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Prediksi Soal Un Ipa Smp Mts 2017 Dan Kunci Jawabannya
Edisi Spesial dari penerbit BintangWahyu untuk TOP No 1 UN SMP/MTS 2016 Seri Pendalaman Materi dilengkapi: 1. Informasi Penting Tentang UN SMP/MTs 2. Strategi dan Tips Sukses Menghadapi SMP/MTs 3. Analisis Soal Ujian Nasional Tahun 2012-2016 4. Kisi-kisi Ujian Nasional SMP/MTs 5.Ringkasan Materi Lengkap per SKL dan
Kumpulan Soal & Pembahasan Lengkap Sedangkan untuk Top Pocket Master Book IPA SMP/MTs Kelas VII, VIII, & IX dilengkapi dengan : - Materi Praktis sesuai dengan kurikulum 2013 - Metode Cepat menyelsaikan Soal (Smart Solution) - Standar Kompetensi Lulusan (SKL) kurikulum 2013 - Kumpulan Soal + Pembahasan: Ulangan
Harian, Ulangan Semester, Ujian Nasional (UN). #BintangWahyuGratis1 -Bintang WahyuUntuk mencapai nilai maksimal dalam Ujian Nasional diperlukan banyak belajar dan berlatih mengerjakan soal. Dengan belajar dan berlatih, siswa akan memiliki daya pikir dan kemampuan menganalisis soal dengan sendirinya. Jika kedua hal tersebut telah didapatkan, siswa akan dapat mengerjakan soal-soal dengan cepat dan
tepat. Buku Mega Bank UN SMP/MTs 2018 hadir sebagai solusi tepat bagi siswa dalam proses belajar dan berlatih tersebut. Siswa akan mendapatkan tujuh paket soal asli UN terkini ditambah dengan lima paket prediksi UN SMP/MTs 2018 lengkap dengan pembahasan. Semua dikupas secara detail dan mudah dipahami. Sebagai bonus,
siswa juga akan mendapatkan bonus CD berisi software desktop UNBK SMP/MTs 2018 agar siswa bisa berlatih mengerjakan soal UN dengan sistem komputer yang sudah mulai diberlakukan. Tidak lupa disertakan kumpulan e-book yang akan membantu siswa dalam belajar dan berlatih. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, buku ini
akan menjadi bekal berharga bagi siswa agar sukses menghadapi UN SMP/MTs 2018. Salam sukses! Buku Persembahan Penerbit Cmedia
Kumpulan Soal & Pembahasan menghadapi: Ujian Nasional (Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, IPA), Ujian Sekolah Berstandar Nasional (Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, IPA). 7 Tahun + 3 Prediksi UN ------- BintangWahyu
Ujian Nasional (UN) SMP/MTS 2016 semakin dekat. Sudahkah kamu mempersiapkan diri? UN adalah momen istimewa yang dihadapi siswa tingkat akhir sebelum melangkah ke jenjang selanjutnya karena nilai UN menjadi modal untuk memasuki SMA Favorit pilihan. Oleh karena itu, dibutuhkan persiapan yang matang untuk menghadapi UN.
Buku TOP BOOK LULUS UN SMP/MTS 2016 merupakan pilihan yang tepat untuk menjadi buku peganganmu dalam mempersiapkan UN. Dalam buku ini terdapat Soal-Soal UN asli dan Pembahasan lima tahun terakhir dari semua mata pelajaran yang diujikan. Soal-soal tersebut dapat memberikan gambaran mengenai pola soal UN. Pembahasan
yang terasji juga dapat memandumu dalam menyelesaikan soal-soal UN. Semakin lengkap persiapanmu, karena dalam buku ini juga terdapat Soal Prediksi dari keempat mata pelajaran yang diujikan sehingga dapat menjadi sarana latihan untuk mengukur kemampuanmu dalam menyelesaikan soal. Dengan kesiapan yang maksimal kamu
akan semakin percaya diri dalam menghadapi UN SMP/MTS 2016 dan raihlah nilai tertinggi untuk masuk SMA favorit pilihanmu! Selamat belajar!
