YÖKDİL FEN BEYAZ PAKET

ÇALIŞMA PROGRAMI

Dil Eğitiminde MODA
Merhaba,
MODADİL ailesine hoş geldiniz! YÖKDİL FEN Beyaz Paket kullanıcısı olduğunuza göre artık siz de bir
MODADİL öğrencisisiniz ve çalışma süreciniz boyunca her zaman yanınızda olacağız. Bu nedenle, öncelikli
olarak sizlere bu paketi nasıl çalışmanız gerektiğine dair bir çalışma programı hazırladık. Aşağıda
detaylarını bulacağınız programdaki önerilerimiz doğrultusunda çalışarak sahip olduğunuz uzaktan
eğitim paketi ve kitaplarınız ile en verimli çalışmayı gerçekleştirebilirsiniz.
Öncelikle şunu önemle belirtmek isteriz ki eğer kendi başınıza bir çalışma disiplini oluşturup
uygulayabiliyorsanız, “İyi bir program olsun, ben günde üç-dört saat oturup düzenli bir şekilde
çalışabilirim.” diyorsanız sahip olduğunuz YÖKDİL FEN Beyaz Paket sayesinde hiçbir kursa gitmenize
gerek kalmaz. YÖKDİL FEN Beyaz Paket iyi bir kursun size verebileceği her bilgiyi verecek, hatta çok daha
fazlasını sunacak şekilde tasarlandı.
YÖKDİL FEN Beyaz Paket, sınava hazırlık sürecinde sıfırdan, diğer bir deyişle başlangıç düzeyinden,
başlayacak adaylar için hazırlandı. Bu nedenle, öncelikle Ön Hazırlık kısmında gerekli çalışmaları
tamamlayıp, edinmemiz gereken birikimi sağladıktan sonra YÖKDİL FEN Hazırlık bölümündeki
çalışmalara başlamalıyız. Hedefinize ulaşmanız, günde ortalama 2-3 saat sürecek verimli bir çalışma ile
yaklaşık 6-8 aylık bir süreyi alacaktır. Bu süre, gün içerisinde daha fazla çalışma saati olanağınız var ise
kısalabileceği gibi, düzensiz çalışma yapan öğrencilerimiz için daha uzun da olabilir.

YÖKDİL FEN Beyaz Paket kapsamında hangi kaynaklara sahip olacaksınız? Nasıl
bir düzende çalışmalısınız?
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YÖKDİL FEN Beyaz Paket kapsamında sahip olacağınız ve size ÜCRETSİZ kargo ile göndereceğimiz kitapları
ve uzaktan eğitim içeriklerini ayrı ayrı değerlendireceğiz. Bunu yaparken paket kapsamındaki Ön Hazırlık
ve YÖKDİL FEN Hazırlık bölümlerini de yine ayrı ayrı işleyeceğiz. Öncelikli olarak elbette çalışmaya ilk
başlayacağınız nokta, yani Ön Hazırlık kısmını inceleyelim ve Ön Hazırlık tarafında size neler sunacağımızı
ayrıntılarıyla paylaşalım:
MODADİL UZAKTAN EĞİTİM

KİTAPLAR

ÖN HAZIRLIK
ONLINE İÇERİKLER

 PassageWork Ön Hazırlık Seviye 1-2-3 (Kitap)

 350 Saatten Fazla Video Ders

 PassageWork Ön Hazırlık Seviye 4 (Kitap)

 180 Okuma Parçası Çalışması

 PassageWork Ön Hazırlık Seviye 5 (Kitap)

 Çeşitli ve Eğlenceli Kelime Alıştırmaları
 Eş-Yakın Anlamlı Kelime Çalışmaları
 Her Cümlenin Çevirisini Kontrol Edebilme
 Önemli Yapıların Ayrıntılı Analizleri
 Yüzlerce Okuduğunu Anlama Sorusu
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Tablomuzda ikiye ayırdığımız ürünleri aslında birlikte, yani eş zamanlı çalışmanızı öneriyoruz. Diğer bir
deyişle, Ön Hazırlık kitaplarımızı çalışırken uzaktan eğitim sistemimizle zaten bire bir uyumlu olan
kitaplarımızı sistemden yapacağınız çalışmalarla desteklemenizi istiyoruz. Kitaptan çalıştığınız ünitenin
video dersini MODADİL Uzaktan Eğitim panelinden dikkatle izlerken önemli olduğunu video derste
vurguladığımız kısımların mutlaka notlarını defterinize kaydetmelisiniz. Böylece bir öğretmen eşliğinde,
özel ders alıyor gibi, aklınızda soru işareti kalmadan ilerleyebileceksiniz.

