
اهمیت ترم اول دوازدهم در  
کنکور

چرا باید میان سال اول را جدی بگیریم
...نظر مهندس سهیل حاج کرم را جویا شدیم

گروه مشاوره مهندس سهیل حاج کرم



ت نیمسال اول دوازدهم تجربی از اهمیت بسیار زیادی در کنکور برخوردار است و امتحانات دی ماه از جهت تثبی
.مباحث نیمسال اول بسیار مهم است

وار، کمر خیلی ها امتحانات دی ماه را تهدیدی برای کنکور می دانند و فکر میکنند این امتحانات مثل دشمنی خون خ
الش های به عنوان مشاور کنکور که سال هاست با دانش آموزان چ. به نابودی کنکور و و آینده بچه ها بسته است

.مختلفی رو گذروندم،یکی از سخت ترین چالش ها، ایام متحانات ترم اول بوده
ستی به جای بچه ها اغلب تصور میکنند که امتحانات ترم اول اهمیت چندانی ندارد و صحبت از توجه بیشتر به کار ت

.کار تشریحی می کنند
:در اینجا ذکر چند نکته حائز اهمیت است

ی برای  دانش آموزی که قصد واقع. ما فرقی بین مطالعه و آموزش تستی با مطالعه تشریحی قائل نیستیماوالً
.دهدیادگیری داشته باشد، و از صمیم قلب طالب کسب رتبه برتر باشد، هدف خود را یادگیری مفهومی قرار می

موفقیت در اگر شما به دنبال. یادگیری مفهومی مسیری است که فرقی بین مطالعه تشریحی و تستی قائل نیست
.کنکور سراسری باشید، باید عمق یک مبحث را درک کنید

وضوع داوطلبی که در تست زدن یک مبحث موفق شده، حتما قبل از آن به صورت تشریحی آن م
.را فرا گرفته است

دورة راه حل های تستی و مهندسی معکوس به سر رسیده
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همچنین دیپلم شما شامل معدل دی ماه و. شما چه بخواهید چه نه، باید برای کسب یک دیپلم خوب، تالش کنیددوماً
.نهایی خرداد ماه خواهد بود

.داردامتحانات نوبت دوم که به صورت نهایی برگزار می شود، به مراتب چالش های بیشتری نسبت به دی ماه
تون طراحی چون هم فاصله نوبت دوم با کنکور بسیار کوتاه است و هم سواالت توسطی اشخاصی به غیر از دبیر خود

.در کنکور بر هیچ کس پوشیده نیست( کتبی نهایی)تاثیر سوابق تحصیلی : میشود و از همه مهم تر
مون ها، با این حال بهتر نیست بخش مهمی از مباحث سال دوازدهم را در دوران امتحاتات نوبت اول و به بهانه همین آز

تکمیل کنیم؟؟
بهتر نیست به جای اینکه همه چیز را به خرداد موکول کنیم، همین دی ماه بخش اعظمی از مطالب را جمع بندی

کنیم؟؟؟
...گفتم جمع بندی!! دقت کنید

.  بله گفتم جمع بندی
با . شریحی نیستفرقی بین مطالعه تستی با ت( نه ازین پالستیکی ها)همونطور که مشخص شد، برای یک داوطلب واقعی 

ازدهم را این اوصاف چه دورانی بهتر از دی ماه که به بهانه آن با تست و نمونه سوال تشریحی مطالب نیم سال اول دو
ببندیم؟؟

من سهیل حاج کرم، دی ماه را دوران جمع بندی می نامم
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اهمیت نیمسال اول پایه دوازدهم در امتحانات نوبت اول هر سه رشته

2حسابان 
  فصل است5حسابان دوازدهم شامل
 از سه فصل اول در امتحانات نوبت اول

(تابع، مثلثات،حد. )سوال طرح مشود
 نمره امتحانات نوبت دوم 20از مجموع

نمره از مباحث ترم اول طراحی 7، (خرداد)
.می شود

  رشته ریاضی و درس 1401در کنکور سراسری
تست از حسابان دوازدهم طرح شد 9ریاضی، 

تست آن مربوط به مباحث  5که حدودا 
.نیمسال اول بود

  اگر کسی فقط سه فصل اول حسابان
تست 5دوازدهم را خوب مطالعه می کرد 

ی را تست کل حسابان در کنکور سراسر21از 
.متعلق به خود می نمود

انسانی3ریاضی تجربی3ریاضی 
  فصل است7ریاضی دوازدهم شامل
ه از سه فصل اول در امتحانات نوبت اول ب

