
MOODLE-ში ტესტების შექმნა

მარტივი სახელმძღვანელო მასწავლებლისათვის

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 



შინაარსი

 Moodle-ის ტესტის მოდული

 ტესტში შეკითხვების დამატება:
 მრავალ-არჩევანიანი კითხვა

 True/False

 Short answer

 Numerical

 Essay

 Matching

 კითხვების ბანკის შექმნა

 ტესტის შედეგების ნახვა.
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Moodle-ის ტესტის მოდული

• ტესტის მოდული საშულებას აძლევს მასწავლებელს შექმნას ტესტი, რომელიც შეიცავს შეკითხვებს. 

• Moodle-ში შესაძლებელია მრავალფეროვანი შეკითხვების შექმნა: სტუდენტი პასუხს ირჩევს რამოდენიმე 
(სწორი/არასწორი) ვარიანტიდან, შეკითხვა მოკლე პასუხით, შეკითხვა, რომელშიც სტუდენტი პასუხს 
ირჩევს 2 ვარიანტიდან (ჭეშმარიტი/მცდარი, კი/არა), შეკითხვასა და პასუხებს შორის შესაბამისობის 
დადგენა, ესე, კომბინირებული შეკითხვა  და სხვა. 

• კითხვის ველში შესაძლებელია ტექსტის ფორმატირება, სურათების ჩასმა და სხვა. ანალოგიური 
შესაძლებლობებია ზოგიერთი კითხვის პასუხის ველშიც.

• ყოველი მცდელობა ავტომატურად სწორდება წინასწარ მითითებული სწორი პასუხების მიხედვით
(გამონაკლისია ესე - ის ხელით უნდა გაასწოროთ). მასწვლებელს შეუძლია, სურვილისამებრ, სტუდენტს 
მისცეს გამოხმაურება და/ან აჩვენოს სწორი პასუხი.

• ამ სახელმძღვანელოში მოცემული მოკლე ინფორმაცია საკმარისია იმისთვის, რომ შექმნათ ტესტები, 
დაამატოთ პოპულარული ფორმატის კითხვები და მიიღოთ წვდომა შეფასებებზე.
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1. გახსენით საიტი: https://e-learning.tsu.ge/ ;
2. მომხმარებლის სახველითა და პაროლით შედით სისტემაში;
3. მარჯვნივ განთავსებულ მენიუში, განყოფილებაში „ნავიგაცია“  „ჩემი კურსები“ აირჩიეთ სასურველი კურსი;
4. ზედა ჰორიზონტალურ მენიუში დააჭირეთ პარამეტრების ღილაკს      და ჩამონათვალიდან აირჩიეთ 

“ ჩართე რედაქტირება”
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ტესტის შესაქმნელად აირჩეთ სასურველი კვირა და დაჭირეთ
“დაამატე აქტივობა ან რესურსი”

ჩამონათვალში მონიშნეთ „ტესტი“ და 
ფანჯრის ქვედა, მარჯვენა კუთხეში 
დააჭირეთ ღილაკს „დაამატე“ .

5



1. ჩაწერეთ ტესტის სახელი შესაბამის ველში 
(სავალდებულო ველია);

2. გაცნობის ველის შევსების შესახებ იხ. 
სურათი მარცხნივ;

3. გაცნობის ფანჯრის ქვემოთ მონიშნეთ 
მოსანიშნი ველი, თუ გსურთ აღწერის 
გამოჩენა კურსის მთავარ გვერდზე.

6



განყოფილებაში “When time expires” აირჩიეთ 
„Open attempts are submitted automatically“ .

განყოფილებაში “ნიშანი” შეავსეთ შემდეგი ველები:

• „გადასალახი ნიშანი“ (დააზუსტებთ ტესტში შეკითხვების 
დამატების შემდეგ);

• „ცდების რაოდენობა“ (ამოარჩევთ სასურველ რაოდენობას 
ჩამოშლილი სიიდან);

• „შეფასების მეთოდი“ (ამოარჩევთ სასურველ ვარიანტს 
ჩამოშლილი სიიდან).

