
 6931پاسخگويي داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي در آزمون سراسري سال  ۀنحو
 

داوطلب گروه آزمايشي علوم تجربي در جلسه آزمون سراسري حضور داشتند و به چهار درس عمومي و پنج درس  643هزار و  865، تعداد 6931در سال 

اند درصدهاي خوب و قابل قبولي کسب کنند، و متاسفانه تعداد قابل توجهي از داوطلبان نيز، توانستهاختصاصي پاسخ دادند. در اين ميان، تعدادي از داوطلبان 

اند. در جدول زير، آمار پاسخگويي کل اند، درصد خوبي در بعضي از دروس کسب نکردههايشان در اين جلسه حضور يافتهکه بدون مطالعه دقيق و عميق درس

شود؛ البته قبل از آن، براي بهره برداري هرچه بيشتر شما از اين آمار، توجه شما را به نکاتي چند در تجربي خدمتتان ارايه مي داوطلبان گروه آزمايشي  علوم

 .کنيماين زمينه جلب مي

 هيچ درسي را رها نکنيد 

داد، و البته به هيچ يک از اسي پاسخ صحيح ميشندانيد که اگر يک داوطلب گروه آزمايشي  علوم تجربي در سال گذشته، فقط به يک سؤال زيستآيا مي

کرد؟ گاه از داوطلبان درصد داوطلبان( درصد بهتري در اين درس کسب مي 16/11داوطلب ) 166هزار و  695داد، از هاي اين درس نيز پاسخ غلط نميسؤال

به اين گونه سؤالات پاسخگو باشند/ بدون شک، در يک آزمون ملي مهم،  هاي اين يا آن درس در آزمون سراسري دشوار بود و آنها نتوانستندشنويم که سؤالمي

هاي يک درس دشوار هستند يا تعدادي از داوطلبان ها دشوار باشد تا بتواند به درستي سطح علمي داوطلبان را بسنجد؛ اما آيا تمامي سؤالبايد تعدادي از سؤال

شناسي حداقل به سؤال زيست 85شود از دهند؟ آيا نميهاي همان درس پاسخ ميبدون دانش لازم، به سؤالکنند و در سر آزمون هم ها را رها ميبرخي از درس

 سؤال پاسخ صحيح داد؟ 8يا  4

 .هايي که بلديد، پاسخ دهيدبه سؤال فقط

اند، و متاسفانه در ساير دروس هم کما بيش شاهد همين وضعيت هستيم؛ شناسي، درصد منفي کسب کردهدرصد داوطلبان، در درس زيست 11که بيش از  گفتيم

اين دسته  يبراستاند/ آيا داوطلب در درس فرهنگ و معارف اسلامي درصد منفي کسب کرده 491هزار و  86( 6931براي مثال، در آزمون سراسري سال گذشته )

هاي معارف ، پاسخ صحيح بدهند؟ واقعيت اين است که تعداد قابل توجهي از همين داوطلبان به برخي از داوطلبان توانايي اين را نداشتند که به هيچ يک از سؤال

 اند؛ به عبارت ديگر، تعداد قابلمنفي کسب کرده ۀنمر ند،اادهاند نيز پاسخ دهايي که در آنها کاملاً مسلط نبودهاند، اما چون به سؤالها پاسخ صحيح دادهاز سؤال

 .هاي صحيح اين دسته از داوطلبان، نيز از بين برودهاي غلط آنها موجب شده است که تاثير پاسختوجه پاسخ

هاي با آزمون يا روزانه تواند در رشتهيهاي مختلف، مهاي منفي يا بسيار پايين در درسنهايت اينکه نبايد تصور کرد يک داوطلب با به دست آوردن نمره در

ر افراد به احتمال قوي در ساي يناند، دليلش آن است که اهاي روزانه با نمره منفي پذيرفته شدهشناسيد که حتي در رشتهپذيرفته شود. اگر داوطلباني را مي

شناسي، شيمي و دروس اضي نمره منفي گرفته باشد، اما در درس زيستاند؛ براي مثال، امکان دارد که داوطلبي در درس ريها نمره خوبي کسب کردهدرس

هايي که مطلوب اکثر داوطلبان در رشته محل ورند،آعمومي، درصد بالايي به دست آورده باشد؛ ضمن اينکه داوطلباني که در آزمون سراسري نمره منفي مي

 هستند، پذيرفته نخواهند شد.



 6931کنکور – تجربي علوم آزمايشي گروهشرکت کنندگان دروس عمومي ميانگين و فراواني نمرات خام                      
 

