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Hibrit Online Eğitim Sistemi Nedir?
Online Eğitimin Türleri
1. Naklen Eğitim
2. Kayıttan Eğitim
3. Yeni Nesil Hibrit Online Eğitim
1. Naklen Eğitim Nedir?
Eğitimlerin günün belirli bir saatinde yapıldığı ve öğrencilerin belirlenen o saatte derslere canlı olarak

2. Kayıttan Eğitim Nedir?
Eğitimlerin kaydedildiği ve eğitim verilecek olan sistem üzerinden işlenecek tüm konuların toplu olarak
yüklenip sunulduğu, dersin hocasına soru sorma imkanı kısıtlı ve eğitimin ilerleyişi tamamen öğrenciye
bırakılmış sistemdir.
3. Hibrit Online Eğitim Nedir?
Bu eğitim sistemi naklen ve kayıttan eğitimin avantajlı yönlerinin birleştirilmesi sonucunda orataya çıkmış
olan yeni nesil bir online eğitim sistemidir. Sisteme konu anlatımları gün içerisinde kaydedilip belirli bir
saatte yüklenmektedir. Konu anlatımlarının yüklenmesinin ardından öğrenciler istedikleri kadar veya
istedikleri zaman bu anlatımları izleyebilmektedirler. Sistemde öğrencinin "öğretmen" ile irtibat
kurabilmesi için iletişim hattı, canlı destek veya özel butonlar bulunmaktadır. Öğrenciler her an, dersin
öğretmenine sorularını aktararak veya canlı destek ile görüşerek anlayamadıkları noktaları telafi
edebilmektedirler.
Hibrit Sistemin Avantajları
a.) Zaman bağımsızdır ve çalışan öğrenciler için bu büyük bir avantajdır.
b.) Kalabalık naklen sınıflarda öğrenciler sorularını hocaya iletemezlerken, bu sistemde herkes sorularını
aktarabilir ve cevabını alabilirler.
c.) Ders kaçırma sorunu yoktur ve derslerin tekrarı dönem sonuna kadar izlenebilmektedir.
d.) Hem basılı hemde dijital kaynaklarla eğitim desteklenmektedir.
e.) Öğrenci kendi haline bırakılmaz günlük olarak yapılacak tüm çalışmalar planlanır ve ödev olarak verilir.
f.) Öğrenci performansı takip edilir. Gerekli durumlarda yeni çalışma programları yapılır.
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Sevgili Öğrencim;
İngilizce öğrenmeye karar verdiğin ilk anda seni bu hedefinden uzaklaştırabilecek en temel etmen;
İngilizce çalışmaya nereden başlayacağın ve hangi kaynaklardan çalışacağın konusudur. Dolayısıyla biz,
Zafer Hoca YDS Academy ailesi olarak sana bu konuda yardımcı olabilmek ve senin belirli bir sıra ile
sıfırdan başlayıp orta seviyeye kadar gelmeni sağlamak için, ihtiyacın olan tüm kaynakları ücretsiz olarak
sunuyoruz. Bu kaynaklar ile güzel bir temel oluşturabilir veya var olan temelini geliştirebilirsin. Eğer
sonrasında İngilizce bilgini daha ileri bir seviyeye taşımak veya YDS – YÖKDİL – YKS DİL gibi sınavlara
hazırlanmak istersen Hibrit Online Eğitim sistemimize dâhil olabilirsin. Unutma, senin başarın bizim
başarımızdır. İyi çalışmalar dileriz…

Hazırlamış olduğumuz tüm ücretsiz kaynakları gönlünce kullanabilirsin, derslerinde faydalanabilirsin,
çoğaltıp dağıtabilirsin. Ancak senden ricamız, ismimizin ve logomuzun üzerini kapatmamandır. Kolaylıklar
dileriz…

Saygıdeğer Veliler;
Kaynaklarımız bir emeğin ürünüdür ve özenle hazırlanmıştır. Eğer çocuklarınızın İngilizcesini geliştirmek
isterseniz, bu kaynakları yazıcıdan çıktı alarak çalışmalarını sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu kaynaklardan
çocuklarınızın ödevleri için de faydalanabilirsiniz. Saygılarımızı sunarız…