Cara Mudah UN 09 IPA Terpadu SMP/MTs
Persiapan Un Ipa Smp
99% Lulus UN SMP 2012
Cara Mudah UN 08 IPA Tpd SMP
Seri Pendalaman Materi

Buku ini merupakan kumpulan soal - soal yang sering keluar pada saat yaitu dari soal hingga pembahasan secara terperinci dan jelas, berguna Nasional merupakan Ujian tahap akhir bagi siswa untuk melanjutkan kejenjang berikutnya dan Ujian akhir bagi siswa yang telah belajar dibangku sekolah. Buku ini disusun untuk membantu siswa-siswi, khususnya pada
jenjang SMP/MTs. Tujuannya, agar mereka mahir menyelesaikan soa-soal pada Ujian Nasional yang terdiri atas mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Namun, penulis menyadari pada buku ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, segala masukan dari pembaca sangat kami hargai demi berharap buku ini bermanfaat bagi para guru, siswa dan orang tua
murid.
Buku ini memuat empat kunci sukses menghadapi UN SMP/MTs 2015. 1. Kisi-kisi Ujian Nasional SMP Terbaru Dengan adanya kisi-kisi, kita bisa tahu materi yang akan diujikan di Ujian Nasional 2015. 2. Ringkasan Materi Dengan adanya ringkasan materi, kita tidak perlu lagi membawa banyak buku untuk persiapan menghadapi Ujian Nasional 2015. Semuanya
ada di buku ini. 3. Kumpulan Soal & Pembahasan Dengan mempelajari kumpulan soal dan pembahasan dari soal-soal ujian nasional sebelumnya, kita akan tahu bagaimana model soal yang sering muncul, sehingga kita lebih siap dalam menghadapi Ujian Nasional 2015. 4. Prediksi Soal UN 2015 Dengan mempelajari soal-soal prediksi, kita akan mengetahui
gambaran seperti apa kira-kira soal yang akan muncul di Ujian Nasional 2015. -CMediaMemuat: 1. Paket 6 Tahun Soal dan Pembahasan UN 2. 3 Paket Prediksi Ujian Nasional 3. Strategi dan Tips Menghadapi UN 4. Kisi-kisi UN Setiap Mata Pelajaran -BintangWayuStrategi yang harus dilakukan agar lulus dengan hasil yang memuaskan. 1. Mantapkan pemahaman materi Konsentrasilah pada materi yang dirasa sulit. Tuliskan rumus-rumus dan pengertian yang penting agar bisa selalu terbaca atau dengan cara lain yang lebih unik dan menarik. 2. Belajarlah sesuai dengan SKL (Standar Kompetensi Lulusan) SKL berfungsi
sebagai panduan mengenai materi apa saja yang harus dipelajari untuk menghadapi UN. 3. Berlatih mengerjakan soal UN Soal-soal UN sebenarnya hampir mirip dari tahun ke tahun. Jadi, biasakan diri untuk sering mengerjakan soal UN. Jika tidak paham, tanyakanlah pada guru atau teman yang sudah menguasai. 4. Ikuti Try Out UN Biasanya menjelang UN
banyak sekali bimbel atau organisasi yang menyelenggarakan Try Out Ujian Nasional. Try Out ini berguna untuk mengukur seberapa jauh kamu menguasai dan mendalami materi-materi yang akan diujikan. 5. Berdoa Jika ikhtiar dan usaha telah dilaksanakan, maka tiba saatnya menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Seringlah berdoa
agar dibukakan pikiran dan diberikan hati yang tenang. Selamat belajar!
