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Sevgili öğrenciler, 

Bu kılavuzda; Ordu Üniversitesi #evdekal Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinde yer alan 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Türk Dili I ve Yabancı Dil I dersleri vize sınavına giriş adımları 

anlatılmaktadır.  

 

SINAV YÖNERGESİ 

Öğrencilerin soruları herhangi bir yardım alamadan, bireysel olarak cevaplaması 
gerekmektedir. Sınav soruları ve soruların düzeni  kişiye özel hazırlanmıştır. Bu yüzden 
paylaşılan soruların kimin sınavına ait olduğu bilinmektedir. Sınav sorularının kopyalanması 
ve paylaşılması suç teşkil ettiğinden bu eylemlerin cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Kural 
ihlali yaptığı tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. 

• Vize Sınavı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Türk Dili I ve Yabancı Dil I derslerinin ilk 8 
haftalık konularını kapsamaktadır. 

• Sınav, 20 çoktan seçmeli (test) sorudan oluşmaktadır. Her sorunun dört seçeneği ve tek 
bir doğru cevabı vardır. 

• Yanlış doğruyu götürmemektedir. 
• Sınavlar 04.12.2020 Saat:22.00 ile 06.12.2020 Saat 18.00 tarihleri açık kalacaktır. 

Belirtilen gün ve saat aralığında, istenildiği zaman, sınava giriş yapılabilmektedir. 
• Sınav başlatıldıktan sonra her bir ders için soruların 20 dakika içinde cevaplanması ve 

gönderilmesi gerekmektedir. 
• Sınav süresi bitiminde, cevaplar henüz gönderilmemiş ise, cevaplanmış olan sorular 

otomatik olarak kaydedilerek sınav sonlandırılacaktır. 
• Sınava bir kez giriş yapma hakkınız bulunmaktadır. 
• Sınav başlatıldığında sorular tek tek ekrana gelecektir. Cevap verilen sorulara geri 

dönüş yapılamayacaktır. 
• Sorular arasında ileri ya da geri gitme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan 

geçtiğiniz sorular boş bırakılmış olarak kabul edilecektir. 
• Sistemden kopma yaşandığında aynı sınava tekrar girerek kaldığınız sorudan devam 

edebilirsiniz. Bu durumda geçen süre başa alınmamakta ya da durdurulamamaktadır. 
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SINAV UYGULAMASI 

Öğrenme yönetim sistemine giriş yapıldığında karşınıza çıkan Kontrol panelinden sınavına 

girmek istediğiniz dersin üzerine tıklayın. 

 

Giriş yapacağınız ARA SINAV ismi üzerine tıklayın. 
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Sınav yönergesini okuduktan sonra UYGULAMAYI BAŞLAT düğmesine tıklayın. 

 

 

Uygulamayı başlat düğmesine tıkladığınızda 20 dakikalık sınav süresi geri sayıma 

başlayacaktır. Sorular tek tek görüntülenecektir. Cevapladığınız ya da boş bıraktığınız soruya 

geri dönemezsiniz. Kalan süre ve soru sırası sınav gezintisi alanında görünecektir. Sorulara 

cevap vermek için herhangi bir seçeneği seçmeniz yeterlidir. Cevabınızı ayrıca onaylamanıza 

gerek yoktur. Soruyu cevapladıktan sonra SONRAKİ SAYFA düğmesine tıklayın. 

 

 

Sınav yönergesi 
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Tüm soruları cevapladıktan sonra TÜMÜNÜ GÖNDER VE BİTİR düğmesine tıklayınız. 

 

Ekrana gelen onay penceresinden tekrar TÜMÜNÜ GÖNDER VE BİTİR düğmesine tıklayın. 

 

Sınavınız tamamlanmıştır. Diğer sınava geçebilirsiniz. Bir sınavdan kalan süre diğer sınavlarda 

kullanılamaz. Her açılan sınav ile 20 dakikalık süre yeniden başlayacaktır.  
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Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 