Günde kaç saat, neye ve nasıl çalışmalısınız!
Çalışma yoğunluğunuzun ne olabileceği konusuna gelince, tavsiyemiz günde 2 ya da en fazla 3 okuma
parçası analizi yapmanızdır. Öncelikle kitabınızdan okuma parçasının kelimelerini, çevirisini ve diğer tüm
analizlerini detaylı bir şekilde çalışın. Daha sonra, aynı parçanın video dersini MODADİL Ön Hazırlık
modülünden açarak uzman öğretmenimizin ağzından o parçanın ayrıntılı anlatımını gerektiğinde
durdurup notlar alarak izleyin. Böylece o parçaya dair öğrenebileceğiniz neredeyse her şeyi
öğrenebilirsiniz.
Video dersi tamamladıktan sonra yine MODADİL Uzaktan Eğitim panelinden ilgili parçanın kelime
alıştırmalarını ve eş-yakın kelime çalışmalarını büyük bir titizlikle yaparak öğrendiğiniz kelimelerin kalıcı
olarak hafızanıza işlenmesini kolaylaştırabilirsiniz.

Not tutmayı ve defter kullanmayı ihmal etmeyin!
Kendiniz için 2 defter oluşturun. Bunlardan bir tanesine video dersleri dinlerken karşılaştığınız önemli
gramer bilgilerini not ediniz ve bu defter sizin hazırlık süreciniz boyunca tekrar yapabileceğiniz bir
gramer defteri olarak her zaman elinizin altında olsun.
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Ayrıca, bir kelime defteri de tutarak kitaplarınızdaki bilmediğiniz kelimeleri ve MODADİL Ön Hazırlık
panelindeki video derslerimizde o kelimeler için verilen eş-yakın anlamlı tüm kelimeleri not ediniz.
Kelime defterinizi sık aralıklarla tekrar etmenizde fayda var.

Bir yandan ilerlerken diğer yandan bazı öğrendiklerinizi de unutabilirsiniz!
Haftanın 6 gününde ilerlemeye yönelik çalışmalar yapıp günde 2-3 okuma parçası çalışın, ancak
haftanın 1 gününü geriye dönük çalışmaya ayırın. O bir günde o hafta çalıştığınız bütün parçaları,
aldığınız önemli notları, ezberlemek üzere kaydettiğiniz kelimeleri tekrarlayarak bilginin zihninizde yer
etmesini ve uzun vadeli hafızanıza aktarılmasını sağlayabilirsiniz.
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YÖKDİL FEN Hazırlık kısmına başlamak için Ön Hazırlık tamamen bitmeli mi?
Ön Hazırlık tarafında hem basılı materyalleri hem de video dersleri olması gerektiği gibi çalışarak YÖKDİL
FEN Hazırlık çalışmaları öncesinde olması gereken bilgi düzeyine çıkmalıyız. Ancak, YÖKDİL FEN Hazırlık
çalışmalarına başlamak için Ön Hazırlık kısmının tamamen bitmesini beklemenize gerek yok. Eğer verimli
bir şekilde Ön Hazırlık 4. Seviye dâhil içerikleri bitirdiyseniz artık YÖKDİL FEN Hazırlık çalışmalarına
başlayabilecek temel bilgi birikimine sahipsiniz diyebiliriz. Geriye kalan Ön Hazırlık Seviye 5 ve Seviye 6
kısımlarını ise YÖKDİL FEN Hazırlık bölümüne başladıktan sonra sırayla ve normal çalışmalarınıza ek
olarak planlayıp çalışabilirsiniz.