Zafer Hoca YDS Academy Kurucusu

Zafer Bilge ’

Web Adresimiz: www.zaferhoca.com.tr
Facebook Grubumuz: www.facebook.com/groups/ydsonlinedershane/
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PREFIX NEDİR? ÖRNEK CÜMLELERLE AÇIKLAMASI

ÖN
EKLER

ANLAM

ÖRNEK KELİME

ÖRNEK CÜMLE

a-

not,
without,
lacking

ateist, amoral

Her behaviours are unacceptable. They are completely
amoral.(Davranışları kabul edilemez. Tamamen ahlakdışılar.)

ab-

away from

averse, absence

The absence of a passanger put them alert. (Bir yolcunun
eksikliği onları alarma geçirdi.)

ante-

before

antecedent,
anteroom

Most people don't know anything about their
antecedents. (Çoğu insan ataları hakkında birşey bilmez.)

bene-

good

benefit,
benevolent

I can't get much benefit from school. (Okuldan çok fazla
faydalanamıyorum.)

bi-

two

bicycle, bilingual

She always goes to school by bicycle. (Okula her zaman
bisikletle gider.)

circum-

around

circumference,
circumpolar

Calculate the circumference of the circle by using this
formula. (Bu formülü kullanarak dairenin çevresini hesapla.)

co-

together,
with

co-operate, coexist

The two companies cooperated in order to be more
powerful. (İki şirket daha güçlü olmak için birleşti.)

col-

together,
with

collect,
collaborate

The police and the army collaborated to catch the
terrorists. (Polis ve ordu teröristleri yakalamak için işbirliği
yaptı.)

com-

together,
with

combine,
complete

She managed to successfully combine her family life and a
career. (Aile hayatı ve kariyerini başarılı bir şekilde
birleştirmeyi başardı.)

con-

together,
with

connect,
connate

Will you please connect my laptop to the television? (Lütfen
laptopumu televizyona bağlar mısın?)

contra-

against

countract,
contrary

Contrary to popular belief, the poor might be happier than
rich. (Genel inanışın aksine fakirler zenginlerden daha mutlu
olabilirler.)

cor-

together,
with

correlate,
correspond

He tried to correlate the results of this exam with the other
one. (Bu sınav sonucunu ötekisi ile ilişkilendirmeye çalıştı.)

de-

down from,
away

depart, detrain

The train will depart in five minutes. (Tren beş dakika içinde
kalkış yapacak.)

dia-

through,
across

diagonal,
diapositive

In chess bishops move along diagonal lines. (Satrançta filler
çapraz bir çizgide ilerlerler.)

dis-

apart

disadvantage,
disinherit

Being unemployed has many disadvantages. (İşsiz olmanın
birçok dezavantajı var.)
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"Prefix" kelimelerin önlerine gelen eklerdir. Köklerin önüne gelerek anlamları etkilerler. Aşağıda bu ekleri,
anlamlarını, örnek kelimelerini, bu kelimelerin geçtiği örnek cümleleri sunuyoruz.
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ANLAM

ÖRNEK KELİME

ÖRNEK CÜMLE

dis-

not

dissatisfy,
disinterest

ex-

out, from

export, ex-wife

Cuba don't export goods to United States. (Küba, Amerika'ya
dış satım(ihracat) yapmıyor.)

extra-

beyond,
outside

extracurricular,
extraordinary

He showed an extraordinary performance in
university. (Üniversitede olağanüstü bir performans
sergiledi.)

fore-

front,
before

forearm,
foreshadow

Their fights foreshadowed the divorce. (Kavgaları,
boşanmanın habercisiydi.)

hyper-

above,
beyond

hyperactive,
hypertension

The patient had hypertension. (Hastanın yüksek tansiyonu
vardı.)

