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corumodm.meb.gov.tr  web adresini açınız.

Anasayfada haberi görebilirsiniz. Haber üzerine tıklayarak ilgili 
sayfayı açınız.
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Uygulama kılavuzunu buradan 
indirebilirsiniz.

Bu link sınav saatinde aktif 
olacaktır.

Tıkladığınızda sınav ekranına 
geçeceksiniz.
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Buraya tıklayınız.

Sınav giriş ekranına 
geçmek için tıklayınız.

ÖNEMLİ UYARI!

Uygulamayı Bilgisayar, Cep Telefonu veya Tablet üzerinden yapabilirsiniz.  
Ekranı büyük olduğundan bilgisayar kullanmanız tavsiye edilir.
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Okul No

Çorum

12. Sınıf

İlçe - Okul Adı

Sınıfınızı seçiniz.

Öğrenci numaranızı giriniz.

İli ÇORUM olarak seçiniz.

Okul adınızı yazınız. Çıkan sonuçlardan 
seçim yaparken “İLÇE” isminizin doğru 

olduğuna emin olunuz.

Tüm bilgileri doğru olarak 
girdiğinizi düşünüyorsanız, 

“Giriş Yap” düğmesine 
tıklayınız.

GENEL AÇIKLAMALAR

Bilgilendirme : Sınav anında şarjınız biter ya da internet bağlantınız koparsa sorunu giderip 
sınavınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Ancak sınav sürenize kaybettiğiniz süre eklen-
meyecektir.

Sınav Bilgileri
Sınav adı : Çorum Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kitap Okuma Yarışma Sınavı
Sınav süresi : 4-5. Sınıflar 40 dk. /6-7-8-9-10-11-12. Sınıflar 35 dk.
Yanlış etkisi : 4 sınıf-0 / 5-6-7-8. Sınıf 3 yanlış 1 doğru / 9-10-11-12. Sınıf 4 yanlış 1 doğruyu siler.

Sınav Öncesi Son Hazırlıklar
1 ) Sınavda kullanacağınız cihazınızın çalıştığından emin olunuz.
2 ) Sessiz bir ortamda sınava başlayınız.
3 ) Kalem ve boş kağıt edininiz.
4 ) Yanınızda su bulundurunuz.
5 ) Telefonunuzun sesini kısınız.
6 ) Elektrik kesintisine tedbir olarak laptop ya da tabletinizin şarjının tam dolu olduğundan emin 
olunuz.
7 ) Sınavda optik formdaki soru numaralarına tıklayarak ilgili soruya geçiş yapabilirsiniz.
8 ) Cevaplanmış bir soruyu boş bırakmak için şıkkın üzerine tekrar tıklayınız.
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Tüm açıklamaları dikkatlice okuduysanız buraya tıklayarak 
sınava başlayabilirsiniz.

Sınava başladıktan sonra süreyi durduramazsınız. 
İnternet kopması olur da çıkarsanız hemen tekrar giriş yapınız 

çünkü süreniz işlemeye devam etmektedir.

Soruları dikkatlice okuyunuz ve uygun cevabı işaretleyiniz.
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35 dakika

Burada ders adı yer 
almaktadır.

Önceki Soru Sonraki Soru

Soru seçenekleri.
Doğru cevabı 

buraya işaretleyiniz. 

Cevaplarınızı burada görebilirsiniz. 
Bu kısımda tıklama yaparken dikkatli 

olunuz.

**Soruların üzerine tıklarsanız sorular 
arası geçiş yaparsınız.

** Cevap seçeneklerine tıklarsanız 
cevabınızı değiştirmiş olursunuz.

Kalan sürenizi buradan 
kontrol edebilirsiniz.

“SINAVI BİTİR” düğmesine 
tıklayarak sınavınızı 

bitirebilirsiniz.
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“SINAVI BİTİR” düğmesine 
tıkladığınızda bu pencere gelir. 

“Evet, Bitir!” seçeneğini tıklayarak 
sınavı bitirebilirsiniz.

 Süreniz bitmediyse “İptal” 
seçeneğini tıklayarak sınavınıza geri 

dönebilirsiniz.

Kişisel sınav sonucunuzu görmek 
için tıklayınız.
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Sınav Sonucunuzu bu ekranda görebilirsiniz.
Tüm işlemleriniz bittiyse “ÇIKIŞ” düğmesine tıklayarak 

çıkabilirsiniz.

Teşekkür ederiz.
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