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Soru Çözme işlemine yukarıda ilgili sınavın karşısında yer alan "Soru Çöz" butonuna tıklayarak
başlayabilirsiniz.
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Yukarıda 1 nolu bölümde yer alan bölümde çözmek istediğiniz soru sayısını belirleyiniz. Soru
sayısını ayarlamak için mavi imleci mause ile sağa doğru sürükleyerek sayıyı artırabilir, sola doğru
sürükleyerek azaltabilirsiniz.

2 Nolu bölümde yer alan alanda soruların zorluk derecesini belirleyebilirsiniz. Soruların zorluk
derecesi başlangıçta soru girişi yapan editörlerimizce belirlenmektedir. Belirlenen cevaplanma
sayısına ulaşan sorulara kullanıcıların verdikleri cevaplar sistem tarafından taranarak çoğunlukla
hatalı cevap verilen soruları zorluk dereceleri otomatik olarak artırılmakta ve sürekli doğru
cevaplanan soruların zorluk dereceleri azaltılmaktadır.
3 Nolu bölümde, çözmek istediğiniz soru kaynağını belirleyebilirsiniz.
4 Nolu bölümde, çalışmak istediğiniz konuyu belirlemelisiniz. Konu seçimi yapmak için konu
başlığının solunda bulunan "+" işaretine tıklayarak Kanundan, bölüme, bölümden kanun maddesine
kadar ulaşabilirsiniz.
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Hatalı cevapladığım soruları çöz seçimi yaptığınızda size hatalı cevaplarınızdan bir çalışma
veya deneme sınavı hazırlanmaktadır. Bu seçimin konu tekrarlarından sonra yapılması ve özellikle
sınava az süre kalan zamanlarda yapacağınız hazırlıkta sıkça kullanılması önerilmektedir.
Takip ettiğim soruları çöz, bu seçimi yaptığınızda takibe alınan sorulardan sınav
oluşturulmaktadır. Takibe alabileceğiniz soru sayısı site yönetimi tarafından belirlenmekte olup soru
soruları takibe almak için soru çözme ekranında sağ üst köşede yer alan ve üç nokta ile belirtilen
menü alanından "Soruyu Takibe Al" butonuna tıklamanız gerekmektedir.
Hiç çözmediğim soruları çöz, bu seçim yapıldığında daha önce çözdüğünüz sorular tüm
sorular tamamlanana kadar karşınıza gelmeyecektir. Bu nedenle tüm sorulara ulaşabilmeniz için bu
seçimi yapmanız önerilmektedir.
Tüm seçimler tamamlandığında;
5 Nolu bölümde belirtilen "Hazırla" butonuna tıkladığınızda sorular karşınıza gelecek
işaretledikçe cevap ve açıklamalara anında ulaşabileceksiniz. Ayrıca süre takip edilmeyeceğinden
serbest çalışma yapabileceksiniz.

6 Nolu bölümde belirtilen "Hazırla" butonuna tıkladığınızda sorular karşınıza gelecek ve sayaç
süre kontrolü yapmaya başlayacaktır. Sorulara verdiğiniz cevaplar kaydedilecek ve soru cevapları ile
sınav değerlendirmesine sınav sonunda ulaşabileceksiniz. Cevapları seçmek için tıklamanız,
değiştirmek için diğer seçeneğe tıklamanız, seçimi kaldırmak için ise seçtiğiniz seçeneğe tekrar
tıklamanız gerekmektedir.
DİKKAT: 1, 2, 3 ve 4 nolu bölümler ve seçim alanındaki "Hatalı cevapladığım soruları çöz" gibi
seçimler yapıldığında seçtiğiniz kriterlere uygun soru sayısına ulaşılamaması halinde hata mesajı
almanız halinde seçim kriterlerinizi genişleterek tekrar deneyiniz.

