının sağ üst öşesindeki  butonuna 

tıklayarak düzenleme moduna geçmek gerekmektedir (Bkz. Şekil 90). 

 

Şekil 90 Düzenleme modunu açma 
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Düzenleme modunu açtıktan sonra videoyu ekleyeceğimiz haftanın altında yer alan 

 metnine tıklamak gerekir (Bkz. Şekil 91). 

 

Şekil 91 Yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle 

 

Böylece açılacak olan Yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle listesinden 

seçilir ve Ekle butonuna tıklanır (Bkz. Şekil 92). 

 

Şekil 92 Etkinlikler listesinden H5P Etkileşimsel İçerik türünü seçme 
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Açılan içerik türü sayfasından Drag and Drop seçeneği yanında yer alan 

butonuna basınız (Bkz. Şekil 93). 

 

Şekil 93 Drag and Drop içerik türünü seçme-1 

 

Sonraki adımda açılan Şekil 5’teki  butonuna tıklayınız (Bkz. Şekil 94). 

 

Şekil 94 Drag and Drop içerik türünü seçme-2 
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Böylece Drag and Drop düzenleme sayfası açılacaktır (Bkz. Şekil 95). Drag and Drop 

sayfası altında Step 1 Settings ve Step 2 Task olmak üzere iki sekme yer almaktadır. 

 

İlk olarak Settings sekmesi altında yer alan Background image bölümünden öğrenme 

materyaline bir arka plan resmi ekleyebiliriz. Resmi ekledikten sonra Step 2 Task 

sekmesine tıklayarak ya da sayfanın sağ alt köşesinde yer alan  butonuna 

tılayarak bir sonraki adıma geçebilirsiniz. 

 

Şekil 95 Drag and Drop içerik türünü düzenleme-1 
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Task sayfasında ilk olarak üç adet seçenek yer almaktadır. 
 

  Add drop zone (taşıma alanı ekleme) 

 Text (Metin) 

 Image (Resim) 

Örnek olarak “I am going to school” cümlesinin karışık olarak kelime kelime verip 

öğrencinin bu kelimeleri düzgün bir cümle oluşturacak şekilde sıralamasını istediğimiz 

bir etkinlik yapabiliriz. Bu etkinliği oluşturmak için aşağıdaki adımları izlememiz 

gerekmektedir: 

1. 5 adet drop zone ekleme 
2. 5 adet metin ekleme 

a. I 
b. am 
c. going 
d. to 
e. school 

3. Her bir drop zone’a eklenecek doğru cevabı belirleme 
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İlk olarak seçeneğine tıklayarak her bir drop zone’a bize anlamlı gelecek bir 

isim vererek  butonuna basınız. Bu işlemi gerekli dorp zone sayısı kadar 

tekrar ediniz (Bkz. Şekil 96). 

 

Şekil 96 Drag and Drop içerik türünü seçme-2 
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Böylece Şekil 97’de görüldüğü üzere 5 adet drop zone eklenmiş olacaktır. 

 

Şekil 97 Drag and Drop içerik türünü seçme-3 
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Sonraki adımda simgesine tıklayarak her bir taşınacak kelimeyi ekleyiniz. 

Select drop zones başlığı altında eklemiş olduğumuz 1,2,3,4,5 isimli 5 drop zone’nun 

seçili olması gerekmektedir. Bu ilgili kelimenin verilen cevabın doğru/yanlış 

olmasından bağımsız olarak bütün drop zonelara taşınabilir olması anlamına 

gelmektedir. Her bir kelimeyi aynı şekilde eklememiz gerekmektedir (Bkz. Şekil 98). 

 

Şekil 98 Drag and Drop içerik türünü seçme-4 
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Böylece 5 adet drop zone ve 5 adet kelime Şekil 99’daki gibi eklenmiş olacaktır. Son 

olarak drop zoe taşınacak hangi kelimenin doğru cevap olarak kabul edileceğinin 

belirlenmesi gerekmektedir. 

 

Şekil 99 Drag and Drop içerik türünü seçme-5 
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Her bir drop zone’nun doğru cevabını belirlemek için ilgili drop zone’a tıklayıp doğru 

kabul edilecek metni seçili hale getirmek gerekmektedir. Örneğin, Şekil 100’de 

görüldüğü şekilde 1 numaralı drop zone’a taşınması gereken metin I olmalıdır. Diğer 

metinler seçildiğinde cevap yanış olacaktır. 

 

Şekil 100 Drag and Drop içerik türünü seçme-6 
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Son olarak butonuna tıklandığında ilgili kelimeler drop zone’lara doğru 

sırayla taşındığında öğrenciye gösterilen şekilde geribildirim verilecektir (Bkz. Şekil 

101). 
 

