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Sonuç yayınları 10. sınıf matematik test kitabı pdf
10.Sınıf öğrencileri sınavlara en iyi şekilde hazırlayan Sonuç Yayınları 10. Sınıf Matematik Modüler Set yüksek başarılar elde edilmesini sağlar. Kazanım merkezli soru bankası öğrencilerin hızlı bir şekilde ilerleyebilmesi için kolaydan zora olacak şekilde sorularını sıralamıştır. Her seviyen öğrenci rahat bir şekilde konularını pekiştirebilmektedirler.
Yenilenmiş soru bankası yeni nesil sorular içermektedir. Bu sorular ÖSYM’nin tarzına uygun olan sorulardır. Öğrencileri üniversite sınavlarına hazırlayan bu sorular antrenman niteliğindedir. Çok çeşitli soru tipleri ile birlikte öğrenciler istedikleri başarıları elde edebilmektedirler. Sonuç Yayınları 10. Sınıf Matematik Çözümlü Videoları sayesinde her
öğrenci zorlandığı soruların videoları izleyebilir ve çözüm mantığını kavrayabilir. Sonuç Yayınları 10. Sınıf Matematik Fasikülleri Kitap üzerinde yer alan kodların uygulama üzerinde okutulması ile birlikte öğrenciler çözüm videolarına erişebilirler. Öğretmene soru götürüp çözdürmeyi beklemeden hızlı bir şekilde cevap videolarına erişilebilir ve
istenilen başarılar elde edilebilir. Kolaydan zora doğru ilerleyen yapısı ile her seviyen öğrenciye hitap etmektedir. Müfredata tamamen uygun olması sebebiyle öğrencilerin okul başarılarını arttırır. Video çözümler açık ve anlaşılır bir şekilde uzman kişiler tarafından hazırlanmıştır. Bu sayede öğrenciler eksiksiz bir şekilde çözümlerini
gerçekleştirebilmektedirler. Öğrencilerin soru çözme yeteneklerini arttırmaya yönelik olan bu sorular farklı soru tipleri ile öğrencileri karşı karşıya getirir. Bu sayede öğrenciler aynı tip sorularla bir araya geldiklerinde rahatlıkla çözebilmektedirler. Uzun vadede öğrencileri üniversite sınavlarına hazırlayan bu sorularla konuları pekiştirmek çok daha
kolay. Farklı zorluk dereceleriyle her öğrenci için uygundur. Hediye Kartı Keşfet Markalar Yayınevleri Yazarlar TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR Peşin 69,75 69,75 2 34,88 69,75 3 24,52 73,55 4 18,65 74,60 5 15,13 75,64 TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR Peşin 69,75 69,75 2 34,88 69,75 3 24,52 73,55 4 18,65 74,60 5 15,13 75,64
TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR Peşin 69,75 69,75 2 34,88 69,75 3 24,52 73,55 4 18,65 74,60 5 15,13 75,64 TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR Peşin 69,75 69,75 2 34,88 69,75 3 24,52 73,55 4 18,65 74,60 5 15,13 75,64 Ürüne ait yorum bulunamadı. En çok tercih edilen 10. Sınıf Yardımcı Kitaplar ürünleri en ucuz fiyat ve geniş ürün
yelpazesi ile panelkirtasiye.com'da! Fırsatları kaçırmadan satın alın! Sonuç Yayınları 10. Sınıf Matematik Modüler SetVideo ÇözümlüKazanım Merkezli Soru KitapçığıYeni Nesil ÖSYM Tipi SorularKolaydan Zora Müfredata UygunAkıllı Tahtaya Uygun Page 2Satıcı : KOLEJ KİTAP KIRTASİYESon 3 ürünTahmini Teslimat: 17 - 20 AğustosKomisyon
komisyon, kitap, hazırlık kitapları, lise 9.10.11.12. Sınıflar, 10.Sınıf, sonuç yayınları, sonuç yayınları 10. Sınıf matematik modüler set, 9786057732712 sonuç yayınları 10. Sınıf matematik modüler setvideo çözümlükazanım merkezli soru kitapçığıyeni nesil ösym tipi sorularkolaydan zoramüfredata uygunakıllı tahtaya uygunBu üründen en fazla 10 adet
sipariş verilebilir. 10 adetin üzerindeki siparişleri Trendyol iptal etme hakkını saklı tutar.Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten az stok bulunmaktadır.İncelemiş olduğunuz ürünün satış fiyatını satıcı belirlemektedir.Bir ürün birden fazla satıcı tarafından satılabilir. Ürün liste ve detay sayfalarında tüketici memnuniyeti göz önüne alınarak fiyat
avantajı, teslimat hızı, iade oranları ve genel hizmet kalitesine göre belirlenmiş puanı en yüksek satıcı görünür satıcı olur. Diğer satıcılar, ürün detay sayfasında alternatif olarak listelenirler.Boyut Büyük BoySınıf 10. SınıfBasım Dili TürkçeYazar Meryem Gülak Közen Ürün Özellikleri Sonuç Yayınları 10. Sınıf Matematik Modüler SetVideo
ÇözümlüKazanım Merkezli Soru KitapçığıYeni Nesil ÖSYM Tipi SorularKolaydan ZoraMüfredata UygunAkıllı Tahtaya Uygun Basım Tarihi Baskı Sayısı Sayfa Sayısı Kitap Ebatı 19x27 Cilt / Kağıt Ödeme Seçenekleri Yorumlar Tavsiye Et
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