
 

 
 

 

، قطعا جزو بهترین و فشره ترین برنامه های درسی است. چرا که افراد زیادی متقاضی کنکور ریاضی 1برنامه ریزی رتبه 

رتبه برتر کنکور ریاضی را شرکت در کنکور ریاضی می باشند و رقابت در این کنکور زیاد است و کسی که توانسته 

 .کسب کند حتما تالش های زیادی کرده و توانسته است ساعت مطالعه و تکنیک های تست زنی را به خوبی اجرا نماید

کنکور ریاضی به طور کامل بیان شده است پس اگر مایل هستید با برنامه ریزی رتبه  1در این مقاله مصاحبه کامل با رتبه 

شوید، این مطلب را از دست ندهید. به صورت کامل تمامی نکات را برای شما در زمان برنامه کنکور ریاضی آشنا  1

 .ریزی درسی شرح داده ایم

  

 1402کنکور ریاضی  1برنامه ریزی رتبه 

کنید تا به  رعایت که باید در زمان چینش ساعات و مواد امتحانی، آن ها را برنامه ریزی اصولی دارای ویژگی هایی است

 .جه رضایت بخش خود دست یابیدنتی

داوطلبان تنظیم شود؛ در  نقاط ضعف و قوت، ویژگی های روحی و جسمی و در کل شرایط بر مبنای برنامه ریزی باید .1

 .را دارد مختص به خود و هر فردی برنامه ای یک برنامه ثابت را به همه توصیه کرد نمی توان واقع
تنظیم شود. ممکن است دانش آموزی  متناسب با توانمندی دانش آموز یعنی نه باشد؛منطقی و واقع بینا یک برنامه ریزی باید .2

ساعت در روز مطالعه  8ساعت در روز را داشته باشد و دانش آموز دیگری نتواند بیشتر از  10توان مطالعه بیش از 

 .پس برنامه ریزی باید قابل اجرا باشد کند،
بوده تا در راستای تحقق آن، میزان مطالعه خود را تنظیم نمایید. بدیهی است  شما هدف طراحی برنامه ریزی باید برمبنای .3

 .باشد، باید به همان نسبت تالش خود را بیشتر کند رشته های مهندسی دانشگاه های دولتی پرطرفدار کسی که خواهان
وانید با توجه به برنامه قرار بگیرد؛ در واقع شما باید بت عملکرد افراد مورد ارزیابی در طول سال کنکوری باید .4

رفع مشکل و نقاط ضعف در یک  را مشخص کرده و برای نقاط ضعف، قوت و میزان پیشرفت یا پسرفت خود ریزی،

 .را عوض کنید شیوه مطالعه درس،
باشد؛ ممکن است در طول روز اتفاقات غیرمنتظره ای پیش بیاید که شما را از درس  انعطاف پذیر برنامه ریزی باید .5

 .اختصاص دهید مطالعه دروس عقب افتاده و یا جبران آن ها ن دور کند. به همین دلیل باید ساعاتی در هفته را بهخواند
 1ساعت شروع کرده و به تدریج هفته ای  4تا  3یعنی از روزی  ساعت مطالعه خود را به مرور افزایش دهید، سعی کنید .6

بسیاری از دانش آموزان انجام می دهند، این است که از همان ابتدا ساعت بر ساعت مطالعه بیافزایید. اشتباه رایجی که 

ساعت به باال شروع می نمایند و این ساعت باالی مطالعه در همان روزهای ابتدایی  10برنامه ریزی خود را از روزی 

 .می شود خستگی ذهنی و بی انگیزگی آن ها سبب
دو درس اختصاصی  ، دروس عمومی را بگنجانید و حتی االمکاندر برنامه ریزی روزانه حتما در کنار دروس اختصاصی .7

 .مطالعه نمایید دروس عمومی و اختصاصی را یکی در میان پیشنهاد می کنیم که را پشت سر هم مطالعه نکنید.
در زمان هایی که مغز بیشترین بازدهی را دارد )مثل  دروسی را که یادگیری آن ها برایتان مشکل است، مطالعه .8

 .نجام دهیدا صبح(



 

 
 

در طول هفته حتما تمام دروس را بگنجانید و هرگز هیچ درسی را حذف نکنید. در ضمن تمام وقت خود را بین مطالعه و  .9