განყოფილებაში “Timing” დააყენეთ 
ტესტირების დაწყების და დასრულების 
თარიღები ველებთან „ტესტირების გახსნა“ და 
„ქვიზის დახურვა“, ასევე ჩაწერეთ 
ტესტისთვის გამოყოფილი დროის ლიმიტი. 
ამისთვის ჯერ მარჯვენა მხარეს უნდა 
მონიშნოთ მოსანიშნი ველი „დაშვება“.
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განყოფილებაში“განლაგება” ამოარჩიეთ სასურველი ვარიანტი ჩამოშლილი სიიდან. 
მაგ., სურათზე ნაჩვენებ შემთხვევაში ყოველი შეკითხვა ახალ ფანჯარაში გამოჩნდება. 
ამასთან, ამ დროს ტესტის სხვა შეკითხვები არ გამოჩნდება.

განყოფილებაში “შეკითხვის საქციელი” ამოირჩიეთ „დიახ“ ან „არა“. „დიახ“-ის შემთხვევაში ტესტის 
შეკითხვები ყოველ მცდელობაზე სხვადასხვა სტუდენტთან განსხვავებული თანმიმდევრობით 
გამოჩნდება ეკრანზე.
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„მიმოხილვის ოპციები“ აკონტროლებს, თუ რა 
ინფორმაცია შეიძლება დაინახოს სტუდენტმა 
ტესტზე მუშაობის პროცესში ან მისი დამთავრების 
შემდეგ, როცა მას ტესტის შედეგების მიმოხილვის 
შესაძლებლობა ეძლევა.

მაგალითად, ოპცია „მოგვიანებით, როცა ტესტი ისევ 
ღიაა“ ნიშნავს, რომ სტუდენტმა ტესტი კი დაასრულა, 
მაგრამ ტესტის ვადის ამოწურვამდე უფლება ენიჭება 
შეამოწმოს პასუხის სისწორე და/ან ნახოს სწორი პასუხი.

ოპცია „მას მერე რაც ტესტი დახურულია“ ნიშნავს, რომ 
სტუდენტს მონიშნული უფლებები ეძლევა მხოლოდ 
ტესტის ვადის ამოწურვის შემდეგ. 

ტესტის შექმნის დასრულების შემდეგ დააჭირეთ 
ღილაკს „დაიმახსოვრე და დაუბრუნდი კურსს“.
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ტესტი უკვე განთავსებულიაწინასწარ 
შერჩეული კვირის განყოფილებაში.

შემდეგი ეტაპია ტესტში კითხვების 
დამატება. ამისთვის დააჭირეთ ტესტის 
სახელს.

გამოვა ფანჯარა ტესტის შესახებ მოკლე 
ინფორმაციით.

დააჭირეთ ღილაკს „ტესტის რედაქტირება“.
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ტესტის  რედაქტირების  რეჟიმში  შეარჩიეთ  კითხვა  დასამატებლად.
ამისთვის  დააჭირეთ  ისარს  ღილაკთან  “Add”  და აირჩიეთ ვარიანტი 
“დაამატეთ შეკითხვა”.
დანარჩენი ორი  ვარიანტის არჩევა შეგიძლიათ მხოლოდ  მას შემდეგ, 
რაც  შექმნით კითხვების ბანკს (იხ. სლაიდი 35)
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ტესტის რედაქტირების რეჟიმში შეარჩიეთ  კითხვა დასამატებლად და 
ფანჯრის ქვედა, მარჯვენა კუთხეში დააჭირეთ ღილაკს “დაამატე”.

მომდევნო სლაიდებში განხილულია 
შემდეგი ტიპის კითხვების შექმნა:

1. მრავალ-არჩევანიანი კითხვა
2. True/False
3. Short answer
4. Numerical
5. Essay
6. Matching .

განხილული იქნება ასევე კითხვების 
ბანკის შექმნა.
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1. მრავალარჩევანიანი კითხვა  

(ავტომატური შეფასებით, მხოლოდ ერთი სწორი პასუხის შემთხვევა)

 ველში კითხვის სახელი ჩაწერეთ კითხვის 
სახელი (სავალდებულო ველია);

 ველში კითხვის ტექსტი ჩაწერეთ  შეკითხვის 
ტექსტი  (სავალდებულო ველია).

