
 

 

Online Yapılacak Olan Ortak Zorunlu Derslerin Ara Sınavları İle ilgili Bilgiler 

 LMS’ye (lms.agri.edu.tr) kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapınız. 

 Sınav olacağınız dersi seçiniz. 

 Dersin içinde ilgili haftaya eklenen sınava tıklayınız. 

 “Sınavı şimdi uygula” butonuna tıklayarak sınava katılabilirsiniz. 

 Sınav sayfasının üst tarafında kalan süre görülmektedir. Ekrandaki soruyu cevaplayabilir veya 

cevaplamadan bir sonraki soruya geçebilirsiniz. 

 Sorular ve cevaplar her öğrenciye farklı sırada gelebilmektedir. 

 Cevaplamalarınız bittikten sonra “Uygulamayı bitir” butonuna tıklayınız. 

 Eğer süreniz bitmediyse “Uygulamaya dön” butonu ile soruları tekrar inceleyebilir, 

cevapladıklarınızı güncelleyebilir veya cevap vermediğiniz soruları cevaplayabilirsiniz. 

 Tüm işaretlemeleriniz bittiğinde “Tümünü gönder ve bitir” butonuna basarak sınavı sona erdirmiş 

olursunuz ve bir daha sınava giremezsiniz. 

 Sınav sırasında bir kesinti (internet veya elektrik) olursa, başka bir bilgisayardan veya cep 

telefonundan sınavınıza girip, kaldığınız yerden cevaplamaya devam edebilirsiniz. 

 Sınav gününden en az 1-2 gün önce sisteme girerek girişte problem yaşamadığınızdan emin 

olunuz. 

 Sınava gireceğiniz ortamda internetin hızının iyi olduğundan emin olunuz.  

 Kullanacağınız cihazın şarjının dolu olduğundan emin olunuz.  

 Sınav başlama zamanlarında yoğunluktan dolayı sistem 1-2 dk yavaşlayabilir. Bu yüzden belli 

aralıklarla yeniden deneyiniz. 

 Sınav için tanımlı açılış/kapanış zamanı ve zaman sınırı olacak şekilde iki zaman tanımlıdır: 

Açılış/Kapanış Zamanı: Sınava girilebilen zaman aralığı. 

Zaman Sınırı: Sınav için belirlenen süre. Açılış/Kapanış Zamanı zaman sınırından uzun olabilir. 

Sınava belirlenen oturum başlama saatinden geç girerseniz, oturum sonuna kadar süreniz 

olacaktır. Örneğin: Sınav Pazartesi günü saat 9:00’da başlayan, oturum süresi 40 dakika ve zaman 

sınırı 30 dakika olan bir sınavınız olsun. Sınavınıza saat 9:00 da girerseniz, 9:30 da sistem 

kapanacaktır. Eğer sınava 9:20 de girerseniz, sınav süreniz en fazla 20 dakika olacaktır, 9:40’ta 

oturum sona erecektir. 

 Öğrenci Sorumlulukları: Öğrenciler sınav sırasında herhangi bir yardım vermemeli veya yardım 

almamalıdır. Kopya, yanıltma, başkalarının adına sınava girme veya sınav düzenini bozacak 

uygunsuz davranışlarda bulunulması ciddi ihlallerdir ve öğrencinin sınavının iptal edilmesine 

neden olur. Sınav ihlali durumunda birim sorumluları inceleme veya disiplin süreci başlatabilir. 

Öğrenciler sınavları düzenleyen kural ve yönetmeliklere bağlı kalmayı kabul etmiş sayılırlar. 

Sınavlara giriş yapabilmek için güncel tarayıcılardan biri kullanılmalıdır. 

 Etik Kurallar: Etik dışı davranış örnekleri arasında (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte) şunlar 

bulunur: 

o Sınav sırasında başka birine yanında bulunmak suretiyle yardım etme. 

o Sınav sırasında başka bir öğrenci ile internet üzerinden veya başka bir şekilde iletişim 

kurmak. 

o Başka bir öğrenci adına sınava girmek. 

o Başka bir kişinin bir öğrenci için sınava girmesini sağlamak, aracı olmak. 

o Sınavdan sorumlu bir öğretim elemanına hakaret etmek, tehdit etmek. 

o Sınavın içeriğini ifşa etmek. 

o Sınav platformuna yetkisiz yollarla erişmek veya erişilmesine çalışmak dahil, ancak 

bunlarla sınırlı olmamak üzere, sınav platformunun veya sunucunun çalışmasına 

müdahale etmek.  

o Sınavların bütünlüğünü etkileyen diğer uygunsuz faaliyetlerin yürütülmesi. 