 .کار کردن تست ها تقسیم نموده و حتما تعداد تست ها را از قبل مشخص نمایید
 .بت نمایید تا متوجه عملکرد خود باشیدو ساعت مطالعه را ث دفتر برنامه ریزی خود را بعد از پایان روز کامل کرده .10
 .قرار دهید مرور دروس مطالعه شده، زمانی را صرف انتها در .11
 .صرف کنید زمان ساعت 1 نیز دروس عمومی و برای ساعت و نیم1 دروس اختصاصی بهتر است برای .12
 .نمایید دقیقه استراحت 15 مطالعه، هر یک ساعت و نیم پس از .13
اختصاص دهید، چرا که کمبود خواب سبب ضعف هوشیاری شده و  ساعت زمان 8الی  6 روزانه خود خواب حتما برای .14

 .بازدهی مطالعه را کاهش می دهد
تا در زمان مرور و جمع بندی از آن ها استفاده کنید. یکی  حتما خالصه نویسی انجام دهید پس از مطالعه هر یک از دروس .15

مرور بخش هایی  تست زنی، ویی به تست ها می باشد. عالوه براز بهترین روش های مرور دروس مطالعه شده، پاسخگ

 .فراموش نشود از کتاب که نشان دار کرده اید،
نمایید. برای مثال در درس  به تدریج به زمان های کوتاه بخش بندی انجام دهید و بلند مدت برنامه ریزی کنکور ریاضی را .16

صفحه در هفته تقسیم  20صفحه را به  80ه شود و سپس این صفحه در این ماه باید مطالع 80فیزیک مشخص کنید که 

 .روز به اتمام برسانید 3صفحه را در  20نموده و همین طور این 

  

 .کلیک کنید مشاوره کنکور ریاضیبرای اطالع از 

  

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/


 

 
 

 

 1400کنکور ریاضی  1مصاحبه با محمد پیام تائبی رتبه 

کشوری در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی با اشاره به محل تحصیل و کتابهای کمک آموزشی  ۱محمدپیام تائبی رتبه 

کمک  حلی)مدارس سمپاد( درس خوانده ام. کالس سال دبیرستان را در مدرسه دولتی عالمه۶مورد استفاده اش گفت: 

های کمک آموزشی گاج، خیلی سبز و یک مقداری کتابهای کمک آموزشی قلم چی آموزشی خاصی شرکت نکردم اما کتاب

 .های قلم چی را شرکت کردمرا استفاده کردم. البته همه آزمون

کرده است، گفت: قصد دارم در دانشگاه شریف مهندسی  وی در مورد اینکه چه رشته و دانشگاهی را برای تحصیل انتخاب

 . کامپیوتر بخوانم

خواندن توضیح داد: در درجه اول خواستن است و عامل موثر اش برای خوب درستائبی در مورد عامل موفقیت و انگیزه

 .ن عامل پشتکار استتریآموز القا نکند؛ اما مهمدیگر معلم خوب و دلسوز است که حس اجباری بودن درس را به دانش

 .کنموی در مورد مهاجرت گفت: در حال حاضر به آن حتی فکر هم نمی



 

 
 

  

  کنکور 1ساعات مطالعه رتبه 

ی خود برای ی روش و ساعات مطالعههای مختلف درباره محمد پیام تائبی پس از اعالم نتایج کنکور در مصاحبه با رسانه

 :آن میپردازیمکنکور توضیحاتی داده است.به بخش های از 

گذرانده است. البته این عدد در روزهایی که به ساعت را به مطالعه برای کنکور می 10تائبی خود به طور میانگین روزانه 

کند که آنچه در مطالعه برای کنکور مهم و مالک است، کیفیت و ساعت بوده است. او تأکید می 6تا  5رفته، حدود مدرسه می

ساعت زمان به مطالعه اختصاص دهد  8ل چند سال است. فردی که مثالً سه سال روزانه حدود استمرار مطالعه در طو

 .دهدکند که طی سه ماه بیشترین زمان ممکن را به درس خواندن اختصاص میتر از فردی عمل میبسیار موفق

  :به شرح زیر است  کنکور ریاضی 1برنامه ریزی رتبه روش مطالعه و 

  

