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Hibrit Online Eğitim

Zafer Hoca YDS – YÖKDİL Özel Kaynaklar Serisi

Zafer Hoca YDS Academy – Prefix-Suffix (İngilizcede Ön Ek - Son Ek)

ZAFER HOCA YDS – YÖKDİL ÜCRETSİZ KAYNAKLAR
PREFIX – SUFFIX DETAYLI LİSTE
Elinden gelenin en iyisini yapmadıysan üstün başarı bekleme…
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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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ÖN EK DETAYLI LİSTE

Ön Ekler (Prefixes) ve Anlamları
a- / an-:
ab-:

olmayan anlamı verir. Örnek: abnormal (normal olmayan)
Genellikle eylemden sıfat türetir. Örnek: reliable (güvenilir), readable (okunallı),
available (elde edilebilir), incredible (inanılmaz)

bi-:

İki anlamı verir. Örnek: bilingual (iki dilli), bicycle (bisiklet), bilateral (iki taraflı)

co-:

ile,birlikte anlamı verir. Örnek: co-exist (birlikle yasamak), coeducation (karma
eğitim), cooperation (birlikte çalışma)

contra- karşı.karşıt anlamı verir. Örnek: counter-attack (karşı hücum), counter-claim (karşı
/counter- dava), contravention (karşı gelme)
de-:

işi tersine çevirme,-den kurtulma Örnek: decode (şifre çözme), decelerate
(yavaşlatmak), defrost (buzları cözmek)

di-:

iki,iki kez anlamı verir. Örnek: dioxide (ikioksijenli)

dis-:

olumsuzluk takısıdır. Örnek: disagree (anlaşamamak), disconnect (bağlanamamak),
disobey (itaat etmemek)

ex-:

eski, önceki anlamı verir. Örnek: ex-husband (eski koca), ex-presşdent (eski başkan)

hyper-:

aşırı, yüksek anlamı verir. Örnek: hypertension (yüksek tansiyon), hyperactive (aşırı
hareketli), hypersensitive (aşırı duyarlı)

hypo-:

düşük, olağandan az anlamı verir. Örnek: hypotension (düşük tansion), hypothermia
(vücut ısısının düşmesi)

in-:

olumsuzluk takısıdır. Örnek: inhuman (merhametsiz), incomplete (eksik),
inadequate (yetersiz)

il-:

olumsuzluk takısıdır. Örnek : illogical (mantıksız), illiterate (cahil), illegal (yasadışı)

im-:

olumsuzluk takısıdır. Örnek: immortal (ölümsüz), impartial (tarafsız), impatient
(sabırsız)

ir-:

olumsuzluk takısıdır. Örnek: irresponsible (sorumsuz), irrelevant (ilgisiz)

inter-:

arasında anlamı verir. Örnek: international (uluslararsı), interaction (etkileşim),
interpose (arasına sokmak,araya girmek)

macro- :

büyük ölçüde anlamı verir. Örnek : macromolecule (büyük molekül), macrocosm
(evren), macroeconomy (büyük ekonomi)

micro- :

küçük anlamı verir. Örnek : microfilm (mikrofilm), microphone (mikrofon),
micromolecule (küçük molekül)

milli- :

binde bir anlamına gelir. Örnek : milligram (miligram), millilitre (mililitre)
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Yoksun, olmayan anlamı verir. Örnek: atypical (tipik olmayan)
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Ön Ekler (Prefixes) ve Anlamları
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mal- :

yanlış, kötüce anlamına gelir. Örnek : misunderstand (yanlış anlamak), misuse
(kötüye kullanmak), miscalculate (yanlış hesaplamak)
kötü anlamı verir. Örnek : maltreat (kötü davranmak), malediction (lanet),
alevolance (kötü niyet)

mono- :

tek, bir anlamı verir. Örnek : monologue (tek kişinin konuşması), monograph (tek
yazı), monotone (tek ses, tek düze)

multi- :

çok anlamı verir. Örnek : multinational (çok uluslu), multilateral (çok taraflı),
multiform (çok şekilli)

neo- :

yeni anlamı verir. Örnek : neo-logism (yeni,uydurma sözcük), neo-imperialism (yeni
sömürgecilik akımı)

non- :

değil, olmayan anlamı verir. Örnek : nonfiction (uydurma olmayan), nonstop
(aralıksız) nonexistent (var olmayan)

out- :

daha fazla anlamı verir. Örnek : outlive (birinden daha uzun yaşamak, outweigh
(daha ağır basmak), outwear (daha uzun giymek)

over- :

aşırı, çok fazla anlamı verir. Örnek : overproduction (aşırı üretim), overpopulation
(aşırı büyüyen nüfus), overweight (fazla ağır olmak)

pre- :

