SOCRATİVE TEST UYGULAMA KILAVUZU
1- www.socrative.com adresinden TEACHER LOGİN butonu ile giriş yapıyoruz. Eğer üyeliğimiz yok ise GET A
FREE ACCOUNT seçeneğini kullanarak ücretsiz üyelik alıyoruz.

2- Giriş yaptıktan sonra elinizde kodu bulunan hazır bir testi kendi hesabınıza çekmek için MANAGE
QUİZZES butonu ile açılacak sayfada İMPORT QUİZ butonuna tıklayınız.

3- Açılan sayfadaki kutuya SOC-XXXXXXX kodunu giriniz. Bu koda sahip quiz sizin hazırladığınız quizlerin
arasına otomatik kaydolacaktır.

4- Artık derse girdiğinizde START A QUİZ sekmesinden quiz yapmaya hazırsınız.
5- Quizleri sınıf içinde uygulamak için öğrencilere socrative ekranındaki üst bölümde ROOM numarasını
veriyoruz. Bu numara sabittir, arzu ederseniz MENU içinden MY PROFİLE kısmına giriş yaparak ROOM
NAME kutusundan değiştirebilirsiniz. ROOM NAME için harf veya rakam kullanabilirsiniz.

6- Öğrencileriniz socrative student uygulamasında ROOM numaranızı girdikten sonra sizin sınıfınıza girmiş
olur. Öğrencilerin herhangi bir kayıt yapmasına ihtiyaç yoktur. Oda numarası girdiklerinde aşağıda görülen
ekrandaki gibi sizin test başlatmanızı beklerler.

7- START A QUİZ butonuna bastığınızda karşınıza testlerinizin bulunduğu ekran gelecektir. İstediğiniz
testi seçiniz.

8- Uygulamak istediğiniz quizin üstüne tıkladığınızda açılan sayfada quiz uygulama seçenekleri göreceksiniz.
Aşağıdaki resimde bu seçenekleri inceleyebilirsiniz.

Student Paced- Immediate Feed Back :
Bu bölümden START a tıkladığınızda Öğrenci tabanlı guiz uygulaması başlar. Öğrenciler ekranına gelen
soruları sırayla cevaplarlar (boş bırakamaz verdiği cevabı değiştiremez). Her soru işaretlediklerinde doğru
veya yanlış olduğunu anlatan geri dönüşüm alırlar.

Student Paced – Student Navigation ;
Önceki bölümden farklı olarak öğrenci testte istediği soruyu istediği sırayla çözebilir. Ekranın sol
bölümünden soru seçebilir.

Teacher Paced : Öğretmen tabanlı quiz
Bu bölümde öğretmen soruları sırayla gönderir. Öğrenciler öğretmenin gönderdiği sorular geldikçe cevaplar.
Öğretmen soru göndermediği sürece test başlamaz. Yeterli süreyi verdikten sonra NEXT tuşu ile yeni soru
gönderin.

9- Öğrenciler testi çözerken siz aşağıdaki resimde gördüğünüz ekran ile karşılaşacaksınız. Yüzdeleri ile
birlikte öğrencilerinizi takip edebilirsiniz. Yeşil kutular öğrencilerin doğru cevap verdikleri soruları,
kırmızı kutular ise yanlış kutuları göstermektedir. Mavi kutu var ise testte o sorunun doğru cevabı
işaretlenmemiştir. MY QUİZZES bölümünden EDIT i tıklayarak düzeltebilirsiniz.

10- FINISH butonu ile testi bitirdiğinizde karşınıza çıkan ekrandan test raporunu alabilirsiniz. E-MAİL
(kendinize mail atın), DOWNLOAD(indirin), GOOGLE DRİVE (drive ınıza atın), WİEW CHART (grafiksel
olarak inceleyin) seçeneklerinden uygun olanı seçip raporu alabilirsiniz.
Raporlama seçenekleri:
Whole Class Excel: Tüm sınıf raporunu verir.
Individual Student PDF: Her öğrenci için ayrı karne çıkarır. (Velilerinizle paylaşabilirsiniz.)
Question Specific PDF: Soru bazında istatistik verir.

NOT : Başladığınız bir testi FINISH ile bitirmezseniz, başka bir sınıfta giriş yaptığınızda o test kaldığı
yerden devam eder. Eğer böyle bir şey yaşarsanız. MENÜ butonunun alt tarafında kırmızı renkte quiz in
progress butonu göreceksiniz. Bu butona tıklayıp FINISH seçeneğini seçip yeni testinizi başlatabilirsiniz.
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