
LMS sistemine OBS üzerinden veya lms3.ataaof.edu.tr' den ulaşabilirsiniz. 
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tıklanır 

LMS 

• 

LMS sistemine giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Soru İtiraz" tıklanır. 

Ana5ayfa 

- Der5lerim

iletişim Araçları 

ı=::l Soru İtiraz 

.. 
Sınav Soruları

İtirazda bulunmak istediğiniz sınava ait gerekli alanları doldurduktan sonra 
«İTİ RAZI KAYDET" ile itirazınızı gönderebilirsiniz . 

İtirazların yönetmelik gereği sınav bitiminden 
sonraki 3 iş günü içerisinde yapılması gerekmektedir. 

Program 

Program bilgisi seçili olarak gelecektir. 
Ders 

• 

Sonı itirazmda buhmmak istediğiniz sınava ait dersi seçiniz 

Test Grubu 

- Tüm değerlendirıneler sadece "A." kitapçığı üzeıinden yapılacaktır. 

Soru Numarası 

- Hatalı olduğunu düşündüğünüz soı·u numarasını seç.iniz 

itiraz Konusu 
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Soru ve cevabı sorumluluk üniteleri kapsamında yer almıyor. 

Sorunun cevabı kitabın herhangi bir bölümünde yer almıyor. 

Sorunun doe,ru cevabt �klar arasında yer atmıyor. 

SıcH-uda ya da seçenekte yazım hatası var. 

Soruda birden fazla doeru seçenek var. 

Testte soru numaraları tekrar edivor. 

Soru kökünden kaynak! anan hata var. 

Soruda cevap anahtarı hatası var. 

Testte tekrar eden soru var. 

Soruda çift seçenek var. 

Oi�er 

Açıklama· zo..-unlu<Middir 

Soru itirazları için 
konu seçimi Yapınız 

Karşıla.şt.ığııuz sorun yukarıdakilerin dışında ise diğer alanını seçerek açı.klaına alanını doldunııuız. 
/, 

itirazı Kaydet 
tıklayarak itirazınızı 
kaydedebilirsiniz. 
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Not: 

Sınav sonuçları ile ilgili belirtilenler haricinde bir konu varsa; OBS' de "Yardım" 
sekmesi altında yer alan "Talep Oluştur" ile istek ve taleplerinizi fakültemize 
ulaştırabilirsiniz. 

Gönderdiğiniz itiraz formu değerlendirilip, yapılacak inceleme sonucunda tarafınıza 
geri dönüşler ders bazlı olarak aşağıdaki alanda anlık olarak görüntülenecektir. 
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- Cevap şıkkı değişikliği

• Maddi hata tespiti

Geri bildirim

Girmiş olduğunuz tüm smavlar
'için değerlendirme sonuçlarllll

bu alandan görebilirsiniz.

SINAV SORULARINA İTİRAZ 
İŞLEM KILAVUZU 


