(Belge: testmakinesi.com kullanımı 2021 OCAK)
testmakinesi.com kullanımı ile ilgili işlemler:

1- kullanıcı kaydı:üye ol linkine tıklayarak öğretmen seçeneğini seçerek, formu doldurup e mail onayı
ile kaydı tamamlıyoruz...
2-kullanıcı sayfası:
a)-kullanıcı sayfasında ilk işlem sınıf listelerimizi eklemek olmalı sınıf listenizi elle veya
excel formatında ekliyoruz.

b)-sınav oluşturma:

i.sınav oluşturmak için ilk girişte online sınav seçeneğine tik atılabilir ya da seçilmeden geçilebilir
bu seçeneği seçerseniz online sınav oluşturabilirsiniz ancak dokümanlar verilmez.Boş bırakıp
geçerseniz
pdf çıktısı olarak sınavı alabilirsiniz.

ii.sınav için ilgili bilgileri dolduruyorsunuz. burada sınavı uygulayacağınız sınıfı ve dersi seçiyorsunuz.

iii.sınav uygulayacağınız konular listelendiğinde konu seçmek için listeyi görüntülüyorsunuz.
bu ekranda seçtiğiniz ders fen bilgisi konularında, soru bankasının kapsamında ise soru seçim ekranı
geliyor.

iv.soru seçimi için soruları inceleyebilirsiniz.sorular bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez
değerlendirme olarak sınıflanmıştır.buradan soruları seç kutusunu seçip herhangi bir sorunun
altındaki seç ve kaydet butonuna tıklarsanız

seçtiğiniz sorular kaydedilir.en az 10 tane soru seçmeniz durumunda test oluşturulacak buton
görünür.Soruları topluca seçip,herhangibir sorunun altındaki seçtiğim soruları kaydet butonuyla tüm
seçtiğiniz soruları 1 kerede kaydedebilirsiniz…
sınavı kaydet ve testi oluştur butonuna tıklayarak sınavı oluşturuyorsunuz.

v.son aşamada eğer online sınav oluşturduysanız sınavın tarihini ve sınıfını belirleyeceğiniz bir ekran
gelecek
buradan belirlemediyseniz tarihi ve bir sınıf listesi şube adı ekleyerek sınavı uygulanabilir bir şekle
getiriyorsunuz.
vi.online sınavın kodunu bu ekrandan öğrenebilirsiniz.

sınav kodunu öğrencilerinize
verebilirsiniz.bu kod olmadan sınavı
görüntüleyemezler.

vii.öğrencilerin sınavı alması için online sınav butonuna tıklamaları gerekiyor burada sınav tarihinde
listeler aktif olur.
öğrenci listeden ismini seçer ve sınav ekranında sınav kodunu girerek sınavı alır.
viii.girişteki online sınav butonuna tıklamadan geçtiyseniz son ekranda seçtiğiniz sorular pdf çıktısı
halinde sunulur.ek olarak optik formlar ve kodlanmış cevap anahtarı verilir.
bu belgeleri indirebilirsiniz.
3-sınav analizi ekranından da notları belli olmuş sınavları analiz edebilirsiniz.

sınav analizinde döküman olarak uyguladığınız sınavların notlarını listeye girerek yada online olarak
uyguladığınız sınavları direkt olarak analiz edip standart sapma, normal dağılım grafiği,başarı
yüzdelerini ,branş bazında yüzdelik dilimlerini görebilirsiniz.
4-istatistikler ekranından öğrenciler hakkında ayrıntılı takip yapabileceğiniz sayfalar mevcuttur.

burada hem genel durumlar hem her öğrencinin sınavdaki başarısı tek tek alınabilir.her öğrencinin
sınavda hangi soruları yapamadığını görebilirsiniz.Bu özellik yalnızca online sınavlar için geçerlidir.

5-ayrıca öğrenciler genel istatistik ve yüzdelerini ,yüzdelik dilimlerini genel istatistik ekranından
görebilmektedir.ders bazında ,sınav bazında ve tek tek öğrencinin durumu listelenir.

TESTOLUŞTUR UYGULAMASI KULLANIMI HAKKINDA NOTLAR:
*Testoluştur uygulaması testmakinesi.com’un mobil versiyonudur..
*Uygulama içerisinden fenbilimleri matematik ya da diğer derslerden online sınavlar ve pdf
dökümanı sınavlar oluşturabilirsiniz.

*Testoluştur ile oluşturduğunuz online sınavlar için otomatik bir kod oluşturulur.Bu kodu
kullanarak testmakinesi.com online testler bölümünden, test oluştur testleri butonu ile listeye
girip sınav kodunu giren öğrenciler testleri çözerek istatistiklerini alabilirler.

*Testoluştur uygulaması ile oluşturulup, testmakinesi.com üzerinden çözülen online testlerin
istatistik ve analizlerine, öğretmen kullanıcı sayfanızdaki sınav istatistikleri butonu ile
ulaşabilirsiniz.Öğrencilerin sınavlarının toplu sonucunun listesini pdf dökümanı olarak
indirebilirsiniz…

TestMakinesi.Com ile ilgili hertürlü öneri,istek yardım için bizimle iletişime geçebilirsiniz…
Mail:mail@testmakinesi.com
Facebook sayfası: https://www.facebook.com/groups/testmakinesi/
Google gurubumuz: https://groups.google.com/forum/?hl=tr#!forum/testmakinesi
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