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Dil Eğitiminde MODA 

Merhaba, 

MODADİL ailesine hoş geldiniz! YDS Yeşil 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 kendinize bir çalışma disiplini oluşturabiliyorsanız, 
“Benim zaten iyiye yakın bir temelim var, doğru bir program olsun ben günde üç dört saat oturup 
düzenli bir şekilde çalışırım hocam” diyorsanız hiçbir kursa gitmenize gerek yok. İşte bu noktada YDS 
YEŞİL PAKET sizin için en iyi çözüm olacaktır.  

Bu setimiz YDS Ön Hazırlık çalışmasına ihtiyaç duymayan, şu anda YDS’den 50-60 seviyesinde olup 
doğrudan YDS’ye yönelik çalışma yapmak isteyen ve hedefi en az 70, hatta 80 ve üzeri olan adaylar için 
hazırlandı. Bu süreç günde ortalama 2-3 saat çalışma ile 3-4 ay arasında tamamlanabilir. Eğer gün 
içerisinde daha fazla çalışma saati olanağınız var ise tüm sistemi daha hızlı da bitirebilirsiniz. Ancak ideal 
bir çalışma planı olarak sizlere 15 haftalık bir program oluşturalım istiyoruz. Aşağıda ilk hafta için 
yapmanızı istediğimiz çalışmanın ayrıntılarını sizlerle paylaştık. Sizden istediğimiz bu 1 haftalık planı geri 
kalan 14 hafta için de aynı şekilde uygulamanız ve sıradan ilerleyerek 15 derslik Metin Analizi ve 15 
derslik Soru Analizi paketlerimizi hakkıyla bitirmenizdir.  

1. Hafta: Metin Analizi Ders 1 ve Soru Analizi Ders 1 bölümündeki  menüsünden ilgili 
dokümanların çıktısını alıp Metin Analizi Ders 1 için bir dosya ve Soru Analizi Ders 1 için ayrı 
bir dosya oluşturun.  

Pazartesi-Cuma arasında bu dokümanları ayrıntılı bir biçimde çalışacaksınız. Bilmediğiniz 
kelimeleri çıkarın, soruları çözün, karşılaştığınız her cümleyi hızlı çevirip doğru anlamaya 
çalışın. Bunu yaparken gün bölümünü şöyle yapabilirsiniz.  

Pazartesi ve Salı günü Metin Analizi Ders 1 için verdiğimiz bütün materyalleri çalışıp bitirin.  

Çarşamba ve Perşembe günleri ise Soru Analizi Ders 1 için yüklediğimiz materyalleri 
derinlemesine çalışıp bitirin.  

Cuma günü ise bu iki dersin materyallerini bir gözden geçirin. 

Cumartesi uygun bir vakitte yaklaşık 3,5 saatinizi ayırarak materyallerinizi de yanınıza alıp 
Metin Analizi Ders 1’in kaydını izleyin. İzlerken notlarınız alın, çevirilere dikkat edin, vb. 

Pazar günü ise uygun bir vakitte yaklaşık 3,5 saatinizi ayırarak materyallerinizi de yanınıza 
alıp bu sefer Soru Analizi Ders 1’in kaydını izleyin. İzlerken notlarınız alın, çevirilere dikkat 
edin, vb. 
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NOT: Yukarıda ayrıntılarını paylaştığımız programda ilerlerken önceki derslerde öğrendiklerini 
unuttuğunu düşünen arkadaşlarımız isterlerse 3 hafta bu programı uygulayıp hem Metin Analizi hem 
de Soru Analizi kısımlarından üçer dersin çalışmasını bitirdikten sonra 1 haftayı bu derslerin tekrarını 
yapmak için kullanabilirler. Böylece 3 hafta Ders, 1 Hafta Tekrar şeklinde bir düzenle ilerlenebilir. 

 

Ayrıca, sınav hazırlığına ayıracak daha fazla zamanı olan öğrencilerimiz için aşağıda sunduğumuz bazı 
ek yönlendirmeleri de incelemenizi öneriyoruz. 

YDS YEŞİL PAKET içerisinde MODADİL.COM uzaktan eğitim panelindeki OKUMA-KELİME ÇALIŞMASI 
modülü ve aşağıdaki kitaplarımız da bulunmaktadır. Yukarıda yaptığımız programı uygularken zaman 
bulabilen arkadaşlarımız eş zamanlı olarak OKUMA-KELİME ÇALIŞMASI modülünden her gün 2 PARÇA 
çalışabilir veya PassageWork YDS kitabımızdan aynı şekilde günde 2 parça çalışabilir.   

YDS YEŞİL PAKET’teki diğer kaynaklarımız olan 60 Günde Ezberbozan YDS Kelimeleri, Makalelerle YDS, 
Tamamı Çözümlü Kelime Soru Bankası -1 ve YDS Sınav Stratejileri 5 – Özgün Denemeler kitaplarını da 
çalışma takvimi içine alabilecek zamanınız varsa; 

60 Günde Ezberbozan YDS Kelimeleri kitabımızda 60 gün için oluşturulan 60 grupta topladığımız 
kelimelerden her 1 günün kelime çalışmasına 2 gün süre ayırabilir ve böylece 4 ayda bu kitabı bitirecek 
bir programla çalışabilirsiniz.    

Makalelerle YDS kitabımızdaki 30 makaleyi ve onlarla ilgili soruları ise 2 günde 1 makale şeklinde 
çalışarak değerlendirebilirsiniz.  

Tamamı Çözümlü Kelime Soru Bankası -1 kitabımızdan ise her gün 5 adet Kelime, 5 Adet Phrasal Verb 
ve 5 Adet Preposition sorusu çözerek ilerlemeniz uygun ve doğru bir çalışma imkânı sunacaktır. 

YDS Sınav Stratejileri 5 - Özgün Denemeler kitabımızı ise sınava son 2 hafta kala deneme çözmek için 
kullanabilirsiniz. Aslında, son 10 gün her gün 1 ya da vaktiniz varsa 2 deneme sınavı çözmenizde fayda 
vardır. Tüm denemeleri 3 saatlik oturumlarla ve optik formlarla çözmenizde ve sınavlardaki tüm 
kelimeleri analiz etmenizde fayda var. Vakti olan arkadaşlarımız ayrıca YDS Çıkmış Sorular ve Çözümleri 
(10 Sınav) ve YDS’nin ŞAMPİYONU adlı deneme kitaplarımızdan da faydalanabilir.  

Size YDS Yeşil Paket kapsamında sunduğumuz kitaplarımızın yanında ek kaynaklardan da faydalanmak 
isterseniz diğer yayınlarımıza https://www.modadil.com/yayinlarimiz adresinden ulaşabilirsiniz.  

Sınav öncesinde artık gelenekselleşen MODADİL Türkiye Geneli YDS Deneme Sınavı’na katılmayı da 
unutmayın.  

MODADİL’i tercih ettiğiniz teşekkür eder gireceğiniz sınavda size şimdiden başarılar dileriz. 
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