
Hesap Oluşturma/Giriş ve Dil Seçimi

Kullanıcı adınızı (kurumsal e-posta

adresi) ve şifrenizi giriniz.

Henüz bir hesap oluşturmadıysanız 

kurumsal e-posta adresinizi ve 

kullanmak istediğiniz şifreyi girmeniz 

yeterli olacaktır.

Buradan arayüz dilini

değiştirebilirsiniz.

Öğrenmek istediğiniz 

dili buradan seçin!



Rosetta Stone’un Başlatılması

Başlatmak için “Launch Rosetta Stone 

Foundations” bağlantısına tıklayınız.



Mikrofon Kullanım İzni

“İzin ver (Allow)” butonuna tıklayarak Rosetta Stone’un

mikrofonunuzu kullanmasına izin veriniz. Konuşma ve telaffuz

içeren alıştırmalar için mikrofon gerekmektedir. Mikrofon 

bağlantısı olmadan bu alıştırmalar yapılamaz.

Mikrofon takılı olmayan bilgisayarlarda
“Continue without speech“ bağlantısına tıklamak 
yeterli olacaktır. Bu durumda konuşma ve telaffuz 

haricindeki alıştırmaları yapabilirsiniz.



Müfredat Seçimi

Tavsiye edilen kurs “Standard” seçeneğidir. Çünkü bu 

seçenekte tüm yeteneklerden (okuma,yazma, 

konuşma ve dinleme) eşit miktarda bulunmaktadır. 

“Apply Changes” butonuna tıklayarak seçiminizi

tamamlayınız.



Ünite ve Dersler

Karşınıza ünite ekranı gelecektir. “Start” butonunu ile ilgili 

aktiviteleri tamamlayabilirsiniz. Sol üstteki “Show Menu” ise 

tüm üniteleri listeleyebileceğiniz ekranı açacaktır.



Ses Tanıma

İlk alıştırmanızdan önce mikrofon kurulum 

adımları gelecektir. Öncelikle ses tanıma 

için yetişkin erkek (Adult Male), yetişkin 

kadın (Adult Female) ya da çocuk (Child) 

arasından size uygun olanı seçiniz ve 

“Continue” butonuna tıklayınız.



Mikrofon Kurulumu

Hali hazırda kullanmakta olduğunuz mikrofonu

seçiniz ve “Begin” butonuna tıklayınız.



Mikrofon Kurulumu

5 saniye konuşunuz. 

Örneğin 5’e kadar sayabilirsiniz.

Sesiniz algılanmıyorsa diğer 

mikrofon seçeneklerini deneyiniz!



Mikrofon Kurulumu

Mikrofon kurulum işlemi tamamlandıktan

sonra “Continue” butonuna tıklayınız.



Alıştırma Ekranı

Artık alıştırmaları yapmaya başlayabilirsiniz. İstediğiniz zaman sol üstteki Rosetta Stone logosu ile 

derslerinizin listelendiği “My Lessons” sekmesine dönebilirsiniz.



Ünite Ekranına Geçiş

Ünite ekranına gelmek için 

işaretli sembole tıklayınız! 



Ünite Seçimi

İstediğiniz herhangi bir üniteyi seçerek çalışmaya

başlayabilirsiniz. Her 4 ünite, 1 seviye demektir. 

Dil düzeyinize göre istediğiniz üniteyi seçiniz.



Extended Learning

“Extended Learning” sekmesi altında “Phrasebook” ve “Audio 

Companion” alıştırmaları bulunmaktadır. Bu alıştırmalar ile hem günlük

hayatta en sık kullanılan kalıplara çalışabilirsiniz hem de dinleme pratiği

yapabilirsiniz.



Daha Önce Tamamlanan Alıştırmalar

Rosetta Stone, tamamlanan alıştırmaları kaydederek öğrenme sürecinizi takip etmenize ve 

kaldığınız yerden devam etmenize olanak verir.

Kaldığım yerden 
devam et!

Baştan başla!