 ველში  “ერთი პასუხი თუ რამდენიმე? “ შეთავაზებული 
პასუხებიდან  ამოარჩიეთ  ვარიანტი “მხოლოდ ერთი 
სწორი პასუხი”;

 მონიშნეთ მოსანიშნი ველი “აირიოს შესაძლო პასუხები?”,
რაც ნიშნავს, რომ სხვადასხვა სტუდენტთან და ყოველი 
მცდელობისას პასუხები სხვადასხვა თანმიმდევრობით 
გამოვა.

 ველში “დაინომროს ასარჩევი პასუხები?” შეთავაზებული პასუხებიდან  
მიზანშეწონილია  ამოარჩიოთ  ვარიანტი  “არ დაინომროს”, თუ მანამდე 
მონიშნული გქონდათ  პასუხების  თანმიმდევრობის არევის ოპცია. 

ამ ტიპის შეკითხვა წინასწარ განსაზღვრული 
ჩამონათვალიდან ერთი ან რამდენიმე 
პასუხის არჩევის საშუალებას იძლევა.
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შეავსეთ პასუხებისთვის გამოყოფილი ველები

 თავდაპირველად  მოცემულია  5  შესაძლო  
პასუხის  ველი.  ბოლოში კი არის ღილაკი     
“გრაფა 3 დამატებითი არჩევანისთვის”, რომლზე 
დაჭერითაც  კიდევ  3  პასუხის ველი დაემატება.

 პასუხების  ველებში ჩაწერეთ შესაძლო  პასუხები.

 მხოლოდ  სწორ  პასუხთან  ნიშნის  ველში  
დააყენეთ “100%”.

დააჭირეთ ღილაკს 

“დაიმახსოვრე ცვლილებები და გააგრძელე რედაქტირება”.

გადახვალთ ისევ რედაქტირების რეჟიმში.
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ქვემოთ გაჩნდა ღილაკი 
“წინასწარი მიმოხილვა”.

დააჭირეთ და ნახეთ, 
როგორ გამოიყურება 
შეკითხვა.

თუ რამის შესწორება 

თუ გსურთ,შეგიძლიათ 
გააგრძელოთ 
რედაქტირება.

ბოლოს დააჭირეთ 
ღილაკს “დაიმახსოვრეთ 
ცვლილებები”.

ამით შეკითხვის შექმნა 
დასრულებულია.
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ნიშნის ველში მხოლოდ სწორ პასუხებთან  შესაძლო ვარიანტებიდან  
ამოარჩიეთ ნიშნის ქულა. სწორი ქულა გამოითვლება შემდეგნაირად: 100% 
გაყავით სწორი პასუხების რაოდენობაზე.

ამ ტიპის ტესტზე მიზანშეწონილია არასწორ პასუხზე საჯარიმო ქულები 
დააწესოთ. ამისთვის ნიშნის ველის სიაში მინუს ნიშნიანი ქულებიც არის.

მრავალარჩევანიანი კითხვა

(რამდენიმე  სწორი პასუხის შემთხვევა)

ველში  “ერთი პასუხი თუ რამდენიმე? “ შეთავაზებული პასუხებიდან  
ამოარჩიეთ  ვარიანტი “მხოლოდ ერთი სწორი პასუხი”
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ღილაკზე “წინასწარი მიმოხილვა”. 
დააჭირის შემდეგ  დაინახავთ როგორ 
გამოიყურება შეკითხვა.

სტუდენტს შეუძლია რამოდენიმე პასუხის 
მონიშვნა.

თუ რამის შესწორება  გსურთ, გააგრძელეთ 
რედაქტირება.

ბოლოს დააჭირეთ ღილაკს “დაიმახსოვრე 
ცვლილებები”.

ამით შეკითხვის შექმნა დასრულებულია.

