Zafer HOCA YDS Academy
Özel Ücretsiz Kaynaklar..
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As you sow, so you shall reap…
(Ne ekersen onu biçersin…)

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
katılabildiği ve sorularını sorabildiği sistemdir.
2. Kayıttan Eğitim Nedir?
Eğitimlerin kaydedildiği ve eğitim verilecek olan sistem üzerinden işlenecek tüm konuların toplu olarak
yüklenip sunulduğu, dersin hocasına soru sorma imkânı kısıtlı ve eğitimin ilerleyişi tamamen öğrenciye
bırakılmış sistemdir.
3. Hibrit Online Eğitim Nedir?
Bu eğitim sistemi naklen ve kayıttan eğitimin avantajlı yönlerinin birleştirilmesi sonucunda ortaya
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 hem de 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…

Değerli Öğretmen Arkadaşım;
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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A) İdioms (Deyimler)
1) Idioms That Related to the House (Evle ilgili deyimler)

The glass ceiling

Hak ettiği halde bir kimsenin bir işte ilerlemesine izin
vermemek, mani olmak

Blood on the carpet

İşle ilgili bir konuda kötü bir olaydan sonra işini kaybetmek

To hit the ceiling

Bir şeye çok kızmak

To get a foot in the door

Fırsat, açılan bir kapı

To show someone the door

Bir kimsenin ayrılmasını istemek (kaba bir şekilde)

To have elbow room

Yeterli boş alan

To get in on the ground floor

Bir işe yüksek beklentilerle alt seviyeden başlamak

A watched kettle never boils

Bir şeyin olmasını endişeyle beklerken her zaman daha uzun
sürer

To be a lounge lizard

Yalaka, yılışık insandan bahsederken

To make room for someone or
something

Bir kimseye bir konuda yer açmak

Climb the wall

Çok sıkılmak

Drive someone up the wall

Birisini kızdırmak ya da canı sıkmak

The handwriting’s on the wall

Kötü şans

To go to the wall

İflas etmek

To knock one`s head against a
brick wall

Az bir başarıyla ya da tamamen başarsız olarak bir şeyi
yapmaya çalışmak ve vaktini boşa harcamak
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2)Idioms That Related to the Sport (Sporla ilgili Deyimler)

A ballpark figure

Kabaca tahmin, kaba tahmin

To be bowled over

Şaşırtmak

To be on the ball

Hızlı reaksiyon göstermek, hızlı anlamak

To beat (someone) to the punch

İlk hareketi yapmak (özellikle boksta)

To get the ball rolling

Bir şeyi başlatmak

To get the boot

Kovulmak ya da ayrılmasına izin verilmek

To give it your best shot

Elinden geleni her şeyi yapmak

To have get-up-and-go

Yüksek enerjiye sahip olmak

To go the distance

Bir işi tamamlayacak girişimleri yapmak, süreci yapmak

To hit below the belt (boks)

Bel altı vurmak, dürüst davranmamak

It’s not cricket

Saygın olmama

To jockey yourself into position

( at yarışı) Bir şeyi kazanmak için kendini iyi bir duruma
getirmek

To keep your eye on the ball

Alarm halinde beklemek

To kick something around

Fikrini yaymak, ona buna söylemek, sporda pas vermek

To kick it into touch

Bir şeyi iptal etmek ya da bırakmak

To kick off

Sporda oyuna başlamak - kavga etmek

To let the side down

İnsanların sana güvenini boşa çıkarmak, güvenirlerken
başarısız olmak
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To (make a) pitch for something

