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Soru Havuzundan Rasgele Sorular 

Çekilerek Sınav Oluşturmak 
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Bu kılavuzda Blackboard Open LMS’de soru bankası ve sınav oluşturmaya yönelik gerekli bilgiler 

verilmiştir. Kılavuz 3 başlık altında toplanmıştır. Yetkinliğini daha önce kazanmış olduğunuz başlıkları 

geçebilirsiniz. 

1. Soru Bankası Kategorisi Oluşturmak………………………………………………………………….2 

2. Kısa Sınav Oluşturma İşlemi…………………………………………………………………………..4 

3.  Soru Havuzundan Rasgele Sorular Çekilerek Sınav Oluşturmak……………………….…...………..7 

 

Kılavuzda Blacboard Open LMS “BB” olarak adlandırılacaktır. 

BB’de sınav etkinliği oluşturabilmek için sınav etkinliğinin yer alacağı derse girerek, aşağıdaki işlem 

adımlarını takip edebilirsiniz. 

1. Soru Bankası Kategorisi Oluşturmak 

İlk olarak girdiğiniz tüm derslere ilişkin soru bankası kategorisi oluşturmanız gerekmektedir. Aksi halde 

farklı derslere ait sorular iç içe gelebilir. Sorularınıza ilişkin kategori oluşturmak için Şekil 1’deki 

adımları takip edebilirsiniz. 

 

Şekil 1. Sorular İçin Kategori Oluşturmak 

 

Şekil 1’de görüldüğü üzere herhangi bir dersinizin içerisine giriniz. Daha sonra ekranın sağ üst 

köşesindeki ayarlar simgesine tıklayınız. Açılan menüden “Soru bankası” seçeneğini seçiniz. Şekil 2’de 

görüldüğü üzere açılan menüden “Kategoriler” bölümüne tıklayınız. 

Ayarlar 
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Şekil 2. Kategoriler 

 

Şekil 3’de görüldüğü üzere kategoriler sayfasının en alt kısmındaki “Kategori ekle” bölümüne gidiniz ve 

“Ad” kısmına ilgili dersinizin adını yazınız ve “Kategori” ekle” butonuna tıklayınız. Her dersiniz için 

ayrı ayrı kategori oluşturunuz. 

 

Şekil 3. Yeni Kategori Ekleme 

 

Kategori oluşturma işlemi bittikten sonra artık sınav oluşturma sürecine geçebilirsiniz. 
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2. Kısa Sınav Oluşturma İşlemi 

 

Şekil 4. Öğretim Etkinliği Oluştur 

 

Şekil 4’de görüldüğü üzere öğrenim etkinliği oluştur butonuna basınız (Adım 1).  

 

 Şekil 5. Kısa Sınav Aktivitesi 

Şekil 5’de görüldüğü üzere karşınıza gelen pencereden “Kısa Sınav” aktivitesini seçiniz (Adım 2). 
 

 
 Şekil 6. Sınav Adının Yazılması 
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Şekil 6’da görüldüğü üzere karşınıza gelen pencereden sınavın adını yazınız (Adım 3). Daha sonra 

ekranın sağ kısmındaki “Zamanlama” açılır menüsüne tıklayınız (Adım 4).  

 
Şekil 7. Kısa Sınavı Aç 

 

Şekil 7’de görüldüğü üzere açılır menüden “Kısa sınavı aç” kısmı etkinleştirerek ve sınavın açılacağı 

tarihi ve saati belirtiniz (Adım 5). Benzer şekillde “Kısa sınavı kapat” başlığı altındaki “Etkinleştir” 

butonuna basarak, sınavın kapanacağı tarihi ve saati seçiniz (Adım 6). 

 

 
Şekil 8. Kaydet ve Görüntüle  

 

Şekil 8’de görüldüğü üzere sınavla ilgili uyulması gereken kurallar, soru sayısı vb. durumlar ile ilgili 
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bilgileri açıklama kısmına yazabilirsiniz (Adım 7). Sınav başlangıç ve bitiş tarihini ayarladıktan sonra 

diğer menülerin varsayılan olarak kalmasında herhangi bir sakınca yoktur. Dilerseniz diğer menüleri de 

inceleyerek sınavınızı özelleştirebilirsiniz. Tüm işlemleri bitirdikten sonra Şekil 8’de görüldüğü üzere 

“Kaydet ve görüntüle” butonuna tıklayınız (Adım 8). 

 

 
Şekil 9. Kısa Sınavı Düzenle 

 

Karşınıza Şekil 9’daki gibi bir pencere gelecektir. Bu penceredeki “Kısa sınavı düzenle” butonuna 

tıklayınız (Adım 9). 