 

Şekil 101 Drag and Drop etkinliğini görüntüleme
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 H5P İLE GÖRSELLERE TIKLAMA NOKTALARI EKLEME   

Moodle’da görsellere tıklama noktları (hotspot) ekleyebilmek için H5P eklentisi 

kullanılmaktadır. Bunun için ilk olarak ilgili ders sayfasının sağ üst köşesindeki 

 butonuna tıklayarak düzenleme moduna geçmek gerekmektedir (Bkz. Şekil 

102).  

 

Şekil 102  Düzenleme modunu açma 

 

Düzenleme modunu açtıktan sonra videoyu ekleyeceğimiz haftanın altında yer alan 

 metnine tıklamak gerekir (Bkz. Şekil 103).  



74 | S a y f a  

 

Şekil 103 Yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle 

 

Böylece açılacak olan Yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle listesinden 

seçilir ve Ekle butonuna tıklanır (Bkz. Şekil 104).  

 

Şekil 104 Etkinlikler listesinden H5P Etkileşimsel İçerik türünü seçme 
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Açılan H5P içerik türü sayfasından Image Hotspot seçeneği yanında yer alan 

 butonuna tıklayınız (Bkz. Şekil 105). 

 

Şekil 105 Image Hotspot içerik türünü seçme-1 

Son olarak açılacak olan sayfadaki  butonuna tıklayınız (Bkz. Şekil 106).  

 

Şekil 106 Image Hotspot içerik türünü seçme-2 
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Böylece, Image Hotspot düzenleme sayfası açılacaktır (Bkz. Şekil 107). Bu sayfada, 

Başlık etiketi altında yer alan metin kutusuna öğrenme materyalinin ders sayfasında 

görüntülenmesini istediğiniz başlığı belirleyebilirsiniz.  Background image başlığı 

altında ise hotspot (bu dokümanda hotspot yerine tıklama noktaları ifade 

kullanılacaktır) ekleyeceğiniz görseli ekleyebilirsiniz.  

 

Şekil 107 Başlık ve arka plan resmi belirleme 

Aynı sayfada aşağıya doğru inildiğinde yapılacak diğer ayarları görüntüleyebilirsiniz. 

Görsel üzerine eklenecek olan tıklama noktası simgesini Hotspot Icon bölümünden bir 

resim olarak ya da mevcut seçenekler arasından seçebilirsiniz.  Örnek olarak  

simgesini kullanmak için Hotspot Icon menüsünden Predefined icon seçeneğini ve 

Predefined icon etiketi altındaki menüden ise Info seçeneğini eçiyoruz. Hotspot color 

etiketi altındaki menüden hotspot rengini belirleyebilirsiniz (Bkz. Şekil 108). 

 

Şekil 108 Tıklama noktası simgesini belirleme 
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Tıklama noktasını simgesiyle ilgili ayarlamaları yaptıktan sonra eklemiş Hotspot 

position bölümünde tıklama noktalarının yerini belirleyebiliriz. Bu dokümanda örnek 

olan bir dünya haritası eklenmiş olup dünya haritasında Türkiye ve Fransa’ya 

tıklandığında bir tanıtım videosu açılacaktır. Fare ile görsel üzerinde tıklama noktalarını 

eklemek istediğimiz ilk konuma tıklayarak ilk tıklama noktasını ekleyebiliriz (Bkz. Şekil 

109). 

 

Şekil 109 Tıklama noktalarının konumunu belirleme 

(Ref: https://www.freepik.com/free-vector/earth-map-

countries_9386667.htm#query=world%20map&position=0&from_view=search) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.freepik.com/free-vector/earth-map-countries_9386667.htm#query=world%20map&position=0&from_view=search
https://www.freepik.com/free-vector/earth-map-countries_9386667.htm#query=world%20map&position=0&from_view=search
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Böylece ilk tıklama noktası için ayarlar açılacaktır. Başlık kısmında bir başlık 

belirledikten sonra Popup content bölümünden içerik türünü seçebiliriz. İçerik 

türü,mein, resim ya da video olarak belirlenebilir. Bu örnekte video seçeneği seçilmiştir. 

Video sources bölümünden bilgisayarımızda kayıtlı olan ya da YouTube’da kayıtlı bir 

video bağlantısını yapıştırdıktan sonra  butonuna tıklayarak ilk tıklama noktası 

ayarlarını tamamlayabiliriz (Bkz. Şekil 110).  

 

Şekil 110 Tıklama noktası ayarları 

 

İlk tıklama noktası eklendikten sonra Şekil 111’deki sayfanın altında yer alan 

 butonuna tıklayarak diğer tıklama noktasını da aynı adımları izleyerek 

ekleyebilirsiniz. İstenen tıklama noktalarının ayarları tamamlandıktan sonra sayfanın 

altında yer alan  butonuna tıklayarak ayarları kaydedebilirsiniz. 



