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 در آزمون سراسري سال 1394 تعداد 160 هزار و 863 داوطلب در گروه آزمايشي علوم 
انسانى در جلسة آزمون حضور داشتند. 

ــان و ادبيات  ــؤال هاى دروس زب ــك از داوطلبان به 100 درصد  س ــن گروه، هيچ ي در اي
فارسي، فرهنگ و معارف اسالمى، تاريخ و جغرافيا و فلسفه و منطق  پاسخ صحيح نداده 
و 97 هزار و 883 داوطلب در درس زبان خارجى نمرة منفى كسب كرده اند و داوطلبانى 
كه  تصور كرده اند براساس شانس و اقبال مى توان به سؤال هاى عمومى پاسخ صحيح داد، 

بدون هيچ آمادگى سراغ اين دسته از سؤال ها رفته اند.
ــرى در يك  ــؤال هاى آزمون سراس      مى خواهيم بگوييم كه به هيچ وجه نمى توان به س
ــخ داد و درصد خوب يا مثبتى نيز در  درس (حتى درس هاى عمومى) به طور اتفاقى پاس
ــى آمادگى نداريد، بايد در همين زمان  ــب كرد؛ پس اگر اين روزها در درس آن درس كس
ــؤال  ــا مباحثى از آن درس بپردازيد تا بتوانيد به چند س ــى مانده به مطالعه مبحث ي باق
ــؤال هاى آن درس در آزمون  ــور كامل به س ــخ دهيد يا به ط معدود در همان درس پاس

سراسرى پاسخ ندهيد؛ زيرا كسب نمره منفى، بسيار بدتر از درصد صفر است. 
     همچنين آمار ارائه شده در جدول ها تأييدى است بر اينكه كنكور، يك مسابقه است و 
قرار نيست كه شما به همه سؤال هاى آن پاسخ صحيح بدهيد، بلكه الزم است در مقايسه 
ــيد و اين امر بدون دقت و هوشمندى در  ــاير داوطلبان، وضعيت بهترى داشته باش با س

پاسخگويى به سؤال ها به دست نخواهد آمد. 
ــري سال هاي مختلف  ــت كه ميانگين نمرات خام در آزمون سراس ذكر اين نكته مهم اس
ــال  93، 26 داوطلب در درس عربى  ــت؛ براى مثال، در آزمون سراسري س يكسان نيس
ــخ صحيح داده اند؛ اما سال  94، 175 داوطلب به  ــؤال ها پاس تخصصى به  100 درصد س
100 درصد سؤال هاى عربى تخصصى پاسخ صحيح داده اند. در سال 93، 80 داوطلب به 
100 درصد سؤال هاى اقتصاد پاسخ صحيح داده اند و سال 94 در همين درس 15 نفر به 
100 درصد سؤال ها پاسخ صحيح داده اند. البته براى پذيرفته شدن در رشته هاى با آزمون، 
ــود (حداكثر 25 درصد  نمره كل آزمون  ــاب مى ش ــوابق تحصيلى داوطلب نيز  احتس س
ــوابق تحصيلى داوطلب در آزمون كتبى نهايى سال سوم  متوسطه  ــرى بر پاية س سراس
ــت)؛ يعنى، امكان دارد داوطلبى در آزمون سراسرى درصدهاى مطلوبى كسب نكرده  اس

باشد، اما سوابق تحصيلى خوبى داشته باشد.
ــته محل هاى روزانه، شبانه، غيرانتفاعى،   گفتنى است كه رشته هاى با آزمون شامل رش
پيام نور، مجازي، پرديس خودگردان و تربيت معلم مى شود كه با آزمون سراسرى دانشجو 
مى پذيرند؛ يعنى، داوطلبان بر اساس نتيجه كارنامة خود، مى توانند رشته هاى مورد نظر را 

انتخاب كنند كه در دفترچه راهنماي انتخاب رشته مشخص شده است. 

وضعيت پاسخگويي داوطلبان 

گروه آزمايشى علوم انسانى در آزمون سراسري 1394

ميانگين و فراواني نمرات خام دروس عمومي حاضرين در جلسه در رشته هاي با آزمون گروه آزمايشي علوم انسانيميانگين و فراواني نمرات خام دروس عمومي حاضرين در جلسه در رشته هاي با آزمون گروه آزمايشي علوم انساني

محدوده نمرات
زبان خارجيفرهنگ و معارف اسالميزبان عربيزبان و ادبيات فارسي

ميانگينتعدادميانگينتعدادميانگينتعدادميانگينتعداد

-33/33_-304-33/008-32/005-31/006-33    /00
-30_-20279-22/00320-22/00223-22/00280-23/08
-20_-103340-13/003577-13/072623-13/052384-13/00

-10_028780-2/0055941-2/0023883-2/00952130/00
0_10498375/00541625/00414995/00368204/00

10_204562814/002754914/004190815/041226914/00
20_301979524/00906824/002142324/00475024/00
30_40884834/00484434/001379534/00313534/00
40_50270344/00225244/00684044/00175345/03
50_60109954/00147254/00476054/00157155/04
60_7035664/0081464/00239364/00101965/07
70_8015574/0055274/00122374/0087175/09
80_903584/0022885/0025084/0048985/00
90_100490/005993/003892/0023893/00
65100/00 17100/000 1000درصد

33/33- درصد به معناى آن است كه داوطلب به همه سؤال هاى يك درس پاسخ منفى داده است.
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ميانگين و فراواني نمرات خام دروس اختصاصي حاضرين در جلسه در رشته هاي با آزمون گروه آزمايشي علوم انسانيميانگين و فراواني نمرات خام دروس اختصاصي حاضرين در جلسه در رشته هاي با آزمون گروه آزمايشي علوم انساني

محدوده 
نمرات

روانشناسيفلسفه و منطقعلوم اجتماعيتاريخ و جغرافياعربي تخصصيادبيات تخصصياقتصادرياضي

ميانگينتعدادميانگينتعدادميانگينتعدادميانگينتعدادميانگينتعدادميانگينتعدادميانگينتعدادميانگينتعداد

-33/33_-3045-32/0090-32/006-32/0032-33/044-33/0342-32/008-32/0019-32/00

-30_-20746-21/00746-22/00430-21/00675-21/00251-21/00918-21/00661-22/00627-21/00

-20_-103848-12/004332-13/005264-12/002864-12/002901-12/006148-12/006811-13/104197-12/00

-10_0119230-1/0552570-2/0256536-2/0057819-1/0029151-2/0057030-2/0081133-2/0032773-2/00

0_10285144/00440045/00593065/01462475/00529595/00500765/00522964/00383415/00

10_20531215/073003714/002367214/002767715/004106715/002296215/001446614/002952415/00

20_30151825/001110925/00817624/001152125/002093224/001052025/00312924/001911425/00

30_4074735/00818535/00344235/04543735/00848634/00558835/00136234/001262735/00

40_5043545/00384145/00173145/00313745/00330244/00318745/0051844/00865145/00

50_6021355/00316355/00105955/00197155/00116954/00208355/0029454/00648155/00

60_7013464/00137265/0062565/00130165/0044564/00130965/0013365/00449565/00

70_806475/00103874/0038675/0095475/0015274/0066875/004374/00262575/00

80_904085/0027584/0019284/0070185/003784/0029285/07885/05116085/00

90_1001193/008691/003793/0035293/00792/003493/00194/0017193/00

100610015100110017510006100058100درصد