Josss UN SMP/MTS 2016
3 in 1 Solusi Cerdas BBM SMP/MTS Kelas 1, 2 & 3
Yes! Aku Lulus UN SMP/MTs
JOSSS UN SMP/MTs 2016
Kumpulan Soal dan Pembahasan untuk Menghadapi Ujian Nasional
Cara Pintar Mhdp UN 09 IPA SMP/MTs

Edisi Spesial dari penerbit BintangWahyu untuk judul Sukses UN SMP/MTS 2016 dilengkapi dengan: 1. Kisi-kisi Ujian Nasional 2. Strategi dan Tips Sukses UN 2016 3. Langkah Cerdik Menyelesaikan Soal 4. Data Statistik Tipe Soal-soal yang Sering Keluar Tahun 2010-2015 5. Plus
komik lucu dan inspriratif Sedangkan untuk Super Lengkap Pelajaran 6 In 1 SMP/TS Kelas 7, 8, & 9 dilengkapi dengan : 1. Materi dijabarkan secara sistematis sehingga sangat mudah dipahami 2. Dilengkapi kumpulan rumus praktis yang dapat memudahkan kamu menghafal dengan cepat
3. Adanya tips dan trik menyelesaikan soal secara tepat dan benar 4. Tips cara mudah menghafal materi-materi hafalan seperti biologi dan kimia. 5. Dilengkapi dengan soal dan pembahasan ulangan harian, ujian semester 1 dan 2, dan ujian nasional. 6. Plus 2 paket soal dan
pembahasan ujian nasional (UN) serta paket prediksi ujian nasional (UN) sehingga kamu dapat mengukur kemampuan sebelum ujian yang sesungguhnya. 7. Disertai dengan kumpulan komik lucu yang membuat kamu semangat dalam belajar.. #BintangWahyuGratis1
Tahun lalu, beberapa sekolah mulai menggunakan sistem Computer Based Test (CBT) untuk Ujian Nasional. Besar kemungkinan di tahun-tahun yang akan datang, sistem CBT UN akan diberlakukan di semua sekolah. Tapi tidak perlu khawatir, buku ini akan membantu kita mempersiapkan
UN, baik dengan sistem CBT ataupun PBT (Paper Based Test). Berisi ribuan soal yang dikupas detil pembahasannya dengan jelas, serta disusun sesuai kisi-kisi dan SKL terbaru. - Membahas lengkap soal dan pembahasan US asli 2012-2015. Dengan mempelajari soal-soal asli tahun
lalu, kita bisa mengetahui pola UN di tahun selanjutnya. - Membahas lengkap soal dan pembahasan Tryout US terbaru. Dengan berlatih soal tryout, kita bisa mengasah kemampuan dengan beragam tipe soal yang muncul. - Gratis aplikasi android US sistem CBT. Dengan berlatih soal
tryout US sistem CBT, kita akan lebih siap lagi menghadapi US. Hasil penilaian akhir UN juga langsung bisa didapatkan. Selamat berlatih, dan buku ini akan membimbingmu meraih kesuksesan nilai tertinggi US. [Mizan, Bentang Pustaka, Bfirst, Test, Ujian, UN, SMP, Indonesia]
Buku Solusi Jitu Lulus UN SMP/MTS 2016 ini terdiri atas soal dan pembahasan soal Ujian Nasional tahun 2013, 2014, dan 2015 serta soal prediksi Ujian Nasional tahun 2016. Setelah membaca dan mempelajari buku ini, diharapkan siswa akan terbiasa mengerjakan berbagai jenis
soal sehingga memiliki kesiapan menghadapi Ujian Nasional 2016. Strategi yang harus dilakukan agar lulus dengan hasil yang memuaskan 1. Mantapkan pemahaman materi Hal ini penting agar tidak kelabakan saat ujian sudah semakin dekat. Konsentrasi pada materi yang dirasa