سوال طرح 4اضافه بخش کمی از فصل 
(تابع، مثلثات،حد، مشتق. )مشود

 نمره امتحانات نوبت دوم 20از مجموع
نمره از مباحث ترم اول طراحی 7، (خرداد)

.می شود
  رشته تجربی و درس  1401در کنکور سراسری

تست از ریاضی دوازدهم طرح شد 9ریاضی، 
تست آن مربوط به مباحث  5که حدودا 

.نیمسال اول بود
  اگر کسی فقط سه فصل اول ریاضی

تست 5دوازدهم را خوب مطالعه می کرد 
را تست کل ریاضی در کنکور سراسری30از 

.متعلق به خود می نمود

  فصل است3ریاضی دوازدهم شامل
 از فصل اول در امتحانات نوبت اول به

.  سوال طرح مشود2اضافه نیمی از فصل 
(شمارش، احتمال،آمار،مدل سازی و دنباله)
 نمره امتحانات نوبت دوم 20از مجموع

نمره از مباحث ترم اول طراحی 7، (خرداد)
.می شود

  رشته انسانی و 1401در کنکور سراسری
تست از ریاضی دوازدهم 6درس ریاضی، 

تست آن مربوط به 4طرح شد که حدودا 
.مباحث نیمسال اول بود

اگر کسی فقط فصل اول ریاضی دوازدهم را
تست 20تست از 3خوب مطالعه می کرد 

ه کل ریاضی در کنکور سراسری را متعلق ب
.خود می نمود
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اهمیت نیمسال اول پایه دوازدهم در امتحانات نوبت اول هر سه رشته

ریاضیات گسسته(رشته ریاضی)3هندسه 
 فصل است3گسسته شامل
 از فصل اول در امتحانات نوبت اول به

ی  اضافه گراف فصل دو تا ابتدای مدل ساز
، استدالل، بخش پذیری. )سوال طرح مشود

(هم نهشتی، معرفی گراف
  رشته ریاضی و درس 1401در کنکور سراسری

تست از گسسته طرح شد که 8ریاضی، 
تست آن مربوط به مباحث  4حدودا 

.نیمسال اول بود
ه را اگر کسی فقط مباحث ترم اول گسست

تست 15تست از 4خوب مطالعه می کرد 
کل گسسته و آمار و احتمال در کنکور 

.سراسری را متعلق به خود می نمود

  فصل است3هندسه دوازدهم شامل
 از فصل اول در امتحانات نوبت اول به

.  سوال طرح مشود2اضافه نیمی از فصل 
ماتریس، دترمینان، وارون ماتریس، مکان)

(های هندسی و دایره
  رشته ریاضی و درس 1401در کنکور سراسری

تست از هندسه دوازدهم طرح شد 6ریاضی، 
تست آن مربوط به مباحث  3که حدودا 

.نیمسال اول بود
ه اگر کسی فقط فصل اول هندسه دوازدهم ب

3همراه دایره را خوب مطالعه می کرد 
تست کل هندسه در کنکور 14تست از 

.سراسری را متعلق به خود می نمود

تست 50در مجموع از کل 
درس ریاضی در کنکور 

-سراسری رشته ریاضی
تست آن مربوط 12فیزیک ، 

است به مطالب نیمسال 
24یعنی . اول دوازدهم

.درصد کل
د با  خودتون برید بررسی کنی

این درصد چه اتفاقاتی که
...نمیوفته
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اهمیت نیمسال اول پایه دوازدهم در امتحانات نوبت اول هر سه رشته

  فصل است6فیزیک دوازدهم شامل
 از سه فصل اول در امتحانات نوبت اول

حرکت شناسی،  . )سوال طرح مشود
(یدینامیک، فصل سه تا ابتدای امواج طول

 نمره امتحانات نوبت دوم 20از مجموع
نمره از مباحث ترم اول 10،تقریبا (خرداد)