Seni desteklemesi için ya da sana bir şeyler vermesi için
insanları ikna etmek

To move the goalposts

Uyarmadan taraflı, haksız değişiklikler yapmak

No holds barred

Kuralsız, limitsiz

To play away from home

İlişkisi olmak, deplasmanda oynamak

To play ball

Birisinin yapmasını istediğin bir şeyi yapmaya hem fikir
olmak

To play it safe

Dikkatli olmak ve risklerden uzak durmak

To be saved by the bell

İstenmeyen bir durumdan kurtulmak, boksta nakavttan
roundun bitmesiyle kurtulmak

To score a tie-breaker

Maçta eşitliği bozmak

To score an own goal

Kendi başına iş açmak, kendi kendine problem yaratmak,
kendi kalesine gol atmak

To throw in the towel

Boksta havlu atmak(maçı bırakmak),yenilgiyi kabul etmek

A whole new ball game

Yeni bir durumla karşılaşma(zor ya da az bildiğin)

To win by a nose

Burun farkıyla kazanmak, az bir farkla kazanmak
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3)Idioms That Related to the Education (Eğitimle ilgili Deyimler)

To learn the ropes

Bir şeyin nasıl yapılacağını öğrenmek

To learn your lesson

Dersini almak, kötü bir şey yaşadıktan sonra onu bir daha
yapmamak üzere öğrenmek

To live and learn

Şaşırtıcı bir şeyi gördüğünde ya da öğrendiğinde söylenir

The school of hard knocks

Kolay bir hayat yaşamamış olanlar için kullanılır, feleğin
çemberinden geçek gibi

To be a swot

Çok çalışkan, inek öğrenci

To be teacher’s pet

Öğretmenin sevdiği öğrenci olmak

To teach an old dog new tricks

Yaşlandıkça öğrenmekte zorluk çekmek

To be a bookworm

Kitap kurdu olmak, çok okumak

To be a copycat

Bir kimsenin hareketlerini ya da sözlerini tamamıyla taklit
etmek

To learn something off by heart

Sular seller gibi ezberlemek

To learn the hard way

Kötü bir tecrübe yaşamak

To teach someone a lesson

Birisine ders vermek, genelde cezalandırmak

To teach your grandmother to
suck eggs

Bir kimseye senden iyi bildiği konuda bir şeyler öğretmeye
kalkmak, tereciye tere satmak

The three Rs

Eğitim üç temel alanı -reading, writing, arithmetic

With flying colours

Eğitimle ilgili bir şeyi çok başarıyla yapma

The University of Life

Hayat üniversitesi

4)Idioms That Related to the Money (Parayla ilgili Deyimler)

Laugh all the way to the bank

Bir kimsenin ahmaklığı sonucu çok para kazanmak

Break the bank

Kumardan para kazanmak

A hole in the wall

Nakit para çekme makinesi
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To not break the bank

Çok pahalı olmama

Go for broke

Bir şey başarmak uğruna her şeyi riske atmak

To be broke

Meteliksiz olmak

A cash cow

Çok kazandıran bir iş

Hard cash

Kredi kartı haricindeki nakit kâğıt ya da demir para

Cash in his chips

Ölmek, vefat etmek

Ready cash

Harcanmaya hazır para

The other side of the coin

Madalyonun diğer yüzü

A bad debt

Gözden çıkarılmış para

Easy money

Çok az bir çabayla kazanılan para

Funny money

Sahte para

A licence to print money

Hiç çaba harcamadan insanlara zengin olmasını sağlan iş

Money doesn’t grow on trees

Para kolay kazanılmıyor!

Money talks

Paranın gücü her kapıyı açar

Pots of money

Çok para

Throw money around

Parayı etrafa saçmak, gereksiz harcamak

Hit pay dirt

Çok değerli ya da faydalı bir şeyi keşfetmek

Pay through the nose

Bir şey için değerinden fazla para ödemek

Pay top dollar

Bir şeye çok para ödemek

Pay your way

Kendi hesabını kendin ödemek

The devil to pay

Başını belaya sokma

A penny for your thoughts

Bir kimsenin ne düşündüğünü sormak

A pretty penny

Çok pahalı

The penny drops

Bir şeyi en sonunda anlamak, jeton yeni düştü!

