
Adım 1: Sisteme giriş yapma 

Öncelikle My English Lab websitesine giderek giriş yapmanız gerekmektedir. 

Websitesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

Açılan ekranda Pearson Education Yayıncılık tarafından size sağlanan kullanıcı adı (Username) ve şifre (Password) ile 

giriş yapmanız gerekmektedir. 

 

 

Adım 2: Ödevleri görme 

Sistemde size atanan ödevleri “ASSIGNMENTS” sayfasında görebilirsiniz. 

 

 

 

https://sso.rumba.pearsoncmg.com/sso/login?service=https%3A%2F%2Fmyenglishlab.pearson-intl.com%2Fsso%2Flogin&profile=iokingmel&allowLangChange=true


Adım 3: Ödevleri yapma, cevaplarınızı kaydetme ve ödevleri tamamlama 

*Ödevlerinizi açıp bir alıştırmayı yapmak için o alıştırmanın başlığının yanındaki “open” a tıklayınız. 

 

 

*Açılan ekrandaki alıştırmaya verdiğiniz cevaplarınızı kaydedip alıştırmayı daha sonra teslim etmek üzere saklamak için 

“save” butonunu tıklayınız. 

 



 

*”save” butonunu tıkladıktan sonra aşağıdaki uyarıyı göreceksiniz. O uyarıdaki “OK” butonunu tıklayarak cevaplarınızı 

kaydedebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

*Alıştırmadaki cevaplarınızı “save” butonunu tıklayarak kaydedip o alıştırmadan çıktıktan sonra aynı alıştırmaya 

dönmek için “ASSIGNMENTS” sekmesinde “resume” ye tıklayınız. 

 

 

 

*Eğer alıştırma üzerinde yaptığınız değişiklikleri kaydetmeden o alıştırmadan çıkmak isterseniz “exit” butonunu 

tıklayınız. 

 



*“exit” butonunu tıkladıktan sonra aşağıdaki uyarıyı göreceksiniz, o uyarıdaki “yes” butonunu tıklayarak alıştırmadan 

çıkış yapabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

*Son olarak, yaptığınız alıştırmayı tamamlamak ve teslim etmek için “submit” butonunu tıklayınız. 

 

 

 

 

*Bir alıştırmayı “submit” butonunu tıklayıp teslim etmediğiniz sürece o alıştırmaya verdiğiniz cevaplar 

kaydedilmiş olsa bile o alıştırmadan not almanız mümkün değildir. “Submit” etmediğiniz alıştırmalara hiç 

cevap vermemiş olursunuz! Bu sebeple yaptığınız her bir alıştırmayı tamamladıktan sonra “submit” etmeyi 

unutmayınız! 

 

 



“submit” ettiğim bir 

alıştırma 

“submit” ettiğim bir 

alıştırma 

“submit” etmediğim bir 

alıştırma 

“submit” etmediğim bir 

alıştırma 

*Her alıştırma için 2 kere “submit” etme hakkınız vardır ve her bir alıştırma için kaç hakkınız kaldığını “attempts 

remaining” kısmından takip edebilirsiniz. Bir alıştırmayı bir kere tamamlayıp onaya sunduktan sonra (“submit” ettikten 

sonra) ana ekrandaki “attempts remaning” kısmı 1’e düşecektir. 

 

 

*Eğer bir alıştırmayı “submit” etmeden yalnızca alıştırmadaki cevaplarınızı “save” butonunu tıklayıp kaydederek o 

alıştırmadan çıkarsanız veya cevaplarınızı kaydetmeden “exit” butonunu tıklayarak alıştırmayı yapmazsanız o alıştırma 

için “attempts remaining” sayınız düşmez! 

 

*Daha önce “submit” ederek tamamladığınız bir alıştırmayı ikinci kez açmak için ya alıştırmanın hemen altındaki (ilk 

fotoğraf) ya da “ASSIGNMENTS” sekmesinde alıştırmanın yanındaki (ikinci fotoğraf) “try again” butonuna tıklayınız. 

 

 

 



Adım 4: Bir alıştırmayı tamamladıktan sonra diğer alıştırmalara geçme 

Bir alıştırmayı “submit” edip tamamladıktan sonra diğer alıştırmalara geçmek için iki yolunuz var. 

*“submit” ettiğiniz alıştırmanın altında çıkan seçeneklerden “next” butonunu tıklayarak size verilmiş bir sonraki 

alıştırmayı görüntüleyebilirsiniz. 

 

 

 

 

*Sistemde size atanan ödevleri gördüğünüz “ASSIGNMENTS” sayfasında bir sonraki alıştırmanın yanındaki “open” a 

tıklayarak açabilirsiniz. 