I am very dissatisfied with my son's lack of
progress. (Oğlumun ilerleme gösteremeyişinden çok
hoşnutsuzum.)

not

illiterate

Surprisingly all of this little town's population is
illiterate. (Şaşırtıcı bir şekilde bu küçük kasabanın nüfusunun
tamamı okumamış.)

im-

not

impatient,
impolite

It is impolite to refuse an offer of a drink in Turkish
customs. (Türk geleneklerinde bir içecek iktamını reddetmek
kabalıktır.)

in-

not

incalculable

Those problems are incalculable. (O problemler
hesaplanamaz.)

between

international

Our hospital has got an international reputation in the
treatment of cancer. (Hastenemiz kanser tedavisinde uluslar
arası bir üne sahip.)

ir-

not

irresponsible,
irresistable

Watch out your behaviours. You are behaving very
irresponsibly.(Hareketlerine dikkat et. Çok sorumsuzca
davranıyorsun.)

mis-

wrong,
unfavorable

misinform,
misunderstand

mono-

one, alone

monophonic

There is an old monophonic radio in my grandfather's
home. (Dedemin evinde eski, tek kanallı bir radyo var.)

multi-

many

multitude,
multilateral

The students had multitude of questions when the teacher
announced the resuts. (Öğretmen sonuçları açıkladığında
öğrencilerin çok sayıda sorusu vardı.)

poly-

many

polyphonic,
polygamy

He has two wives and he defends polygamy. (İki karısı var ve
çokeşliliği savunuyor.)

il-

inter-

She misunderstood what I said. (Söylediğimi yanlış anladı.)
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post-

ANLAM

after

ÖRNEK KELİME

ÖRNEK CÜMLE

post script, post- The book we are reading is about post-war
period. (Okuduğumuz kitap savaş sonrası dönemle ilgili.)
war,
postmodern
prediction,
preview,
premier

We watched the preview of the next episode in my cousin's
house.(Gelecek bölümün fragmanını(öngösterimini)
kuzenimin evinde izledik.)
In retrospect, marrying to him was not a good
idea. (Geçmişe bakıldığında onunla evlenmek iyi bir fikir
değildi.)

pre-

before

retro-

backward,
back,
behind

retrospect

half

semifinal, semicircle, semiautomatic

under

submarine,
subconscious,
subtitles,
subway

super-

above, over

superiority,
Superego,
supersonic

Her superiority complex makes her arrogant. (Üstünlük
duygusu onu kibirli yapıyor.)

sym-

with,
together

symbiosis,
symmetry,
sympathy

He was feeling sympathy for the war victims. (Savaş
kurbanlarına acıma duyuyordu.)

syn-

with,
together

synchronize
telegraph,
telephone,
television

May I use the telephone? (Telefonu kullanabilir miyim?)

tele-

distant, far
off

trans-

across

transport,
transcend,
transaction

We should show the transaction of smaller deals. (Daha
ufak işlerin işlemlerini göstermemiz gerekir.)

tri-

three

triangle, tricolor

ultra-

beyond,
excessive,
extreme

ultrasonic,
ultramodern

not

unforgiven,
unforgettable

semi-

sub-

un-

The two teams are going to make a semi final match. (İki
takım yarı final maçı yapacak.)
There is a pedestrian subway under the road. (Yolun altında
yaya altgeçidi var.)
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The lights synchronized with the music. (Işıklar müzikle
senkronizeydi.)

Every triangle has three sides and three angles. (Her üçgenin
üç köşesi ve üç açısı vardır.)
They have made an ultra-modern stadium. (Çok modern bir
stadyum yaptılar.)
I went to Hawaii last year. It was an unforgettable
journey. (Geçen yıl Hawai'ye gittim. Unutulmaz bir
seyahatti.)
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SUFFIX NEDİR? ÖRNEK CÜMLELERLE AÇIKLAMASI

SON
EKLER

ANLAMLARI

-al

relating to, having
the nature of

-ary

like, connected
with

dictionary,
honorary

-ate

to make

concentrate,
distillate

Please concentrate and solve the question. (Lütfen
konsantre ol ve soruyu çöz.)