Turn up like a bad penny

İstenmediği bir yerde bulunmak

In for a penny

Bir şeye çok emek ya da para harcamak

Dirt poor

Çok fakir

To hold the purse strings

Bir şirketi ya da ailenin giderlerini yönetmek

To loosen the purse strings

Daha çok para harcanmasına izin vermek

To tighten the purse strings

Harcanabilecek para miktarını azaltmak

You can’t make a silk purse out
of a sow’s ear

Bir şeyin kalitesi çok düşükse daha fazla ilerleme göstermez
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Filthy rich

Çok zengin

Rob Ahmet to pay Mehmet

Bir kimseye borcunu ödemek için başkasından borç almak

Strike it rich

Birden zengin olmak

Spend money like water

Su gibi para harcamak

Spend a penny

Tuvalete gitmek

Have your fingers in the till

Çalıştığı yerden para çalmak

5)Idioms That Related to the Foods (Yemekle ilgili Deyimler)
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Chew the fat

Muhabbet etmek

Coffee break -Tea break

Kahve, sigara içmek maksadıyla iş esnasında kısa ara vermek

Eat dirt

Bir kimsenin hakaretlerini ya da kötü sözlerini kabul etmek

Eat humble pie

Hatayı ya da özrü kabul etmek

Eat like a pig

Yemek masasında adabı muaşeret kurallarına aykırı hareket
etmek

Eat like a horse

İştahla yemek

Eat one`s words

Söylediklerini geri almak, doğru olmadığını kabul etmek

To have one’s cake and eat it

Bir şey bitip tükenene kadar onu kullanmak, yemek

Go Dutch

Alman usulü ödeme, herkesin yediğini içtiğini ödemesi

Out to lunch

Çılgınca ya da deli gibi hareket etmek

Suck up

Yaltaklanmak

6)Idioms That Related to the Clothes (Giysilerle ilgili Deyimler)

An anorak

Sıkıcı bir hobisi hakkında konuşmakta ısrar eden kimse

Below the belt

Korkakça ya da adil olamayan bir biçimde davranmak

Buckle down

Çok çaba sarf etmek

To put on your thinking cap

Bir problemin nasıl çözüleceği konusunda düşünmeye
başlamak

Wolf in sheep’s clothing

Tehlikeli olduğu halde zararsızmış gibi yapmak

Hot under the collar

Çok kızgın olma

Off-the-cuff

Hazırlıksız

To dress someone down

Bir kimseyi kötü bir şey yaptığı için azarlamak, paylamak

Mutton dressed as lamb

Yaşından genç giyinmek

Dressed to kill

En iyi giysilerini giyerek kendini güzel göstermek

Dressed up like a dog’s dinner

Gereğinden fazla giyinmek

Fit like a glove

Tam üstüne oturmak, uymak

To be hand in glove

Özellikle işte çok iyi ilişki içerisinde olmak

At the drop of a hat

Bir şeyi düşünmeden hemen yapmak ya da karar vermek

Old hat

Yeni olmayan, farklı

Take one’s hat off

Bir kimseye hayranlık ya da saygı duymak

Keep something under one’s hat

Söylenenleri ya da bildiklerini hiç kimseye söylememek,
ketum olmak
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To air one’s dirty linen in public

Özel ya da şahsi problemlerin toplum önünde tartışılması

Have ants in your pants

Yerinde duramamak, kıçında kurt var gibi :)

Bursting at the seams

Çok kalabalık ya da meşgul olmak

Keep your shirt on

Kendi sahip olmak, kontrolü kaybetmemek

Lose one’s shirt

Tüm parasını kaybetmek, donuna kadar kaybetmek gibi..

