
 ۶۹۳۱/۶۱/۶۱      6931نحوة پاسخگويي داوطلبان گروه آزمايشي علوم انساني در آزمون سراسري 

در اين گروه، به جز درس فلسفه، در تمامي دروس، تعدادي از داوطلبان به  آزمون حضور داشتند. جلسۀ در انساني علوم داوطلب گروه آزمايشي 6۱هزار و  ۶۱1، ۶۹۳۱در آزمون سراسري 

اند، وضعيت بهتري نسبت به ساير دروس اين گروه آزمايشي ها پاسخ صحيح دادهدرصد سؤال ۶۱۱داوطلبي که به  ۶3۹۶اند؛ در اين ميان، درس اقتصاد با ها پاسخ صحيح دادهسؤالدرصد  ۶۱۱

 دارد.

 ۱۱1 و هزار ۶۱۳ تعداد عمومي، فارسي ادبيات و زبان درس در مثال، براي اند؛دهدا صحيح پاسخ درس هر هايسؤال درصد ۶۱ از کمتر به داوطلبان، از توجهي قابل تعداد ديگر، سوي از  

 .اندنداشته درس اين هايسؤال به پاسخگويي براي را لازم آمادگي داوطلبان، دانش و درصد ۱3 از بيش ديگر، عبارت به اند؛داده صحيح پاسخ هاسؤال درصد ۶۱ از کمتر به داوطلب

 دهيچ درسي را رها نکني
درصد  ۱۱داد، از حدود ها نيز پاسخ غلط نميداد، و البته به هيچ يک از سؤالسؤال درس زبان خارجي پاسخ صحيح مي 3اگر داوطلبي فقط به  ۳۱در آزمون گروه آزمايشي علوم انساني سال 

 ن خارجي پاسخ صحيح داد؟!سؤال زبا 53سؤال از  3توان تنها به داوطلبان در اين درس وضعيت بهتري داشت. آيا براستي نمي

 هايي که بلديد، پاسخ دهيدفقط به سؤال  

درصد  5۹کردند، از بيش از دادند و نمرۀ منفي کسب نميهاي ادبيات تخصصي پاسخ نميهر يک از داوطلبان گروه آزمايشي علوم انساني آزمون سراسري سال گذشته، اگر فقط به سؤال

  اند.داوطلب گروه آزمايشي علوم انساني در سال گذشته در اين درس، نمرۀ منفي کسب کرده 1۱3هزار و  ۹۱تخصصي، جلوتر بودند؛ زيرا داوطلبان اين رشته، در درس ادبيات 

سب اند، نمرۀ منفي کنبوده نيز پاسخ داده هايي که در آنها کاملاً مسلطاند؛ اما چون به سؤالها پاسخ صحيح داده واقعيت اين است که تعداد قابل توجهي از همين داوطلبان به برخي از سؤال

 هاي صحيحشان نيز از بين برود.هاي غلط آنها موجب شده است که تاثير پاسخاند؛ به عبارت ديگر، تعداد قابل توجه پاسخکرده

ها را بدون دانش و دقت لازم انتخاب کرد؛ پس اميد شانس و اقبال، گزينه ها به طور سرسري پاسخ داد يا بهخواهيم بگوييم که آزمون سراسري، محل آزمون و خطا نيست و نبايد به سؤالمي

چند سؤال معدود در همان درس پاسخ دهيد؛ زيرا کسب اگر اين روزها در درسي آمادگي نداريد، بايد در همين زمان باقي مانده، به مطالعه مبحث يا مباحثي از آن درس بپردازيد تا بتوانيد به 

 بدتر از به دست آوردن درصد صفر است. نمره منفي، بسيار

 69نحوۀ پاسخگويي داوطلبان حاضر در جلسۀ آزمون سراسري 

اند، ساير داوطلبان در ها پاسخ صحيح دادهدرصد سؤال ۶۱۱را کسب کرده و داوطلباني که به  -۹۹ها پاسخ غلط داده و در نتيجه درصد در اين جدول، غير از داوطلباني که به تمامي سؤال

 که داوطلباني يا اندآمده  درصد ۳۱-۶۱۱اند، در گروههاي يک درس، پاسخ صحيح دادهدرصد سؤال ۳۳/۳۳تا  ۳۱اند؛ يعني داوطلباني که به درصدي مورد بررسي قرار گرفته ۶۱هاي گروه

