
neoStudy
Çalışma Kılavuzu

v 2.0



İçindekiler

Giriş       

neoStudy - Ana Ekran 

5 Aşamalı Öğrenme Yöntemi 

sayfa 1 

sayfa 2

sayfa 3
Aşama 1 - Preview (sunum) 
Aşama 2 - Repeat (tekrar)  
Aşama 3 - Record (ses kaydı) 
Aşama 4 - Speak (konuşma)  
Aşama 5 - Review (yeniden inceleme) 

sayfa 4 
sayfa 5 
sayfa 6 
sayfa 7 
sayfa 10

MyLessons (derslerim)  sayfa 11

Personalized Review Lessons        sayfa 15
(kişiselleştirilmiş yeniden inceleme dersleri)



* Her hafta en az 6.000 (veya eğitmeninizin hedefiniz doğrultusunda belirttiği kadar) puan hedefleyiniz.

* Bir seferde 35-45 dakikadan fazla çalışmayınız, ancak her gün az da olsa mutlaka çalışınız.

neo ile başarınız garanti altında! 
neo Çalışma Kılavuzu, neo’dan en fazla verimi alabilmeniz ve dili akıcı kullanma 
hedefinizi daha da yukarıya taşıyabilmeniz için ustalaşmanıza yardımcı olacaktır.  

neoStudy butonlarını tanıyalım:

Sesinizi kaydetmek için Hold to Speak (kayıt) butonunu 
basılı tutunuz.

Anadildeki kelimeyi veya cümleyi tekrarlamak için basınız Kaydınızı dinlerken bu buton görünür. Basarak hem kendinizi, hem de 
anadildeyi cümleyi de dinleyebilirsiniz

Altyazı butonu ancak bir cümleyi iki kez tekrar ettikten sonra 
aktifleşir.  Yazılı cümleyi görmek için Text (altyazı) butonuna tıklayınız.

Kaydınızı dinlemek veya yeniden oynatmak için basınız.  
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5-Aşamalı Öğrenme Yöntemi
neo'nun 5 aşamalı öğrenme yöntemi, her aşamadaki derslerden en fazla verim almanızı ve 
anlayarak dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine tam olarak hakim olmanızı sağlar. 

5 aşamanın her biri size yardımcı olacak çalışma önerileriyle birlikte bu kılavuzda özetlenmiştir. 
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ep

5St
ep

Preview (sunum)  

Repeat (tekrar)

Record (ses kaydı)

Speak (konuşma)

Review (yeniden inceleme)
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 Preview (sunum)

İlk dinlediğinizde ne kadar 
anlayabildiğinize bakınız.

Her soruyu doğru cevaplamanız 
size puan kazandıracaktır.  

Eğer yanlışınız olursa ikinci 
seferinde doğruyu cevaplamaya 
çalışınız. Eğer ikinici hakkınızda 
doğru cevap verirseniz yine de bir 
miktar puan kazanırsınız. Step 1: 

Preview (sunum)

Answer Question Screen

Listen   
(dinle)

Answer questions 
(soruları cevapla)

Önce dersi dinlemenizi ve ders hakkında 
genel bir fikir sahibi olmanızı sağlar. 

8 : 3 0

1St
ep
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Her cümleyi anlayana kadar tekrar 
ediniz. 

Text (altyazı) butonu, bir cümleyi iki 
kez tekrar ettikten sonra aktifleşir. 
Text butonuna tıkladığınızda metni  
göreceksiniz.

Puan kazanmak için soruları doğru 
cevaplayınız. Soruların %80'inden 
azını doğru cevaplarsanız, neo dersi 
tekrar çalışmanızı önerecektir.

2 Repeat (tekrar)St
ep

Dinleme becerinizi geliştirmeye yarar.

Tekrar 
Butonu 

Aktif Olmayan 
Altyazı Butonu

Step 2
Repeat (tekrar)

Aktif      
Altyazı Butonu

What is your name?
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Sesinizi kaydetmeden önce, her cümleyi 
akıcı olarak söyleme alıştırması yapınız.

