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2009 Soal Ujian Nasional Dan Spmb
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
Kumpulan Soal & Pembahasan menghadapi: Ujian
Nasional (Matematika, Bahasa Inggris), Ujian
Sekolah (IPS, PKn, SBK, TIK). 6 Tahun + 3 Prediksi
UN -BintangWahyu- #BigBonusUN
Memuat: 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 -BintangWahyu- ebookbintangwahyu
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
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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
Kumpulan Soal & Pembahasan menghadapi: Ujian
Nasional (Matematika, Bahasa Inggris, Fisika, Kimia,
Biologi, Bahasa Indonesia). 5 Tahun + 1 Prediksi.
-Bintang Wahyu- #BigBonusUN
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 terbitan KawanPustaka ini membahas tentang
kelulusan UN SMK akutansi 2014.
UN bukan lagi monster atau penjahat yang
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menakutkan, meski terasa sulit harus dihadapi,
bersama buku Trik Sukses UN IPS 2011 ini soalsoal sulit tak akan ada lagi, ditambah pula soal-soal
UN IPS 4 tahun terakhir. -LinguaKata#SuperEbookDesember
UN bukan lagi monster atau penjahat yang menakutkan,
meski terasa sulit harus dihadapi, bersama buku Trik Sukses
UN IPA 2011 ini soal-soal UN IPA yang terasa sulit tak akan
ada lagi, ditambah pula soal-soal UN IPS 4 tahun terakhir,
plus bonus ringkasan materi lengkap dalam CD.
#SuperEbookDesember -LinguaKataBuku ini merupakan kumpulan soal - soal yang sering keluar
pada saat Ujian Sekolah dan Ujian Nasinaol ti ngkat SD/MI.
Penyajian soal disusun secara sistemati k, yaitu dari soal
hingga pembahasan secara terperinci dan jelas, berguna
untuk siswa-siswi mempeljari soal - soal dalam Ujian
Nasional nanti . Ujian 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 SD/MI. Tujuannya, agar mereka mahir menyelesaikan
soa-soal pada Ujian Nasional yang terdiri atas mata pelajaran
Bahasa Indonesia, Matemati ka dan IPA. Sedangkan untuk
Ujian Sekolah Terdiri dari mata pelajaran Bahasa Inggris,
IPS, dan PKn. Namun, penulis menyadari pada buku ini
masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, segala masukan
dari pembaca sangat kami hargai demi perbaikan buku ini
mendatang. Dengan segala kerendahan hati , penulis
berharap buku ini bermanfaat bagi para guru, siswa dan
orang tua murid.
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