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8.sınıf türkçe akıllı defter indir
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OptikOkuma AkıllıTahta Akıllı Filtreleme Özelliği İle Aradığınız Ürünü Kolayca Bulabilirsiniz! Yukarıdaki alanların hepsini seçmek zorunda değilsiniz, dilediğiniz şekilde filtreleyin! Program yeni müfredata uygun şekildedir. Her sorunun cevabı çözümlüdür. Soruların cevapları her sorunun yanındaki soru işaretindedir. Soru işaretine tıkladıktan sonra o
sorunun çözümlü cevaplarını görebilirsiniz. Programı bütün dijital ortamlarda kullanılabilirsiniz. Ödeme Nasıl Yapılır ? İstediğiniz ürünün siparişini veriniz, daha sonra sitedeki bulunan reklamlara tıklayın ve whatsapp hattımıza, sipariş numaranızı gönderiniz. Ekibimiz reklama tıkladığınızı onaylayıp, programı mail adresinize 3-24 saat içerisinde
gönderecektir. Programı Nasıl İndirebilirim ? Programınız reklam onayından kısa süre sonra programı dijital dosyalarınızın içinden indirebilirsiniz. Programı Nasıl Kurabilirim ? Programı bir rar dosyasında indirmiş olacaksınız.Programı rar'dan çıkarın ve kurulum adımlarını uygulayın. Anahtar Kodunu Nasıl Kullanabilirim ? Anahtar kodunu programı
kurduktan sonra programa ilk giriş için sizden programa ait anahtar kodunu isteyecektir. Ekibimiz size anahtar kodunu verecektir.Programa anahtar kodunu girdikten sonra erişim sağlayabilir ve kullanabilirsiniz. Programın Bana Ne Gibi Faydaları Olabilir ? Programı kullanarak her sorunun çözümlü cevabını görebilirsiniz.Hocanız akıllı tahtada
soruları çözerken soruya katkıda bulunmanız hocanızı memnun edecek ve hocanız performansınızı bunu göze alarak girecektir.Performans ödevi olarak veren hocalarınız ise ödevdeki her soruyu çok iyi şekilde çözdüğünüzü görecek ve performans ödevinizi yüksek girecektir.Daha ne duruyorsun ? Siparişi wpden veriolar İsimsiz :: 05 Sep 2020, 18:34
Bir yorum yazın Yorum Yazınız Bu ürünü alanlar çok mutlular Ürün Kodu : 08PDT FacebookTwitterGoogle+Pinterest 73.00 TLUYGUN – PRATİK DEFTER TÜRKÇE 8. SINIFAKILLI TAHTA;Özelliği sayesinde öğretmene kolaylık sağlar.PRATİK DEFTERLER;Bilgi, dikkat, uyarı, hatırlatma, yıldızlı bilgi, tuzak, çözümlü örnek sorular, çoktan seçmeli
sorularla öğrencilerin nelere dikkat edeceğine işaret eder, bilgilerini tazeler, önemli ayrıntıları fark etmelerini sağlar.Öğretmen ve öğrencinin yazma süresini azaltarak zaman kazandırır.Pratik defter derslerin hızlı ve daha verimli işlenmesini sağladığı için öğrencilerin dikkat sürelerini uzatır. Dersi zevkli hale getirir.Defter içeriğindeki görseller
sayesinde öğretmenin daha kolay ve kalıcı olmasını sağlar.Çözümlü örnek sorularıyla öğrenciye yol gösterip pratikleri de sayesinde tam öğrenmeyi sağlar.Pratik defterler konu bütünlüğüne sahiptir, öğrencinin eksik bilgilerini telafi etmesine fırsat verir.İlginizi Çekecek Benzer Ürünler 70.00 TL Bu ürünü alanlar çok mutlular Stok Kodu : 08SSY1
Stokta VarYeni nesil öğrencilere yeni nesil sorular! 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında öğrencilerimizi başarıya bir adım daha yaklaştırmak için kitaplarımızı yeniledik. Kitabımızdaki spotlarla önce konuyu tekrar etmeni ve sonra da kolay öğreten testlerle konuyu pekiştirmeni hedefledik. Konuyu öğrendikten sonra orta yeni nesil test ile yeni nesil