Cümleyi net bir şekilde söyleyebileceğiniz 
zaman Hold to Speak (kayıt) butonunu 
basılı tutarak ve cümleyi yüksek sesle 
söyleyiniz.

neo ses kaydınızı ana dildeki cümleyle 
karşılaştırmanız için size dinletecektir.   
Bu karşılaştırma dildeki aksanızı ve 
akıcılığınızı geliştirmeye yardımcı olur.

Kaydınızı tekrar dinlemek isterseniz 
Playback (kaydı dinle) butonuna 
tıklayınız.

3    Record (ses kaydı)St
ep

Telaffuzunuzu geliştirmenizi sağlar. 

Ses Kaydı 
Butonu

Tekrar 
Butonu

buon

Altyazı 
Butonu 

Step 3
Record 

(ses kaydı)

Kaydı Dinleme 
Butonu
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Ses tanıma alıştırmalarınızı sessiz bir 
ortamda yapınız.

Sesinizi kaydetmeden önce, her cümleyi 
akıcı olarak söyleme alıştırması yapınız.

Cümleyi net bir şekilde söyleyebileceğiniz 
zaman cümleyi kaydetmek için Hold to 
Speak (kayıt) butonunu basılı tutarak 
cümleyi yüksek sesle söyleyiniz.

4   Speak (konuşma)St
ep

neo'nun ses tanıma teknolojisi telaffuzunuzu 
geliştirmenize yardımcı olur.

Tekrar 
Butonu 

Ses Kaydı ve 
Ses Tanıma 

Butonu

Step 4
Speak 

(konuşma)
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Yeşil: Söylediğiniz kelime çok iyi anlaşılıyorsa 

Siyah: Söylediğiniz kelime yeterli şekilde anlaşılıyorsa

Kırmızı: Söylediğiniz kelime anlaşılmıyorsa

Konuşmanız anlaşılır ise, neo ses 
kaydınızı ana dildeki cümleyle otomatik 
olarak karşılaştırır ve doğruluğuna göre 
size puan verir.

4St
ep

Mükemmel 
Telaffuz

Yeterli 
Telaffuz

Anlaşılamayan 
Kelime

Ses Tanıma Alıştırmalarında Geri Bildirimler
neo, her kaydınızı üç şekilde tanımlayarak telaffunuzu 
geliştirmenize yardımcı olur. Hold to speak (kayıt) 
butonuna basmayı bıraktıktan sonra renk kodlarıyla metni 
görüntüler. Ardından, hangi kelimelerin anlaşılır olup 
olmadığını anlaşılır ise derecesini göstermek için renkleri 
kullanarak size geri bildirim sağlar:
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Cümlenizin çoğu ilk ses kaydınızda tanınırsa, 
her kelime yeşil olmasa bile 10 puan alırsınız.

İlk ses kaydınızda her kelime yeşilse 20 puan 
alırsınız.

Yeniden denemek isterseniz tekrar butonuna 
basınız.

neo konuşmanızı tanımazsa, ana dilde geçen 
cümleyi otomatik olarak yeniden dinletir ve 
konuşmanızın tanınması için size bir fırsat 
daha verir. Tanınmayan üç kaydınızdan sonra 
neo, bir sonraki cümleye geçer.

4St
ep

Ses Tanıma Alıştırmalarında Önemli Noktalar 

 İlk ses kaydınızda 
cümlenin çoğu 

anlaşıldı

İlk ses kaydınızda 
cümlenin tamamı 

anlaşıldı
 SR Video
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https://youtu.be/JjVO12gH1e4


Çalışmanızı sessiz bir ortamda 
yapınız.

Cümleleri rahatlıkla söyleyebilene 
kadar tekrar etmeye ve kaydetmeye 
devam ediniz.

5 Review (yeniden inceleme)St
ep

Bu son aşama, daha önceki aşamalarda öğrendiklerinizi 
yeniden inceleyip kalıcı hafızanıza yerleştirmeniz içindir.

Tekrar 
Butonu 

Ses Kaydı ve 
Ses Tanıma 

Butonu

Step 5 - Review 
(yeniden inceleme)
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MyLessons 
(derslerim)
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Ses tanıma alıştırmalarınıda başarınız %50'den azsa 
veya herhangi bir derste doğruluk oranınız %80'den 
azsa neo size dersi tekrarlamanızı önerecektir. Bu 
uyarı, ekranın alt kısmında görünür.