sulit. Tuliskan rumus-rumus dan pengertian penting agar dapat selalu terbaca atau dengan cara lain yang lebih unik dan menarik. 2. Mintalah SKL (Standar Kompetensi Lulusan) SKL ini berfungsi sebagai panduan mengenai materi apa saja yang harus dipelajari menghadapi UN. Dari
pengalaman, SKL ini tidak jauh berbeda dengan SKL tahun-tahun sebelumnya. 3. Berlatih mengerjakan soal UN Soal-soal UN sebenarnya hampir mirip dengan soal-soal tahun sebelumnya. Jadi, biasakan diri untuk sering mengerjakan soal UN. Jika tidak paham, tanyakanlah pada guru
atau teman yang lebih pintar. 4. Ikuti Try Out UN Biasanya menjelang UN banyak sekali bimbel atau organisasi yang menyelenggarakan Try Out Ujian Nasional. Try Out ini berguna untuk mengukur seberapa jauh menguasai dan mendalami materi-materi yang akan diujiankan. 5. Berdoa
Jika ikhtiar dan usaha telah dilaksanakan, maka tiba saatnya menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yang Mahakuasa. Seringlah berdoa agar dibukakan pikiran dan diberi pemikiran yang jernih serta hati yang tenang. Selamat belajar dan semoga sukses dalam Ujian
Nasional!!!
Berisi Soal-soal UN SMP/MTs yang Telah Diujikandan Prediksinya Buku ini menyuguhkan soal-soal UN SMP/MTs yaitu yang telah diujikan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016. Dan, hebatnya, disajikan pula prediksi soal-soal UN tahun 2017.
Dengan berlatih mengerjakan soal-soal ini, kalian pasti akan lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Dilengkapi Kunci Jawaban dan pembahasan Semua soal di dalam buku ini dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Pembahasan disampaikan secara detail, dan tentunya
mudah dipahami. Ditulis oleh Para Penulis Terbai dan Berkompeten Buku ini ditukis oleh para penulis istimewa, yang tentunya berkompeten dan berprestasi di bidangnya masing-masing, yakni matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan alam (IPA). Itulah
yang menjadikan buku ini sangat layak dijadikan sebagai acuan belajar oleh kalian. Diseratai Bonus CD Simulasi CBT UN SMP/MTs Kalian pasti tidak akan bosan belajar soal dalam buku ini. Sebab, buku ini disertai bonus CD simulasi CBT UN SMP/MTs. Jadi, kalian bisa belajar
dengan berbagai cara yang asyik.
Sukses UN-USBN SMP/MTs 2019
Siap Menghadapi Ujian Nasional SMP/MTs 2011
Sukses UN 2020 IPA SMP/MTs
Prediksi Soal dan Pembahasan UN SMA/MA IPA 2016
CARA CEPAT & MUDAH TAKLUKKAN UN SMP/MTS 2016
(Chapter 1: BAHASA INDONESIA)
Kumpulan Soal & Pembahasan menghadapi: Ujian Nasional (Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, IPA), Ujian Sekolah Berstandar Nasional (Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, IPA). 12 Paket Soal & Bahas UN + USBN Buku persembahan penerbit BintangWahyu
Awesome! Di tengah kesibukan-kesibukannya, di tengah kesulitannya mengajar siswa-siswa yang luar biasa, guru-guru masih bisa menghasilkan buah karya luar biasa seperti ini. Pembahasan dan soal-soalnya mantap, cocok bagi siswa yang akan UN. Semangat guru-guru. Semoga karya guru-guru ini menjadi amal ibadah di mata Allah
