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8. sınıf matematik akıllı defter pdf indir
YENİ2575 - LGS'nin Pusulası 1.Dönem 5'l...40,00 YENİ3551 - 5.Sınıf Türkçe Okulum Akıllı...50,00 YENİ3561 - 6.Sınıf Türkçe Okulum Akıllı...54,00 YENİ3571 - 7.Sınıf Türkçe Okulum Akıllı...54,00 YENİ3581 - 8.Sınıf Türkçe Okulum Akıllı...54,00 YENİ3552 - 5.Sınıf Matematik Okulum Akı...48,00 YENİ3562 - 6.Sınıf Matematik Okulum Akı...56,00
YENİ3572 - 7.Sınıf Matematik Okulum Akı...50,00 YENİ3582 - 8.Sınıf Matematik Okulum Akı...56,00 YENİ3553 - 5.Sınıf Fen Bilimleri Okulum...53,00 YENİ3563 - 6.Sınıf Fen Bilimleri Okulum...56,00 YENİ3573 - 7.Sınıf Fen Bilimleri Okulum...51,00 YENİ3583 - 8.Sınıf Fen Bilimleri Okulum...56,00 YENİ3554 - 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Okul...45,00
YENİ3564 - 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Okul...45,00 YENİ3574 - 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Okul...43,00
Matemito defterin amacı, not tutma sıkıntısı yaşayan öğrencilerin ve konu yetiştirme telaşına giren öğretmenlerimizin işlerini kolaylaştırmaktadır. Bu defteri alan bir öğrencinin başka bir defter almasına gerek yoktur. Matematik defterinde konular
parçalanmış ve özet bilgi verilmiştir. Konuyu pekiştirici sorular ise, hazır yazılmış olarak verildiği için daha fazla soru çözme imkanı sağlamaktadır. Her konu başında ve sonunda boş bırakılan kareli zeminlere ise, istenilen etkinlik yazılabildiği gibi, eksik kalındığını düşündüğünüz sorular da yazılabilir. Konu sonlarına eklenen GÜÇLENDİREN
SORULAR, öğrencilerimizin muhakeme ve işlem gücünün gelişmesini sağlayacaktır. Matematik defteri MEB in hazırlamış olduğu müfredata göre düzenlenmiştir. Geleceğin bu kapağın altında Eğitim öğretim hayatınız için önemli bir dönemden geçiyorsunuz. Çünkü bu dönemde elde ettiğiniz başarılar hayatınızın geri kalan dönemini şekillendirecek.
Ortaokul yıllarında yazılılardan aldığınız puanlar ve bu dönemde yapılan sınavlardan aldığınız sonuçlar sizler için hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda sizlerin hem okul derslerinde başarılı olmanızı sağlamak hem de sizleri sınavlara en iyi şekilde hazırlamak amacıyla yayın hayatına “Merhaba!” diyen Sözün Özü Yayınları; alanında uzman, deneyimli
yazar kadrosuyla sizler için bu özgün kitabı hazırladı. Yanınızdan ayıramayacağınız “Okul Artı” kitabıyla sınavlara hazırlıkta ve okul derslerinde bir adım öne geçeceksiniz. Eğlenceli ve öğretici etkinliklerle zenginleştirilen “Okul Artı” kitabı MEB tarafından belirlenen müfredata uyumlu olarak okul derslerinize yardımcı ve sınavlara hazırlık amacıyla
hazırlanmıştır. Konuların hemen başında yer alan konu özetleriyle konuları tekrar edecek ve kazanımlara uygun olarak hazırlanan etkinliklerle konuları pekiştireceksiniz. Özgün sorulardan oluşan testleri zevkle çözerek öğrendiklerinizi kalıcı hâle getireceksiniz. Akıllı Test Okuma Modülü’nü (ATOM) kolaylıkla kullanarak başarınızı değerlendirebilecek,
kendi sonuç ve başarı analizlerinizi görebileceksiniz. Çözüm DVD’si ile çözemediğiniz ya da yanlış çözdüğünüz soruların çözümlerine anında ulaşabileceksiniz. Başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirmeniz dileğiyle… This process is automatic. Your browser will redirect to your requested content shortly. Please wait a few seconds.
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