Ön Hazırlık bitince YÖKDİL FEN’den kaç puan alabilirsiniz?
Ön Hazırlık çalışmanız bittikten sonra artık YÖKDİL FEN’den 40-60 arası (belki de daha fazla) bir puan
alabilecek bilgi birikimine sahip olursunuz. Bu süreçte 350 saatten fazla Ön Hazırlık videosunu izlemek
ve tüm parçaları analiz ederek düzenli defterler tutabilmek ciddi yararınıza olacaktır.
Buraya kadar olan Ön Hazırlık çalışma programımızı adım adım özetleyecek ve bazı detayları içeren net
bir yol haritası oluşturacak olursak;
• PassageWork Ön Hazırlık Seviye 1 - Parça 1’den başlayınız.
 Parçayı önce kitaptan analiz ediniz. Kelimelere göz atıp bilmediğiniz kelimeleri ve eş-yakın anlamlı
olan kelimeleri mutlaka işaretleyiniz.
 Kelime çalışması bittikten sonra parçayı okuyunuz. Bu aşamada parçayı genel olarak anlamaya
çalışmanız yeterli olacaktır. Cümleleri Türkçe çevirileri ile mutlaka karşılaştırınız ve hangi kelimenin,
hangi yapının nasıl Türkçeye çevrildiğine dikkat ediniz.
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 Parça bittikten sonra parçaya dair yazılmış soruları cevaplamaya çalışınız. Kitapta bu bölümler
bittikten sonra www.modadil.com üzerinden eğitim panelimizde aynı parçanın video dersini
izleyiniz. İzlerken gerektiğinde videoyu durdurup önemli kelimeleri ve yapıları mutlaka defterinize
not alınız.
 Video anlatımı bittikten sonra aynı parçanın Kelime Çalışması ve Eş Anlam Çalışması bölümlerini
mutlaka bitiriniz, bu bölümlerdeki farklı alıştırmaları tamamlayınız. Eğer vaktiniz varsa diğer
modülleri de çalışabilirsiniz, ancak Kelime ve Eş Anlam çalışması olmazsa olmazdır.
• YÖKDİL FEN Hazırlık bölümüne geçmeden Ön Hazırlık tarafında ilk 4 seviyeyi, sırasıyla önce
PassageWork Ön Hazırlık Seviye kitabından, sonra da MODAİL Uzaktan Eğitim panelinden Video
Ders anlatımı ve ardından Kelime Alıştırmaları ile Eş-Yakın Anlam Çalışması bölümlerini çalışarak
tamamlamanız gerekmektedir.
• MODADİL Ön Hazırlık tarafında ilk 4 Seviye içindeki toplam 120 okuma parçasını, kitaptan ve uzaktan
eğitim sistemimizden bitirince artık YÖKDİL FEN Hazırlık aşamasına geçebilirsiniz. Ön Hazırlık
kısmındaki Seviye 5 ve Seviye 6 içeriğini ise YÖKDİL FEN Hazırlık çalışmalarınızla birlikte eş güdümlü
olarak çalışabilirsiniz.
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Ön Hazırlık kısmını bitirdiniz. Şimdi sırada YÖKDİL FEN Hazırlık var!
Ön Hazırlık tarafında gerekli temel bilgi birikimini sağladığımıza göre artık YÖKDİL FEN Hazırlık bölümüne
başlamak için yeterli donanıma sahibiz demektir. Yine öncelikle YÖKDİL FEN Beyaz Paket kapsamında
YÖKDİL FEN Hazırlık bölümü için size hangi kaynakları sunduğumuzu tablo halinde listeleyelim:

YÖKDİL FEN HAZIRLIK

MODADİL UZAKTAN EĞİTİM

KİTAPLAR

ONLINE İÇERİKLER

 YDS Sınav Stratejileri 1 – Gramer Konuları (Kitap)

 150 Saatten Fazla Video Ders

 YDS Sınav Stratejileri 2 – Soru Tipleri (Kitap)

 100 Okuma Parçası Çalışması

 YÖKDİL FEN 20x20 Mini Denemeler – (Kitap)

 Çeşitli ve Eğlenceli Kelime Alıştırmaları

 YÖKDİL FEN Check-Up 5 Özgün Deneme – (Kitap)

 Her Cümlenin Çevirisini Kontrol Edebilme
 Önemli Yapıların Ayrıntılı Analizi
 Yaklaşık 350 Okuduğunu Anlama Sorusu
 60 Günde YÖKDİL FEN Kelimeleri
Uygulaması
 Gramer Tekrar Videoları

