ZAFER HOCA
YDS ACADEMY
HİBRİT ONLİNE
EĞİTİM

PREPOSITIONS EDATLAR
KONU ANLATIMI

YDS – YÖKDİL ÜCRETSİZ KAYNAKLAR

Sonu iyi biten her şey iyidir…

Preposition (Edat) Listesi

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 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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katılabildiği ve sorularını sorabildiği sistemdir.

Preposition (Edat) Listesi

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/

2

Hibrit Online Eğitim

Zafer Hoca YDS – YÖKDİL Özel Kaynaklar Serisi

Değerli Öğretmen Arkadaşım;
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Edatlar – Prepositions
Time Prepositions (Zaman Belirten)
At – In – On zaman edatları
At: Saatin kaç olduğu belirtilirken, gece yarısı ifadesinde, özel günleri ifade ederken, hafta
sonunu ifade ederken vs. kullanılır.
In: Yıl ifadelerinde, sabah, öğle, akşam ifadelerinde, ay ve mevsimler belirtilirken ve iki hafta
içinde gibi ifadelerde kullanılır.

kelimesi kullanıldığında, tarih belirtilirken ay ve gün belirtiliyorsa bu ifadelerden önce on
kullanılır.
At, In, On edatlarını kullanılmadığı durumlar: dün, dün akşam, evvelsi gün, geçen hafta, geçen
gece, iki hafta önce gibi ifadelerden “Once” zaman edatları kullanılmaz.

At

In

On

No Preposition

At six o’clock

in 2007

On Saturday

Yesterday (evening)

in the morning
At midnight

in the afternoon

On Monday morning

in the evening

The day before
yesterday

At Christmas

in December

On Christmas Day

Last night / week

At the weekend

in summer

On January 18

Two weeks ago

in two week’s time
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On: Gün isimlerinden önce, günün bölümleri gün ismi ile birlikte yazıldığında, özel günlerde gün
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1

above

yukarısında

2

across

3

after

den sonra

21 failing

olmadığı takdirde

4

against

karşı

22 for

için

5

along

boyunca

23 from

itibaren

6

alongside

yanına

24 in

içinde

7

amid

ortasına

25 into

içine

8

amidst

arasına

26 like

gibi

9

among

arasında

27 minus

eksi

10 amongst

içinde

28 of

in

11 around

etrafında

29 on

üstünde

30 onto

üstüne

bir tarafından
öbür tarafına

19 except

den başka

20 excepting hariç

bir yeri
12 at

belirtmek için
kullanılır

13 beside

yanına

31 per

başına

14 besides

den başka

32 plus

ve ayrıca

15 between

arasında

33 regarding hakkında;-ilişkin

16 by

yanında

34 save

-den başka, … dışında, ….hariç

17 circa

dolaylarında

35 saving

-den başka, … dışında, ….hariç

18 concerning

ile ilgili olarak

36 through

içinden
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Tüm Preposition’ların Listesi

37 considering

e göre

38 during

esnasında

39 till

-e kadar

40 times

kere, defa

41 to

-e; -a doğru, -e, -e kadar, -e göre, -e kala, ila

42 toward

-e doğru, -in, yanına doğru

43 towards

-e doğru, -in yanına doğru

44 throughout

boyunca, her tarafına, her tarafında

45 thru

yüzünden, sayesinde

46 upon

üstüne

47 via

yolu ile, -den geçerek, üzerinden

48 with

ile, beraber

49 without

-siz

50 under

altında

51 until

-e kadar, -e değin, -e dek

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