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AKADEMİSYENLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU 

Moodle'da H5P ile Çoktan Seçmeli Soru Oluşturma 
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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 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 

Böylece açılacak olan Yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle listesinden 

seçilir ve Ekle butonuna tıklanır (Bkz. Şekil 3).  
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Şekil 3 Etkinlikler listesinden H5P Etkileşimsel İçerik türünü seçme 

 

Açılan H5P içerik türlerinden Multiple Choice seçeneği yanında yer alan  

butonuna tıklayınız (Bkz. Şekil 4). 

 

Şekil 4 Çoktan seçmeli içerik türünü seçme-1 

 

Açılan sayfadaki   butonuna tıklayınız (Bkz. Şekil 5).  
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Şekil 5 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 

6).  
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Şekil 6 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 7).  

 

Şekil 7 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 8).  
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Şekil 8 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 

9). 
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Şekil 9 Soru tipi ayarları 

Ayarları tamamladıktan sonra sayfanın en altında yer alan  

butonuna tıklandığında hazırlamış olduğunuz soru Şekil 10’daki gibi görüntülenecektir. 

 

Şekil 10 Çoktan seçmeli soru tipini görüntüleme 