ჩაწერეთ შეფასების შესაბამისი ქულა 
კითხვის გასწვრივ: დააჭირეთ კალმის 
სიმბოლოს, ჩაწერეთ ველში სწორი ქულა 
და დააჭირეთ Enter ღილაკს ქულის 
დაფიქსირებისთვის. ოპერაციის 
შეწყვეტისთვის დააჭირეთ Esc ღილაკს 
კლავიატურის მარცხენა ზედა კუთხეში.

მრავალარჩევანიანი კითხვა

(რამდენიმე  სწორი პასუხის შემთხვევა)
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2. კითხვა True/False

(ავტომატური შეფასებით)

 ველში “Correct answer” სავარაუდო პასუხებიდან 
მონიშნეთ სწორი პასუხი.

 ველში კითხვის სახელი ჩაწერეთ კითხვის 
სახელი (სავალდებულო ველია);

 ველში კითხვის ტექსტი ჩაწერეთ  შეკითხვის 
ტექსტი  (სავალდებულო ველია).

დააჭირეთ ღილაკს “დაიმახსოვრე ცვლილებები და გააგრძელე 
რედაქტირება”.

გადახვალთ ისევ რედაქტირების რეჟიმში.

ამ ტიპის შეკითხვა მრავალარჩევანიანი 
შეკითხვის  გამარტივებული ფორმაა - ის 
მხოლოდ ორი პასუხიდან (True და False, ანუ 
ჭეშმარიტი და მცდარი) არჩევის საშუალებას 
იძლევა.
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ქვემოთ გაჩნდება ახალი ღილაკი 
“წინასწარი მიმოხილვა”.

ღილაკზე დააჭირის შემდეგ  ნახავთ 
როგორ გამოიყურება შეკითხვა.

თუ რამის შესწორება  გსურთ, 
გააგრძელეთ რედაქტირება.

ბოლოს დააჭირეთ ღილაკს “დაიმახსოვრე 
ცვლილებები”. ამით შეკითხვის შექმნა 
დასრულებულია.

ჩაწერეთ შეფასების შესაბამისი ქულა 
კითხვის გასწვრივ: დააჭირეთ კალმის 
სიმბოლოს, ჩაწერეთ ველში სწორი ქულა 
და დააჭირეთ Enter ღილაკს ქულის 
დაფიქსირებისთვის. ოპერაციის 
შეწყვეტისთვის დააჭირეთ Esc ღილაკს 
კლავიატურის მარცხენა ზედა კუთხეში.

კითხვა True/False
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საცდელი ტესტი ახლა შემდეგნაირად გამოიყურება (იხ. სურათი ქვემოთ). 

ახალი შეკითხვის დასამატებლად დააჭირეთ ღილაკს Add და დაამატეთ ახალი შეკითხვა.
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ამ ტიპის შეკითხვა ითვალისწინებს 1 ან რამდენიმე (2-3) 
სიტყვისგან შემდგარ პასუხს, რომელიც შეფასდება სწორი 
პასუხების სხვადასხვა ვარიანტთან შედარების საფუძველზე 
(ზედა/ქვედა რეგისტრის ასოების, გამოტოვებული ცარიელი 
ადგილების და/ან  სიტყვების თანმიმდევრობის 
გათვალისწინებით).

 ტესტს დაამატეთ  Short answer ტიპის შეკითხვა. 

 ველში კითხვის სახელი ჩაწერეთ კითხვის სახელი (სავალდებულო);

 ველში კითხვის ტექსტი ჩაწერეთ  შეკითხვის ტექსტი  (სავალდებულო).

3. კითხვა Short answer (ავტომატური შეფასებით)

 ველში Case sensitivity მონიშნეთ 
სასურველი ვარიანტი.

 შესაძლებელია სწორი პასუხის ერთი ან 
რამდენიმე ეკვივალენტური ფორმით 
დაფიქსირება.

 სურთზე მოცემულ ვარიანტში ველში 
Answer 1 ჩაწერილია სწორი პასუხი და 
ველში “ნიშანი” ჩაწერილია სწორი 
პასუხის შესაბამისი შეფასება 100%.
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კითხვა Short answer

დააჭირეთ ღილაკს “დაიმახსოვრე ცვლილებები და გააგრძელე 
რედაქტირება”.

