
S     I    N     A     V             A    N    A     L    İ     Z     L     E    R     İ     A     Ç     I      K     L      A     M     A      L     A     R       I
1. Bu program, bir okulun (örneğin İzmir Fen Lisesi ), bir derse ait (örneğin Matematik ),  bir sınıf seviyesine ait (örneğin 9. Sınıflar ) ortak sınavın sınav sonuçlarını değerlendirir. 

2. Her bir sınıftaki , her bir ö ğrencinin , her bir soruya ait puanları girildiğinde, 

a) İlgili sınıfın sınıf bazında ve soru bazında ortalamaları , başarı ortalamalarını  analiz eden çizelge,

b) Tüm sınıfların sınav puanları girildiğinde;her bir sınıftan kaç öğrencinin  sınava girdiğini, her sınıftan kaç öğrencinin 0-24 arası, 25-44 arası, 45-54 arası, 55-69 arası, 70-84 arası 
ve 85-100 arası puan aldı ğı ,  her bir sınıfın puan ortalaması ,  her sorunun sınıflar bazında ortalaması  ve tüm sınıfların sınav ortalamasını  hesaplayan Zümre Değerlendirme Tutana ğı çizelgesi,
ve yapılan tüm sınavlara ait toplam kaç ö ğrencinin sınava girdi ği, toplam kaç öğrencinin 0-24 arası, 25-44 arası, 45-54 arası, 55-69 arası, 70-84 arası, 85-100 arası puan aldığı, her bir sınavda 
her bir sorunun çözülebilme oranlarını  ve dolayısıyla konu (ya da kazanım) eldesi oranlarını gösteren Tüm Analiz  bölümünü hazırlar.
Not: Tüm Analiz çizelgesinin hazırlanabilmesi için, sınava ait zümre raporu sayfasının  O sütununa (sarı renkli bölüme), her soruya karşılık gelen konu (ya da kazanımın) girilmesi gerekir.

Lütfen Dikkat
 İlk Olarak Yapılması Gereken İşlemler

1 Bilgiler  sayfasının A sütununa sınıf sınıf adları , B sütununa öğrenci numaraları , C sütununa da öğrenci ad-soyadları ; her bir şube 50 şerli peryotlar halinde;
yani 1-50 arasına A şubesinin öğrenci bilgileri, 51-100 arasına B şubesinin öğrenci bilgileri, 101-150 arasına C şubesinin öğrenci bilgileri, ...  girilmiş olup olmadığına dikkat ediniz.Bilgiler yoksa giriniz.

2 Bilgiler  sayfasının D sütununa Okul ile ilgili bilgilerin  girilmiş olup-olmadığına dikkat ediniz.(Örneğin  okul adı,  sınav süresi, okul müdürü, e ğitim ö ğretim yılı … gibi). Bilgiler yoksa giriniz.

3 Bilgiler  sayfasının E sütununa şube adları  ile ilgili bilgilerin girilmiş olup-olmadığına dikkat ediniz.Bilgiler yoksa giriniz.

4 Bilgiler sayfasının F1 hücresine ders adının , izleyen F2, F3, F4, ... hücrelere sırayla sol tarafta yazılı şubelere giren ders ö ğretmenleri isimlerinin  girilmiş olup-olmadığına dikkat ediniz.
Bilgiler yoksa giriniz.

5 Bilgiler  sayfasının F100 hücresine zümre ba şkanının isminin  girilmiş olup-olmadığına dikkat ediniz.Bilgi yoksa giriniz.

6 Bilgiler  sayfasının F102,  G102, H102, I102, J102, K102, L102, M102 hücrelerine sırayla sınav tarihlerinin  girilmiş olup-olmadığına dikkat ediniz.Bilgiler yoksa giriniz.
Not: Sınav tarihinin metin olarak girilmesi gerekir.Bunun için örneğin tarihin 13/01/2011 gibi görünmesini istersek; ' 13/01/2011 biçiminde giriniz.

7. Bilgiler  sayfasının G sütununa ders konularının   girilmiş olup-olmadığına dikkat ediniz.Bilgiler yoksa giriniz.
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