
6931نحوة پاسخگويي داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در آزمون سراسري   

۶۹۳۱/۶۱/۱۰ 

 

هزار و  ۶۱۳داوطلب گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در جلسه آزمون حضور داشتند که از اين ميان،  ۱56هزار و  ۶۹1، ۶۹۳۱در آزمون سراسري سال 

هزار  ۳۹داوطلب و در درس شيمي  ۰۰6هزار و  ۶۱5درس رياضي پاسخ صحيح دادند. در درس فيزيک نيز  هايدرصد سؤال ۶۱داوطلب به کمتر از  6۰۱

اند. همچنين هيچ يک از داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در آزمون سراسري به ها پاسخ صحيح دادهدرصد سؤال ۶۱داوطلب به کمتر از  ۳۶1و 

 فيزيک و شيمي پاسخ صحيح ندادند. هاي رياضي،هاي درسدرصد سؤال ۶۱۱

براي پاسخگويي به عبارت ديگر، با اينکه دروس اختصاصي، بالاترين ضريب را دارد، تعداد قابل توجهي از داوطلبان اين گروه آزمايشي، بدون آمادگي لازم 

اگر داوطلبي حتي به يک سؤال درسي که در آن  ن است کهآ بيانگر شده، ذکر  کنند. همچنين آمارهاي مهم، در آزمون سراسري شرکت مياين درس

 اين داوطلبان از توجهي قابل تعداد از( ندهد غلط پاسخ نيز درس همان هايسؤال  ناتوان است و ضعف دارد پاسخ صحيح بدهد )و ضمناً به هيچ يک از

 .داشت خواهد بهتري وضعيت آزمايشي، گروه

هاي آن پاسخ صحيح بدهيد؛ بلکه لازم است که در يک مسابقه است و قرار نيست که شما به همه سؤالآمار ارايه شده، تاييدي است بر اينکه کنکور، 

ها، به دست نخواهد آمد در اين جدول، مقايسه با ساير داوطلبان، وضعيت بهتري داشته باشيد، و اين امر بدون دقت و هوشمندي در پاسخگويي به سؤال

ها پاسخ صحيح درصد سؤال ۶۱۱اند و داوطلباني که به را کسب کرده -۹۹و در نتيجه درصد  ها پاسخ غلط دادهغير از داوطلباني که به تمامي سؤال

هاي يک درس پاسخ صحيح درصد سؤال ۳۳/۳۳تا  ۳۱اند؛ يعني داوطلباني که به درصدي مورد بررسي قرار گرفته ۶۱هاي اند، ساير داوطلبان در گروهداده

درصد محاسبه  ۱ - ۶۱اند در گروه ها پاسخ صحيح دادهدرصد سؤال ۱درصد تا  ۳۳/۳اند يا داوطلباني که به درصد آمده ۳۱ - ۶۱۱اند، در گروه داده

 اند.شده

، در درس عربي و فرهنگ و معارف اسلامي، هيچ يک از ۳۹ذکر اين نکته، مهم است که ميانگين ذکر شده هر سال يکسان نيست؛ براي مثال، سال 

هاي درصد سؤال ۶۱۱نفر به  6۶۹هاي عربي و درصد سؤال۶۱۱داوطلب به  66، ۳۰اند، اما سال ها پاسخ صحيح ندادهدرصد سؤال ۶۱۱به  داوطلبان

 داوطلب بوده است. ۹و  ۹6، ۳۱داوطلب و سال  ۹۳و  ۰۰اين تعداد به ترتيب  ۳5اند. سال فرهنگ و معارف اسلامي پاسخ صحيح داده

 

 



 6931کنکور – فني و رياضي علوم آزمايشي گروه درشرکت کنندگان  دروس عموميميانگين 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

-99/99 ـ   3//9- 1 99/9- 6 99/9- 6 ـ 3 93-

-93 ـ  -/3 93 -/9/2 03 -/9/3 2/ -/9/6 39 -/9/3 

-/3 ـ  -63 193 -69/3 133 -69/6 6933 -6//3 331 -69// 

-63 ـ  3 63131 -9/2 60333 -9/6 69396 -9/3 66123 -9/6 

3 ـ  63 93963 0/1 16330 9/9 9303/ 0/3 16329 /// 

 60/0 62333 60/2 9031/ //60 2229/ //62 /9663 3/ ـ63

 0/0/ 69663 0/0/ 6620/ 0/6/ 60/32 0/3/ 0/31/ 93 ـ3/

 90/2 3636 90/2 60919 90/0 1333 90/0 62039 03 ـ93

 00/2 /333 00/0 66339 00/0 23/1 00/3 3309 23 ـ03

23 ـ  13 0393 20/6 9326 20/1 1323 20/9 2399 20/1 

 10/3 0333 10/6 0912 10/2 239/ 10/3 322/ 33 ـ13

33 ـ  33 323 30/0 6233 30/1 62/6 30/6 99/3 32/3 

 32/6 233/ 39/0 039 //30 330 39/3 12/ 33ـ33

 39/3 103 3//3 /9 39/2 93/ 0//3 /2 633ـ33

 633/3 633 633/3 9 633/3 /9 633/3 / درصد633

 63/3 /69312 3/6/ /69312 69/1 /69312 63/6 /69312 کل
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 6931کنکور  – فني و رياضي علوم آزمايشي گروهشرکت کنندگان  دروس اختصاصيميانگين و فراواني نمرات خام 
 