გადახვალთ ისევ რედაქტირების რეჟიმში.

ქვემოთ გაჩნდება ახალი ღილაკი “წინასწარი მიმოხილვა”.  
ღილაკზე დააჭირის შემდეგ  ნახავთ როგორ გამოიყურება 
შეკითხვა.

თუ რამის შესწორება  გსურთ, გააგრძელეთ რედაქტირება.

ბოლოს დააჭირეთ ღილაკს “დაიმახსოვრე ცვლილებები”.
ამით შეკითხვის შექმნა დასრულებულია.
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საცდელი ტესტი ახლა შემდეგნაირად გამოიყურება (იხ. სურათი ქვემოთ). 

ახალი შეკითხვის დასამატებლად დააჭირეთ ღილაკს Add და დაამატეთ მომდევნო შეკითხვა.
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4. კითხვა Numerical
(ავტომატური გასწორებით)

სწორი პასუხი ჩაწერეთ  “Answer 1” ველში, 
იქვე აირჩიეთ  ნიშანი  სწორი  პასუხისთვის.

ამ ტიპის კითხვა ითვალისწინებს რიცხვითი 
პასუხის გაცემას. სწორი პასუხის დადგენა 
ხდება (ეკვივალენტური ფორმით ჩაწერილ)  
სწორ პასუხ(ებ)თან შედარების საშუალებით

ველში კითხვის სახელი ჩაწერეთ კითხვის სახელი 
(სავალდებულო);

ველში კითხვის ტექსტი ჩაწერეთ  შეკითხვის ტექსტი  
(სავალდებულო).

24



დააჭირეთ  ბოლოში განთავსებულ ღილაკს 

“დაიმახსოვრე ცვლილებები და გააგრძელე რედაქტირება”.

გადახვალთ ისევ რედაქტირების რეჟიმში. 

ქვემოთ გაჩნდება ახალი ღილაკი “წინასწარი მიმოხილვა”.  
ღილაკზე დააჭირის შემდეგ  ნახავთ როგორ გამოიყურება 
შეკითხვა.

თუ რამის შესწორება  გსურთ, გააგრძელეთ რედაქტირება.

ბოლოს დააჭირეთ ღილაკს “დაიმახსოვრე ცვლილებები”.  
ამით შეკითხვის შექმნა დასრულებულია.

კითხვა Numerical

ჩაწერეთ შეფასების შესაბამისი ქულა კითხვის გასწვრივ: დააჭირეთ კალმის სიმბოლოს, ჩაწერეთ ველში სწორი ქულა და 
დააჭირეთ Enter ღილაკს ქულის დაფიქსირებისთვის. ოპერაციის შეწყვეტისთვის დააჭირეთ Esc ღილაკს კლავიატურის მარცხენა 
ზედა კუთხეში.
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საცდელი ტესტი ახლა 
შემდეგნაირად გამოიყურება (იხ. 
სურათი მარცხნივ). 

ახალი შეკითხვის დასამატებლად 
დააჭირეთ ღილაკს Add და 
დაამატეთ მომდევნო შეკითხვა.
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5. კითხვა Essay
(საჭიროებს ხელით გასწორებას)

 ველში კითხვის სახელი ჩაწერეთ კითხვის სახელი (სავალდებულო);

 ველში კითხვის ტექსტი ჩაწერეთ  დავალების ტექსტი  (სავალდებულო).

ამ ტიპის კითხვის პასუხი ითვალისწინებს 
ფაილის ატვირთვას და/ან ონლაინ პასუხის 
ტექსტის შეტანას, რომელიც ხელით უნდა 
გასწორდეს.  
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კითხვა  Essay

 განყოფილებაში “Response 
Option” შეარჩიეთ 
სასურველი პარამეტრები 
სურათზე მონიშნულ ყველა 
ველში.

 შეკითხვა ითვალისწინებს 
პასუხის ჩაწერას ამისთვის 
სპეციალურად გამოყოფილ 
ველში (სტრიქონების 
რაოდენობა შეგიძლიათ 
შეზღუდოთ) და/ან პასუხის 
ფაილის ატვირთვას.

