
1 | S a y f a  
 

AKADEMİSYENLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU 

Moodle'da H5P ile Diyalog Kartları Oluşturma 
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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 köşesindeki  butonuna tıklayarak 

düzenleme moduna geçmek gerekmektedir (Bkz. Şekil 1).  

 

Şekil 1 Düzenleme modunu açma 

 

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 
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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 İçerik türünü seçme 

Açılan H5P içerik türlerinden Dialog Cards yanındaki  butonuna tıklayınız 

(Bkz. Şekil 4). 

 

Şekil 4 Dialog cards ekleme-1 
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Açılan sayfada (Bkz. Şekil 5)  butonuna basarak diyalog kart oluşturmaya 

başlayabilirsiniz. 

 

Şekil 5 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 6’da İngilizce 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 6 Dialog cards ekleme-3 

 

Benzer şekilde  butonuna tıklayarak bir öğrenme materyaline 

birden fazla diyalog kartı ekleyebilirsiniz (Bkz. Şekil 7).  
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Şekil 7 Dialog cards ekleme-4 

 

Sonuç olarak, öğrenci Şekil 8’de görüntülendiği şekilde her bir diyalog kartını

 butonuna basarak arka yüzündeki Türkçe çevirisini görüntüleyecektir. 

 

Şekil 8 Eklenen diyalog kartı görüntüleme 

 


