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Sonuç yayınları 9 sınıf matematik
Sonuç Yayınları 9. Sınıf Matematik Modüler Set 9.sınıf öğrencileri için matematik alanlarında uzman olan kişiler tarafından hazırlanan soru kitapçığı öğrencilerin yüksek başarılar elde etmelerine olanak tanır. Kazanım merkezli soru bankası içeriğinde yeni nesil soruları da barındırmaktadır. Sonuç Yayınları 9. Sınıf Matematik Soru Bankası ile
öğrenciler arzu ettikleri başarıları rahatlıkla elde edebilmektedirler. 9.Sınıf Sonuç Yayınları Matematik Fasikülleri Müfredata tamamen uygun yapısı ile birlikte öğrenciler okul sınavlarında aradıkları başarıları elde edebilmektedir. Sonuç Yayınları 9. Sınıf Matematik Modüler Set birbirinden farklı çok çeşitli soru tipleri ile öğrenciler karşı karşıya
kalırlar ve aynı tip sorularla sınavlarda denk geldiklerinde kolaylıkla çözebilmektedirler. Kitap içerisinde yer alan tüm sorular yeni nesil sorulardır. Böylelikle öğrenciler aynı zamanda üniversite sınavları için de hazırlanmış olurlar. Tüm soruların cevaplanmış çözüm videoları da bulunmaktadır. Bu sayede öğrenciler çözüm videoları ile birlikte soruları
kolaylıkla anlayabilirler. Sonuç Yayınları 9. Sınıf Matematik Fasikül Çözüm Videoları ile hızlı bir şekilde ilerleme kaydedilir. Öğretmenlere soru götürme derdi olmadan hızlı ve kolay bir şekilde soruların cevapları öğrenilebilmektedir. Soru çözüm mantıkları kolayca kavranır ve tek bir soru dahi anlaşılmadan bırakılmaz. Yenilenmiş baskıları ve yeni
nesil soruları ile öğrencileri üniversite sınavlarına hazırlayabilmektedir. Kitap üzerine yer alan kodları uygulamaya okutarak öğrenciler rahatlıkla video çözümlere ulaşabilir ve soruları anlayabilir. Video çözümler konuların iyi bir şekilde kavranabilmesi için olanak tanır. Matematik alanlarında ilerleme kaydedebilmek için bol soru çözümü önemlidir.
Çeşitli soru tipleri ile öğrenciler gelişimlerini gerçekleştirebilir ve istedikleri başarıları elde edebilir Yeni Nesil ÖSYM Tipi Sorular Kolaydan Zora Müfredata Uygun Akıllı Tahtaya Uygun © 1996-2020, Amazon.com, Inc. veya bağlı ortaklıkları Ürün Açıklaması Ürün Kodu: kcx40301666 Hediye Kartı Keşfet Markalar Yayınevleri Yazarlar En çok tercih
edilen 9. Sınıf Yardımcı Kitaplar ürünleri en ucuz fiyat ve geniş ürün yelpazesi ile panelkirtasiye.com'da! Fırsatları kaçırmadan satın alın! Sonuç Yayınları 9. Sınıf Matematik Modüler SetVideo ÇözümlüKazanım Merkezli Soru KitapçığıYeni Nesil ÖSYM Tipi SorularKolaydan Zora Müfredata UygunAkıllı Tahtaya Uygun 4.0Ortalama PuanPage 2Satıcı : 13
Eylül Kitap&KırtasiyeTahmini Teslimat: 14 - 18 AğustosSonuç 9.Sınıf Matematik SetiBu üründen en fazla 10 adet sipariş verilebilir. 10 adetin üzerindeki siparişleri Trendyol iptal etme hakkını saklı tutar.Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten fazla stok sunulmuştur.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.
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