
Blackboard sisteminde
Sınav Hazırlama

Ali Burak Özkaya

Faculty of Medicine

Teaching and Learning Center



Öğrenme Hedefleri

• Blackboard üzerinde seçili tiplerde sorulardan oluşan bir sınav
oluşturabilir

• Sınav ayarlarını yaparak sınavı öğrenci erişimine açabilir



Eğitim Planı

• Demonstrasyon ile:

• Sınav oluşturma

• Soru ekleme

• Sınav ayarları ve öğrenci erişimine açma

• Sınavı gerçekleştirme

• Soru-cevap



Sınav oluşturma

• Dersin BB sayfası açılır.

• Control panel  Course tools  Tests, Surveys and pools açılır.

• Tests açılır.

• Build test’e tıklanır.

• Testin adı (name), tanımı (description) ve yönergesi (instructions) 
yazılır.

• Soru eklemeye geçilir



Soru ekleme

• Test canvas ekranından:

• Create question ile soru eklenir
• Multiple choice

• Multiple answer

• Jumbled sentence (eşleştirme)

• Essay



Soru ayarları

• Title

• Answer numbering

• Answer orientation

• Partial credits

• Random order

• Answers 

• Correct 

• Feedback



Sınav ayarları ve erişime açma

• Sınavı içerecek klasöre (folder) gidilir. (content) (assessment)

• Üst menüden assessment test seçilir.

• Hazırlanmış olan sınav seçilir.

• Submit’e tıklanarak sınav ayarı ekranına geçilir



Sınav ayarları I/IV

• Open test in new window

• Make available to students
• Öğrencilerin görebilmesi için gerekli geçici olarak kapatılabilir ama eninde

sonunda açılması gerek

• Add a new announcement for this test

• Multiple Attempts 
• Sınavı tamamladıktan sonra baştan başlayabilmesini sağlar.

• Score attempts using
• Eğer birden fazla deneme yapabilecekse hangisinin değerlendirileceğini ifade

eder



Sınav ayarları II/IV

• Force Completion
• Sınavdan çıkıp yeniden giremez bir seferde tamamlaması gerekir.

• Set Timer
• Sınavı süreli hale getirir. Süre bitince sınav direkt biter 

• Display After/ Display Until
• Sınavın görünülürlüğünü ifade eder

• Çalışması için Make available to students: YES olmak zorundadır.

• Password
• Sınava giriş şifresi



Sınav ayarları III/IV

• Due date
• Sınavın bitiş zamanını belirler. Uygun sürede bitiremeyenlerin sınavı “late” 

olarak işaretlenir.

• Self-assessment
• Değişiklik yapmayınız

• Show results and feedback
• Öğrencilerin ne zaman hangisini (sonuç/geri bildirim) göreceğini belirler



Sınav ayarları IV/IV

• Test sunumu
• Öğrencilerin sınavı nasıl göreceklerini belirer

• Tüm sınav (all at once), soru soru (one at a time)

• Geriye dönüşü yasakla (prohibit backtracking)

• Sorular rastgele bir sırayla gelsin (randimoze)