 اول کنکور ریاضی 1ی و فیزیک روش مطالعه ریاض

گوید که آموزد، میآموزان میزدن نکات بسیار زیادی به دانشتائبی با تأکید بر اینکه در دو درس ریاضی و فیزیک تست

 .اندهایی است که داوطلبین کنکور، پیش از آزمون زدهرقابت در این دروس بر مبنای تعداد تست

بودن در ریاضی پاسخگوی نیاز شما نخواهد بود چراکه ریاضیات درس حل  ع درسنامهمحور و تاب وی معتقد است که جزوه

 .رسیدتمرین است و با حل سواالت متعدد به تسلط در آن می

گوید درصد زده است، می 83درصد و ریاضی را  100که در این آزمون درس فیزیک را  1400کنکور ریاضی  1رتبه 

 .کتاب تست را فقط برای تسلط بر درس حسابان مطالعه کرده است 40ی دوم حدود هی دوردر طی سه سال مقطع متوسطه

ی آن تقریباً با درس ریاضی یکسان است و تنها گوید که روش مطالعهی درس فیزیک میی مطالعهوی همچنین درباره

 .بخشی حفظی در این درس وجود دارد که باید آن را فراگرفت و به حافظه سپرد

 .یک کنیدکل شرکت در کنکور ریاضی با دیپلم تجربیاز  برای اطالع

  

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c/


 

 
 

 کنکور ریاضی 1روش مطالعه ادبیات رتبه 

 15گوید برای احاطه بر مباحث مختلف درس ادبیات فارسی در کنکور، از سال دهم تحصیلی روزانه محمد پیام تائبی می

 .زده استهای ادبی میتست آرایه 10تست دستور زبان فارسی و  10تست قرابت معنایی، 

مچنین معتقد است که برای تسلط در مبحث امال نیز باید هر شب تست امال زد و خود او نیز ه 1400کنکور ریاضی  1رتبه 

 .های فراوان بر این مبحث تسلط یافته استگیری از تستآوا و بهرهبا خواندن لغات هم

ه و سپس با های درسی را به خوبی مطالعه کردگوید در مبحث لغت تنها لغات انتهای کتابی برتر کنکور میاین رتبه

ی زنی تسلط خود را افزایش داده است و در مبحث تاریخ ادبیات نیز که فقط یک سوال در کنکور دارد، تنها به مطالعهتست

 .ها اکتفا کرده استاسم نویسندگان و کتاب

  

 کنکور ریاضی 1روش مطالعه عربی رتبه 

طور کامل آموخته و بعد به رس عربی ابتدا قواعد را بهی دهای خود عنوان کرده است که برای مطالعهتائبی در مصاحبه

 .صورت مرتب و مداوم تست زده است

ی کتب درسی عربی را تمام کرده و سپس برای تسلط بر در مهر سال دوازدهم خود، مطالعه 1400کنکور ریاضی  1رتبه 

تمرین مداوم دانش خود را رشد داده  تر است و نیاز به درک صحیح لغات دارد، با تکرار ومبحث درک مطلب که چالشی

 .است

محور هستند نه قواعدمحور و پرداختن به معنای لغات های درسی عربی بیشتر ترجمهگوید کتابی برتر کنکور میاین رتبه

 .دهدو اصول ترجمه، امکان کسب موفقیت در این درس را افزایش می



 

 
 

 

 کنکور ریاضی 1روش مطالعه معارف اسالمی رتبه 

 .داندی دقیق کتاب درسی میمحمد پیام تائبی رمز موفقیت در کسب درصد خوب در درس معارف اسالمی را مطالعه

های گوید باید کتابدرصد زده است، می 78.7کنکور ریاضی که درس فرهنگ و معارف اسالمی را در کنکور  1ی رتبه

 .«جوید»درسی دین و زندگی را به اصطالح 

زنی امکان موفقیت شما را در درس ی برتر، یک معلم خوب و حفظ کامل کتاب درسی در کنار تستهی این رتببه گفته

 .بردفرهنگ و معارف اسالمی باال می

 .کلیک کنید انتخاب رشته کنکور ریاضیبرای اطالع از 

  

https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/


 

 
 