Bir dersten geçer puan alsanız bile bir daha çalışmak 
için tekrarlamayı seçebilirsiniz. 

Ders Özeti
Bir dersi çalışmayı bitirdiğinizde animasyonlu 
bir ekran görünür. Derste kazandığınız puanlar 
ile uzay gemisi hedefinize doğru ilerler.

Dersi 
tekrar 
etme 
uyarısı

Sonraki 
derse 
geçme 

butonu

8 : 3 0

Sonraki 
testi 
almak için 
gereken 
puan.

Sonraki aşama için 
kazanmanız gereken 
puanı görebilirsiniz

8 : 3 0

Your comprehension 
is less than 80%.

 Please repeat this lesson.

Ders tekrar 
etme butonu
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Tamamladığınız ders aşamasını sevip 
sevmediğinizi bize bildirin, veya 

sağ üstteki x'e tıklayarak bu adımı atlayın.

Bir dersi seviyorsanız sağdaki kalpli ikonu 
seçerek daha sonra tekrar çalışmak için 
kaydedebilisiniz.   

MyLessons (derslerim)
Preview, Repeat, Record, Speak, Review 
derslerinin tamamının sonunda çalıştığınız 
dersi değerlendirmeniz istenecektir.  

8 : 3 0

Oylamak için 
bir ikon seçiniz

Oylamak 
istemiyorsanız 

pencereyi buradan 
kapatabilirsiniz

8 : 3 0

neo sevdiğiniz bir 
dersi kaydedip 

kaydetmeyeceğinizi 
sorguluyor
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https://youtu.be/SPWS0U9A0sc


Personalized Review Lessons
(kişiselleştirilmiş yeniden 

inceleme dersleri)
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Sertifika Sınavına girmeye hazır olduğunuzu 
düşünüyorsanız, Certification Test butonunu 
seçiniz.

Testten önce neo tarafından önerilen dersleri 
incelemeyi tercih ederseniz, Review Lessons 
(yeniden inceleme dersleri) butonuna tıklayınız.

neo size özel olarak seçilen (ve/veya en çok 
zorlandığınız) 12 adete kadar Review Lessons 
(yeniden inceleme dersleri)ni açacaktır.

Açılan derslerden birini veya tümünü 
inceleyebilirsiniz.

Review Lessons (yeniden inceleme dersleri)

    
Certification Test'ine (sertifika sınavına) girmeden        
önce neo'nun yapay zekası, en çok zorlandığınız            
dersleri gözden geçirerek Certification Test'ine
(sertifika sınavına) hazırlanmanıza yardımcı       
olacaktır.       

8 : 3 0

neo yeniden 
incelemeniz için 
size özel 12 adet 

ders açar

8 : 3 0

neo’nun önerdiği 
dersleri yeniden 

incelemek isterseniz 
Review Lessons 

butonuna tıklayınız 16



Çalışmaya başlamak için Review Lessons  
butonuna tıklayınız.

neo, istediğiniz sırayla çalışabileceğiniz 12 
adet Review Lessons oluşturur.

neo, Certification Test'inin yeniden açılması 
için kaç adet Review Lessons gerektiğini 
hesaplar.

12 adet Review Lessons tamamladığınızda 
Certification Test’inin kilidi tekrar açılacaktır. 

Review Lessons (yeniden inceleme dersleri)
Certification Test’inizde (sertifika sınavınızda) 
başarısız olursanız neo'nun yapay zekası, yanlış 
cevapladığınız sorulara gore kişiselleştirilmiş 
Review Lessons (yeniden inceleme dersleri) açar.

8 : 3 0

neo, Certification Test’inin 
yeniden açılması için ne kadar 
daha tamamlamanız gereken 
Review Lessons kaldığını size 

bildirecektir

8 : 3 0

neo, Certification Test'ini 
geçemediğinizi size bildirecek 
ve sizin için kişiselleştirilmiş 

Review Lessons oluşturacaktır 17

Review Lessons video

https://youtu.be/5MMwAEX6750


Başarılar Dileriz!




