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ETAP 5.2 ETAP 19.0 PARDUS 19.1 Esen Yayinlari olarak kaliteli, bilimsel ve özgün eserler üretmeyi temel amaç olarak benimsiyoruz. Uzman, yenilikçi ve tecrübeli ögretmen kadromuzla okul dersleriniz ve sinavlarda en büyük yardimciniz olmak için çalisiyoruz. Dünyayi tehlike altina alan COVID-19 pandemi süreci tüm ülkeleri tehdit etmeye devam
etmektedir. Bu süreç içinde sosyal mesafe ve izolasyon sebebiyle bir çok faaliyete ara verilmistir. Bunlardan en önemlisi ögrencilerin yüzyüze egitiime ara vermesi. Bu zorlu süreçte Esen Yayinlari olarak dijital platformlarimiz ve rehberlik hizmetlerimiz ile ögrecilerimizin ve ögretmenlerimizin yanindayiz. Bu sikintili süreci birlikte atlatacagimizdan
eminiz. Dijital Kütüphane uygulamamiz ile tüm kitaplarimizi dijital ortamda inceleyip, görebilirsiniz. Dijital Kütüphane uygulamamiz yayinlarimizin tamami yenilendigi için güncellenmektedir. En kisa sürede hizmete devam edecektir. Tüm kitaplarimizin akili tahta versiyonu mevcuttur. Isterseniz okullarda bulunan akilli tahtalardan isterseniz
bilgisayariniz, tabletiniz ya da telefonunuzdan kitaplarimiz z-kitap formatina ulasabilir. Ders çalismayi daha eglenceli hale getirebilirsiniz. Sizin için tüm kitaplarimizi yeniden hazirlamaya basladik. En kisa süre içerisinde kitaplarimiz sizlerle olacak. Kitaplarimizin tammami video çözümlü olarak üretilmektedir. Video çözümlerini web sitemizden ya da
Esen Cepte uygulamasindan izleyebiliyor olacaksiniz. itibaren Rebecca Solnit Deneme-İnceleme Yolunu değiştirmek, sınırların dışına çıkmak, eve farklı yollardan dönmek, kısacası kaybolmak keşfetme imkanı sunar. Rebecca Solnit edebiyatta, sinemada, haritalarda, doğada, renklerde, resimde, fotoğrafta, şarkı... kitap indir Tüm İhtiyaçların
Trendyol'da, Tek Tıkla Kapında!Elektronikten Modaya Süper Fırsatlar Var Var!10. Sınıf Matematik Konu Özetli Soru Bankası Fasikül Seti Esen Yayınları ürününün 4 adet mağaza içerisinden ücretsiz kargo seçeneği ile en uygun mağaza fiyatlarını inceleyip, mağazaya git butonuna tıklayarak keyifle alışverişinizi gerçekleştirin.Kitap Matematik fiyatlarını
ve özelliklerini inceleyerek ürün hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsin. 10. Sınıf Matematik Konu Özetli Soru Bankası Fasikül Seti Esen Yayınları yorumları okuyup, sizde yorum bırakabilirsiniz. Mağaza üzerinden alışverişler ilgili mağazanın sorumluluğundadır.KitapŞu an en ucuzpttavm.com50,70 TLFiyat Analizi10. Sınıf Matematik Konu Özetli Soru
Bankası Fasikül Seti Esen Yayınları Yorumları ve Ürün DeğerlendirmesiÇok İyi0 Kişiİyi0 KişiVasat0 KişiKötü0 KişiÇok Kötü0 KişiSen de düşüncelerini diğer kullanıcılarla paylaşmak ister misin?SIRÇA KÖŞK - SABAHATTIN ALI2,75 TL3,15 TLTutunamayanlar-Oğuz Atay9,99 TL14,99 TLGüzel Şeyler Zaman Alır - Seda Eroğlu12,09 TL12,80 TLBir Kadın
Seni Seviyorsa - Nursen Yıldırım9,89 TL13,30 TLKırmızı Pazartesi - Gabriel Garcia Marquez8,35 TL11,70 TL Eğitim ve öğretim hayatında öğrencilere ve sınavlara hazırlanan adaylara destek olan yardımcı kaynaklar her alana özel olarak hazırlanır. Konu anlatımı, soru bankası ve deneme sınavı kitapları alt alanları ile öğrencilere konuları öğrenme
konusunda büyük katkı sağlar. Yaş grubu ve sınıf seviyesine uygun kitap çeşitleri okul derslerine büyük oranda yardımcı olur. Alanında uzman ve deneyimli eğitimciler tarafından özenle hazırlanan Esen Yayınları öğrencilerin sıklıkla faydalandığı yayınevleri arasında yer alır. Özgün soru tipleri ve verimli konu anlatımları ile ön plana çıkan yayınlar,
uzun araştırmalar ve kontroller sonucu sizlere sunulur. Okula destek kitapları 1. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm yaş gruplarına uygun olacak şekilde hazırlanır. İlköğretim seviyesindeki kitaplar, ilkokul öğrencilerinin müfredatı doğrultusunda açık ve anlaşılır dile sahiptir. Okul yardımcı kitaplarının yanı sıra ÖSYM sınavlarına hazırlık sürecinde
faydalanabileceğiniz eserler, hızlı soru çözme ve soru tiplerine alışma konusunda oldukça elverişlidir. Seviyenize uygun eserleri tercih ederek okul başarısına katkı sağlayabilir, sınav süreçlerinde hazırlıklarınızı disiplinli şekilde tamamlayabilirsiniz.Her derse ve hatta her konuya özel olarak kaleme alınan eserler, özgün tarzları ile farklı bakış açısı
kazanmanıza yardımcı olur. Derslere özel olarak hazırlanan yardımcı kitapların yanı sıra tüm derslerin bir arada yer aldığı kitaplar da öğrencilere kolaylık sağlar. Özellikle okul dersleri konusunda elverişli olan yardımcı kitaplarda matematikten Türkçe'ye, kimyadan tarihe kadar farklı alan derslerine bir arada ulaşabilirsiniz. Yardımcı kitap seçiminde
