Soru Tipi:
Çoktan seçmeli sorular için 0, açık uçlu sorular için 1, kısa cevaplı sorular için 2 olması gerekir.
Soru, A, B, C, D, E:
Soru kökü ve şık metinlerinin buralara yazılması gerekiyor. Sorular en az iki şık ve en fazla beş
şıktan oluşabilir. Kullanılmayan şıkların alanlarını boş bırakabilirsiniz.
Metin içinde kalın yazılmasınızı istediğiniz kısmın başına ve sonuna ** işareti; altının çizilmesi
istediğiniz kısmın başına ve sonuna __ işaretini; ve italik yazılmasını istediğiniz kısmın başına ve
sonuna ## işaretini koyabilirsiniz.
Soru ve şıklara ayrıca formül de eklenebilir. Bunun http://asciimath.org/ adresindeki kurallara
uygun olarak hazırlanan formüllerin başına ve sonuna `` işaretlerinin konulması gerekir.
Soru ve şıklara resim veya ses dosyası da eklenebilir. Burada dikkat edileek husus ilgili dosyanın
web üzerinde direk bağlantı veren bir serviste bulunması gerekmekte. Resim dosyasının linkinin
ardından (img) ve ses dosyasının linkinin ardından (audio) işaretlerinin konulması gerekmektedir.
Örnek Sorular:
1. Bu **soru __örnektir__**. **##Simgeleri##** birleştirebilirsiniz ##veya## __ayrı ayrı__
**kullanabilirsiniz**. == Bu soru örnektir. Simgeleri birleştirebilirsiniz veya ayrı ayrı
yazabilirsiniz.
2. https://i.ibb.co/Cn1ZfGF/yoda.jpg (img) Yukarıdaki resmi **yorumlayınız**.
3. ``sum_(i=1)^n i^3=((n(n+1))/2)^2`` formülünün __sonucu__ nedir?
Cevap:
Çoktan seçmeli soruların cevapları buraya yazılabilir. İstenirse boş bırakılabilir. Sadece çoktan
seçmeli sorulardan oluşan ve soruların cevapları kaydedilmiş olan test sonuçları otomatik
hesaplanarak sonuç listesine eklenir. A, B, C, D veya E ifadelerinden birisi kullanılabilir.
Hafta:
Özellikle seans olarak yapılacak sınavlarda kullanılması planlanan sorularda belirtilmesi rastgele
seçilecek sorularda eşit konu dağılımı olması bakımndan önemlidir. Randevulu test sorularında
istenirse boş bırakılabilir ama bu sorular daha sonra seanslarda kullanılamaz. Sorunun hangi
haftanın konusuna ait olduğunu belirtir. 1 ile 127 arasında bir sayı kullanılabilir.
Zorluk:
Boş bırakılabilir ama zorluğa göre test hazırlama özelliği eklendiğinde kullanılabilmesi için
doldurulmasında yarar vardır. Kolay sorular için 0, normal zorlukta sorular için 1, zor sorular için 2
rakamları kullanılabilir. Boş bırakılırsa varsayılan olarak soruya 1 değeri atanır.
Ders Kodu:
Sorunun ait olduğu dersin kodunu bu alana yazılır. Farklı ders koduna sahip aynı derslere
yüklenecek aynı sorular için kopyala yapıştır yapılıp sadece ders kodu değiştirilebilir. Dikkat
edilecek husus soru sıralamasının aynı derse ait her ders kodu için aynı olmasıdır.
Süre:
Soru bazlı süre verilecek sınavlarda kullanılması için soruya verilecek süre saniye cinsinden
buraya yazılabilir. Boş bırakılırsa varsayılan olarak soruya 60 saniye atanır.

YÜKLENEN TÜM SORULARIN BİLGİLERİ (DERS KODU HARİÇ) SORU İNCELEME
SAYFASINDAN DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