-ation

condition, the act
of

flirtation,
complication

Don't worry! I will help you if any complications
arise. (Merak etme! Herhangi bir karışıklık
başgösterirse ben yardım ederim.)

-cy

state of being

democracy,
obstinacy

Democracy is a governing system. (Demokrasi bir
yönetim şeklidir.)

-er

the one who

composer,
governor

Who is the composer of that song? (O şarkının
bestecisi kim?)

-fy

to make

simplify,
examplify

I read the simplified version of that book. (O kitabın
sadeleştirilmiş versiyonunu okudum.)

-ic

relating to, having
the nature of

-il

pertaining to,
capable of

civil, docile

-ily

in what manner

speedily, happily

-ism

action or practice,
state or condition

buddism,
pessimism

-ist

Think positive! Don't be a pessimist! (Olumlu düşün!
action or practice,
budist, pessimist Karamsar olma!)
state or condition

-ist

-ity

-ive

ÖRNEK KELİME

ÖRNEK CÜMLE

My sister is very musical and she loves
musical, internal singing. (Ablam müzikle çok ilgili ve şarkı söylemeye
bayılır.)
Do you use dictionary so often? (Çok sık sözlük
kullanıyor musun?)

My wife is a fantastic woman! (Eşim olağanüstü bir
lunatic, fantastic kadın!)
Dogs are docile animals. (Köpekler uysal
hayvanlardır.)
She smiled happily and said "hello." (Mutlulukla
gülümsedi ve "merhaba" dedi.)
Pessimism affects our lives negatively. (Karamsarlık
hayatlarımızı olumsuz yönde etkiler.)

I have to go to the dentist on Friday. (Cuma günü
dişçiye gitmek zorundayım.)

one who

realist, dentist

state of being

formality,
quality

He has got strong leadership qualities and he is
suitable for the job(Güçlü lider özelliklerine sahip ve iş
için uygun.)

like

quantitative,
sensitive

This scale is very sensitive; it weighs as accurately as
possible. (Bu tartı çok hassas, mümkün olan en doğru
şekilde tartar.)
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"suffix" kelimelerin sonuna gelip anlamlarını değiştiren eklerdir. Aşağıda size bu ekleri anlamları ve örnek
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The new pop singer was idolized by the young
girls. (Yeni pop şarkıcısı genç kızlar tarafından
idolleştirildi.)

-ize

to make

idolize,
crystallize

-logy

study, field of

biology

-ly

in what manner

slowly, quickly

We have to finish this work quickly. (Bu işi çabucak
bitirmek zorundayız.)

-oid

like, resembling

anthropoid,
ovoid

That fruit has got an ovoid-like shape. (O meyvanın
oval bir şekli var.)

-or

the one who

professor,
director

Do you know the director of this movie? (Bu filmin
yönetmenini biliyor musun?)

-osis

condition

psychosis,
hypnosis

Under hypnosis she talked about all of her childhood
memories.(Hipnoz altında, bütün çocukluk anılarından
bahsetti.)

-ous

full of, of the
nature of

ludicrous,
poisonous

My little brother was once bitten by a poisonous
snake. (Küçük kardeşim bir keresinde zehirli bir yılan
tarafından ısırılmıştı.)

-sis

act, state,
condition of

paralysis,
hypnosis

-tion

condition, the act
of

irritation

Since I don't like children, they are just source of
irritation for me.(Çocukları sevmediğimden onlar
benim için sadece rahatsızlık kaynağı.)

-tude

state of

fortitude,
altitude

He showed great fortitude during his long illness and
finally recovered (Uzun hastalığı boyunca büyük
yüreklilik gösterdi ve sonunda iyileşti.)

Biology was my favourite subject in the
school. (Biyoloji, okulda en sevdiğim dersti.)

Paralysis arises from some nervous disorders. (Felç,
birtakım sinir sistemi bozukluklarından kaynaklanır)

Grup Adresimiz;
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