79 | S a y f a  

 

Şekil 111  Birden fazla tıklama noktası ekleme 
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 butonuna tıklanınca Şekil 112’deki gibi öğrenme materyali 

görüntülenecektir. Eklenen tıklama noktalarına tıklandığında ilgili videolar görsel 

üzerinde görüntülenecektir. 

 

Şekil 112 Öğrenme materyalini görüntüleme
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H5P İLE ÇOKTAN SEÇMELİ SORU OLUŞTURMA  

Moodle’da bir derse çoktan seçmeli soru eklemek için H5P eklentisi kullanılmaktadır. 

Bunun için ilk olarak ilgili ders sayfasının sağ üst köşesindeki  butonuna 

tıklayarak düzenleme moduna geçmek gerekmektedir (Bkz. Şekil 113).  

 

Şekil 113 Düzenleme modunu açma 

 

Düzenleme modunu açtıktan sonra videoyu ekleyeceğimiz haftanın altında yer alan 

 metnine tıklamak gerekir (Bkz. Şekil 114).  

 

Şekil 114  Yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle 
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Böylece açılacak olan Yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle listesinden 

seçilir ve Ekle butonuna tıklanır (Bkz. Şekil 115).  

 

Şekil 115 Etkinlikler listesinden H5P Etkileşimsel İçerik türünü seçme 

Açılan H5P içerik türlerinden Multiple Choice seçeneği yanında yer alan  

butonuna tıklayınız (Bkz. Şekil 116). 

 

Şekil 116 Çoktan seçmeli içerik türünü seçme-1 
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Açılan sayfadaki   butonuna tıklayınız (Bkz. Şekil 117).  

 

Şekil 117 Çoktan seçmeli içerik türünü seçme-2 

Böylece çoktan seçmeli soru türü ayarlar sayfası açılacaktır. Bu sayfada eklenecek 

sorunun ders sayfasında öğrencilere görüntülenecek etkinlik adını Başlık bölümünden 

belirleyebilirsiniz.  Soru bölümüne soru kökünü yazdıktan sonra seçenekler 

bölümlerine her bir cevap seçeneğini ekleyebilirsiniz. Her bir seçenek altında ilgili 

cevabın doğru olduğunu belirlemek için bir işaretleme alanı yer almaktadır. Dolayısıyla 

bu soru türünde birden fazla doğru cevaplı soru oluşturmak mümkündür (Bkz. Şekil 

118).  
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Şekil 118 Çoktan seçmeli soru türü ayarlar sayfası-1 

Soru kökünün üst bölümünde yer alan Medya bölümünden ise sorunun üstüne bir 

görsel ya da video eklemek mümkündür (Bkz. Şekil 119).  

 

Şekil 119 Çoktan seçmeli soru türü ayarlar sayfası-2 

Seçenek sayısı otomatik olarak 2 tane olarak eklenmekte olsa da  

butonuna tıklayarak seçenek sayısını arttırmak mümkündür (Bkz. Şekil 120).  
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Şekil 120 Çoktan seçmeli soru türü ayarlar sayfası-3 

 

Davranış ayarları bölümünden soru tipi simgesini de belirleyebilirsiniz. Tek doğru 

cevaplı soru tipi için Tekli seçim (radyo düğmeleri), birden fazla doğru seçenekli soru 

tipi için Çoklu Seçim (Onay kutucukları) seçeneğini seçmek uygun olacaktır (Bkz. Şekil 

121). 
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Şekil 121 Soru tipi ayarları 

Ayarları tamamladıktan sonra sayfanın en altında yer alan  

butonuna tıklandığında hazırlamış olduğunuz soru Şekil 122’deki gibi 

görüntülenecektir. 

 

Şekil 122 Çoktan seçmeli soru tipini görüntüleme
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H5P İLE DOĞRU-YANLIŞ SORUSU OLUŞTURMA  

Moodle’da bir derse Doğru/Yanlış sorusu ekleyebilmek için H5P eklentisi 

kullanılmaktadır. Bunun için ilk olarak ilgili ders sayfasının sağ üst köşesindeki 

 butonuna tıklayarak düzenleme moduna geçmek gerekmektedir (Bkz. Şekil 

123).  

 

Şekil 123 Düzenleme modunu açma 

 

Düzenleme modunu açtıktan sonra videoyu ekleyeceğimiz haftanın altında yer alan 

 metnine tıklamak gerekir (Bkz. Şekil 124).  

 

Şekil 124  Yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle 
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Böylece açılacak olan Yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle listesinden 

seçilir ve Ekle butonuna tıklanır (Bkz. Şekil 125).  

