
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

ÇEVRİMİÇİ TEST SINAVI

ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ YARDIM KILAVUZU



SİSTEME GİRİŞ

https://obs.sdu.edu.tr adresinden Öğrenci Numarası ve
Şifresi ile Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yapınız.

https://obs.isparta.edu.tr/


UZAKTAN ÖĞRETİM SINAV TAKİP MODÜLÜ
Sisteme giriş yaptıktan sonra gelen öğrenci sayfasından ‘Uzaktan Öğretim Sınav 

Takip Modülü’ bağlantısına tıklayınız.



ÇEVRİMİÇİ TEST MODÜLÜ
‘Uzaktan Öğretim Sınav Takip Modülü’ sayfasından yan menüde bulunan

‘Çevrimiçi Test Modülü’ bağlantısına tıklayarak dersinizin çevrimiçi test
sorularını cevaplayabilirsiniz.



Teste Başlamadan önce Seç bağlantısını tıklayınız.



Ders seçildikten sonra Teste Başla butonu aktif olacaktır.



Teste Başla butonu tıklandıktan sonra ilk sorunuz ekrana gelecektir. Soruyu ve
cevapları dikkatlice okuduktan sonra Doğru Cevabı işaretleyerek Sınav Cevabı Kaydet
Devam Et butonuna tıklayınız. Bütün sorularda ilk olarak Boş bırakmak istiyorum seçili
gelecektir. Bu konuda dikkatli olunması ve hızlı cevap verilmemesi gerekmektedir.



KALAN TEST SÜRESİNİ dakika ve saniye olarak sayfanın üstündeki
sayaçtan takip edebilirsiniz.



Sınav Cevabı Kaydet Devam Et tıklandıktan sonra ekranda
otomatik diğer soru görünecektir. Lütfen Soru Numarası alanını
takip ederek kaçıncı soruda olduğunuzu kontrol ediniz.



Öğrenci istediği takdirde sistemden çıkmadan kalan süresi içerisinde
Geri butonuna tıklayarak önceki sorulara dönebilecektir. İstenilen
soruya gidildikten sonra Sınav Cevabı Kaydet Devam Et ile sınava
devam edilebilir



Sorularınızı cevapladıktan sonra sınavı bitirmek için
‘Testi Bitir’ butonuna tıklayınız.



‘Testi Bitir’ butonuna tıkladığınızda sistem testi bitirmek isteyip
istemediğinizi soracaktır. Boş bırakılan soru adetini bilgi olarak verecektir.
Evet tıklandığı zaman sınav bitmiş olacaktır. Eğer süreniz ve hiç
kaydetmediğiniz sorular varsa Testi Bitir deseniz bile sisteme tekrar girerek
hiç kayıt yapmadığınız soruları tekrar cevaplayabilirsiniz.



Sınav süresi bittiğinde KALAN TEST SÜRESİ: Süre
Bitti uyarısı gelecektir.



Sınav süresi bittiğinde sistem sizi başka bir sayfaya
yönlendirecektir.



SİSTEMDEN ÇIKIŞ YAPILMASI VEYA İNTERNET KESİLMESİ

Örneğin 10. sorudan sonra sistemden bir şekilde
bağlantının kopması halinde sisteme tekrar giriş yapınız.



Sisteme tekrar giriş yaptıktan sonra Teste Başla butonu tıklandıktan sonra
ekrana uyarı gelecektir. Sistem son cevaplamadığınız sorudan sonraki
soruları ekrana getirecektir. Önceki cevaplanan sorular ekrana tekrar
gelmeyecektir. Ekrandaki Tamam butonuna tıklayarak sınava devam
edebilirsiniz.



SAYFADA BULUNAN UYARILARI DİKKATLİCE
OKUYUNUZ.



TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE SINAVLARDA 
BAŞARILAR DİLERİZ.