sorulara hazırlık yapmanı planladık. Konuyu spotlarla tekrar edip pekiştirdin ve yeni nesil sorulara hazırlık yaptın. ... SATIN AL 92.00 TL Bu ürünü alanlar çok mutlular Stok Kodu : 08SMY1
Stokta VarSadık Uygun Yayınları olarak 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı için değerli öğrencilerimize daha faydalı olmaya çalıştık. Bu kapsamda kitaplarımızda
birçok yenilik yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Peki bu değişiklikler neler? 8 Spotlu Matematik Soru Bankası kitabımız kolay öğreten test, orta yeni nesil test, zor yeni nesil test, yorumlu örnek sınav soruları ve ünite deneme sınavı bölümlerinden oluşmaktadır. Kitabımızın tüm soruları video ... SATIN AL 70.00 TL Bu ürünü alanlar çok mutlular Stok
Kodu : 08SFY1
Stokta VarYeni Nesil Sorular, Yeni Bir Bakış! Kitabımızda bulunan spotlar ile önce konuyu tekrar ediyoruz. Ardından spotlarımız aracılığıyla kolay testimizi çözüp bilgilerimizi pekiştiriyoruz. Orta yeni nesil test ile yeni nesil sorulara hazırlık yapıyoruz. “Evet, artık yeni nesil sorulara hazırım!” dediğin anda zor yeni nesil test ile
bilgilerimizi yokluyoruz. Fen bilimleri dersi deneysiz ve etkinliksiz olur mu hiç? Kitabımızda yer alan Beceri Temelli Deney Soruları ... SATIN AL 70.00 TL Bu ürünü alanlar çok mutlular Stok Kodu : 08TY1
Stokta VarYeni nesle, yeni sorular! 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında öğrencilerimizi başarıya bir adım daha yaklaştırmak için kitaplarımızı
yeniledik. Kitabımızda bulunan spotlarla önce konuyu tekrar etmeni ve sonra da kolay öğreten testlerle konuyu pekiştirmeni hedefledik. Konuyu öğrendikten sonra orta yeni nesil test ile yeni nesil sorulara hazırlık yapmanı planladık. Konuyu tekrar ettin, sonra pekiştirdin ve yeni nesil sorulara hazırlık yaptın. Peki şimdi ne ... SATIN AL 248.00 TL Bu
ürünü alanlar çok mutlular Stok Kodu : 08SP
Stokta VarUygun – Spotlu Soru Bankası – 8. Sınıf Seti (5 Kitap) Alana – Kavram Haritası + Online Eğitim Üyelik Hediye! Konunun soru üzerinden çekirdek bilgi yöntemiyle öğretildiği kitaplarımızdır. Konu 4 aşamada öğretilir. 1. Aşamada, spot yöntemi ile öğrenci çözemediği soruda, soru altındaki
yönergeyle ilişkili spot bilgiye yönlendirilir. Bu bilgiyi kullanan öğrenci yorum ve analiz yaparak soruları çözdüğü için konuyu kalıcı olarak ... SATIN AL 272.00 TL Bu ürünü alanlar çok mutlular Stok Kodu : 08MSBO
Stokta VarSadık Uygun Yayınları tarafından hazırlanan yeni setimiz, hem uzaktan eğitim, hem de yüz yüze eğitim dönemlerinde 8.
Sınıf’a dair tüm eğitim ihtiyaçlarınızı karşılayacak. İnteraktif eğitim platformumuz Uygun Akademi ile ilişkili konuyu videolu anlatımlarla izleyebilir, testler ile bilgileri pekiştirebilirsiniz. Sadık Uygun Yayınları tarafından hazırlanan setlerimizi alan tüm öğrencilerimize Uygun Akademi 12 ay üyelik ücretsiz katılma hakkı ... SATIN AL 25.00 TL Bu ürünü
alanlar çok mutlular Stok Kodu : UAYÖ1
Stokta VarDİĞER ÜYELİK PAKETLERİ
UYGUN AKADEMİ PAKET İÇERİK DETAYLARI
... SATIN AL 75.00 TL Bu ürünü alanlar çok mutlular Stok Kodu : UAYÖ3
Stokta VarDİĞER ÜYELİK PAKETLERİ
UYGUN AKADEMİ PAKET İÇERİK DETAYLARI
... SATIN AL
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