YÖKDİL FEN Hazırlık kısmına ne kadar süre ayırmalı nasıl çalışmalısınız?
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YÖKDİL FEN Hazırlık bölümü çalışmalarına sınav tarihinden en az 2,5 ila 3 ay öncesinde başlamış ve yoğun
bir programla ilerliyor olmalısınız. Bu süreçte de Ön Hazırlık tarafında olduğu gibi YÖKDİL FEN Kitap
Setimiz ile MODADİL Uzaktan Eğitim panelindeki içeriklere eş zamanlı çalışmalısınız.
YDS Sınav Stratejileri 1 kitabımızda Gramer Konu Anlatımlarını bulacaksınız. Kitaptaki sıralama ile
MODADİL Uzaktan Eğitim panelindeki içeriklerin konu sıralamasının aynı olduğunu göreceksiniz.
YDS Sınav Stratejileri 1 kitabını çalışırken nasıl bir çalışma sıralaması izlememiz gerektiğini aşağıda
listeledik, ancak YÖKDİL FEN’de başarı kazanmak için her gün bolca Okuma-Kelime çalışması yapmayı
unutmamamız gerektiğini hatırlatırız.
1- İlgili gramer konusunun detaylı anlatımını kitaptan çalışın,
2- MODADİL Uzaktan Eğitim panelinden aynı konunun video dersini not tutarak izleyin,
3- İlgili konunun MODADİL Uzaktan Eğitim panelindeki 1. testinin video çözümlerini yine not tutarak
ve çözüm stratejilerine dikkat ederek izleyin,
4- YDS Sınav Stratejileri 1 kitabından konunun 2. testini çözün ve soruların video çözümlerini yine
MODADİL Uzaktan Eğitim panelinden izleyin,
5- YDS Sınav Stratejileri 1 kitabından konunun 3. testini çözün ve soruların video çözümlerini yine
MODADİL Uzaktan Eğitim panelinden izleyin,
6- YDS Sınav Stratejileri 1 kitabından konunun 4. testini çözün ve soruların video çözümlerini yine
MODADİL Uzaktan Eğitim panelinden izleyin,
www.modadil.com
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YDS Sınav Stratejileri 1 kitabımızı bitirdikten sonra YDS Sınav Stratejileri 2 kitabımıza başlayabilirsiniz. Bu
kitabımızda YÖKDİL FEN’de karşınıza çıkacak soru tiplerini ayrıntılı şekilde işledik. Her soru tipi için
hazırladığımız konu anlatım bölümlerinde çözüm stratejilerini öğrenmenin yanında o soru tipinin
mantığını da kavrayacaksınız.
YDS Sınav Stratejileri 1 kitabı ile başladığımız YÖKDİL FEN Hazırlık sürecinde gramer konularını ve soru
tiplerini çalışırken MODADİL Uzaktan Eğitim panelinde YÖKDİL FEN Hazırlık menüsündeki OkumaKelime Çalışmaları başlığı altında her gün 2 ya da 3 okuma parçası çalışmanızı, ve böylece YÖKDİL FEN’de
başarı için çok önemli olan kelime ve okuma çalışmasına ara vermeden devam etmenizi öneriyoruz.
YÖKDİL FEN Hazırlık sürecinde de kendinize özel Kelime Defteri tutarak MODADİL Uzaktan Eğitim
panelinden yaptığınız okumalardan çıkardığınız kelimeleri bu defterinize not etmenizde ve arada bu
notlarınızdan tekrar yapmanızda büyük fayda olduğunu belirtmekte yarar görüyoruz.

60 Günde YÖKDİL FEN Kelimeleri modülünü unutmayın!
MODADİL Uzaktan Eğitim panelinde size aktif edilecek 60 Günde YÖKDİL FEN Kelimeleri modülünü de
düzenli olarak kullanmalısınız. Sistemde her biri 20 hedef kelime oluşturulan 54 grup mevcuttur. YÖKDİL
FEN hazırlığına başladığınız günden itibaren bu modülü de mutlaka kullanın. Bu modüldeki alıştırmalar
sayesinde eş ve zıt anlamları ile birlikte 7000’e yakın kelime öğrenebilirsiniz.

