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9.sınıf fizik konu anlatımı slayt indir
Slayt Konusu : Elektrostatik Fizik Slayt Sayfa Sayısı : 26 Resimli / Resimsiz : Resimli Açıklama : Elektrostatik'in ne olduğunu anlatan bir slayttır. Anahtar Kelimeler : 9. sınıf Fizik dersi Elektrostatik Fizik slaytı indir İNDİRME LİNKİ TIKLAYIN Reklamlar DOSYA ADI: 9.Sınıf fizik dersi adezyon-kohezyon-yüzey gerilimi-kılcallık konu anlatımı
slayt gösterisi DOSYA BOYUTU: 3 127.6 KB DOSYA TÜRÜ: zip 9.Sınıf fizik dersi adezyon kohezyon yüzey gerilimi kılcallık konu anlatımı slayt gösterisi powerpoint sunum Yayına Dosya Eklemek İsterseniz TIKLAYIN... B. KAYA tarafından sisteme eklenen bu içerik 31390 kez görüntülenmiş. REKLAMLAR Dökümanı İndir Sayfayı Yazdır
Slaytı ileri geri götürmek için tıklayın Son REKLAMLAR Millî Eğitim Bakanlığı-TEOG Sorgu Ekranı♦ Tümünü Göster Telif Hakkı Hakkında:Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece www.dersnotu.gen.tr'a aittir. Sitemizde yer alan dosya ve içeriklerin telif hakları dosya ve içerik gönderenlerin kendilerine veya
yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Telif hakkına sahip olan dosyaları lütfen ae161077Qgmail.com e mail adresinden bize bildiriniz. Dosya 72 saat içerisinde siteden kaldırılır.Telif Hakkı Hakkında|Editör,
ziyaretçi ya da üyelerimiz tarafından eklenen hiç bir içerikten www.dersnotu.gen.tr sorumlu değildir. 2. ÜNİTE - 9. Sınıf Fizik, Maddenin Öz Kütlesi, Katılarda Boyutlar Arası İlişki ve Dayanıklılık, Dayanıklılık, Sıvılarda Yüzey Gerilim ve Kılcallık, Gazların Genel Özellikleri, Plazma Sunusu, devamı 3. ÜNİTE - 9. Sınıf Fizik Hareket ve Kuvvet
Sunusu, Çözümlü Konu Anlatımları devamı Page 2 Ekleyen : mehmet | Tarih : 13-03-2015, 00:04 | Kategori : Sunular Lise Ders Sunuları Fizik Sunuları 9. Sınıf Fizik Sunuları | Okuma : 5058 İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar Su Kirliliği Öğrenci Sunusu (Dosya Türü: zip - Boyut: 8 407.2 KB) 7. Sınıf Fen Bilimleri Mercekler Slayt Gösterisi
(Dosya Türü: zip - Boyut: 1 346.2 KB) 7. Sınıf Fen Bilimleri Işığın Kırılması Slayt Gösterisi (Dosya Türü: zip - Boyut: 1 076.3 KB) Atomun Yapısı Hakkında Powerpoint Sunum, Slayt Gösterisi (Dosya Türü: zip - Boyut: 262.2 KB) 9. Sınıf Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri Powerpoint Sunum, Slayt Gösterisi (Dosya Türü: pptx - Boyut: 599.8
KB) 1. Sınıf Matematik Geometrik Şekiller Konu Anlatımı ve Alıştırma Sunusu (Dosya Türü: zip - Boyut: 2 422.2 KB) 9. Sınıf Tarih Dersi İlk İslam Devletleri Sunusu (Dosya Türü: zip - Boyut: 1 591.3 KB) 9. Sınıf Tarih Dersi İlkçağ Uygarlıkları Sunusu (Dosya Türü: zip - Boyut: 4 599.8 KB) Su Kirliliği Öğrenci Sunusu (Dosya Türü: zip - Boyut:
8 407.2 KB) Hz. Nuh'un Hayatı Slayt Gösterisi (Dosya Türü: zip - Boyut: 3 202.7 KB) 1.Ünite : Fizik Bilimine Giriş (3 bölüm 97 slayt ) 2.Ünite : Madde ve Özellikleri (4 bölüm 202 slayt) 3.Ünite : Hareket veKuvvet (3 bölüm 197 slayt ) 4.Ünite : Enerji (5 bölüm 203 slayt) 5.Ünite : Isı ve sıcaklık (5 bölüm 264 slayt ) 6.Ünite : Elektrostatik (2