In someone else’s shoes

Başka bir kimsenin mevkiinde, yerinde olma

Stuffed shirt

Sert ya da resmi olmak

Card up your sleeve

İhtiyaç olur diye bir şeyi saklamak, ayırmak

Roll up our sleeves

Çok çalışmaya hazırlanmak

To be in your birthday suit

Anadan doğma çıplak olma

Wear the trousers

Bir evin reisi olmak

Keep it zipped

Bir şeyle alakalı sakinliğini korumak

7)Idioms That Related to the Job and Study (iş ve Çalışma ile ilgili Deyimler)
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To bring home the bacon

Ailesinin geçimini sağlamak

To balance the books

Harcanan paranın alınan paradan fazla olmamasından emin
olmak

A bean-counter

Muhasebeci

Blood on the carpet

Bir kimsenin işini kaybetmesine neden olan kötü olay

The bottom line

Bir hesabın sonundaki toplam

To break even

Harcamaların kâra eşit olması

A cash cow

Bir şirkete çok para kazandıran ürün ya da hizmet

A big cheese

Bir işle ilgili önemli kimse, lider

To cold call

Randevusuz ya da temas kurmadan müşterileri çağırmak

To crack the whip

İnsanları tehdit ederek daha fazla çalıştırmak

A dead end job

Terfi ya da ilerleme şansı olmayan iş

A golden handshake

Bir şirketten ayrılırken yüksek meblağda para almak

To be fired

Kovulmak, fire, kovmak

To get the sack

İşten atılmak, sack : işten atılmak

A close shave

Çok tehlikeli bir durumu atlatmak

To be snowed under

Çok meşgul olmak

To sweat blood

Çok çalışmak

To work your fingers to the bone

Çok çaba sarf etmek

8)Idioms That Related to the Transportation (Ulaşım ile ilgili Deyimler)
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Top flight

Bir meslekte, işte en üst noktada bulunmak

Hit and run

Polise haber vermeden, trafikte vurup kaçmak

End of the line(road)

Bir işin sonu - yolun sonu görünüyor…

Ship someone off

Bir kimseyi uzağa göndermek

Shape up or ship out

Bir kimseye performansını ya da hareketlerini düzeltmesini
söyleyerek aksi takdirde ayrılmak zorunda olduğunu belirtme

Port of call

Kısa süreliğine durulan yer, özellikle gezilerde

Down the road

Gelecekte bir zaman-gün

Any port in a storm

Zor bir durumda olduğun anda herkesten yardım istersin, denize
düşen yılana sarılır gibi

Go off the rails

Kabul görmeyen şekilde hareket etmek, genelde yasa dışı ve
şerefsizce

To get the show on the road

Planlanan bir işe başlamak

To hit the road

Bir yerden ayrılmak ya da geziye çıkmak

To be in the same boat

Diğer kimseler aynı durumda olmak, genelde kötü manada

Car boot sale

İnsanların arabalarının arkasında kullanmadıkları eşyalarını
satması olayı

Car pool

Bir şirkete ya da kuruluşa ait tüm çalışanlar tarafından
kullanılabilen arabaların hepsi

Drive a hard bargain

Çok sıkı pazarlık yapmak

Drive someone round the
bend

Bir kimseyi çok kızdırmak ya da sıkmak

Drive someone up the wall

Bir kimseye son derece fazla öfkelendirmek

Test drive

Bir aracı almadan evvel yapılan test sürüşü

Flight of fancy

Uygulanması zor hayal, fikir

Take flight

Kaçmak

Middle of the road (MOR)

Çoğu insan tarafından sevilen beğenilen bir iş, eğlence türü, kişi

One for the road

Ayrılmadan önce son bir içki içmek

To be just the ticket

İhtiyaç duyulan bir şey

To get on the gravy train

Hızlı, kolay ama namussuzca para kazanmaya çalışmak

Off the beaten track

Ana yoldan ve şehirden uzak, az insanın uğradığı yer

On track

Hatalı olan bir şeyi düzeltmek

The fast track

Bir işi başarmak için izlenen en hızlı yol

The inside track

Bir kimseye özel avantajlar sağlayan ilişkilere ya da pozisyona
sahip olma

Lose track

Olan bitenden uzaklaşmak, takip etmemek

One track mind

Sadece tek bir konuya yoğunlaşmak

Cover your tracks

İzini kaybettirmek, örtbas etmek, gizlemek, saklamak

Public transport

Toplu taşıma araçları otobüs, dolmuş gibi

Travel light

Yanına pek bir şey almadan seyahat etmek
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B)The Proverbs (Atasözleri)

Kabul olunmayacak duaya âmin denmez.

