TaalCompleet: ELO

TaalCompleet içinde kitap ve ELObulunur: bu, online sınavlar bulabileceğiniz bir web sitesidir.
Programı çalıştırabilmeniz için bir bilgisayar, tablet ya da akıllı telefona ihtiyacınız bulunmaktadır.

ELO nasıl çalışır? Kitabınızda
açıklamaların yazılı olduğu bir
etiket bulacaksınız:

Bu şu demek:
Öğretmen misiniz? Başka bir erişim kodu alacaksınız.
Kullanıcı adı ve şifreniz var mı?

Henüz kullanıcı adı ve şifreniz YOK mu?

1. www.taalcompleet.nladresine gidin.
2. Kullanıcı adı ve şifrenizi girin.
‘Oturum Aç’a tıklayın.
3. Anasayfalinkine tıklayın (Home).
4. Erişim kodunuzu girin:

1. www.taalcompleet.nladresine gidin.
2. Erişim kodunuzu girin:
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5. ‘Verstuur’e tıklayın.
Hazır! Şimdi başlayabilirsiniz.

3. ‘Verstuur’e tıklayın.
4. Adınızı girin. Bir kullanıcı adı ve şifre
belirleyin. Buraya da yazın:
Kullanıcı adı:
__________________________
Şifre: ____________________
Hazır! Şimdi başlayabilirsiniz.
Bir dahaki sefere, yeni kullanıcı adı ve
şifrenizi kullanın

Sorular? www.taalcompleet.nladresine gidin. HELPa tıklayın.
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Nasıl çalışır? Türkçe

Daima kitapta çalışmaya başla. ELO'da başlama. Her bir konunun sonunda, bunu göreceksiniz:

Şimdi ELOya gidebilirsiniz. Ayrıca kitapta da bir sonraki konuya geçebilirsiniz. Bu durumda ELOdaki
sınavları daha sonra tamamlamak zorundasınız.

Sorular
Çeşitli soru türü bulunmaktadır. Doğru seçeneği seçmek, yazmak ya da çekip bırakmak size kalmış.
Ayrıca dinleme soruları da bulunmaktadır. Soruyu dinlemek için yanındaki küçük üçgene
tıklamalısınız:

İlerleme
Tüm sınavları sadece bir kez yapabilirsiniz. Bitirdikten sonra kaç hata yaptığınızı görürsünüz:
Bu sınav bitmiştir: başarı
puanınız %67'dir.
.
Bu sınav kısmen
tamamlandı. Bitirebilirsiniz.
Hala bu sınavı tamamlamak
zorundasınız.
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Sınavlar

Doğru cevabı görmek için
sorunun üzerine tıklayın.

Doğru yanıtlamadığınız soru tekrar karşınıza çıkacaktır. Bir MemoTraining gözükecektir:

Şayet her hafta MemoTraining yaparsanız, zorlandığınız konuları pratik yapma fırsatı bulacaksınız.
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Bir sınavı bitirdikten sonra
doğru ve yanlış seçenekleri
görürsünüz.

Tarayıcıda çalışabilir ya dailgili uygulamayı kullanabilirsiniz. Bu uygulamayı indirmek zorundasınız.

Destek dili
Kitapta mavi sözcükler bulunmaktadır. Bir göz atın:
Bu kelimeleri arayabilirsin. ELOdaki sözlük 15 dildedir.
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TaalCompleet tablet ya da akıllı telefonda çok iyi çalışır:

