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AKADEMİSYENLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU 

Moodle'da H5P ile Kelime İşaretleme Etkileşimi Oluşturma 
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H5P İLE KELİME İŞARETLEME ETKİLEŞİMİ OLUŞTURMA 

Moodle’a eklediğimiz videolara İçindekiler (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 İçerik türünü seçme 
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Kelime işaretleme etkileşimi oluşturmak için H5P içerik türlerinden Mark the Words 

seçeneği yanındaki  butonuna tıklayınız (Bkz. Şekil 4).  

 

Şekil 4 Mark the Words etkileşimi ekleme 
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Açılan sayfadaki (Bkz. Şekil 5) 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. 

 

Şekil 5 Mark the Word ayarları 
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Şekil 6’da görüldüğü şekilde Textfield alanına eklenen metinde tarihler iki asteriks** 

arasına alınmıştır. 

 

Şekil 6 Mark the Words doğru kelimeleri belirleme 

Böylece ders sayfasına eklenmiş olan etkinliğe tıklandığında Şekil 7’de 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 7 Etkinliği görüntüleme 