önce, önceki anlamı verir. Örnek : premature (zamanından önce olan), pre-war
(savaş öncesi), precaution (tedbir)

post- :

sonra, sonrası anlamı verir. Örnek : post-war (savaş sonrası), post-date (sonraki bir
tarihe almak), post-mortem (ölümden sonra yapılan)

pro- :

yandaşı, tarafı anlamı verir. Örnek : pro-war (savaş yanlısı)

proto- :

ilk anlamı verir. Örnek : prototype (ilk örnek)

pseudo-:

sözde anlamı verir. Örnek : pseudo-scientific (sözde bilimsel), pseudo-art (sözde
sanat)

re- :

tekrar anlamı verir. Örnek : reread (tekrar okumak), rebuild (yeniden inşa etmek),
replay (tekrar oynamak)

self- :

kendi, kendisi anlamı verir. Örnek : self-confidence (kendine güven), self-defence
(kendini savunma), self-satisfaction (kendini tatmin)

semi :

yarım, yarı anlamı verir. Örnek : semi-circle (yarım daire), semiconscious (yarı
baygın), semifinal (yarı final)

un - :

olumsuzluk takısıdır. Örnek : unnecessary (gereksiz), unemployed (işsiz),
unaccustomed (alışılmadık)

under- :

az, altında anlamı verir. Örnek : underdeveloped (az gelişmiş), underline (altını
çizmek), underwear (iç çamaşırı)
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SON EK DETAYLI LİSTE
Son Ekler (Suffixes) ve Anlamları
- age:

eylemden ad türetir. Örnek: leakage (sızıntı), wreckage (enkaz), marriage (evlilik)

-al:

addan sıfat, eylemden ad türetir. Örnek: theoretical (kuramsal), technical (teknik),
refusal (ret, kabul etmeme)

-ant:

eylemden ad ve sıfat türetir. Örnek: participant (katılımcı), determinant (belirleyici),
inhabitant (oturan,sakin)

-anti:

karşı, karşısında anlamı verir. Örnek: anti war (savaşa karşı), anti-social (toplum
karşıtı), anti-aircraft (uçaksavar)

-ation:

eylemden ad türetir. Örnek: investigation (soruşturma), communication (iletişim),
resignation (istifa)
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-ance / eylemden ad türetir. Örnek: assistance (yardım,destek), ignorance (cahillik),
-ence: preference(tercih,öncelik)

-cy:

sıfattan ad türetir. Örnek: illiteracy (cahillik), accuracy (doğruluk), dependency
(bağımlılık.sömürge)

-en :

eylem türetir. Örnek: widen (genişletmek), shorten (kısaltmak), tighten
(sıkıştırmak,germek)

-er:

eylemden ad türetir. Örnek: teacher (öğretmen), worker (işçi), singer (şarkıcı)

-ful:

addan sıfat türetir. Örnek : careful (dikkatli), handful (avuç dolusu), helpful (yardımcı)

-hood:

addan ad türetir. Örnek: childhood (çocukluk), neighbourhood (komşuluk),
brotherhood (kardeşlik)

-ify:

ad veya sıfattan eylem türetir. Örnek: clarify (açığa vurmak), classify (sınıflandırmak),
simplify (basitleştirmek)

-ion:

eylemden ad türetir. Örnek: prevention (önleme), election (seçim), prediction
(tahmin)

-ish:

addan sıfat türetir. Örnek: childish (çocukça), foolish (budala), selfish (bencil)

-ism :

soyut ad üretir. Örnek: optimism (iyimserlik), realism (gerçekçilik)

-ist :

addan ad türetir. Örnek: linguist (dilbilimci), chemist (kimyacı), physicist (fizikci)

-ity :

sıfattan soyut ad türetir. Örnek : similarity (benzerlik), credibility (güvenirlik)
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-ive :

eylemden sıfat türetir. Örnek : selective (seçici), descriptive (tanımlayıcı), attractive
(çekici)

-ize / ise :

sıfattan eylem türetir. Örnek : generalize (genelleştirmek), realise (gerçekleştirmek),
modernize (cağdaşlaştırmak)

-less :

-siz,-sız anlamı verir. Örnek : careless (dikkatsiz), homeless (evsiz), harmless (zararsız)

-logy :

bilim, inceleme anlamı verir. Örnek : biology (biyoloji), mythology (söylembilim)

-ly :

sıfattan zarf türetir. Örnek : easily (kolayca), carefully (dikkatlice), politely (kibarca)

-ness :

sıfattan soyut ad türetir. Örnek : carelessness (dikkatsizlik), closeness (yakınlık)

-ship :

durum, statü anlatır. Örnek : friendship (arkadaşlık), membership (üyelik),
partisanship (taraftarlık)

-sion :

eylemden ad türetir. Örnek : persuasion (ikna), conclusion (sonuş,karar)

-tion :

eylemden ad türetir. Örnek : reduction (indirim), production (üretim)

-wise :

yönünde, bakımından anlamı verir. Örnek : clock-wise (saat yönünde), educationwise (eğitim bakımından)

-y :
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-ment : eylemden ad türetir. Örnek : development (gelişme), arrangement (düzenleme)

eylemden ad türetir. Örnek : recovery (sağlığına kavuşma), injury (yara)

Grup Adresimiz;
https://www.facebook.com/groups/ydsonlinedershane/
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