 შეგიძლიათ „აირჩიე“ 
ჩამონათვალში მიუთითოთ 
ფაილის სასურველი 
ციფრული ტიპი. თუ 
არაფერს მიუთითებთ, მაშინ 
იქ ჩამოთვლილი ყველა 
ტიპის ფაილი დასაშვებია.
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 დააჭირეთ ღილაკს “დაიმახსოვრე 
ცვლილებები და გააგრძელე რედაქტირება”.

 გადახვალთ ისევ რედაქტირების რეჟიმში.  

 ქვემოთ გაჩნდება ახალი ღილაკი “წინასწარი 
მიმოხილვა”.  ღილაკზე დააჭირის შემდეგ  
ნახავთ როგორ გამოიყურება შეკითხვა.

 თუ რამის შესწორება  გსურთ, გააგრძელეთ 
რედაქტირება.

 ბოლოს დააჭირეთ ღილაკს “დაიმახსოვრე 
ცვლილებები”.

 ამით შეკითხვის შექმნა დასრულებულია.

 დასასრულ, ტესტში ამ კითხვას ჩუწერეთ 
შესაბამისი ქულა. 

კითხვა Essay
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საცდელი ტესტი ახლა 
შემდეგნაირად გამოიყურება (იხ. 
სურათი მარცხნივ). 

ახალი შეკითხვის დასამატებლად 
დააჭირეთ ღილაკს „Add“ და 
დაამატეთ მომდევნო შეკითხვა.
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6. კითხვა Matching

(სწორდება ავტომატურად)

 ამ ტიპის კითხვაში რამოდენიმე 
ქვეშეკითხვაა, რომლებსაც სწორი პასუხი 
უნდა შევუსაბამოთ მოცემული სიიდან. 
პასუხების რაოდენობა ემთხვევა ან 
აჭარბებს შეკითხვების რაოდენობას და 
სიაში არასწორი პასუხებიც შეიძლება 
შეიტანოთ.

 ველში „კითხვის სახელი“ ჩაწერეთ 
კითხვის სახელი (სავალდებულო);

 ველში „კითხვის ტექსტი“ ჩაწერეთ  
დავალების ტექსტი  (სავალდებულო);

 კითხვის ტექსტის ველში შესაძლებელია 
ტექსტის ფორმატირება, სურათების ჩასმა 
და სხვა.
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 შეიტანეთ შეკითხვები შესაბამის ველებში. 
თავდაპირველად მხოლოდ სამი კითხვა-
პასუხის ფანჯარაა გახსნილი. თუმცა 
შეგიძლიათ ახალი ველები დაამატოთ 
„Blanks for 3 more questions“ ღილაკზე 
დაჭერით;

 თითოეულ კითხვის ველს მოსდევს 
პასუხის ველი. შეიტანეთ მოცემული 
კითხვის შესაბამისი პასუხი ამისთვის 
გამოყოფილ ველში. 

 თუ გსურთ ამოსარჩევი პასუხების 
რაოდენობა აჭარბებდეს კითხვების 
რაოდენობას, მომდევნო კითხვა/პასუხის 
ფანჯარაში შეავსეთ მხოლოდ პასუხის 
ველი (აქ იგულისხმება არასწორი პასუხი);

კითხვა Matching
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 დააჭირეთ  ბოლოში განთავსებულ 
ღილაკს “დაიმახსოვრე ცვლილებები და 
გააგრძელე რედაქტირება”. გადახვალთ 
ისევ რედაქტირების რეჟიმში. 

 “წინასწარი მიმოხილვის” ღილაკზე 
დააჭირის შემდეგ  ნახავთ როგორ 
გამოიყურება შეკითხვა. 

 თუ რამის შესწორება  გსურთ, 
გააგრძელეთ რედაქტირება. ბოლოს 
დააჭირეთ ღილაკს “დაიმახსოვრე 
ცვლილებები”.  ამით შეკითხვის შექმნა 
დასრულდება.

კითხვა Matching

33



 ზედა მარჯვენა კითხეში ჩანს ჯამური ქულა („სულ 
ქულები ... „). აქ მითითებული ქულა ჩაწერეთ 
მაქსიმალური ქულისთვის გამოყოფილ ველში და 
დააჭირეთ ღილაკს „შენახვა“.