 

 
Şekil 10. Soru Ekleme 

 

Daha sonra Şekil 10’da görüldüğü üzere karşınızı gelen ekrandan “Ekle” açılır menüsüne tıklayınız 

(Adım 10). 
 

 “Ekle” menüsünün altında sınava üç farklı soru ekleme seçeneği bulunmaktadır (Şekil 11). 

 
Şekil 11. Soru Ekleme Seçenekleri 

 

Yeni bir soru: Kısa sınavınıza ilk defa yeni bir soru ekleyecekseniz bu seçeneği kullanmalısınız. 

Soru bankasından: Daha önce herhangi bir sınavda kullanılmak üzere eklenmiş sorular soru bankasına 
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kaydolmaktadır. Dilerseniz soru bankasından bu soruları kısa sınavınızı ekleyebilirsiniz. 

Rasgele bir soru: Daha önce eklemiş olduğunuz birçok soru içerisinden rasgele sorular çekerek her bir 

öğrenci için farklı bir sınav hazırlanmasını sağlayabilirsiniz. Örnek olarak sisteme daha önce yüz adet 

soru eklediğinizi varsayalım. Bu sorular içerisinden rasgele on adet soru çekerek her bir öğrenciye farklı 

kombinasyonlarda soruları içeren bir sınav oluşturabilirsiniz.  

 

İlk olarak “yeni bir soru” ekleme işleminin nasıl yapılacağı anlatılacaktır. Bu tanıtım kılavuzunda 

sınavlarda en çok kullanılan “açık uçlu” soru türünün hazırlanmasına ilişkin bilgilendirmeler verilmiştir. 

Bu doğrultuda “Ekle” butonuna tıkladıktan sonra “yeni bir soru” seçeneğini seçerek aşağıdaki adımları 

takip ediniz. 

 

3. Soru Havuzundan Rasgele Sorular Çekilerek Sınav Oluşturmak 

Soru havuzunuzun fazla olduğu derslerde her bir öğrenci için otomatik olarak farklı sınavlar 

hazırlayabilirsiniz. Örnek olarak 100 adet soru havuzunun bulunduğu bir ders için rasgele seçilen 10 

adetlik sınav oluşturabilirsiniz. Bu şekilde birçok öğrenciye farklı kombinasyonun yer aldığı sınavlar 

gelecektir. Ayrıca dersinizdeki konulara ilişkin kategoriler oluşturarak her kategoriden sınavınıza belirli 

miktarda soruların gelmesini sağlayabilirsiniz. Örnek olarak Matematik dersinin içerisinde Fonksiyonlar, 

Türev, İntegral  vb bölümler olabilir. Dersin her bir konusuna ilişkin kategoriler oluşturularak, belirtmiş 

olduğunuz kategorilerin her birinden rasgele sorular gelebilir. Böylelikle rasgele oluşturulan sınavda her 

bir konuya ilişkin soru kısa sınavda yer almış olur.  Bu şekilde bir sınav oluşturmak için aşağıdaki 

adımları takip ediniz. 

 

Şekil 12. Rasgele Soru Eklemek 

 

Şekil 12’de görüldüğü üzere “Ekle” butonuna tıkladıktan sonra “rasgele bir soru” seçeneğini seçiniz 

(Adım 11).  
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Şekil 13. Rasgele Soru Eklemek 

 

Şekil 13’de görüldüğü üzere karşınıza gelen ekrandan soruların alınacağı ders kategorinizi seçiniz. Örnek 

olarak buradaki “Bilgisayar” adlı derste 30 soru yer almaktadır. İlgili dersi seçtikten sonra soru havuzu 

içerisinden rasgele kaç sorunun seçilerek sınavın oluşturulacağı belirtilmesi istenir. Buradaki kategoriniz 

dersin bir bölümü ise ilgili bölümden kaç soru rasgele geleceği seçilmelidir. 

 

 
Şekil 14. Rasgele Soru Eklemek 

 

Şekil 14’de görüldüğü üzere “Rasgele soruların sayısı” kısmından soru sayısını belirtebilirsiniz (Adım 

12). Daha sonra “Rasgele soru ekle” butonuna tıklayarak sorularınızı sınava ekleyebilirsiniz (Adım 13). 
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Şekil 15. Rasgele Soru Eklemek 

 

Şekilde 15’de görüldüğü üzere rasgele 5 sorudan oluşan sınav hazırlanmıştır.  

 


