Snavmatik Soru Bankas v4

Gelimi soru editörü, çok kullancl veritaban
Snavmatik® Soru Bankas Yönetim Program,çok kullancl bir soru bankas yönetim
aracdr. Bu program yardmyla kullanclar çok saydaki ve bir çok alana ait ve farkl
tiplerdeki (çoktan seçmeli, klasik, boluk doldurmal vs.)sorular gelimi bir editör ile
düzenleyerek, snflandrlm bir veritabannda tutabilirler. Snavmatik®, oluturulan
soru bankas içerisindeki sorulardan bir çok ekilde testler üretmeyi ve bu sorular
verimli bir ekilde kullanmay salar. Bu sayede kullanc bir sorunun metnini sadece
bir kez girer ve deiik amaçlar için tekrar tekrar kullanr.
Snavmatik®'in salad soru yaz editörü, profesyonel araçlarla oluturulmu ekil,
denklem, resim, grafik gibi nesneleri yazm alan içerisine eklemenizi ve
düzenlemenize imkan salayan bir zengin metin editörüdür. bu editör tablo, simge,
gelimi yaz ve paragraf biçimlendirme özellikleri sayesinde hem online hem de basl
snavlarnz için kaliteli içerik hazrlamada size yardmc olacaktr.

Çok katmanl snflandrma, gelimi arama, otomatik soru seçimi
Snavmatik® ortamnda oluturduunuz soru bankasnda tarama yaparak soru
özellii, soru tipi, seçilme says, zorluk, düzey, hedef/davran, kazanm gibi pek
çok kriter vererek istediiniz nitelikleri tayan bir testi birkaç dakika içerisinde
yazcnzdan alabilirsiniz. Çok sayda sorudan oluan bir soru bankas hazrladktan
sonra, Snavmatik®'in otomatik test hazrlama özellii ile yeni bir test hazrlama
süreci birkaç dakikaya kadar inecektir.
Snavmatik® yazl snavlar için testler üretmek yannda, bilgisayar ortamnda
örencilerin snanmas veya laboratuarda kendilerini denemeleri için de soru
bankasnn kullanmna olanak tanr. (Snavmatik® nternet Modülü kullanclar için
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geçerlidir.)
Esnek, güvenli, profesyonel
Snavmatik® hem sorularn girilmesinde, snflandrlmasnda, taranmasnda hem de test üretmede kullancya
bir çok kolaylklar sunar. Snavmatik® tamamen esnek bir yapya sahip olduundan soru bankasnn içerecei
gruplar, kategoriler, soru özellikleri, puanlama sistemi gibi ögeler kullanc tarafndan özgürce
tanmlanabilir. Öte yandan en yaygn olarak ihtiyaç duyulan pek çok özellik de program dahilinde
kullancya sunulmaktadr. Snavmatik®'in bu özellii, pek çok farkl nitelik ve boyuttaki eitim kurumunda
(dershaneler, okullar, kurslar, bankalar, personel eitimi veren kurum ve irketler vb.) programdan etkin bir
biçimde yararlanlmasn salar.
Snavmatik® Soru Bankas Yönetimi ve Snavmatik® Ölçme Deerlendirme Programlar birlikte uyum
içerisinde çalarak kurumunuzdaki eitim kalitesinin en üst düzeye çkmasnda, öretim veriminin ve
dolaysyla baar seviyesinin yükseltilmesinde etkin rol oynayacaktr. Hazrladnz sorularn testlerdeki
performansna (ayrclk, kalite, güçlük gibi) göre bankada taramalar yapp, sorular güncelleyebilir veya
tamamen bankadan çkarabilirsiniz. Bu sayede zaman içinde sadece kaliteli sorulardan oluan etkin bir soru
havuzuna sahip olabilirsiniz.
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