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ــرى،  167 هزار و746داوطلب در گروه آزمايشي  علوم  ــته در آزمون سراس ــال گذش س
رياضى و فنى در جلسه آزمون حضور داشتند كه از اين ميان، 140 هزار و 455 داوطلب 
ــؤال هاى  درس رياضى پاسخ صحيح داده اند. همچنين هيچ يك  به كمتر از 10درصد س
از پذيرفته شدگان گروه آزمايشى علوم رياضى و فنى در آزمون سراسرى  به  100درصد 

سؤال هاى درس هاى  ادبيات، رياضى و شيمى پاسخ صحيح نداده اند .
ــدگان با آزمون  ــده درباره وضعيت پذيرفته ش همان طور كه در ابتدا گفتيم، آمار ذكر ش
ــي علوم رياضى و فنى است، نه كل داوطلبان اين گروه آزمايشى؛ يعنى، اگر  گروه آزمايش
ــى را بررسى كنيم، بدون شك، تعداد  داوطلبانى  وضعيت كل داوطلبان اين گروه آزمايش
ــخ صحيح داده اند،  ــؤال هاى درس رياضى پاس ــه در اين آزمون به كمتر از 10درصد س ك

بيشتر خواهد بود . 
ــى علوم  ــته هاى گروه آزمايش ــتر رش مى خواهيم بگوييم با اينكه درس رياضى براى بيش
رياضى و فنى،  باالترين ضريب را دارد، تعداد قابل توجهى از داوطلبان اين گروه آزمايشى 
بدون آمادگى الزم براى اين درس مهم در آزمون  سراسرى شركت  مى كنند، و  همچنين 
آمار  ذكر شده، بيانگر آن است كه اگر داوطلبى حتى به يك سؤال درسى كه در آن ناتوان 
است و ضعف دارد پاسخ صحيح بدهد (و به هيچ يك از  سؤال هاى همان درس پاسخ غلط 
نيز ندهد) از تعداد قابل توجهى از داوطلبان شركت كننده در آن گروه آزمايشي، وضعيت 

بهترى خواهد داشت. 

ــابقه است و قرار نيست كه شما به  ــده، تأييدى است بر اينكه كنكور يك مس آمار ارائه ش
همه سؤال هاى آن پاسخ صحيح بدهيد؛ بلكه الزم است كه در مقايسه با ساير داوطلبان، 
وضعيت بهترى داشته باشيد، و اين امر بدون دقت و هوشمندى در پاسخگويى به سؤال ها 

به دست نخواهد آمد. 
ذكر اين نكته مهم است كه ميانگين نمرات هر سال يكسان نيست؛ براى مثال، سال  93، 
در درس عربى و فرهنگ و معارف اسالمى، هيچ يك از داوطلبان  به  100 درصد سؤال ها 
پاسخ صحيح نداده اند؛ اما سال  94 ،  228 داوطلب به 100درصد سؤال هاى عربى و 213 
نفر به 100درصد سؤال فرهنگ و معارف اسالمى  پاسخ صحيح داده اند. همچنين براى 
پذيرفته شدن در رشته هاى با آزمون، سوابق تحصيلى يك داوطلب نيز  محاسبه مى شود 
ــوابق تحصيلى داوطلب در آزمون كتبى  ــرى بر پايه  س (25درصد نمره كل آزمون سراس
ــت) ؛ يعنى، امكان دارد كه داوطلبى در آزمون سراسرى   ــال سوم   متوسطه اس نهايى س

درصدهاى مطلوبى كسب نكرده باشد، اما سوابق تحصيلى خوبى داشته باشد .
ــته محل هاى روزانه، شبانه، غيرانتفاعى،   گفتنى است كه رشته هاى با آزمون شامل رش
پيام نور، تربيت معلم، پرديس خودگران و مجازي مى شود كه با آزمون سراسرى دانشجو 
مى پذيرند؛ يعنى، داوطلبان براساس نتيجه كارنامه خود مى توانند رشته هاى مورد نظر را 

انتخاب كنند.  

وضعيت پاسخگويي داوطلبان گروه آزمايشى علوم رياضى و وضعيت پاسخگويي داوطلبان گروه آزمايشى علوم رياضى و 

فنىفنى   در آزمون سراسري در آزمون سراسري13941394

ميانگين و فراواني نمرات خام دروس عمومي حاضران در جلسه در رشته هاي با آزمون گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

محدوده نمرات
زبان خارجيفرهنگ و معارف اسالميزبان عربيزبان و ادبيات فارسي

ميانگينتعدادميانگينتعدادميانگينتعدادميانگينتعداد

-33.33_-302-33.001-30.003-33.002-33.00
-30_-20210-22.0063-22.0076-22.00145-23.00
-20_-103255-12.00666-13.001180-13.011076-13.06

-10_035341-2.00336690.0015547-2.00547490.00
0_10447885.00439505.00237245.00313774.00

10_203914615.014315714.002810615.002120814.00
20_302130924.001828524.002218125.001296825.00
30_401294134.001052734.002220735.001151035.00
40_50551944.00570245.041617345.00863645.00
50_60318254.00429155.021501255.00810155.00
60_70125564.00270765.001035965.00619165.00
70_8058774.00227575.00819274.00567575.00
80_9017484.00150285.00363584.00390985.00
90_1003792.0072393.00113893.00163393.00
1000228100.00213100.00566100.00درصد
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ميانگين و فراواني نمرات خام دروس اختصاصي حاضران در جلسه در رشته هاي با آزمون گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

محدوده نمرات
شيميفيزيكرياضي

ميانگينتعدادميانگينتعدادميانگينتعداد

-33.33_-301-33.0002-33.00

-30_-205-21.0418-22.0043-22.03

-20_-10584-12.00465-13.061120-12.00

-10_067792-1.0248370-1.07733590.00

0_10720733.00667174.00657174.00

10_201449114.002592114.001754814.00

20_30607024.001129524.00539724.00

30_40332034.00673434.00259334.00

40_50176944.00359344.00114044.00

50_6097054.00235154.0051154.00

60_7045864.00124864.0019464.00

70_8017174.0072574.008473.00

80_904184.0325884.003284.00

90_100192.004893.08693.00

10003100.000درصد

*33/33-   درصد به معناى آن است كه داوطلب به همه سؤال هاى يك درس پاسخ منفى داده است.


