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AKADEMİSYENLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU 

Moodle'da H5P ile Quiz Oluşturma 
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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 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 

 

 

Böylece açılan H5p içerik türlerinden Quiz (Question Set) seçeneği yanında yer alan 

 butonuna tıklanır.  

 

Şekil 4 Quiz içerik türünü seçme-1 
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Açılan sayfadaki   tıklanır (Bkz. Şekil 5).

 

Şekil 5 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 6). 
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Şekil 6 Quiz ayarları sayfası 

Questions bölümünden çeşitli soru türlerinden 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 7 Soru türü seçme 
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Her bir soruyu ekledikten sonra  butonuna tıklayarak başka 

bir soru ekleyebilirsiniz (Bkz. Şekil 8). 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 8 Farklı sayıda soru ekleme ve quiz ayarları 
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 butonuna tıkladığınızda  Şekil 9’daki gibi soru seti 

görüntülenecektir. Her bir soruyu cevapladıktan sonra  butonuna tıklayarak 

sonraki soruya geçebilirsiniz (Bkz Şekil 9, Şekil 10). 

 

Şekil 9 Quiz görüntüleme -1 

 

Şekil 10 Quiz görüntüleme -2 


