
TEAMS ÜZERİNDEN ÖĞRENCİLERE SINAV TANIMLAMA 

1- Öğrencilere Teams üzerinden sınav tanımlaması yapmak için öncelikle sınav yapılmak istenen dersin 

kanalına girilir. Arasınav adında Resim1’deki gibi yeni bir kanal oluşturulur. 

 

Resim 1 - Kanal oluşturma 

2- Ardından Resim 2’deki gibi dersin “Genel” kanalından “Ödevler” sekmesi seçilir. “Oluştur” 

düğmesinden “Test” sekmesi seçilir.  

 

Resim 2 – Teams üzerinden Test Oluşturma 



3- Açılan pencereden “Yeni Test” seçilir. Bu seçim sizi internet tarayıcısına yönlendirecektir. 

 

Resim 3 - Formlar 

4- İnternet tarayıcısında Microsoft Formlar (Bkz: Resim 4) açılmış olur. Buradan daha önceki eğitimlerde 

gösterildiği gibi sınav soruları, cevapları, puanları, vs hazırlanır. 

 

 

Resim 4 - Formsta Sınav Oluşturma 

 



5- Forms üzerinden istenen sınav hazırlandıktan sonra Teams’e geri dönülür ve Resim 5’teki pencere 

Resim 2’deki gibi yeniden açılır (Genel kanalı / ödevler / Oluştur / Test). Açılan pencerede az önce 

oluşturulan sınavın adı görünecektir. Bu sınav seçilir ve ileri tuşuna basılır. 

 

 

Resim 5 - Genel Kanalı-Ödevler-Test Oluştur Menüsü 

6- Resim 6’daki Sınav atama sayfası açılır ve Son tarih altındaki “Ödev, geç teslime izin verilerek hemen 

gönderilecek” ifadesinin yanındaki “Düzenle” ye tıklanır. 

 

 

Resim 6 - Sınav Atama sayfası 



7- Düzenle sekmesine tıklandıktan sonra Resim 7 açılacaktır. “Gelecekte ödev vermek için zamanla” 

işaretlenir ve sınavın başlayacağı tarih saat “Gönderim tarihi” ve “Gönderim saati” kısımlarına girilir. Son 

tarih kısmına ise sınavın bitiş tarih ve saati girilir. Kapanış tarihi seçilir ise sınav son dakikası geçtikten 

belirli bir süre daha açık kalır, kapanış saati ile birlikte öğrenciler artık soruları göremez ve cevap 

gönderemezler. Sınavın bitiş saati ile kapanış saati arasında geç gönderim yapabilmiş olurlar. Sınav 

sonuçlarında öğrencinin kaç dakika geç gönderdiği bilgisini dersin hocası görececektir. 

 

Resim 7 - Sınav Süresi ayarlama 

8- Resim 8’deki görüntüye Resim 6’da en altta yer alan “Ödev bildirimlerini bu kanala gönder” Genel 

seçeneğinin yanında “Düzenleye” basılır ve tüm kanallar listelenir. Bu liste içerisinden ARA SINAV kanalı 

seçilir. Sınavın başlayacağı tarih ve saat geldiğinde ARA SINAV kanalında sınav yer alır.  

! Son olarak ekrandan “Ata” butonuna basılarak (bkz: Resim 6 – Sağ üst) öğrencilere atama yapılır. Sınavı 

atanan öğrenciler sınava tıklayarak sınavlarını bitirebilir. 

 

Resim 8 - Kanal ayarı 


