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AKADEMİSYENLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU 

Moodle'da H5P ile Etkileşimli Sunum Hazırlama 
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MOODLE'DA 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 1).  

 

Şekil 1 Düzenleme modunu açma 

Düzenleme modu aktifken/açıkken hangi haftanın altına etkileşimli sunum 

eklenecekse ilgili haftanın altında yer alan  metnine tıklayınız.  

 

Şekil 2 Yeni bir etkinlik ya da kaynak ekleme 
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Açılan Yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle sayfasındaki ETKİNLİKLER listesinden 

 seçeneğini seçip  butonuna tıklayınız (Bkz. Şekil 3).  

 

Şekil 3 H5P Etkileşimsel İçerik etkinliğini seçme 

Açılan sayfadaki H5P içerik türlerinden Course Presentation seçeneğinin yanında yer 

alan butonuna tıklayınız (Bkz. Şekil 4).  

 

Şekil 4 H5P etkileşimsel içerik türlerinden Ders sunumunu (Course Presentation) 

seçme 
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Böylece etkileşimli sunum hazırlama sayfası açılacaktır (Bkz. Şekil 5). 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 5 Sunum sayfası ayarları 
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Şekil 5’teki 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 

 

 

 

 

 

 



6 | S a y f a  
 

SUNUMA GÖRSEL EKLEME 

Sunuma görsel ekleyebilmek için slayt sayfasının üst kısmında yer alan  

simgesine tıklanır. Böylece Şekil 6’daki 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 6 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 METİN 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 7’deki metin 

ekleme sayfası açılacaktır. Text etiketi altındaki metin editörüne gerekli metni ekleyip 

düzenleyerek  butonuna tıklayınca metin slaytta eklenmiş olacaktır. 

 

Şekil 7 Metin 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 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 

istediğiniz slayt sayfasındayken  simgesine tıklanır.  Böylece, Şekil 8’deki 

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: It starts with N* 

 

Şekil 8 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 VİDEO EKLEME 

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

video eklemek istediğimiz slayt sayfasının üst kısmında yer alan   tıklanır. 

Böylece, Şekil 9 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 9 Video ekleme 

 

NOT: Bu sayfanın açılabilmesi için “moodle'da h5p ile etkileşimli sunum hazırlama” 

başlığından itibaren belirtilen adımların takip edilmesi gerekmektedir. 

Şekil 5’te 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. 

 


