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Akıllı SıralamaFiyata Göre (Önce En Yüksek)Fiyata Göre (Önce En Düşük)En Yüksek PuanlılarEn Çok DeğerlendirilenlerEn Çok SatanlarYeni Gelenler| Hızlı Kargo, Kaliteli ve Orjinal Ürünler 61,50 TL %17 İNDİRİM 51,20 TL 139,20 TL %15 İNDİRİM 118,32 TL 149,60 TL %50 İNDİRİM 76,00 TL 124,00 TL 407,00 TL %21 İNDİRİM 325,00 TL 283,00 TL
%19 İNDİRİM 230,00 TL 399,00 TL %20 İNDİRİM 320,00 TL 52,20 TL 97,75 TL %15 İNDİRİM 83,80 TL 131,44 TL 135,68 TL 222,81 TL 91,44 TL 130,80 TL 129,51 TL 132,50 TL 157,45 TL 86,69 TL İklima Kitabevi 33,24 TL İndirimdekal 29,55 TL 59,49 TL 54,00 TL 57,72 TL 59,90 TL 68,00 TL 86,90 TL 132,00 TL %14 İNDİRİM 114,60 TL 132,00 TL
%14 İNDİRİM 114,60 TL 101,00 TL %22 İNDİRİM 79,75 TL 299,00 TL %15 İNDİRİM 256,00 TL 307,00 TL %16 İNDİRİM 259,00 TL 50,50 TL Önceki12345678...15SonrakiKitap, DergiMüzik, Plak, Enstrüman Merhaba değerli arkadaşım,Tonguç Yayınları’nın Dinamo Soru Bankaları seni harekete geçirecek. Aşama aşama karşılaşacağın her tür sorunun
çözümünü öğreterek seni karşılaşacağın her tür sınava adım adım hazırlayacak.Bu kitapta küçük adımlarla üniteleri tekrar edeceksin. Bu rehber soru ile tüm konuyu tarayabileceksin. Rehber soruyu ve çözümünü iyi anlaman önemli. Burada yazılılarda karşılaşabileceğin boşluk doldurma, eşleştirme ya da klasik yazılı soruları bulunuyor. Eksiklerini fark
edecek, bildiklerini tekrar ederek etkili bir öğrenme gerçekleştireceksin.Ünite tekrarını yaptıktan sonra ÖSYM Tarzı sorular seni bekliyor. Bu aşamada ÖSYM’nin güncel soru formatına uyumlu sorularla yüzleşerek üniversite sınavlarına hazırlanacaksın. Ünite Tekrar Testleri, ünite başlığı altında öğrendiğin bütün alt konuları kapsayan ölçme seviyesi
yüksek testler. Yazılılarını da unutmadık. Üniteye ne kadar hâkim olduğunu bu testler sayesinde göreceksin. Bunları çözerek konuya %100 hakim olacaksın.Testri ve Testra ile öğrendiğin, pekiştirdiğin ve farklı soru tiplerine alıştığın konuları bölüm testleriyle pekiştireceksin. Çünkü daha sonra karşına çıkacak Testri ve Testra bölümlerindeki 3 ya da 4
sorunun anahtarı rehber soruda. Her üniteyi, MEB kazanımlarını göz önünde tutarak belirli sayıda alt konulara ayırdık. Her yazılıdan önce bu bölümlere göz atmanda fayda var! Fen ve Anadolu liselerinin farklı müfredatlarına yönelik sorularını da bu kitapta bulabileceksin. Üniteyi tekrar etmek için Ünite Tekrar Testleri’ni çözmen gerekiyor. Okul
yazılılarında en yüksek notları alabilmen için kitaba Yazılıya Hazırlık bölümleri ekledik. FL amblemlerini gördüğün her soru Fen lisesi müfredatına aittir. AL-FL testleriyle üst düzey pekiştirme yapabileceksin.Kitaptaki bütün soruların MEB kazanımlarına ve ÖSYM’nin güncel soru formatına %100 uyumlu olduğunu ve her sorunun çözüm videosuna TATS
ile ulaşabileceğini unutma.Takıldığın yerde Tonguç yanında!Türü: Soru BankasıSayfa Sayısı: 248Soru Sayısı: 939ISBN: 978-625-7208-07-9 Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7 Bu kitaba link vermek için alttaki html kodu web sayfanıza koyabilirsiniz;
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