.طراحی می شود
  21از درس فیزیک،1401در کنکور سراسری

تست از فیزیک دوازدهم طرح شد که حدودا 
تست آن مربوط به مباحث نیمسال 13

.اول بود
 فصل سه )اگر کسی فقط سه فصل اول

فیزیک دوازدهم را خوب مطالعه می  ( کامل
تست کل فیزیک در 40تست از 15کرد 

.دکنکور سراسری را متعلق به خود می نمو

(رشته تجربی )3فیزیک (رشته ریاضی)3فیزیک 
  فصل است4فیزیک دوازدهم شامل
 فصل اول در امتحانات نوبت اول 3از

حرکت شناسی،  . )سوال طرح مشود
های دینامیک، فصل سه تا ابتدای مشخصه

(موج
 نمره امتحانات نوبت دوم 20از مجموع

نمره از مباحث ترم اول 10،بیش از (خرداد)
.طراحی می شود

  14درس فیزیک، 1401در کنکور سراسری
تست از فیزیک دوازدهم طرح شد که 

ل تست آن مربوط به مباحث نیمسال او8
.بود
 فصل سه )اگر کسی فقط سه فصل اول

فیزیک دوازدهم را خوب مطالعه ( نوسان
تست کل فیزیک در 30تست از 8می کرد 

.دکنکور سراسری را متعلق به خود می نمو

مباحث نیمسال اول 
دوازدهم در درس فیزیک 

درصد در 27رشته تجربی، 
کنکور سراسری این رشته

.سهم دارد
همچنین در مورد رشته 

ریاضی فیزیک، سهم ترم 
.درصد است32اول 

!ترم اول را جدی بگیرید
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اهمیت نیمسال اول پایه دوازدهم در امتحانات نوبت اول هر سه رشته

 فصل است4شیمی دوازدهم شامل
 فصل اول در امتحانات نوبت اول سوال2از

مولکول ها در خدمت تندرستی. )طرح مشود
(و الکتروشیمی

 نمره امتحانات نوبت دوم 20از مجموع
نمره از مباحث ترم اول 10/5،(خرداد)

.طراحی می شود
  از درس شیمـی،  1401در کنکور سـراسـری

7تست از شیمی دوازدهم طرح شد که 11
تست آن مربوط به مباحث نیمسال اول

.بود
اگر کسی فقط دو فصل اول شیمی دوازدهم

30تست از 7را خوب مطالعه می کرد 
تست کل شیمی در کنکور سراسری را 

.متعلق به خود می نمود

(رشته تجربی )3شیمی (رشته ریاضی)3شیمی 
مباحث نیمسال اول 

دوازدهم در درس شیمی  
درصد در  20رشته تجربی، 

کنکور سراسری این رشته
.سهم دارد

همچنین در مورد رشته 
ریاضی فیزیک، سهم ترم 

.درصد است23اول 

!ترم اول را جدی بگیرید

 فصل است4شیمی دوازدهم شامل
 فصل اول در امتحانات نوبت اول سوال2از

مولکول ها در خدمت تندرستی. )طرح مشود
(و الکتروشیمی

 نمره امتحانات نوبت دوم 20از مجموع
نمره از مباحث ترم اول 10/5،(خرداد)

.طراحی می شود
  از درس شیمـی،  1401در کنکور سـراسـری

6تست از شیمی دوازدهم طرح شد که 12
تست آن مربوط به مباحث نیمسال اول

.بود
اگر کسی فقط دو فصل اول شیمی دوازدهم

تست از 7را خوب مطالعه می کرد تقریبا 
ا تست کل شیمی در کنکور سراسری ر35

.متعلق به خود می نمود
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اهمیت نیمسال اول پایه دوازدهم در امتحانات نوبت اول هر سه رشته

 فصل است8زیست دوازدهم شامل
 فصل اول در امتحانات نوبت اول سوال طرح مشود4از  .