 کنکور ریاضی 1روش مطالعه زبان خارجی رتبه 

گوید رقم زده است، می 1400ترین درصد خود را در کنکور درصد نمره، پایین 73.4زبان با کسب تائبی که در درس 

 .بیشترین ضعف را در این درس داشته است

اند برای ها در جمله استفاده کردههایی که لغات زبان را گردآوری کرده و از آنکند داوطلبان از کتابچهوی توصیه می

 .بهره ببرندی لغات خود گسترش دایره

در زبان انگلیسی اهمیت  (Reading) گوید مدیریت زمان هنگام پاسخگویی به سواالت ریدینگی برتر کنکور میاین رتبه

 .زنی در این مبحث بپردازیدای سه یا چهار بار به تستکم هفتهزیادی دارد و برای تقویت مهارت در این زمینه باید دست

  

 کنکور ریاضی روش مطالعه شیمی رتبه اول

های شیمی در گوید سوالرا به دست آورده است می 85.8در درس شیمی درصد  1400پیام تائبی که در کنکور سراسری 

 .این آزمون خیلی دشوار نبوده است

های شیمی نباید در خانه یا مدرسه برای حل سواالت این وی همچنین تأکید کرده است که برای افزایش سرعت در حل تست

 .از ماشین حساب استفاده کرد درس

های حفظی به شکل محسوسی کاهش اند و تعداد سوالمحور بودهبیشتر مساله 1400های شیمی کنکور ی تائبی سوالبه گفته

 .اندیافته

ی برتر کنکور معتقد است که تالش و پشتکار نقش اصلی را در کسب موفقیت دارد و در کنار آن حضور یک معلم این رتبه

 .ساز موفقیت داوطلبین کنکور شوندتوانند زمینهآموزشی متعدد و فضای آرام خانه می های تست و کمکب، کتابخو

  

 های گذشتهبررسی سواالت کنکور سال

کند که حتما کنند، توصیه میآموزانی که خود را برای شرکت در کنکور آماده میبه دانش 1400کنکور ریاضی  1رتبه 

 .ی مطالعاتی خود بگنجانندهای گذشته را دربرنامهسواالت کنکور در سالمطالعه و بررسی 



 

 
 

ها کنند که مطالب حفظی بسیاری در آنهای آزمایشی زیادی شرکت میآموزان در آزمونگوید که دانشوی در این باره می

 .افزایش یافته استهای گذشته در کنکور بسیار گیرد، اما میزان سواالت مفهومی طی سالمورد سوال قرار می

های حفظی در این درس در کنکور بسیار کاهش یافته است و کند که سوالی موردی به درس شیمی، تأکید میتائبی با اشاره

های گذشته های کنکور در سالخصوص بعد از عید و نزدیک شدن به زمان کنکور به سراغ سوالآموزان بهاگر دانش

 .کنندر آزمون پیدا میبروند، دید بهتری برای شرکت د

 اطالعیه

گوید آنچه در مطالعه برای کنکور اهمیت دارد حفظ استمرار در مطالعه و افزایش تدریجی آموز برگزیده میاین دانش

 .های منتهی به کنکور استساعات درس خواندن در طول سال

  

 ی اول کنکور ریاضیتکنیک تست زنی رتبه

ی درس ریاضی در کنکور، ی ریاضی با اشاره به سختی بیش از اندازهر رشتهد 1400ی اول کنکور سراسری رتبه

درصد از سواالت این درس را به درستی پاسخ داده و جواب او این است که  83پرسند که چگونه گوید بسیاری از او میمی

 .زنی زیاد میسر شده استاین امر فقط تست

های زیادی در رود و هم ایدهکور تست بسیار زیادی بزنید، هم سرعت باال میهای منتهی به کنگوید اگر در سالتائبی می

زنید بینید. بدین ترتیب سواالت سطح متوسط که در کنکور زیاد هم هستند را با سرعت مناسبی میی طراحی سوال میزمینه

 .یابدتر افزایش میهای سختو زمان شما برای وقت گذاشتن روی سوال

ها و شما این ایده اند و اگر ی مختلف با هم ترکیب شدههای سخت کنکور چند ایدهگوید در سوالیاضی میکنکور ر 1رتبه 