SWT. (M. Fadhli, Peraih Nilai UN 9,60 untuk Mapel B. Indonesia Tahun Pelajaran 2011 - 2012) Two thumbs up for you all teachers! Bertambah satu bukti betapa pedulinya para guru kepada siswanya dengan hadirnya buku yang luar biasa ini. Soal-soalnya disesuaikan dengan kisi-kisi (SKL) UN dan pembahasannya jelas. Semoga
semangat guru-guru sampai ke siswa dan membuat siswa rajin belajar. (Wildan Khoirul Anam, peraih nilai 9,80 untuk mapel B. Inggris Tahun Pelajaran 2013-2014) Buku dengan beberapa kelebihan: singkat, padat, jelas. Buku ini sangat cocok untuk siswa yang ingin lulus UN. Siapa yang tidak ingin lulus UN? Tidak ada. Dilengkapi
dengan amunisi-amunisi jitu untuk menghadapi UN. Good luck! (Faisal Abdulah, peraih nilai 10 untuk mapel Matematika Tahun Pelajaran 2013 - 2014) Penuh semangat, motivasi, dan kesabaran menghasilkan satu karya yang dibuat oleh para guru. Buku ini menyajikan berbagai tipe soal yang sesuai kisi-kisi (SKL) sehingga membuat
kita terbiasa mengerjakan tipe soal yang beragam. Good job! (Muhibbuddin, peraih nilai 10 untuk mapel IPA Tahun Pelajaran 2013 - 2014) So,ingin seperti mereka,,,,,,? BUKTIKAN SENDIRI. -Bintang Wahyu- #BigBonusUN
Buku Terbitan dari penerbit Bintang Wahyu dilengkapi: 1. Kisi-kisi Ujian Nasional 2. Strategi dan Tips Sukses UN 2016 3. Langkah Cerdik Menyelesaikan Soal 4. Data Statistik Tipe Soal-soal yang Sering Keluar Tahun 2010-2015 5. Plus komik lucu dan inspriratif. -Bintang Wahyu- #Serba20
Memuat: 1. Full materi lengkap 2. Tips & trik menaklukkan soal-soal ala pakar -BintangWahyu- ebookbintangwahyu
Bank Soal Series: Ipa Biologi SMP/MTS
Bank Soal HOTS IPA SMP/MTs
Prediksi Soal-soal UN SMP/MTs 2016
Chapter 2 Bahasa Inggris
Sukses UN SMP/MTs 2016 (Gratis Buku Super Lengkap Pelajaran 6 In 1 SMP/MTs Kelas 7, 8, & 9)
Bedah materi terlengkap sesuai kisi-kisi

Ujian nasional adalah pintu gerbang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Untuk menghadapinya, dibutuhkan persiapan yang matang dengan berlatih dan berdoa. Dengan berlatih mengerjakan soal UN, siswa akan memahami soal yang diujikan. Buku 99% Sukses Menghadapi UN SMP/MTs 2016 hadir sebagai solusi tepat bagi siswa. Buku dari Penerbit CMedia ini
memiliki sepuluh keunggulan untuk siswa sukses menghadapi UN. Kesepuluh keunggulan tersebut, yaitu full strategi & kupas tuntas SKL terbaru serta statistik UN 2016, full ringkasan materi sesuai kisi-kisi terbaru, kumpulan lengkap soal & pembahasan, kumpulan lengkap soal latihan & prediksi akurat sesuai kisi-kisi terbaru, free try out online sistem CBT di www.rajatryout.com,
free apps android “Try Out CBT UN SMP/MTs 2016” dan “CBT US 2016”, free e-book “TPA Masuk SMA Favorit” dan “BSE Semua Mata Pelajaran”, bank soal UN edisi 12 Tahun, serta bonus beasiswa Rp100 juta. Semua dikupas secara detail dan mudah dipahami. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, buku ini akan menjadi bekal berharga bagi siswa untuk sukses menghadapi
UN dalam semua mata pelajaran UN SMP/MTs 2016 CBT. Selamat berlatih dan semoga sukses!