ملوکول های اطالعاتی، جریان اطالعت در یاخته ها، انتقال )
(اطالعات در نسل ها، تغییر در اطالعات وراثتی

 نمره از 10،( خرداد)نمره امتحانات نوبت دوم 20از مجموع
.مباحث ترم اول طراحی می شود

  تست از زیست 24از درس زیست، 1401در کنکور سـراسـری
تست آن مربوط به مباحث نیمسال 14دوازدهم طرح شد که 

طراحی به صورت مستقیم یا به صورت ترکیبی تست. ) اول بود
(شده بود

 فصل اول زیست دوازدهم را خوب مطالعه می 4اگر کسی فقط
تست کل زیست در کنکور سراسری را متعلق50تست از 9کرد 

.به خود می نمود

همونطور که خودتون مطلع هستید، زیست درسی  3زیست 
رت است ترکیبی و اغلب تست های کنکور، به صو

.ترکیبی از آن طرح می شود
نیمسال اول سال دوازدهم، تعداد تست زیادی در 
کنکور دارد ولی نمیتوان به طور حتم تعداش رو 

.مشخص کن
ی تست مستقیم یا ترکیب14همین بس که بدونیم 

.  از فصل یک تا چهار دوازدهم طرح می شود
ر زیادی نمره کتبی نهایی که تاثیر بسیا10و همچنین 

در آینده دانش آموزان دارد، از مباحث نیمسال اول 
.طراحی می شود

...دیگه خودانید
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اهمیت نیمسال اول پایه دوازدهم در امتحانات نوبت اول هر سه رشته

 درس است12فنون دوازدهم شامل
 درس اول در امتحانات نوبت اول سوال طرح مشود6از.
پایه های آوایی ناهمسان و 5و2درس -13و12تاریخ ادبیات و سبک شناسی قرن 4و1درس )

آرایه های ادبی مراعات نظیر، تلمیح، تضمین، لف و نشر، 6و3درس –اختیارات شاعری زبانی 
(تضاد، متناقص نما 

 نمره از مباحث ترم اول طراحی می 8،( خرداد)نمره امتحانات نوبت دوم 20از مجموع
.شود

  9تست از فنون دوازدهم طرح شد که 15از درس علوم و فنون، 1401در کنکور سـراسـری
کیبی به صورت مستقیم یا به صورت تر. ) تست آن مربوط به مباحث نیمسال اول بود

(تست طراحی شده بود
 تست 30تست از 7درس اول فنون دوازدهم را خوب مطالعه می کرد 6اگر کسی فقط

.کل فنون در کنکور سراسری را متعلق به خود می نمود
 درصد از داوطلب ها موفق به کسب درصدی 18رشته انسانی، تنها 1401در کنکور سراسری

ول شدند، حال انتخاب با شماست که با جدی گرفتن مباحث مربوط به ترم ا20بیشتر از 
.علوم و فنون، مسیر خود را برای کنکور و امتحانات نهایی باز کنید

3علوم و فنون  

4علوم و فنون شامل 
:بخش است

تاریخ ادبیات و سبک شناسی
 قافیه، عروض، )موسیقی شعر

(اختیارات شاعری و وزنی
آرایه ادبی یا ) زیبایی شناسی

(همان بیان و بدیع
 (قرابت معنایی)مفهوم
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اهمیت نیمسال اول پایه دوازدهم در امتحانات نوبت اول هر سه رشته

 درس است12فلسفه دوازدهم شامل
 درس اول در امتحانات نوبت اول سوال طرح مشود6از.
یک هستی چیست، جهان ممکنات، جهان علی و معلولی، کدام تصویر از جهان، خدا در فلسفه)

(و دو
 نمره از مباحث ترم اول طراحی می 7،( خرداد)نمره امتحانات نوبت دوم 20از مجموع

.شود
  تست 4تست از فلسفه دوازدهم طرح شد که 8از درس فلسفه، 1401در کنکور سـراسـری

.آن مربوط به مباحث نیمسال اول بود
 تست 20تست از 4درس اول فلسفه دوازدهم را خوب مطالعه می کرد 6اگر کسی فقط

.کل فنون در کنکور سراسری را متعلق به خود می نمود
 درصد از داوطلب ها موفق به کسب درصدی 7رشته انسانی، تنها 1401در کنکور سراسری

ول شدند، حال انتخاب با شماست که با جدی گرفتن مباحث مربوط به ترم ا20بیشتر از 
.فلسفه، مسیر خود را برای کنکور و امتحانات نهایی باز کنید

2فلسفه 

فلسفه و منطق از 
20، با 1401کنکور 

تست طراحی شد و 
ز سهم فلسفه دوازدهم ا

7این آزمون حدوداً 
تست است
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