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Coğrafya 10.sınıf 1.ünite konu anlatımı hocalara geldik

Edebiyat, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya ve İngilizce Edebiyat, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya ve İngilizce Page 2 8.SINIF LGS ABONELİĞİ  (365 günlük Tonguç Plus Üyeliği + Dönemine Ait Akıl Haritaları Seti + 9 Adet tonbook Ders Dergisi) LGS Hazırlığında Tonguç Yanında:   - Sınıf
Anahtarı Sistemi ile beraber eğitimleri izleme hakkı profiline tanımlanır.   - Sınıf Anahtarı Sistemi'nin kullanım süresi 365 gündür.   - Sınıf Anahtarı ile 365 gün boyunca 7/24 tüm içeriklere ulaşabilirsin. Bu paket sayesinde; planlama sistemi, yazılı provaları, okul derslerine göre sıralanmış eğitimler, motivasyon, aylık
deneme sınavları, rehberlik ve kareoke videolarına da sahip olacaksın.   - Tonguç Plus ayrıcalıklarından faydalanırken EBA ve MEB Müfredatı ile %100 uyumlu içeriklerle LGS sınavında başarıyı yakalayacaksın! *Akıl Haritası Seti: Satın Aldığın Döneme Ait Akıl Haritası Seti *Aylık tonbook Ders Dergisi Aboneliği: Web
sitesi ile uyumlu "tonbook Ders Dergisi" her ay adresinize teslim edilir. (2021 Ağustos ayı itibariyle her ay adresine teslim edilecektir.) 9 adımda 8.sınıfı eksiksiz tamamla! LGS'ye eksiksiz hazırlan! 2019 – 2020 eğitim öğretim yılından beri çıkardığımız 8.sınıf aylık dergileri Eylül-Mayıs ayları arasında düzenli olarak
adresine teslim edilecektir. Dergi içerisinde; başarıya ulaşmanı sağlayacak rotayı belirleyen ders programı, konu testleri, etkinlikler, rehberlik alanı, yazılı çalışması, ayın tekrar videosu ve denemesi yer alır. Her ay öğrendiklerini düzenli bir şekilde pekiştirmen için hazırlanan dergide sürpriz bir çekiliş ve harika deneyler de
var. - Aboneliği hangi ay alırsan al "tonbook Ders Dergisi" Eylül (1.Adım) sayısından itibaren adresine gönderilecektir.  Aboneliğini 2021 Haziran veya Temmuz ayında başlatan kullanıcıların dergileri Ağustos ayında gönderilmeye başlanacaktır.   tonbook'ta Çekiliş Seni Bekliyor! - Tüm dergilerdeki parolaları birleştir
ve anlamlı bir cümle oluştur. - Oluşturduğun cümleyi tonbook@tongucakademi.com adresine mail at. - Eğer, kurduğun cümle bizim cümlemiz ile aynı ise çekilişe adın yazıldı bile!  - LGS'den sonra yapılacak canlı yayın ile iPhone kazanan Tonguç Plus öğrencisi olmak için acele et! Ürün Fiyatı : 199,00 TL Sevgili
arkadaşlar 10. sınıf Coğrafya dersi konusu olan İç Kuvvetler slaytımızı ders kitaplarından yararlanarak hazırladık. Slaytımız yüksek kalite ve konuya uygun bol görsel içermekte olup kapsamlıdır. Konu Etkinliklerinin çözümleri ve konu ile ilgili çıkmış Yks soruları ve çözümleri de yer almaktadır. Sunuyu aşağıdaki linkten
indirebilirsiniz. iyi çalışmalar. 12 Mb Boyutu olup 46 Sayfadan oluşuyor. Slayt İçeriği: Epirojenez Orojenez Volkanizma Deprem Konu ile ilgili çıkmış sorular Bu Slaytla; • İç kuvvetleri ve bunların yeryüzü şekillerinin oluşum sürecine etkilerini öğreneceksiniz. Slayt hazırlanırken yararlanılan kaynaklar: Meb Coğrafya 10 Ders
Kitabı 2019 Doç. Dr. Rüştü ILGAR İç Kuvvetler Volkanizma Deprem Epirojenez Orojenez Ders Notu PDF İçin Tıklayın. Geo Coğrafya hayata bakış açım, hayat felsefem.. ElektronikEv, Bahçe, Ofis, Yapı MarketModaKozmetik, Kişisel BakımAnne, BebekSüpermarket, Evcil HayvanKitap, Müzik, Oyuncak, HobiOtomobil,