Buku persembahan dari Penerbit Bintang Wahyu ini dilengkapi: 1. Informasi Penting Tentang UN SMP/MTs 2. Strategi dan Tips Sukses Menghadapi SMP/MTs 3. Analisis Soal Ujian Nasional Tahun 2012-2016 4. Kisi-kisi Ujian Nasional SMP/MTs 5.Ringkasan Materi Lengkap per SKL dan Kumpulan Soal & Pembahasan Lengkap. -BintangWahyu- #Serba20
Sukses UN 2020 dengan meraih nilai terbaik adalah harapan kita semua. Selaras dengan meningkatnya standar nilai kelulusan dari tahun ke tahun, kita membutuhkan strategi jitu dan tepat untuk menaklukkan soal – soal UN yang semakin HOTs. Dalam buku SUKSES UN 2020 IPA SMP /MTs ini dibuat dengan formula yang epik, yaitu: 1. Memahami pokok bahasan dari indikator
atau kata kuncinya sesuai dengan kisi – kisi kekinian sehingga waktu belajar akan menjadi lebih efisien dan efektif. 2. Berlatih mengerjakan soal Prediksi UN 2020 secara mandiri. Di dalam buku ini tidak hanya soal – soal Prediksi UN 2020 per paket soal tapi disediakan “soal setoran” per indikator yang kekinian yang dapat dijadikan sarana untuk kontinyu belajar yang bisa diberikan
oleh guru kepada murid atau mandiri setiap harinya. Kondisikan suasana belajar seolah – olah sedang mengerjakan soal UN yang sesungguhnya. Kerjakan dalam rentang waktu 2 jam per hari dan mulailah dari soal yang dianggap paling mudah dahulu Sukses UN 2020 IPA SMP/MTs ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak
Kumpulan Soal dan Bahas UN SMP (7 Tahun) Kumpulan Soal dan Bahas USBN 2017 Buku ini terbitan penerbit Bintang Wahyu
100% Bahas Tuntas UN SMP/MTS 2016
Paket Soal Ujian Nasional SMP/MTs
Kumpulan soal & Pembahasan untuk menghadapi UN & USBN
TOP NO.1 UN SMP/MTs 2015
Mega Bank UN SMP 2018 (Plus CD)
3 in 1 Solusi Cerdas IPA SMP/MTS Kelas 1, 2 & 3

Buku ini sangat praktis dan istimewa karena tidak saja menyajikan soal ujian nasional bahasa Inggris dati tahun ke tahun dengan pembahasan yang ringkas dan lengkap, namun juga berisi tip-tip ringkas tata bahasa Inggris yang relevan dengan soal. Dengan begitu, siswa tahu pasti tak hanya apa jawabannya tapi juga mengapa jawaban soal itu seperti itu. Juga bisa menambah pengetahuan siswa tentang tata bahasa
Ingris untuk menghadapi soal-soal serupa pada ujian nasional bahasa Inggris yang akan datang karena soal-soal ujian dari tahun ke tahun sangat mirip atau bahkan sama. -Indonesia TeraBuku ini berisi kumpulan soal dan pembahasan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA pada Ujian Nasional (UN) 2011-2015. Buku ini disertai dengan soal-soal dan pembahasan untuk Prediksi UN 2016 dengan 3 Paket Prediksi, Lembar Jawab Komputer, dan Try Out online CBT yang bisa mengasah siswa untuk melatih kemampuannya. Pembahasan soal disajikan secara detail, jelas, dan menjawab
langsung pada persoalan sehingga siswa bisa cepat memahaminya. Chapter 1 berisi Soal dam Pembahasan BAHASA INDONESIA Paket 5 Tahun, Prediksi, dan Tryout. -IndonesiaTeraBedah materi UN Terlengkap: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA. Plus Soal + Pembahasan USBN: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA. ------- BintangWahyu