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

 ميانگين تعداد ميانگين تعداد ميانگين تعداد ميانگين تعداد

 91/3- 15 99/1- 68 99/9- 5 91/8- 61 95- ـ99/99-

 19/8- 185 19/1- 966 19/9- 966 19/9- 456 15- ـ95-

 69/9- 5554 69/5- 8141 69/1- 4458 69/6- 6989 65- ـ15-

 9/4- 65551 9/5- 48454 9/4- 85696 4/5- 85539 5ـ 65-

 1/5 111683 4/6 649653 9/3 114913 4/1 665513 65 ـ5

 64/9 89611 64/8 653366 64/1 654488 64/6 31888 15 ـ65

 14/9 95515 14/1 56691 14/5 83399 14/8 36411 95ـ 15

 94/4 19353 94/4 43419 94/9 15116 94/4 11949 45ـ 95

 44/4 63431 44/9 91456 44/4 15961 44/1 44558 85 ـ45

 84/8 66648 84/4 63519 84/4 61654 84/9 16166 15ـ 85

 14/4 5853 14/1 61613 14/9 5641 14/5 61459 65 ـ15

 64/6 4655 64/1 8141 64/6 9435 64/5 4663 55 ـ65

 54/1 1314 59/1 6369 59/8 6115 59/8 6546 35ـ 55

 39/8 461 39/5 144 31/9 695 31/5 953 655ـ 35

 655/5 96 655/5 61 655/5 1 655/5 46 درصد 655

 65/4 865643 63/1 865643 69/1 865643 15/8 865643 کل
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 6931کنکور – گروه آزمايشي علوم تجربيدر شرکت کنندگان دروس اختصاصي ميانگين و فراواني نمرات خام 
  

 شيمي فيزيک زيست شناسي رياضي زمين شناسي محدوده نمرات
 ميانگين تعداد ميانگين تعداد ميانگين تعداد ميانگين تعداد ميانگين تعداد

 99/9- 3 99/5- 66 99/9- 6 91/5- 3 91/8- 16 95- ـ99/99-

 11/6- 945 14/9- 111 11/5- 643 14/8- 966 19/4- 553 15- ـ95-

 61/5- 1564 69/1- 8884 69/6- 1369 69/1- 8561 69/1- 65454 65- ـ15-

-65 ـ  5 655669 -9/9 66555 -9/6 696641 -9/1 35885 -1/5 31611 -1/5 

 1/1 168536 1/1 136815 9/6 191561 1/8 116311 6/1 965546 65 ـ5

 64/1 83189 69/1 15359 64/5 15166 69/1 64351 69/8 15646 15 ـ65

 14/9 98645 19/3 18185 14/9 96951 19/3 98349 19/6 8541 95 ـ15

95 ـ  45 6566 99/4 11866 94/1 15661 94/4 69143 94/6 63536 94/4 

45 ـ  85 961 49/5 61563 44/1 64441 44/8 6316 44/6 69936 44/9 

85 ـ  15 65 84/1 66516 84/6 65463 84/4 4446 89/3 1135 84/9 

15 ـ  65 96 14/5 1354 14/5 1653 14/1 1186 19/3 9411 19/3 

 64/6 6655 69/3 6581 69/3 1155 69/5 9465 64/5 61 55 ـ65

55 ـ  35 1 51/5 6436 59/8 186 59/6 443 54/5 469 59/8 

35 ـ  655 1 35/6 488 31/5 46 36/6 683 39/1 64 39/6 

 655/5 9 655/5 96 655/5 6 655/5 16 ـ 5 درصد655

 6/5 865643 1/6 865643 5/8 865643 65/5 865643 5/5 865643 کل
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 آورند؟نفرات برتر کنکور چه درصدهايي مي
ها به هاي عمومي بيشتر است، چون بچهاهميت عربي از همۀ درس» ، «شناسي را خوب بزنيد، قبولي شما در آزمون سراسري تضمين شده است.اگر زيست»

 «دهند.هاي اين درس خوب پاسخ نميسؤال

شنويم؛ افرادي که مدعي هستند اگر در يک درس يا تعدادي هاي آموزشي يا مدرسان کنکور مياز سوي برخي از مؤسسه شبيه جملات فوق را دربارۀ هر درسي

بينيد هاي برتر آزمون سراسري، بيانگر چيز ديگري است. ميآوريد؛ اما درصد رتبهاز دروس، درصد خوبي کسب کنيد، رتبه خوبي در آزمون سراسري به دست مي

اوطلبان برتر، در همۀ دروس آزمون سراسري به طور نسبي يکسان است؛ به عبارت ديگر، داوطلبان برتر براي موفقيت و کسب درصد خوب در همۀ که ميانگين د

 کنند.دروس تلاش مي

نفر اول کشوري گروه آزمايشي علوم تجربي در تمامي دروس آزمون سراسري ارايه شده است. همچنين در هر درس، بهترين درصد  6555زير، ميانگين درصد در 

ر هر سال تغيير است و ميانگين ذکر شده د 6931نفر اول آمده است. توجه داشته باشيد که اين آمار براي آزمون سراسري سال  6555و بدترين درصد در بين 

 کند.مي

 6931 سال سراسري آزمون در  6555هاي کشوري کمتر از درصد دروس گروه آزمايشي علوم تجربي در بين رتبه

 

  

6931کنکور  

زبان و ادبيات 

 فارسي

زبان 

 عربي

معارف 

 اسلامي

زبان 

 خارجي

 زيست رياضي شناسيزمين

 شناسي

 شيمي فيزيک

 68/1 68/6 65/1 51/8 1/6 66/1 61/1 66/5 55/6 ميانگين

 94/9 11/6 15/6 11/9 61/5- 5/5 91/5 13/4 96/4 کمترين درصد

 655/5 655/5 655/5 655/5 35/6 655/5 655/5 655/5 655/5 بيشترين درصد
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