ها هایتان دیده باشید، در سواالت دشوار و هنگام مواجهه با تلفیق این ایدهزنیهای طراحی سوال را جدا جدا در تستشیوه

باشید،  هایی هستند که محاسبات سنگین دارند و اگر زیاد تست زدههای سخت نیز آنی سوالشوید. بقیهدچار هراس نمی

 .سرعت شما در این بخش هم زیاد است



 

 
 

 

 تشخیص سواالت غلط یک هنر است

سواالت خارج از کتاب داشت یا خیر، وی تأکید کرد که  1400هنگامی که از تائبی سوال شده که آیا درسی در کنکور 

ی وی برخی از سواالت این درس در کنکور ی سواالت. به گفتهکتاب بودند، اما نه همه سواالت ریاضی دشوار و خارج از

 .غلط یا مربوط به ریاضی نظام قدیم بودند که پس از برگزاری آزمون، حذف شدند

دچار  ها غلط یا مربوط به نظام قدیم هستند و به جای اینکهبنابراین اگر این هنر را داشته باشید که بفهمید کدام سوال

ی بهتری کسب خواهید کرد چرا که بخشی از مدیریت آزمون همین دقت و ها را رها کنید، نتیجهاضطراب شوید، آن

 .تشخیص سطح سواالت است

های کمک آموزشی در تعداد تائبی همچنین با اشاره به مفهومی و دشوار شدن سواالت کنکور، تأکید کرد که استفاده از کتاب

با اکتفا به  1400روری برای کسب موفقیت در کنکور مبدل شده است و پاسخگویی به سواالت کنکور باال به یک نیاز ض

 .پذیر نبوده استکتاب درسی امکان

  



 

 
 

 عالمت گذاری سواالت وقت گیر

رده سواالت وقت گیر را دسته بندی کنید و عالمت گذاری کنید. به عنوان مثال میتوانید برای سوال هایی که اصال مطالعه نک

اید عالمت ضربدر گذاشته و عبور کنید. اما برای سواالتی که پاسخ را یادتان نمی آید یا بین دو گزینه مشکوکید یا سوال 

گنگ است عالمت ستاره بگذارید و پس از جواب دادن به سواالتی که از جواب مطمئنید سراغ آن ها بیایید و در مرحله آخر 

 .ضربدری فکر کنیداگر وقت اضافه آوردید روی سواالت 

  

 مدیریت زمان

سعی کنید حتما در زمانی که سازمان سنجش برای هر درس در نظر گرفته به سواالتش پاسخ دهید تا برای هیچ گروهی از 

 .سواالت با کمبود وقت مواجه نشوید

  

 روش ساده به دشوار

مبحث شروع شود تا کمی از خستگی  سعی کنید شروع پاسخگویی شما به سواالت هر مبحث درسی از سواالت ساده آن

 .ذهنتان کاسته شود و همچنین ذهنتان آماده فعالیت روی مباحث پیچیده ی آن مبحث باشد

 اطالعیه

طراحی می شود که این مجموعه  خواسته یک فرد برنامه ریزی مجموعه ای از کارهایی است که در راستای رسیدن به

  .است و مهم تر از همه اجرای آن …کردن وظایف وتعیین هدف، زمان بندی، مشخص  کارها شامل

  

 1400کارنامه تائبی در کنکور ریاضی 

ی ذیل ثبت شده است دقت کنید، متوجه که در کارنامه 1400اگر به درصدهای کسب شده توسط محمد پیام تائبی در کنکور 

اند که حتی نفر اول این رقابت هم ح شدهخواهید شد که گاهی سواالت برخی از دروس در آزمون کنکور به قدری دشوار طر

 .شودی دروس نمیدرصد امتیاز همه 100موفق به کسب 



 

 
 

های خوب در کنکور آماده آموزان پرتالشی که خود را برای کسب رتبهتوجه به این نکته از این جهت اهمیت دارد که دانش

، دچار اضطراب شدید شده و درنهایت مدیریت کنند، هنگام مواجهه با سواالت بسیار سخت یک درس خاص در کنکورمی

 .دهندزمان را به کلی از دست می

درصد نمره را کسب کرده  100باالترین درصد محمد پیام تائبی در دروس اختصاصی به فیزیک تعلق دارد و در این درس 

