13-20 MART TARİHLERİ ARASI YDS ÖNCESİ YOĞUN DERS ÇALIŞMA PROGRAMI:
1)Kelime
2)Okuma
3) Deneme
4) Soru çözümü
5) YDS.net video

1) KELİME
Reading Words Exclusive kitabından kelime çalışınız.
Kitabınızın başındaki kelime bölümünde yer alan kelime ilgili tablolarına göz atınız. Her bir tabloda
anlamlarını bilmediğiniz, yada tam olarak hatırlayamadığınız kelimelerin altlarını çiziniz ve özellikle bu
kelimeleri öğrenmeye odaklanınız. Tabloların altında yer alan kelimelerin birlikte kullanım
(collocation) testlerini çözünüz ve bilmediğiniz kelimeleri sözlükten bakarak not alınız. O sayfadaki
her bir kelimenin anlamını öğrendiğinizden emin olunuz.
YDS KELİME (akıllı telefon) uygulamasından ilgili kelime eşleştirme çalışmalarını yapınız.
Çalışılacak kelime bölümleri:
Chapter 1 (Research & Investigation)
Chapter 3 (Nature & Environment)
Chapter 7 (Human & Society)
Chapter 11 (Health & Medicine)

2) OKUMA
Kategorik kelime çalışmanızı okuma ile pekiştirmek için, Reading Words Exclusive kitabından
çalıştığınız kelime kategorisinin okuma parçalarını yapınız.
Okuma yöntemi şöyle özetlenebilir:
Oku - soru çöz - kontrol et – hatalarını analiz et - kelimeleri çıkar – tekrar oku
“READING WORDS PRO” okuma uygulamasından da istifade edebilirsiniz.
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3) DENEME ÇÖZÜMÜ
Bu süreçte tarafımızdan yds.net sistemine yüklenecek olan 2 denemeyi kendiniz süre tutarak çözün,
hatalarınızı analiz edin, deneme sınavlarının çözümünün yapılacağı videoları izleyip, hatalarınızı
görün ve sonrasında en çok hatanızın çıktığı ve en zorlandığınız soru türleri ile ilgili soru çözün.

4) SORU ÇÖZÜMÜ
40 Advanced Test kitabından eğer hepsini çözmediyseniz, önce mini testleri sonra denemeleri
çözünüz.
Mini tersleri çözerken, her soruya ortalama 1,5-2 dakika süre vererek çözünüz.
Örneğin, 35 soru x 1,5 dk = 50 dakika, maksimum 70 dakikalık bir süre içerisinde mümkünse hiç testin
başından kalkmadan çözünüz.
Mini testlerin sonundaki cevap anahtarından doğru ve yanlış cevaplarınızı kontrol ediniz. Yanlışların
nedenini analiz ediniz ve bildiğiniz halde gözünüzden kaçtığı için mi yoksa bilgi ve kelime
eksikliğinden mi hata yaptığınızı tespit ediniz.
Yds.net çalışma odasından giriş yaparak 40 test çözümünü izleyiniz.
ÖNEMLİ: 40 test kitabı bitti ise Çıkmış Soru kitabından YDS sorularını çözünüz.

5) YDS.NET ÇALIŞMA ODASINDA TAVSİYE EDİLEN VİDEO DERSLER:
1. Video Reading Bölümü (İleri Düzey Videolar tavsiye edilir)
2. 2018 GRUP D DERS KAYITLARI (ders içeriği listesinden oturum seçebilirsiniz)
3. 40 Test Kitabı Soru Çözümleri.
4. Gramer Video Bölümünden: 06 Zarf Cümlecikleri

01 Koşul Cümlecikleri

5. Online Dersler

Online Ek Dersler

Sadeleştirmeler 2020

6. Online Dersler

Online Ek Dersler

Sadeleştirmeler 2020
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