ZAFER HOCA
YDS ACADEMY
HİBRİT ONLİNE
EĞİTİM

İngilizce Harfler ve
Okunuşları

Nasıl başlarsan öyle gider…

İngilizce Harfler ve Okunuşları

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 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 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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katılabildiği ve sorularını sorabildiği sistemdir.

İngilizce Harfler ve Okunuşları

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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Değerli Öğretmen Arkadaşım;

İngilizce Harfler ve Okunuşları

Tablo Gösterimi
Okunuşu

Okunuşu

Harf

Fonetik

Fonetik

A

ey

/eɪ/

N

en

/ɛn/

B

bi

/biː/

O

ou

/oʊ/

C

si

/siː/

P

pi:

/piː/

D

di

/diː/

Q

kiu

/kjuː/

E

i

/iː/

R

ar:

/ɑr/

F

ef (eff fiil

/ɛf/

S

es (es-)

/ɛs/

T

ti

/tiː/

U

yu

/juː/

V

vi:

/viː/

W

dabılyu

/ˈdʌbəljuː/ dikkatli

olduğunda)

G
H

ci:
eyç
haitch

/dʒiː/
/eɪtʃ/
/heɪtʃ/
söylendiğinde

I

ay

/aɪ/

J

cey

/dʒeɪ/

X

eks

/ɛks/

jy

/dʒaɪ/

Y

way

/waɪ/

K

key

/keɪ/

Z

zed

/zɛd/

L

el

/ɛl/

zee

/ziː/

M

em

/ɛm/

izzard

/ˈɪzərd/
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Harf

İngilizce Harfler ve Okunuşları

İngilizce Harflerin Okunuşu ile İlgili Özel Kurallar
Kural 1.
C harfi sağında e – i – y harfleri varken s gibi okunur.
Örneğin: City kelimesi “siti” olarak okunur, cent kelimesi “sent” olarak okunur.
Kural 2.
C harfi, sağında a – o – u harfleri varken genelde k olarak okunur.
Örneğin: cat kelimesi “ket” şeklinde okunur, cold kelimesi “kold” olarak okunur, cup kelimesi kap

Kural 3.
S harfi, iki ünlü arasında yer alırsa z gibi okunur.
Örneğin: Noise (nuiz) , Result (rizolt) olarak okunurlar.
Kural 4.
SCH harfleri, İngilizcede sk olarak okunur.Almancada Ş olarak okunur, karıştırmayınız.
Örneğin: Scheme (skim), Schedule (skecul) şeklinde okunur.
Kural 5.
Kn ile başlayan kelimelerde k harfi okunmaz.
Örneğin: knife (nayf), knight (nayt), knock (nak) şeklinde okunurlar.
Kural 6.
Ho ile başlayan kelimelerde h harfi okunmaz.
Örneğin: honour (anır), hour (awır) şeklinde okunurlar.
Kural 7.
Wr ile başlayan kelimelerde w harfi okunmaz.
Örneğin: write (rayt), wrong (rong) şeklinde okunurlar.
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olarak okunur.

İngilizce Harfler ve Okunuşları

Kural 8.
Y harfi, kelime sonlarında i gibi okunur.
Örneğin: Agony (egıni), treaty (trıti), salty (solti) şeklinde okunurlar.
Kural 9.
J harfi, daima c olarak okunur.
Örneğin: jam (cem), july (culay), just (cast) şeklinde okunurlar.
Kural 10.

Örneğin: page (peyc), energy (enıci), gentlemen (centılmın) şeklinde okunurlar.
Bazı harflerin yan yana gelmesi halinde söz konusu harflerin özel okunuşları meydana çıkar.
Konunun anlaşılması için basit bir örnek vermek gerekirse, mesela 2 tane E harfi yan yana gelirse
i şeklinde okunabilir.
Yani ee harfleri uzunca e şeklinde değil de basit bir i olarak okunur.

Şimdi en genel ve en sık karşılaşılan kurallarımızı verelim.
ai  e olarak okunur. Örneğin hair (heyr) şeklinde okunur.
au o okunur. Mesela because (bikôz) şeklinde okunur.
ea  Uzatılmış i olarak okunur. Mesela eat (iit) şeklinde okunur.
ee  i olarak okunur. Mesela see (si) şeklinde okunur.
ew  yu olarak okunur. Örneğin new (niyu) olarak okunur.
ie  Biraz uzunca i olarak okunur. Mesela piece (pis) olarak okunur.
oa  Biraz uzunca o olarak okunur. Örneğin board (boord) olarak okunur.
oe  u olarak okunur. Mesela shoe (şuu) şeklinde okunur.
oo  Uzunca u olarak okunur. Mesela book (buuk), foot(fuut) şeklinde okunur.
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G harfi, önünde e – i – y harflerinden biri varsa c şeklinde okunur.

İngilizce Harfler ve Okunuşları
ou  au olarak okunur. Mesela mouse (maus), house(haus) şeklinde okunur.
ow  ö ye benzer okunur. Mesela low (lô), window (vindô) şeklinde okunur.
ch  ç olarak okunur. Mesela cheese (çiiz), child (çayld) şeklinde okunur.
sh  ş olarak okunur. Mesela ship (şip), she (şii) şeklinde okunur.
th  dh (peltek s) olarak okunur. Örneğin the (dhı), they (dhey), thank (dhank) olarak
okunurlar.

Yukarıda yazdığımız İngilizce telaffuz kurallarını öğrendiğiniz takdirde İngilizce kelimeleri
okumakta zorluk çekmeyeceksiniz demektir. Bu kurallar doğru bir telaffuz için önemlidir. Kendi
kendinize pratik yaparak, kendiniz de başka İngilizce kelimeleri bulup telaffuz etmeye çalışarak
kendinizi alıştırınız.
Zamanlar İngilizce telaffuzunuz iyileşecek ve zaman içerisinde İngilizce kelimeler ağzınızdan bir
çırpıda doğru olarak çıkmaya başlayacaktır.

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

4

Hibrit Online Eğitim

Zafer Hoca YDS – YÖKDİL Özel Kaynaklar Serisi

ph  f şeklinde okunur. Mesela photo (fôtoğ), phenomen (fenomen) şeklinde okunur.

