OCAK YDS ÖN HAZIRLIK KURS PROGRAMI
Aşağıdaki kurs programı yalnızca dilbilgisi programını kapsamaktadır. Her hafta sonu
Cumartesi günü 3 saat ve Pazar günü 3 saat olmak üzere dilbilgisi anlatımı, örnek cümle
incelemeleri ve örnek soru çözümleri için toplam 6 saatlik bir süre ayrılmıştır.
Her Cumartesi ve Pazar son kursun son saati metin okuma çalışmaları yapılacaktır. (Ancak
metin okuma çalışmaları dilbilgisi çalışmalarında belli bir kazanım gerçekleştirildikten sonra
Şubat ayı başında başlatılacaktır.)
14-15 Ocak : Definite and indefinite articles - zamir kavramı – İsim ve Fiil cümleleri tanıtımı
- zaman kavramı - Simple present tense – Present continuous tense –Simple Past Tense – Past
Continuous Tense – Past perfect Tense – Past Perfect Continuous Tense (Zamanlar)
21-22 Ocak : Present Perfect Tense – Present Perfect Continuous Tense – Simple Future
Tense –
Future Continuous Tense – Be Going to Future Tense - Future Perfect Tense
28-29 Ocak : Modals Verbs; be able to, can, could, dare, had better, need, have to, must, may,
might,
should, ought to, used to, be used to, to get used to, to be supposed to, would rather,
would mind doing/if + sentence, Modal Perfect; should/ought to have V3, would have
V3, could have V3, must have V3, may have V3, might have V3, can’t have V3, would
rather have V3, needn’t have V3 (Tenses and Modals)
4-5 Şubat : Passive Voice - Adverbial Clauses of Time ( Zarf Fiiller)
11-12 Şubat : Relative Clauses (Sıfat Fiiller)
18-19 Şubat : Present and Past Participles
25-26 Şubat : If Clauses (Koşul Cümleleri)
4-5 Mart : Noun Clauses (İsim Cümlecikleri)
11-12 Mart : Determiners and Quantifiers (Bölüm 16- 17-18 dahil) Nicelik sıfatları – Sıfat ve
zarflarda derecelendirme
18-19 Mart : Conjuctions and Linking words (Bölüm 24 dahil) Bağlaçlar ve bağlaç görevli
bağ ifadeler
25-26 Mart : Conjuctions and Linking words (Bölüm 24 dahil) Bağlaçlar ve bağlaç görevli
bağ ifadeler