 .اندشده محاسبه درصد ۱-۶۱ گروه در اند،داده صحيح پاسخ هاسؤال درصد ۱ تا درصد ۳۳/۳  به

اند، اما در سال ها پاسخ صحيح دادهدرصد سؤال ۶۱۱داوطلب به 66در درس عربي تخصصي،  ۳5ين نکته مهم است که ميانگين ذکر شده هر سال يکسان نيست؛ براي مثال، در سال ذکر ا

 هايسؤال درصد ۶۱۱ به داوطلب ۱۱ ،۳۹ سال در يا اند؛داده صحيح پاسخ تخصصي عربي هايسؤال درصد ۶۱۱ به داوطلب 51 ،۳۹ سال در و داوطلب، ۶13 ،۳6 داوطلب، در سال ۶۹، ۳3

 .اندداده صحيح پاسخ هادرصد سؤال ۶۱۱داوطلب به  ۶3۹۶، ۳۱لب، و در سال داوط ۶5۹ ،۳3 سال در و داوطلب، ۶3 درس اين در ۳6 سال در و اند،داده صحيح پاسخ اقتصاد
 



 انساني علوم آزمايشي گروه  گان )حاضران در جلسه(شرکت کننددروس عمومي ميانگين و فراواني نمرات خام 

محدوده 

 نمرات
 زبان خارجي فرهنگ و معارف اسلامي زبان عربي زبان و ادبيات فارسي

 ميانگين تعداد ميانگين تعداد ميانگين تعداد ميانگين تعداد

 33/3- 5 4//3- 03 33/3- 4 8//3- 8 33-ـ33/33-

 //3/- 068 3/0/- 393 3/0/- 098 3/5/- 365 3/-ـ33-

 03/3- 0661 //03- 9339 //03- 33// 03/3- 9694 03-ـ3/-

 3/0- 3835/ 4/0- 38449 3/5- 844// //4- 38113 3ـ03-

 0/3 0/3856 4/3 /9990 4/3 16405 //4 93553 03ـ3

 03/6 6864 04/0 /558/ 04/0 336/4 //04 8851/ 3/ـ03

 3/8/ 4465 4/3/ 03/10 3/1/ 05858 3/6/ 09409 33ـ3/

 34/0 0681 34/3 9311 34/3 5401 34/0 93/6 43ـ33

 44/3 /043 44/3 4551 44/0 /61/ 44/3 //34 53ـ43

 54/5 /84 54/4 549/ 54/4 0983 54/0 03/3 93ـ53

 94/9 918 94/0 0190 //94 0/18 93/1 981 13ـ93

 14/8 /43 14/0 183 14/5 159 14/3 6// 83ـ13

 84/5 330 83/1 333 84/3 445 83/4 89 63ـ83

 63/8 033 6//6 93 9//6 19 //63 6 033ـ63

 033/3 08 033/3 9 033/3 9 033/3 0 درصد033

 3/5 091349 8/1 091349 6/6 091349 1/8 091349 کل
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 يي علوم انسانآزمايش گروه  شرکت کنندگان )حاضران در جلسه(دروس اختصاصي ميانگين و فراواني نمرات خام 

محدوده 

 نمرات

 شناسيروان فلسفه و منطق علوم اجتماعي تاريخ و جغرافيا عربي تخصصي ادبيات تخصصي اقتصاد رياضي

 ميانگين تعداد ميانگين تعداد ميانگين تعداد ميانگين تعداد ميانگين تعداد ميانگين تعداد ميانگين تعداد ميانگين تعداد

 9//3- 04 1//3- 1 1//3- 06 ـ 3 1//3- 4/ ـ 3 8//3- 050 //33- 09 33-ـ33/33-

 4/8/- 036 6///- 359 4/6/- 19/ 3/8/- 58 5/3/- 06/ 4/3/- //0 1///- 695 5/3/- 085 3/-ـ33-

 04/3- 0661 //03- /443 04/4- 3331 03/5- 0863 //04- 3536 03/5- 958/ 9//0- 4936 04/9- 60// 03-ـ3/-