PERSIAPAN UN IPA SMP
Cara Mudah UN 08 IPA SMP (SKL)
Solusi Jitu Lulus UN SMP/MTS 2016
Cara Cepat & Mudah Taklukkan Ujian Nasional 2015 SMP/MTs
TOP ONE UN-USBN SMP/MTs 2019
99% Sukses Menghadapi UN SMP/MTS 2016
Tembus Ranking Satu UN (Ujian Nasional) untuk SMP/MTs
Dalam buku ini materi dan pembahasan soal dikemas secara sistematis guna memudahkan siswa dalam penguasaan materi, plus diberikan cara cepat, trik menghafal, trik mengerjakan soal sehingga memudahkan siswa dalam berlatih soal-soal. Selain itu diberikan juga soal-soal Aseli Ujian Nasional dan Prediksi Ujian Nasional. -Bintang
Wahyu- #BigBonusUN
Dalam perkembangannya, UN memang bukan satu-satunya penentu kelulusan seperti tahun-tahun yang lalu. Namun jangan salah, standar nilai UN masih menjadi tiket emas buat melanjutkan ke jenjang SMA/MA Favorit, lho! Nah, di sinilah dibutuhkan stamina kalian untuk belajar dan berlatih lebih intensif agar nilai yang diperoleh
bisa maksimal. Mulai kapan? Ya, mulai sekarang, lah! Dengan soal dan pembahasan UN selama 5 tahun (2011-2015) plus 3 Prediksi UN 2016 yang dikombinasi dalam buku serta program CBT yang bisa diakses secara online, kalian bisa langsung berlatih sekaligus mengukur kemampuan. Bahasan soalnya pun sudah dibuat ringkas dan
langsung menjawab ke pokok persoalan. So, buku terbiitan dari Penerbit Gradien Mediatama ini bisa menjadi salah satu sumber energi kalian untuk meraih nilai tertinggi! Syaratnya cuma satu, belajar, belajar, dan belajar. Latihan, latihan, dan latihan. Semangat!
Ujian Nasional merupakan salah satu instrumen dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bermutu. Tujuannya adalah untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Untuk menghadapi
Ujian Nasional dibutuhkan strategi yang tepat. Tidak cukup hanya dengan menguasai materi pelajaran, diperlukan juga latihan mengerjakan soal-soal yang pernah muncul di ujian sebelumnya. Buku 99% Lulus UN SMP 2012 merupakan solusi siswa dalam menghadapi UN SMP 2012. Setiap soal di buku ini dibahas secara lengkap dan
mudah dipahami. Dilengkapi prediksi UN SMP 2012 sebagai latihan, juga disertai bonus CD Simulasi UN dan Buku Sekolah Elektronik (BSE) untuk SMP kelas VII, VIII, dan IX, sebagai referensi. -CMediaHOTS singkatan dari Higher Order Thinking Skills. Soal HOTS dapat didefinisikan sebagai soal dengan cara berpikir tingkat lebih tinggi daripada menghafal. Soal HOTS juga dapat melatih berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Buku ini berisi ulasan materi yang disajikan singkat dan uji kompetensi yang akan membantu
menguji siswa dalam mengerjakan berbagai jenis soal HOTS yang dilengkapi dengan pembahasan. Dilengkapi Bonus aplikasi dan LJD yang dapat diunduh secara gratis dan digunakan secara offline. Dengan adanya buku ini, siswa akan siap menghadapi penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, ujian, dan
olimpiade.