 

 



ÖNEMLİ UYARILAR 

1. Yukarıda da belirtildiği gibi, her alıştırma için 2 “attempt” yani 2 kere “submit” etme hakkınız olacaktır. 

2. Sistemde size atanan, not alacağınız ödevler yalnızca 8 Mayıs 2020 Cuma akşamı 17.00-21.00 saatleri arasında açık 

olacaktır. Sisteme 8 Mayıs 2020 Cuma akşamı 21.01’de girdiğiniz anda aşağıdaki uyarıyı göreceksiniz. 

 

Bu uyarı ödevleri yapmak için size verilen sürenin bittiğini belirtmektedir ve o uyarıyı gördüğünüz andan itibaren hiçbir 

ödevi yapamazsınız. Bu sebeple tüm ödevleri yapabilmek için 8 Mayıs 2020 Cuma akşamı saat 17.00’de aktif bir 

şekilde ödevlerinizi yapmaya başlamanız süreden kaynaklanabilecek sıkıntıları yaşamamanız için büyük önem arz 

etmektedir. 

3. Sistemde yaşayabileceğiniz teknik aksaklıkları en aza indirmek için Google Chrome’un en güncel versiyonunu 

kullanmak gerekiyor. Ayrıca Pearson Education Yayıncılık cep telefonunda ve tablette hata olabilme ihtimalinden dolayı 

bilgisayar kullanımını öneriyor. 

4. Yapacağınız herhangi bir teknik aksaklık bildirimi tarih ve saatin net bir şekilde belli olduğu fotoğrafı veya ekran 

görüntüsünü dersinize giren öğretim görevlisine e-mail yoluyla gönderdiğiniz takdirde dikkate alınacaktır. My English 

Lab üzerindeki ödevlerle veya yaşadığınız problemlerle alakalı bildirimleriniz için dersinize giren öğretim görevlisine 

tarih ve saatin net bir şekilde belli olduğu fotoğraf veya ekran görüntüsünü 9 ve 10 Mayıs 2020 tarihlerinde mail 

atabilirsiniz. 10 Mayıs 2020 Pazar 23.59’dan sonra gelecek olan bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

5. Reading ve Listening gibi bazı ödevlerde bir alıştırma birden fazla sayfadan oluşabiliyor. Bu tür durumlarda yaptığınız 

ödevi teslim edebilmek için “next” butonunu tıklayarak diğer sayfalardaki ödevleri de tamamlamanız gerekmektedir. 

Aksi takdirde o alıştırmayı “submit” edebilmeniz mümkün değildir. 

 

 

 

*Zaten o alıştırmayla ilgili tüm sayfaları tamamlamadan “submit” edemeyeceğiniz için sistem sizi yönlendirecektir. 

 



 

*Bir alıştırmanın 1’den fazla sayfadan oluştuğunu alıştırmanın başlığındaki “1 of 2” gibi ifadeden anlayabilirsiniz. 

 

6. Eğer bir alıştırmanın “ASSIGNMENTS” sayfasındaki başlığında “test” adını görürseniz o alıştırmayı yaparken 

cevaplarınızı “save” butonunu tıklayarak kaydedip aynı alıştırmaya tekrar dönebilme şansınız yok. Testleri çözdükten 

sonra ya sayfadan “exit” butonuyla cevaplarınızı kaydetmeden çıkabilirsiniz ya da “submit” butonuyla cevaplarınızı 

teslim edebilirsiniz. 

 

 

7. Eğer alıştırmanın yönergesinde ”use contraction” ifadesi varsa “contraction” (I’m, he’s gibi kısaltmalar) 

kullanmadığınız zaman cevabınız sistem tarafından yanlış kabul edilir. 

8. Ödevlerinizi yaparken kelimenin yazılışına (spelling) ve noktalama işaretlerinin kullanımına (punctuation) dikkat 

ediniz. Sistem otomatik olarak bu gibi hatalarınızdan puan kırabiliyor. Eğer bir kelimenin American ve British olarak iki 

ayrı yazılışı varsa kitapta gördüğünüz formunu kullanın. Sistem bu tür yazım hatalarını da dikkate alıyor. 

9. Ödevinizi “submit” ettikten sonra cevaplarınızın yanında çıkan küçük kutulardaki ipuçları sistem tarafından otomatik 

olarak verilen ipuçları olduğu için sizin hatalarınıza yönelik olmayabiliyor. Dolayısıyla da sizin hatanıza yönelik ipucu 

olmayabileceği için sizi yanlış yönlendirebilir. Lütfen sistem tarafından size verilen otomatik ipuçlarını göz ardı 

ediniz. 

 

 

 

  


