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BUSINESS MATHEMATICS 1. Arithmetic Progression (A.P.), 2. Geometric Progression (G.P.), 3. Harmonic Progression (H.P.), 4. Properties of A. P., G. P. and H. P., 5. Permutation and Combination, 6. Determinants, 7. Matrices, 8. Set Theory, 9. Differentiation, 10. Integration, STATISTICS 1. Measures of Central Tendency : Arithmetic Mean, 2. Median, 3. Mode, 4.
Geometric Mean, 5. Harmonic Mean, 6. Analysis of Time Series, 7. Theory of Probability, 8. Interpolation and Extrapolation, Log and Antilog Tables Latest Model Paper Board Examination Paper.
Essay over de onzin van economische en andere voorspellingen en onze gebrekkige perceptie van de werkelijkheid.
Misleid door toeval
Genius Kids Worksheets (Bundle) for Class 5 (Grade-5) - Set of 6 Workbooks (English, Mathematics and Science)
(E-Book)
Het meisje met de zwavelstokjes
Een oude Cubaanse visser die lang niets gevangen heeft, gaat ver de zee op om zich te bewijzen tegenover zijn jongere collega's.
'De tovervinger' is een fantastisch kinderboek van bestsellerauteur Roald Dahl. Met prachtige tekeningen van bekroond illustrator Quentin Blake. Dit e-book kun je op je smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Dit e-book is geschikt voor zowel iOS- als Android-besturingssystemen. Meneer Kreitjes en zijn zonen jagen op eenden. Daar heeft hun buurmeisje een ontzettende hekel aan. Zij probeert hun duidelijk te maken dat ze echt moeten ophouden,
maar ze wordt gewoon uitgelachen. Dan doet ze het enige wat ze nog kan doen: ze zwaait met haar tovervinger! Wanneer de Kreitjes de volgende morgen wakker worden, zijn hun armen in vleugels veranderd. En dat is nog niet alles. Vier grote wilde eenden pikken hun huis in, en de Kreitjes merken dat zíj niet langer de jagers zijn, maar dat er op hén wordt gejaagd. ‘Roald Dahl is de beste kinderboekenschrijver ter wereld.’ VPRO-gids
Textbook for Class IX
The Progress of Education
Business Mathematics & Statistics
Universities Handbook
Meetkunde
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de grootste mannen van de twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange weg die hij heeft moeten afleggen van onwetende jongen tot charismatisch staatsman. Dit is het verhaal van misschien wel de wonderbaarlijkste omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het allemaal heeft meegemaakt en in gang gezet. Het
verhaal van Mandela, door Mandela.
Filosofische studie over het onderschatte belang van geluk en toeval in met name de financiële wereld.
Catalogue of Books Printed in the State of Maharashtra
Sherlock Holmes Compleet Mathematics
De lange weg naar de vrijheid
de autobiografie
Lists citations with abstracts for aerospace related reports obtained from world wide sources and announces documents that have recently been entered into the NASA Scientific and Technical Information Database.
Genius Kids Worksheets for Class 5 is a set of 6 international standard workbooks created by a team of experienced academics, world class researchers and expert worksheet designers. The worksheets are a treasure trove of information with over 1500 curriculum-based activities, exercises and games in English, Mathematics and Science &
Mental Math for Olympiads for 5th Grade. It covers major portions of CBSE, ICSE, Olympiad and all state boards for 5th Grade or Class 5. The workbook's lively layout and easy to follow explanation makes learning fun and interactive. The worksheets help parents and teachers to explain key concepts with absolute ease. Mathematics (2
Workbooks). Geometry Triangles & Quadrilaterals Circles Numbers & Operations Factors & Multiples Fractions Decimals Profit & Loss Everday Measures Speed, Distance, Time & Average Perimeter, Area & Volume Representing Data Mental Ability Science (2 Workbooks) Animals Plants Food Air, Water & Gases Light & Shadows Shelter Travel
Work & Play Things We Make & Do Human Body - Skeletal, Muscular & Nervous System Rocks, Minerals & Soils Simple Machine Our Environment The Solar System Safety & First Aid English ( 2 Workbooks) Parts of Speech Adjectives Nouns Tenses Types of Sentences Simple & Compound Sentences Contractions & Abbreviations Pronouns &
Antecendents Verbs Prepositions Interjections Reading Comprehension Adverbs Antonyms & Synonyms Conjunctions Vocabulary & Punctuation
Gazetteers: Rajkot District
Sainik School Entrance Exam. (For Class IX)
De tovervinger
Scientific and Technical Aerospace Reports
Het teken van de vier
Sir Arthur Conan Doyle (1859 - 1930) was historicus, atleet, spiritist, oorlogscorrespondent maar bovenal schrijver. Doyle schiep met Sherlock Holmes het karakter van de beroemdste en meest vernuftige detective aller tijden. De spanning, de intriges en de vaart waarmee de verhalen worden
verteld, hebben niets aan zeggingskracht ingeboet. Het vierde deel in de Sherlock Holmes-serie bevat onder andere de verhalen Het teken van de vier, Het mysterie van het Boscombedal en Het avontuur van de kartonnen doos.
India
De oude man en de zee
De Zwarte Zwaan
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