Bölüm 98 slayt) Fiyatı : 100 TL (2020 TYT VE AYT soruları eklenmiştir) YENİLENDİ 1.Ünite : Basınç ve Kaldırma Kuvveti (276 slayt ) 2. Ünite :Elektrik (344 slayt ) 3. Ünite :Dalgalar ( 260 slayt ) 4. Ünite :Optik (572 slayt) Fiyatı : 100 TL  (2020 TYT VE AYT soruları eklenmiştir) YENİLENDİ 1. Ünite : Kuvvet ve Hareket
(12 Konu
Başlığı 709 slayt ) 2.Ünite : Elektrik ve Manyetizma
(9 Konu Başlığı 547 slayt )  Fiyatı :100 TL  (2020 TYT VE AYT soruları eklenmiştir)
YENİLENDİ 1.Ünite : Dairesel Hareket (4 Bölüm 159 slayt) 2.Ünite : Basit Harmonik Hareket (1 Bölüm 64 slayt) 3.Ünite : Dalga Mekaniği (3 Bölüm 174 slayt) 4.Ünite : Atom Fiziğine
Giriş (4 Bölüm 309 slayt) 5.Ünite : Modern fizik (4 Bölüm 217 slayt) 6. Ünite : Modern Fiziğin Teknolojideki uygulamaları (6 Bölüm 153 slayt) Fiyatı : 100 TL (2020 TYT VE AYT soruları eklenmiştir)
YENİLENDİYeni müfredata göre hazırlanmış fizik konularının tamamını kapsamaktadır. Sınavda çıkmış sorular eklenmiştir.
 Fiyatı : 250 TL  (2018 TYT VE AYT soruları eklenmiştir) Öğrenci seviyesi düşük okullar için
9. ve 10. sınıf sunuları   Fiyatı : 100 +100 = 200TL  (2018 TYT VE AYT soruları eklenmiştir)  Değerli meslektaşlarım, Dünyamız ve ülkemizdeki malum virüs salgını nedeniyle yaşadığımız olumsuz şartlar sonucu okullarımızın tatil olması
uzaktan eğitimi zorunlu hale getirmiştir. Hazırlamış olduğum fizik sunuları, ders anlatım videosu ya da canlı konferans sistemiyle eğitim yapmak isteyen öğretmen arkadaşlarımın ihtiyaç duyacağı tek derli toplu kaynaktır. Sunular üzerinde her türlü değişikliği yapabilirsiniz. Sunular sadece öğretmenler için hazırlanmıştır.  Örnek sunuları
görebilirsiniz. Fizik bilimine giriş (9.sınıf) YENİLENDİ Optik (Küresel Aynalar) (10.sınıf) YENİLENDİ Atomaltı Parçacıklar (12. sınıf) YENİLENDİ Açısal Momentum (12. sınıf) YENİLENDİ Basit Makineler (11. sınıf) YENİLENDİ Alternatif Akım (11. sınıf) YENİLENDİ İndüksiyon Akımı (11.sınıf) YENİLENDİ Birimler (YGS-LYS sunuları)
Düzlem aynalar (Meslek Liseleri) Satın almak için şu aşamaları takip etmelisiniz. 1- Aşağıda verilen hesap numarasına hangi sınıf sunularını satın alacaksanız ederi kadar para yatırınız. 2- e.mail adresimize hangi sınıf sunularını alacağınızı yazınız. 3- Yatırdığınız para hesaptan doğrulandıktan sonra internet üzerinden sizin mail
adresinizle paylaşılarak ulaştırılacaktır.  Banka
: İş Bankası Hesap numarası : 6280 0224035 IBAN
: TR730006400000162800224035 Hesap sahibi
: Mustafa-Nermin Ünver Banka
: Ziraat Bankası Hesap Numarası : 0421- 32815912- 5001 IBAN
: TR21 0001 0004 2132 8159 1250 01
Hesap sahibi
: Mustafa Ünver  Satın almak için iletişime geçiniz  e.mail: fizikpenceresi@hotmail.com Tlf : 0 505 3995473
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