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Yaprak Test Birimi: YGS Matematik Kazanim 2015 Harf Testi Konu Başlığı: Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri Testi: Test1 Yaprak Test Birimi: YGS Matematik Kazanim 2015 Harf Testi Konu Başlığı: Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri Testi: Test1 Sürüm Indir Filesize 9,46 MB Dosya sayısı Tarih
oluşturma Haziran 9, 2019, Son Güncelleme 9 Haziran 2019, Yorum yapmak için oturum açmanız gerekmektedir. Bu bölümde temel kelimeler hakkında 15 soru bulunmaktadır. Sorularınızı çözdükten sonra, istediğiniz stili görmek için Doğru Yanıt düğmesini tıklatın. Soru çözmede sorun yaşıyorsanız;
Detaylı çözümler için tıklayınız. Güzel iş... Sorular veya çözümlerle ilgili bir sorun görürseniz veya bir öneride bulunmak isterseniz; Sayfanın altındaki Yorum seçeneği ile bunları hemen iletebilirsiniz. Bu içerik kullanıcı tarafından www.matematikkolay.net oluşturulur. Kısmen bile izinsiz olarak diğer
platformlarda yayınlanamaz veya yazdırılamaz. (Sadece öğretmenlerimiz sınıf ortamlarında kullanmak için kullanabilir.) Sayfa 2 2017 müfredatına göre ygs-lys-kpss-ales-dgs sınavları; Öğretmenlerden, TeknoFem'den, Şenol hocadan, Ekol hocadan, Tonguç akademiden, Uğraş hocadan, MatAkademi'den,
Geomatriden, İdeal matematikten, Ceyhun hocadan, Diğer derslerden, Şifreli matematikten, Diğer önemli kanalların soru ve derslerinden verimlilik yorumu ve sunumuna göre derlendik. Yukarıdaki PLAYLIST mantık tüm bekleyen eşlik eden videoları içerir ve günceller. Kaynakları aşağıdaki düğmelerden
de bulabilirsiniz. Ayrıca, temalarına ve öğretmenlerine göre düzenlenen tüm video kompozisyonları için Youtube kanalımızı kullanabilirsiniz. Temel Kavramlar, Sayılar, Adım Kavramı, Faktöriyel, Sınıf, Sınıf, Sihirli Sayılar, Asal Çarpanlar, Ebob-Ekok, Sayısal bugün ...
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