Kişiyi vezir eden de rezil eden de karısıdır.

What is inadmissable meets with deaf ear.

A good wife is a good prize.
A cheerful wife is the joy of life.

Kaçan balık büyük olur.
Praising what is lost makes the remembrance
dear.

Karga yavrusunu şahin görür.
All his geese are swans.

Kaynayan yağa sinek konmaz.
Danger keeps harmful people away.

Kazan kazana dibin kara seninki benden

Komşunun tavuğu komşuya kaz karısı da kız
görünürmüş.
The apples on the other side of the wall are
sweetest.
The grass is greener on the other side of the
fence.

Korkak bezirgân ne kâr eder ne ziyan.
Nothing venture, nothing have.

kara demiş.
A faulty person should not criticize the other.
A pot (should not) call the kettle black.

Korkulu rüya görmektense uyanık yatmak

Kendi düşen ağlamaz.

Korkunun ecele faydası yoktur.

As you make your bed, you'll lie on it.

Cowards die many times before their deaths.

Kızını dövmeyen dizini döver.

Koyun olmayan köyde keçiye Abdurrahman

Spare the rod and spoil the child.

Çelebi derler.
Among the blind one-eyed man is king.

yeğdir.
Better be sorry than sure.
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Körle yatan şaşı kalkar.

Parayı veren düdüğü çalar.

The rotten apple injures its neighbours.

Who pays the piper calls the tune.

Kötü haber tez yayılır.

Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur.

Ill (bad) news travels apace (fast).

Coming events cast their shadows before.

Kurdun yavrusu kuzu olmaz.

Rahat bir vicdan yumuşak bir yastığa

A villian's deed cannot be charity.

benzer.
Good conscience is a soft pillow.

 Az laf çok iş.
Actions speak louder than words.

Sabreden derviş muradına ermiş.
Everything comes to him two waits.

Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.
Cast ne'er a clout fill may is out.

Sakınılan göze çöp batar.
What one fears always happen.

Meramın elinden bir şey kurtulamaz.
Where there's life, there is hope.

Sandıktaki sırtında ambardaki karnındadır.
He has nothing but what you see of him.

Murat insandan, takdir Allah'tandır.
Man proposes, God disposes.

Sen elinden geleni yap, gerisini Allah'a

Ne ekersen onu biçersin.

bırak.
God helps him who helps himself.

As you sow, so you shall reap.

Sırçadan evi olan komşuya taş atmaz.
Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat
gibi.
Health is better than wealth.

Those that live in glass houses should not
throw stones.

Son gülen iyi güler.
Para parayı çeker.

He who laughs last laughs best

Money makes (breeds) money.

Sona kalan dona kalır.
Paran çoksa dostun da çok.

First come, first served.

He that hath a full purse never wanted a
friend.

Sonu iyi biten herşey iyidir.
All is well that ends well.
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Söz gümüşse sükût altındır.
Speech is silver, but silence is gold.

Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.
Cheats never prosper.

Su akarken testiyi doldurmalı.
Make hay while the sun shines.

Yarası olan gocunur.
If the cap fits, wear it.

Su testisi suyolunda kırılır.
The pitcher goes so often to the well that it is
broken at last.

Ye kürküm ye.

Sükût ikrardan gelir.

Yumuşak huylu atın çiftesi pek yavuz olur.

Silence gives consent.

Still waters run deep.

Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.

Yuvayı dişi kuş yapar.

Once burnt twice shy.
A burnt (bunt) child dreads the fire.

Men make houses, women make homes.

Fine feathers make fine birds.

Yurta sulh cihanda sulh.
Tereciye tere satılmaz.

Peace at home peace on earth

Don't teach your grandmother to suck eggs.
You can't teach an old dog new tricks.

Yüz güzelliği hamamdan eve, öz güzelliği

Temizlik imandan gelir.

Urum'dan Şam'a.
Beauty is but skin deep.

Cleanliness is next to Godliness.
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