 .بوده است 85.8درصد زده و درصد شیمی او  83است. وی همچنین درس مهم و دارای ضریب باالی ریاضی را 

درصد سواالت را به  78.7درصد سواالت و در معارف اسالمی  80کنکور ریاضی در دروس عمومی در عربی  1 رتبه

درصد  86.7درصد و در زبان و ادبیات فارسی امتیاز  73.4درستی پاسخ داده است. تائبی همچنین در زبان خارجی امتیاز 

 .را به دست آورده است

 

 .کلیک کنید همه چیز درباره کنکور ریاضیبرای مطالعه 

  

https://irantahsil.org/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/


 

 
 

  کنکور ریاضی 1نکاتی در برنامه ریزی رتبه 

 .های مورد عالقه خود را شروع کنید تا انرژی شما برای مطالعه افزایش پیدا کند و زمان مطالعه بیشتر شودابتدا درس -1

دروس اختصاصی و عمومی را یک در میان بخوانید تا کیفیت مطالعه افزایش پیدا کند و این تنوع مانع دلزدگی و  -2

 .خستگی شما شود

ین و سخت، یک درس ساده را مطالعه نمایید. به این شکل بازدهی بهتری از مطالعه سعی کنید بعد از هر درس سنگ -3

 .کنیدکسب می

ساعت و نیم برای درس اختصاصی وقت تعیین  2الی  2ساعت و نیم برای مطالعه درس عمومی و  1الی  1بهتر است  -4

 .کنید

 .زمان استراحت غافل نشوید. بعد از هر یک ساعت مطالعه، یک ربع استراحت در نظر بگیرید از  -5

 .از هر درس یادداشت برداری کنید و اواخر شب مرور نمایید -6

ساعت بعد از مطالعه هر درس عمومی، و بالفاصه بعد از مطالعه  24زمان تست زدن بهتر است به این شکل باشد که  -7

 .ی، تست مربوط به آن درس را بزنیدهر درس اختصاص

  

  اخبار برنامه ریزی رتبه برتر کنکور ریاضی

 گروه ریاضی به فضای مجازیتوجهی رتبه دوم کنکور بی

کنم که خود را باور داشته باشند کردم. به همه توصیه میهای غیر درسی و کمک آموزشی استفاده میاز کتاب  برای کنکور

 .رسندی رسیدن به اهداف خود تالش کنند و درس بخوانند و امیدوار باشند که به اهداف خود میهای زیادی براو سال

 گروه ریاضی در دانشگاه صنعتی شریفتحصیل رتبه سوم کنکور 

آموز اهل استان مرکزی، شهرستان کشور، مشخص شد "محمد اسماعیلی" دانش 1400با اعالم نتایج آزمون سراسری سال 

 .به کسب رتبه سوم این آزمون در گروه آزمایشی ریاضی و فنی شده استاراک، موفق 

 گیدوری رتبه هفتم کنکور رشته ریاضی از دید و بازدیدهای خانواد



 

 
 

ددر اصفهان، با اشاره به رمز موفقیتش در کنکور، اظهار داشت: از تابستان رتبه هفتم رشته ریاضی « محمدجواد احمدپور»

ساعت شروع کردم و با خواب کافی، برای رسیدن به هدفم  7تا  6 ته درس خواندن را روزانه بین سال گذشته به طور پیوس

 .گام بردارم

  

 خالصه مطلب

و  رتبه در تالش هستند که برای کسب بهترین کنکور برتر های رتبه سراسری، یک فضای رقابتی دارد و همواره کنکور 

تواند نقش مثبتی در روند پیشرفت و تجربیات افراد می کنکور ریاضی 1تبه برنامه ریزی رگیری از بهره.تراز تالش کنند

 .شما داشته باشد

های محمد پیام تائبی، دهد که چگونه به کار ادامه دهیم.در این مقاله تجربیات و توصیهداشتن یک الگوی مثبت به ما الهام می

موزان کنکوری ضمن بررسی این نکات، با اعتماد به نفس آ، به اختصار بیان شد تا دانش1400ی اول کنکور ریاضی رتبه

 .بیشتری در کنکور سراسری شرکت کنند
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