Continue

Sonuç yayınları 9 sınıf matematik fasikül set cevapları
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SORULARIN VİDEO ÇÖZÜMLERİNİ ARTIK YÜKLER MİSİNİZ BİZ BU KİTABI VİDEO ÇÖZÜMLÜ DİYE ALDIK 11.sınıf matematiği anlatan bayan hoca o kadar bıkmış bir şekilde okuyor anlatıyor ki lanet ediyorum yapamadığım sorularda girip dinlemeye,oflamaya puflamaya gerek yok.Bizde can ata ata soruları
çözmüyoruz işiniz zor olabilir tüm soruları tek tek anlatmak sizi yorabilir buna sözüm yok ama bunu bize lanse etmeniz hiç hoş değil soruyu dinliyorum bir derin nefes alıyorsunuz vererek sıkılmışçasına çözüyorsunuz buraya kadar olan yorumum insani yorumumdu.Onun dışında bir uygulama bir faliyet
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yapmaktan hoşlanmıyorsanız uflayıp pufluyorsanız lütfen seneye bu işi siz yapmayın.Soruyu mu dinleyeyim sıkılmışçasına bıkmışçasına saçma sapan ses tonunuzla soruya mı adapte olmaya çalışayım umarım kendimi yeterince ifade etmişimdir iyi günler. Madem video çözümleriniz yok madem beceremiyorsunuz neden
üzerine video çözümli yazılıyor. Terbiyesizler . İnsanları aileleri o kadar çalışıp çocukları için kitap alsın 40-50₺lere öğrencide video çözğmlğ olduğu için alsın bu kitabı ama çözümü olmasın . Madem beceremiyorsunuz yapmayın o zaman kardeşim . Amacınız sadece para kazanmaksa söyleyin belediye karnızı doyursun .
Amacınız belli zaten eğitim olsa ADAM akıllı yakardınız . Verdiğim para haram olsun inşallah The developer, FERNUS BILISIM HIZMETLERI EGI.DAN. ve TIC.LTD.STI., indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.
The developer does not collect any data from this app. Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More Developer Website App Support Privacy Policy Sonuç yayınları test kitabı. Sonuç yayınları kitapi̇şler i̇şler kitabevleri. Sepete ekle 30. Sonuç yayınları 5 sınıf din kültürü
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