 

Şekil 125 Etkinlikler listesinden H5P Etkileşimsel İçerik türünü seçme 

 

Açılan H5P içerik türü sayfasından True/False Question seçeneği yanında ye alan 

 butonuna tıklayınız (Bkz. Şekil 126).  

 

Şekil 126 Doğru/Yanlış sorusu içerik türünü seçme-1 
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Açılan sayfadaki  butonuna tıklayınız (Bkz. Şekil 127).  

 

Şekil 127 Doğru/Yanlış sorusu içerik türünü seçme-2 

Böylece ayarları düzenleyebileceğiniz sayfa açılacaktır. Soru tipinin üstüne 

isteğinize/gerekliliğe bağlı olarak resim ya da video ekleyebilirsiniz (Bkz. Şekil 128). 

 

Şekil 128 Soruya resim ya da video ekleme 
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Soru bölümüne soru kökünü yazıp Doğru cevap bölümünden sorunun doğru 

cevabını işaretlemeniz gerekmektedir (Bkz. Şekil 129).  

 

Şekil 129 Soruyu oluşturma 

 

Soru kökü İngilizce olduğu için doğru Yanlış etiketleri yerine True False etiketlerini 

ayarlamak için Ayarlar ve Metinler bölümünden Dil’i İngilizce olarak ayarlayabilirsiniz 

(Bkz. Şekil 130).  

 

Şekil 130 Cevap seçeneklerinin görüntülenme dilini ayarlama 

Son olarak  butonuna tıkladığınızda ilgili soru Şekil 1319’deki gibi 

görüntülenecektir. 
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Şekil 131 Soruyu görüntüleme 
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H5P İLE QUİZ OLUŞTURMA  

Moodle’da quiz (soru seti) oluşturmak için H5P eklentisi kullanılmaktadır. Bunun için ilk 

olarak ilgili ders sayfasının sağ üst öşesindeki  butonuna tıklayarak 

düzenleme moduna geçmek gerekmektedir (Bkz. Şekil 132).  

 

Şekil 132 Düzenleme modunu açma 

Düzenleme modunu açtıktan sonra videoyu ekleyeceğimiz haftanın altında yer alan 

 metnine tıklamak gerekir (Bkz. Şekil 133).  

 

Şekil 133  Yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle 
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Böylece açılacak olan Yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle listesinden 

seçilir ve Ekle butonuna tıklanır (Bkz. Şekil 134).  

 

Şekil 134 Etkinlikler listesinden H5P Etkileşimsel İçerik türünü seçme 

 

Böylece açılan H5P içerik türlerinden Quiz (Question Set) seçeneği yanında yer alan 

 butonuna tıklanır (Bkz. Şekil 135).  

 

Şekil 135 Quiz içerik türünü seçme-1 
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Açılan sayfadaki   tıklanır (Bkz. Şekil 136).

 

Şekil 136 Quiz içerik türünü seçme-2 

Böylece ayarlar sayfası açılacaktır. İlk olarak Quiz Introduction bölümünden soruların 

arka planında görüntülenmesini istediğimiz arka plan resmini ayarlayabiliriz (Bkz. Şekil 

137). 
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Şekil 137 Quiz ayarları sayfası 

Questions bölümünden çeşitli soru türlerinden (Bkz. Şekil 138) birini seçerek tek tek 

ilgili soru ayarlarını tamamlayabiliriz. Question Set’in diğer soru etkinliklerinden farkı 

birden aynı/farklı türde soruyu eklemeye olanak sağlamasıdır. Her bir soru ayarları 

daha önceden anlatılmış olan soru ekleme ayarlarıyla aynı olduğu için soru ayarları 

anlatılmamıştır. 

 

Şekil 138 Soru türü seçme 
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Her bir soruyu ekledikten sonra  butonuna tıklayarak başka bir 

soru ekleyebilirsiniz (Bkz. Şekil 139). Ayrıca, birden fazla soru eklenmesi durumunda: 

Disable backwards navigation seçeneğini seçili duruma getirerek öğrencinin önceki 

soruya geri dönmesini engelleyebilir, 

Randomize questions seçeneğini seçili hale getirerek soruları karışık sırada 

sorabilirsiniz. 

 

Şekil 139 Farklı sayıda soru ekleme ve quiz ayarları 
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 butonuna tıkladığınızda  Şekil 140’daki gibi soru seti 

görüntülenecektir. Her bir soruyu cevapladıktan sonra  butonuna tıklayarak sonraki 

soruya geçebilirsiniz (Bkz Şekil 140, Şekil 141). 

 

Şekil 140 Quiz görüntüleme -1 

 

Şekil 141 Quiz görüntüleme -2 

 

 

 

 