 მონიშნეთ მოსანიშნი ველი „აურიეთ კითხვები“. ამ 
შემთხვევაში ყოველი ახალი მცდელობისას 
შეკითხვები განსხვავებული თანმიმდევრობით 
გამოჩნდება ეკრანზე.

 ტესტის შექმნა დასრულებულია.

• ჩაწერეთ შეფასების შესაბამისი ქულა კითხვის 
გასწვრივ: დააჭირეთ კალმის სიმბოლოს, ჩაწერეთ 
ველში სწორი ქულა და დააჭირეთ Enter ღილაკს 
ქულის დაფიქსირებისთვის. ოპერაციის 
შეწყვეტისთვის დააჭირეთ Esc ღილაკს 
კლავიატურის მარცხენა ზედა კუთხეში.

შექმნილი ტესტი ასე გამოიყურება  (იხ. სურათი ქვემოთ)
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კითხვების ბანკის შექმნა

 თუ წინასწარ შექმნით გარკვეული რაოდენობის 
შეკითხვებს, მაშინ ტესტში კითხვის დამატებისას 
შეგიძლიათ ისარგებლოთ ფუნქციებით „+კითხვების 
ბანკიდან“  ან „+დაამატეთ შემთხვევითი შეკითხვა“.

ამისათვის:

 კურსის მთავარ გვერდზე „ადმინისტრირების“ 
განყოფილებაში დააჭირეთ სტრიქონზე „კითხვების
ბანკი“;

 ამოიჩიეთ „კითხვები“ (კატეგორიებზე გადასვლა 
კითხვებიდანაც შეიძლება);

 დააჭირეთ ღილაკს „ახალი კითხვის შექმნა“. გადახვალთ 
გვერდზე „შეარჩიეთ კითხვის ტიპი დასამატებლად“, 
საიდანაც შეგიძლიათ ამოარჩიოთ სასურველი  ტიპის 
კითხვა კითხვების ბანკში დასამატებლად.
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 თუ გსურთ კითხვები თემების მიხედვით 
დაახარისხოთ, შექმენით ე.წ. კატეგორიები;

 გადადით კატეგორიების ჩანართზე. ახალი 
კატეგორიის დასამატებლად ველში „სახელი“ 
ჩაწერეთ კატეგორიის სახელი და დააჭირეთ 
ღილაკს „კატეგორიის დამატება“;

 ყოველ კატეგორიაში შეიძლება თავი 
მოუყაროთ ერთი ტიპის, მონაცემებით 
განსხვავებულ შეკითხვებს და შემდეგ 
შემთხვევით შერჩევის წესით დაამატოთ 
ტესტში ოპციით „დაამატეთ შემთხვევითი 
კითხვა“

კითხვების ბანკის შექმნა
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ტესტის შედეგების  ნახვა

 კურსის მთავარ გვერდზე 
ნავიგაციის განყოფილებაში 
დააჭირეთ სტრიქონზე 
„ჩემი კურსები“. 

 ამოარჩიეთ სასურველი 
სასწავლო კურსი, 
ჩამოშალეთ ისარი მარცხნივ 
და დააჭირეთ ღილაკზე 
„ნიშნები“. გადახვალთ 
გვერდზე „ნიშნების 
ანგარიში“.

 „ნიშნების ანგარიშის“ გვერდზე 
მარჯვენა ზედა კუთხეში 
განთავსებულია ველი სახელით 
„ნიშნების ანგარიში“ და 
ჩამოსაშლელი ისრით. 

 ნიშნების Excel-ის ცხრილის 
ფორმატით ჩამოსატვირთად 
დააჭირეთ ისარს და ჩამითვლილი 
ვარიანტებიდან აირჩიეთ „Excel 
spreadsheet“. 

 გაიხსნება ფანჯარა (იხ. ქვემოთ), 
სადაც ნიშნების ფაილის 
ჩამოსატვირთად დააჭერთ ღილაკს 
„ჩამოტვირთე“.

37