seviyenize uygun ürünleri belirlemek oldukça önemlidir. Yaş gruplarının anlama seviyelerine uygun olarak kaleme alınan eserler, müfredatı takip eden konulara ev sahipliği yapar. Sınavlara hazırlanan adaylara uygun olan kitaplar gerçek sınavda yer alan soru tipleri ve konu dağılımları ile benzerlik gösterir. LGS, TYT, AYT, Ales, DGS, KPSS, YDS gibi
sınavlara hazırlık sürecinde adaylara destek olan eserler ile doğru çalışma yöntemlerini kullanabilir, sınav başarınızın yükselmesine yardımcı olabilirsiniz. Sınav adayları ve öğrencilerin dışında öğretmenlere yardımcı olan Esen Yayınları öğretmen kitapları da değerli bilgileri ile öğretmenlerin beğenisini kazanır. Mesleğe yeni başlayan öğretmenler için
oldukça önemli olan kaynaklardan kullanım amacınıza uygun olanları tercih edebilir, daha başarılı bir eğitim hayatına sahip olabilirsiniz. İlköğretim, ortaöğretim, lise ve sınavlara hazırlık olmak üzere farklı seviyelere uygun olarak hazırlanan eserler sayısız çeşitliliğe sahiptir. Derslere uygun olan yardımcı kitaplar öğrencilerin daha keyifli şekilde
konulara çalışmasına destek olur. Renkli konu anlatımları ve özet bilgileri ile ders tekrarları için ideal olan Esen yayınları kitap çeşitleri arasından sınıf seviyenize uygun olanları tercih edebilirsiniz. Güncel müfredata göre her yıl yenilenen eserler öğrencilerin en iyi yardımcılarından biridir. Ders öncesinde konu anlatımlı kitaplar ile hazırlık yapabilir,
gün sonunda işlenen dersleri tekrar ederek bilgilerinizi rahatlıkla pekiştirebilirsiniz. Ders esnasında anlaşılmayan konuların üzerinden geçmek için kaynak kitaplardan faydalanabilirsiniz. Anlamadığınız konunun tekrar yaparak ve soru çözerek üzerine gidebilir, bilginin en iyi şekilde yer etmesi için çaba gösterebilirsiniz. İlkokul dönemi öğrencilerin tüm
eğitim hayatlarını önemli oranda etkileyen özel bir süreçtir. Eğitim ve öğretimin temellerinin atıldığı bu süreci verimli geçirmek ilerleyen dönemler için oldukça etkilidir. İlkokul öğrencilerine özel olarak hazırlanan eserler üst seviyelere kıyasla daha yalın ve anlaşılır bir dile sahiptir. Öğrencilerin sıkılmadan ders çalışabileceği eğlenceli konu anlatımları
derslere daha iyi şekilde odaklanmaları için elverişlidir. Esen Yayınları 4. sınıf, 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf seviyelerine uygun olarak hazırlanan yardımcı kitaplar, önemli bilgileri keyif alacakları şekilde öğrencilere sunar. Özellikle 4. ve 5. sınıfa ait kitaplarda derslere olan ilgiyi artırmak için eğlenceli aktivitelere sıklıkla yer verilir. Sınav senesine yaklaşan
6. ve 7. sınıflar için kaleme alınan kitaplarda, gerçek sınavda çıkması muhtemel soru tipleri bulunur. Öğrenciler, hem derslerine çalışırken hem de yavaş yavaş sınav hazırlık sürecine girebilir. Esen Yayınları 8. sınıf yardımcı kaynakları ise lise seviyesine geçmek üzere olan öğrencilere uygun olarak hazırlanır. LGS sürecindeki öğrencilere destek olan
kaynaklar, öğrencilerin sınav öncesi streslerini yenmesi için kullanılabilir. Kitaplarda sınavlarda sorulan soruların benzerleri sıklıkla yer alır. Öğrenciler, soru tiplerine aşinalık kazanmak için bol bol soru çözme seansları oluşturabilir, soruları daha hızlı çözmek için alıştırma yapabilir. Sınav senesinde bulunan öğrenciler için deneme sınavları, çözümlü
soru bankaları ve konu anlatımlı soru bankaları en sık tercih edilenler arasında yer alır. Deneme sınavlarını sınava 1-2 ay kala çözmeye başlayabilir, eksiklerinizi daha hızlı şekilde tespit edebilirsiniz. Sınava çok az bir süre kaldığında ise deneme sınavlarının sayısını artırabilir, kendinizi sınavda gibi düşünerek gerçek sınavda soruları daha rahat
çözebilirsiniz. Konu özetli soru bankaları da eksiklerinizi kapatmak için oldukça idealdir. Kitap içinde yer alan testleri çözmeden önce özet şeklinde sunulan konu anlatımlarına göz atabilir, sorulara olan hakimiyetinizi artırabilirsiniz. Soruların doğru cevaplarını kontrol ettikten sonra yanlış yaptığınız konuların özet anlatımları üzerinden tekrar yapma
şansı yakalayabilirsiniz. Yardımcı okul kaynak kitapları doğru şekilde değerlendirildiğinde eğitim hayatına büyük oranda katkı sağlar. Doğru ve disiplinli bir çalışma süreci ile eksiklerinizi kapatabilir, derslerinizde başarı elde edebilirsiniz.
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