MotosikletSpor, Outdoor kategorisinde 89 adet ürün bulundu.Akıllı SıralamaYeni GelenlerFiyata Göre (Önce En Yüksek)Fiyata Göre (Önce En Düşük)| 38,08 TL 25,57 TL 41,48 TL 29,97 TL 49,32 TL 42,33 TL 51,25 TL 38,08 TL 29,58 TL 48,28 TL 31,77 TL 37,23 TL 68,40 TL 60,12 TL 84,83 TL 59,33 TL 49,10 TL 49,10
TL 56,00 TL 47,05 TL 49,10 TL 49,10 TL 49,10 TL 49,10 TL 50,12 TL 49,00 TL 40,00 TL 46,17 TL 43,92 TL 59,22 TL 48,42 TL 67,83 TL Merhaba, bu yazımızda sizler için Coğrafya dersi için Youtube üzerinde bulunan konu anlatım ve soru çözümü yapan kanalları incelemeye çalıştık. En çok izlenen kanaldan, daha yeni
yeni kendini tanıtmaya çalışan kanala kadar inceleme yapmaya çalıştık. Hangileri konuları tam olarak anlatmış, ses, görüntü kalitesi, anlatım şekli ve kanallar için gelen geri dönüşler üzerine güzel bir liste yaptık diyebilirim. Coğrafya en iyi kanal Coğrafya en iyi ders anlatan hoca diye aratmanıza gerek kalmayacak. Hadi
hiç vakit kaybetmeden Coğrafya youtube kanal önerilerine geçelim. ★★ Diğer Ders Siteleri ve Youtube Kanal Önerileri için Tıklayınız ★★ YAVUZ TUNA Coğrafya dersi için en iyi kanallardan biridir. Detaylı konu anlatımı yaparak sizlere sınava eksiksiz hazırlamaya çalışıyor. Çok fazla soru çözüm vidosu bulunmamaktadır.
Fakat konu anlatımından yararlanabileceğiniz bu kanalı incelemenizi öneriyorum. HOCALARA GELDİK Konu anlatımın ve soru çözümünü sohbet tadında eğlenerek yapıldığı bu kanalda konuyu anlamama gibi bir durumunuz yok. Her seviyeye hitap etmeye çalışan bu kanalda hem zor seviye sorular hem de orta ve kolay
seviye üzerine çözülmüş sorular bulabilirsiniz. BENİM HOCAM – BAYRAM MERAL Güzel bir ekibe sahip olan Benim Hocam kanalı Bayram hocamız ile birlikte coğrafya konu anlatımı yapmaktadır. Pek çok öğrenci tarafından sevilerek izlenmektedir. Fakat soru çözüm videoları bulunmamaktadır. KAMPÜS Tonguç
Akademi projesi olan Kampüs kanalında Coğrafya içinde konu anlatım videoları çekmektedir. Çektiği konu anlatım sunumlarının PDF dosyalarını paylaşmaktadır. Çalışırken sıkılmayacağınız türden renkli renkli notlara sahiptir. Soru çözüm videoları bulunmamaktadır. COĞRAFYA CEPTE Akılda kalıcı konu anlatımı ve 
içerisinde azda olsa soru çözümü bulunmaktadır. Yaptığı sunumların PDF’lerini sizinle paylaşmaktadır. Videolarının yarısından fazlası eski yıllara aittir fakat eski olmasına rağmen kalitede bir problem yoktur. LİMİT YAYINLARI Limit yayınları soru bankası çözümlerinin yapıldığı videoda soruyu çözerken konuyla ilgili kısa
notlarla sizi bilgilendirerek soru çözerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğreneceğiniz kanal sınav süresi boyunca mutlaka size bir şeyler katacaktır. Coğrafya soru çözümü için kullanabileceğiniz en iyi kanallardan olan bu kanalı incelemenizi tavsiye ediyorum. Umarım sizin için yararlı bir liste olmuştur. Elimizden
geldiğince güncel ve kaliteli kanallara yer vermeye çalıştık. Bu liste içinde olmayan ve sizin istediğiniz kanallar varsa yorum kısmına açıklaması ile birlikte yazabilirsiniz 
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