 //4- //038 3/8- 413/4 4/3- 1880/ 3/5- 31/9/ 4/0- 33665 3/4- 35685 3/8- 08143 3/3- 8845/ 3ـ03-

 3/3 44393 //3 63/35 1// 101/3 3/8 13/50 5// 89/80 //3 80869 0// 93693 0/5 0093/3 03ـ3

 04/3 300/8 //04 08033 03/9 1496/ 03/6 36060 03/3 5/49/ 03/9 1539/ 04/0 /030/ 1//0 00/43 3/ـ03

 3/6/ /498/ 4/0/ 4905 3/9/ 04569 3/1/ 09994 3/4/ 89/9 3/1/ 03360 4/0/ 05384 //3/ 3516 33ـ3/

 33/6 09688 34/3 0433 33/8 1853 33/6 //91 33/9 3905 33/6 4/59 34/9 03440 33/1 0134 43ـ33

 43/6 0/501 43/8 516 43/8 5/38 43/6 33/1 43/8 331/ 44/3 /08/ 44/8 1389 43/8 0034 53ـ43

 54/3 6030 54/3 48/ 53/6 3449 54/3 0451 54/3 0334 54/3 0/01 54/6 9130 53/8 110 93ـ53

 93/6 /986 94/9 85 93/6 488/ 93/8 983 93/6 600 94/0 //9 95/4 5636 93/6 485 13ـ93

 13/9 3186 14/5 09 13/1 0480 13/4 89/ 13/1 955 13/6 303 15/5 /493 13/5 13/ 83ـ13

 6//8 0448 //85 3 83/1 6/0 9//8 /8 83/1 438 83/9 055 85/5 4439 //83 045 63ـ83

 5//6 058 ـ 3 63/3 /5/ 0//6 03 63/3 093 1//6 /4 4//6 0506 63/0 40 033ـ63

 033/3 8 ـ 3 033/3 96 033/3 / 033/3 59 033/3 4 033/3 0530 033/3 04 درصد033

 0/3/ 091349 3/3 091349 03/8 091349 6/1 091349 9/3 091349 9/9 091349 08/9 091349 6// 091349 کل
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 آورند؟نفرات برتر کنکور چه درصدهايي مي

شوند و رايه ميشک، دو درس ادبيات و عربي در رشته علوم انساني اهميت قابل توجهي دارند؛ زيرا اين دو درس، هم در دروس عمومي و هم در دروس اختصاصي ابي 

نفر اول کشوري گروه آزمايشي علوم  5۱۱هاي آزمايشي، قابل توجه است؛ اما با بررسي وضعيت نفرات برتر آزمون سراسري )درس، در اکثر زير گروه ضريب اين دو

سراسري، به طور نسبي  اند و ميانگين داوطلبان برتر، در همۀ دروس آزمونبينيم که اين دسته از داوطلبان، همۀ دروس آزمون سراسري را مطالعه کردهانساني( مي

 يکسان است.

 و درصد بهترين درس، هر در همچنين. است شده ارايه سراسري آزمون دروس تمامي در انساني علوم آزمايشي گروه کشوري اول نفر 5۱۱ درصد ميانگين در زير،

 .کندمي تغيير سال هر در است و ميانگين ذکر شده  ۶۹۳3ري سال سراس آزمون براي آمار، اين که باشيد داشته توجه. است آمده اول نفر 5۱۱ بين در درصد بدترين
 

 

 

 0369در آزمون سراسري  33/هاي کشوري کمتر از درصد دروس گروه آزمايشي علوم انساني در بين رتبه
 

  

زبان و ادبيات  

 فارسي

زبان 

 عربي

معارف  

 اسلامي

زبان 

 خارجي

ادبيات  اقتصاد رياضي

 تخصصي

عربي 

 تخصصي

تاريخ و 

 جغرافيا

علوم 

 اجتماعي

فلسفه و 

 منطق

 روان

 شناسي

 16/5 53/5 85/6 90/6 81/3 80/0 64/5 //96 58/6 18/1 ///8 3//1 ميانگين

 48/4 3/6/ 45/3 0/0- 49/1 35/9 //49 5/3 3/3 34/1 54/1 3//0 کمترين درصد

 033/3 88/6 033/3 033/3 033/3 033/3 033/3 033/3 033/3 033/3 033/3 033/3 بيشترين درصد
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