ZAFER HOCA
YDS ACADEMY
HİBRİT ONLİNE
EĞİTİM

THERE IS,
THERE ARE
KONU ANLATIMI

Sonu iyi biten her şey iyidir…

There is / There are Konu Anlatımı

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.

1

Hibrit Online Eğitim

Zafer Hoca YDS – YÖKDİL Özel Kaynaklar Serisi

katılabildiği ve sorularını sorabildiği sistemdir.

There is / There are Konu Anlatımı

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;

There is / There are Konu Anlatımı
 There is ve there are, Türkçe'deki var ifadesinin karşılığıdır. Eğer varlığını bildirdiğimiz şey tekil ise there
is, çoğul ise there are kalıbını kullanırız. Bu yapıyı, ayrıca bir şeyin yerini bildirmek için kullanırız.
- There is a big tree in the garden. (Bahçede büyük bir ağaç vardır.)
- There is a good programme on TV tonight. (Bu gece televizyonda güzel bir program var.)
- Excuse me, is there a good hotel near here? (Afedersiniz, buralarda güzel bir otel var mı?)
- There isn't any money in the bag. (Çantada hiç para yok.)
- There is a vase on the table. (Masanın üzerinde bir vazo vardır.)
- There are some students in the classroom. (Sınıfta birkaç tane öğenci var.)

- There is a chair near the door. (Kapının yanında bir sandalye vardır.)
- There are two chairs in the room. (Odada iki sandalye vardır.)
- There are three cats in the garden. (Bahçede üç kedi vardır.)
 Bu yapıyı olumsuz yapmak için yardımcı fiilden sonra not getirilir. There isn't ve There aren't Türkçe'deki
yok ifadesinin karşılığıdır.
- There isn't a white book on the table. (Masanın üzerinde beyaz bir kitap yoktur.)
- There isn't a poster on the wall. (Duvarda bir poster yoktur.)
- There is not an apple in the basket. (Sepette bir elma yoktur.)
- There aren't any students in the classroom .(Sınıfta hiç öğrenci yoktur.)
- There aren't any books on the shelf. (Rafta hiç kitap yoktur.)

 Bu yapıyı soru şekline çevirmek için yardımcı fiiler (is veya are) cümlenin başına getirilir.
- Is there a box on the chair? (Sandalyenin üzerinde bir kutu var mıdır?)
- Is there an apple in the box? (Kutunun içinde bir elma var mıdır?)
- Is there a cat under the table? (Masanın altında bir kedi var mıdır?)
- Is there a bird on the tree? (Ağacın üzerinde bir kuş var mıdır?)
- Is there a chair near the door? (Kapının yanında bir sandalye var mıdır?)
- Are there two books on the table? (Masanın üzerinde iki kitap var mıdır?)
- Are there four boxes on the chair? (Sandalyenin üzerinde dört kutu var mıdır?)
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- There is a cat under the bed. (Yatağın altında bir kedi var.)

There is / There are Konu Anlatımı
 Olumsuz soru sormak istenirse “is there” ile “A” arasına “not” eki getirilir. Örneğin,
- Is there not a book on the table? (Masanın üzerinde bir kitap yok mudur?)
- Isn't there a dog in the garden? (Bahçede bir köpek yok mudur?)
- Aren't there two balls in the box? (Kutunun içinde iki top yok mudur?)

 THERE IS AND IT IS
There is a vase on the table. (Masanın üzerinde bir vazo var.)
Bu cümlede "It's a vase on the table" diyemeyiz.
AMA;
I like this vase. It's very expensive. (Bu vazoyu seviyorum. O çok pahalı.)
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Bu örnekte de "there is" kalıbını kullanamayız.

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