محدوده 

 نمرات

 شيمي فيزيک رياضي

 ميانگين تعداد ميانگين تعداد ميانگين تعداد

 ـ 3 ـ 3 ـ 3 93- ـ99/99-

-93 ـ  -/3 0 -/6/2 63 -/6/3 /3 -///3 

 3//6- 933 69/3- 939 2//6- /99 63- ـ3/-

 ///- 60933 6//- /130/ 6/3- 33/1/ 3 ـ63-

 3// 336/3 9// 33632 0// 33130 63 ـ3

 60/6 9339/ 60/0 62333 //60 6/336 3/ـ63

 0/6/ 66333 0/9/ 3006 0/0/ 1301 93ـ3/

93 ـ  03 9163 90/2 0//3 90/0 0396 90// 

03 ـ  23 //33 00/9 /903 00/9 /236 00/9 

 20/0 6/39 20/0 66/3 20/2 6/23 13 ـ23

 10/6 136 10/6 162 10/9 131 33 ـ13

33 ـ  33 991 30/9 //3 39/3 /00 30/3 

 39/9 663 30/3 /63 39/3 609 33ـ33

 39/0 60 3//3 61 39/3 92 633ـ33

درصد633  ـ 3 ـ 3 ـ 3 

 3/3 /69312 1/3 /69312 1/9 /69312 کل
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 اند؟آورده چه درصدهايي رياضي و فني نفرات برتر گروه آزمايشي علوم
 

ايم؛ افرادي که بر اساس اين جمله را بارها از زبان داوطلبان کنکور شنيده «آوريد.حتما رتبۀ دو رقمي مي درصد بزنيد ، ۶۱۱اگر يک درس اختصاصي را »

هاي آن پاسخ درصد سؤال ۶۱۱کنند اگر روي يک درس که نقطۀ قوت آنهاست، سرمايه گذاري کنند و تلاش کنند تا به اند، تصور ميشايعاتي که شنيده

کنند و با اين ي در آزمون سراسري کسب خواهند کرد. اين افراد در نتيجه، تمام همّ و غمّ خود را صرف فراگيري يک درس ميصحيح بدهند، رتبۀ ايده آل

هاي يک درس پاسخ صحيح بدهند، بسيار کم خواهد بود )تصور درصد سؤال ۶۱۱بينند: از يک سو احتمال اينکه بتوانند به کار خود، دو آسيب جدي مي

هايي مواجه شود که نتواند به هاي يک درس آماده کرده است، اگر ناگهان با سؤالدرصد سؤال ۶۱۱بي که خود را براي پاسخگويي به کنيد که داوطل

دهد و حتي امکان دارد که در حد دانش و اطلاعات خويش نيز نتواند به ساير دروس پاسخ دهد( و از تعدادي از آنها پاسخ بدهد، روحيۀ خود را از دست مي

  هاي ساير دروس پاسخ دهند.توانند در سطح مناسبي به سؤالمانند و نميهاي ديگر باز ميسوي، ديگر از درس

آزمايشي علوم رياضي و فني در تمامي دروس آزمون سراسري ارايه شده است. همچنين در هر درس، نفر اول کشوري گروه  ۶۱۱۱در زير، ميانگين درصد 

است و ميانگين ذکر  ۶۹۳۱نفر اول آمده است. توجه داشته باشيد که اين آمار، براي آزمون سراسري سال  ۶۱۱۱بهترين درصد و بدترين درصد در بين 

   کند.شده در هر سال تغيير مي

 

 6333علوم رياضي و فني در بين رتبه های کشوری کمتر از ميانگين، کمترين و بيشترين درصد دروس گروه آزمايشي 

 

6931کنکور   شيمي فيزيک رياضي زبان خارجي معارف اسلامي زبان عربي زبان و ادبيات فارسي 

 19/3 19/3 13/0 30/3 33/3 33/3 13/3 ميانگين

 3/1 //3/ 3/3/ 2/0 2/0/ 61/3 63/2 کمترين درصد

 //31 33/6 //33 633/3 633/3 633/3 633/3 بيشترين درصد
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