TOP NO. 1 SKL UN SMP 2017
SUKSES UN SMP 2017
Strategi dan Bank Soal HOTS IPA SMP/MTs Kelas 7, 8, 9
TOP No 1 UN SMP/MTS 2016 Seri Pendalaman Materi (Gratis Buku Top Pocket Master Book IPA SMP/MTs Kelas VII, VIII, & IX)
Sukses UN SMP/MTS 2016
PERSIAPAN UN IPA SMP

Buku Bank Soal Series: IPA Biologi SMP/MTS ini hadir sebagai “Amunisi” untuk membantu siswa-siswi SMP/MTS menghadapi ujian akhir sekolah pada mata pelajaran IPA Biologi. Buku ini berisi kumpulan paket ujian soal asli UN IPA Biologi SMP/MTS dari tahun 2010 sampai dengan 2019. Berbagai paket
soal dalam buku ini disajikan dengan dilengkapi kunci jawaban tanpa pembahasan dengan harapan mampu menyajikan prediksi soal-soal ujian yang sebenarnya. Keuntungan menggunakan buku ini sebagai pendamping siswa/siswi peserta ujian akhir yaitu untuk menguji penguasaan materi IPA Biologi yang
telah dipelajari di sekolah dan menjadikannya “impuls atau rangsangan” untuk mempelajarinya dengan tekun dan teliti. Dengan berlatih soal dari buku ini, siswa akan lebih siap dalam menghadapi berbagai ujian akhir di sekolah, baik itu ujian sekolah maupun ujian masuk SMA/MA
Dalam perkembangannya, UN memang bukan satu-satunya penentu kelulusan seperti tahun-tahun yang lalu. Namun jangan salah, standar nilai UN masih menjadi tiket emas buat melanjutkan ke jenjang SMA/MA Favorit, lho! Nah, di sinilah dibutuhkan stamina kalian untuk belajar dan berlatih lebih
intensif agar nilai yang diperoleh bisa maksimal. Mulai kapan? Ya, mulai sekarang, lah! Dengan soal dan pembahasan UN selama 5 tahun (2011-2015) plus 3 Prediksi UN 2016 yang dikombinasi dalam buku serta program CBT yang bisa diakses secara online, kalian bisa langsung berlatih sekaligus
mengukur kemampuan. Bahasan soalnya pun sudah dibuat ringkas dan langsung menjawab ke pokok persoalan. So, buku terbiitan dari Penerbit Gradien Mediatama ini bisa menjadi salah satu sumber energi kalian untuk meraih nilai tertinggi! Syaratnya cuma satu, belajar, belajar, dan belajar. Latihan,
latihan, dan latihan. Semangat! Chapter 2 berisi Soal dan pembahasan materi BAHASA INGGRIS disertai Prediksi dan Kunci Jawaban. -GradienMediatamaMetode pembelajaran yang baik menitikberatkan pada pemahaman akan konsep dasar. Salah satunya dengan membaca dan memahami isi (materi). Umumnya siswa mengabaikan tugas membaca dan memahami isi (materi). Salah satu kendala siswa adalah tidak memiliki buku pendukung (referensi) yang memadai.
Untuk itu kami menyusun buku “3 In 1 Solusi Cerdas BBM SMP/MTs” ini yang sangat berbeda dengan buku-buku yang lain dan wajib dimiliki jika kamu ingin mendapatkan nilai yang terbaik untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. Berikut alasan mengapa buku ini berbeda
dengan yang lain: - Penjabaran materi dasar disusun secara singkat dan sistematis sehingga mudah dipahami. - Dilengkapi dengan rumus praktis dan trik menghafal. - Bank soal yang beragam, dari soal Ulangan Harian, Ujian Tengah - Semester, Ujian Akhir Semester, dan Ujian Nasional. - Dilengkapi
cara cepat penyelesaian soal sehingga membuat kamu lebih jago menguasi materi. - Dilengkapi Paket Soal dan Pembahasan Ujian Nasional terbaru. -BintangWahyu- ebookbintangwahyu
Persiapan Un Ipa SmpNiaga SwadayaCara Pintar Mhdp UN 09 IPA SMP/MTsGrasindoCara Mudah UN 08 IPA SMP (SKL)GrasindoPrediksi Soal-soal UN SMP/MTs 2016bisakimia
Sukses UN-USBN SMP/MTs 2018
Target Nilai 10 UN SMP/MTs 2015
Diandra Kreatif
Energi untuk Raih Nilai Tertinggi
Top Book Lulus UN SMP/MTS 2016
Menghadapi Ujian Nasional 2010 IPA Terpadu SMP/MTs
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