YÖKDİL FEN Deneme Sınavı çözmeye ne zaman başlamalısınız!
Sınavdan en geç 10-15 gün öncesinde tüm çalışmalarınızı bitirip artık deneme sınavlarına geçebilirsiniz.
Bu dönemde her gün 1, ya da vaktiniz varsa 2, deneme sınavı çözerseniz sınavı iyice tanır ve sınav
tecrübesi kazanarak sınava girersiniz.
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YÖKDİL FEN Beyaz Paket kapsamındaki “20x20 Mini Denemeler” ve “Check-Up
5 Özgün Deneme” kitaplarını ne zaman ve nasıl çalışmalısınız?
YÖKDİL FEN Beyaz Paket kapsamında bulunan YÖKDİL FEN 20x20 Mini Denemeler kitabımıza YDS
Sınav Stratejileri 1-2 kitaplarını bitirdikten sonra başlayabilirsiniz. 80 soruluk gerçek sınav formatında
denemeler çözmeden evvel 20 soruluk ve sınavdaki her soru tipinden örnekler içeren mini denemeler ile
sıkı ve faydalı bir antrenman dönemi geçireceksiniz. Bu kitap sayesinde, hem öğrendiklerinizi
pekiştirecek hem de gerçek denemeler öncesinde temponuzu yukarı çekeceksiniz.
Diğer yandan, YÖKDİL FEN Beyaz Paket kapsamında bulunan YÖKDİL FEN Check-Up 5 Özgün Deneme
kitabımıza ise sınava en geç 10-15 gün kala başlamanızı öneriyoruz. Bu kitabımızda yer alan 5 adet Özgün
Deneme’yi süre tutarak ve bölünmeden çözmelisiniz. Her deneme için kesintisiz 3 saatlik bir zaman
(tercihen sınav saatiyle uyumlu olması açısından sabah saatleri) ayırmanız gerçek sınav öncesinde ciddi
bir prova olanağı sunacağından önemlidir.
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YÖKDİL FEN Hazırlık çalışmasını adım adım planlayalım!
Bütün bu değerlendirmelerin sonunda YÖKDİL FEN Hazırlık programımızı aşağıdaki şekilde
maddelendirebiliriz:
- YDS Sınav Stratejileri 1 kitabımıza başlarken aynı zamanda eğer daha önce bitirmediyseniz
PassageWork Ön Hazırlık Seviye 5 kitabımızdan da günde 1 veya 2 parça çalışmaya başlayınız.
YDS Sınav Stratejileri 1 kitabını çalışırken mutlaka her konuyu MODADİL Uzaktan Eğitim
sisteminden de özenle izleyip, not tutarak çalışın.
- YDS Sınav Stratejileri 1 kitabımızı bitirdiğinizde YDS Sınav Stratejileri 2 kitabımıza başlayın ve
aynı zamanda PassageWork Ön Hazırlık Seviye 5 kitabımızdan günde 1 veya 2 parça çalışmaya
devam ediniz. PassageWork Ön Hazırlık Seviye 5 kitabı bittiğinde MODADİL Uzaktan Eğitim
sisteminden Ön Hazırlık Seviye 6 parçalarından günde 1 veya 2 parça çalışabilirsiniz. YDS Sınav
Stratejileri 2 kitabını çalışırken de mutlaka her konuyu MODADİL Uzaktan Eğitim sisteminden
özenle izlemeyi ve not tutarak çalışmayı atlamayın.
- MODADİL Uzaktan Eğitim sisteminde Ön Hazırlık kısmındaki parçaları bitirdiğinizde YÖKDİL
FEN Hazırlık menüsü altında Okuma-Kelime Çalışmaları modülünden günlük 2-3 parça
çalışmayı da aksatmadan sürdürün.
- YDS Sınav Stratejileri 1-2 kitaplarımızı bitirdiğinizde sırasıyla YÖKDİL FEN 20x20 Mini
Denemeler ve YÖKDİL FEN Check-Up 5 Özgün Deneme kitaplarımıza başlayabilirsiniz.
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- Bütün bu çalışmalarınız esnasında hiçbir zaman Okuma-Kelime çalışmasından taviz vermemeli,
her daim kendinizi İngilizceye maruz bırakarak yeni bilgiler öğrenmeli ve öğrendiklerinizi
unutmadan, pekiştirerek uzun süreli belleğe yönlendirip kalıcı hale getirmelisiniz.
- Okuma-Kelime çalışmalarını özellikle bol tekrarla sunduğumuz ve eğlenceli oyunlarla keyifli hale
getirdiğimiz uzaktan eğitim modüllerimizi kullanmanız öğrenme sürecinize tahmin
edebileceğinizden çok daha fazla olumlu katkı sağlayacağı muhakkaktır.
Size YÖKDİL FEN Beyaz Paket kapsamında sunduğumuz kitaplarımızın yanında ek kaynaklardan da
faydalanmak isterseniz diğer yayınlarımıza https://www.modadil.com/yayinlarimiz adresinden
ulaşabilirsiniz.
MODADİL’i tercih ettiğiniz teşekkür eder gireceğiniz sınavda size şimdiden başarılar dileriz.
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