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نحوه پاسخگویی داوطلبان
گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
در آزمون رسارسی 1396

در آزمون سراسری سال  137 ،1396هزار و  652داوطلب گروه آزمایشی علوم ریاضی و
فنی در جلسه آزمون حضور داشتند که از این میان 109 ،هزار و  846داوطلب به کمتر
از  10درصد سؤالهای درس ریاضی پاسخ صحیح دادند .در درس فیزیک نیز  105هزار
و  448داوطلب و در درس شیمی  93هزار و  917داوطلب به کمتر از  10درصد سؤالها
پاسخ صحیح دادهاند .همچنین هیچ یک از داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
در آزمون سراسری به  100درصد سؤالهای درسهای ریاضی ،فیزیک و شیمی پاسخ
صحیح ندادند.
به عبارت دیگر ،با اینکه دروس اختصاصی ،باالترین ضریب را دارد ،تعداد قابل توجهی
از داوطلبان این گروه آزمایشی ،بدون آمادگی الزم برای پاسخگویی این درسهای مهم،
در آزمون سراسری شرکت میکنند .همچنین آمار ذکر شده ،بیانگر آن است که اگر
داوطلبی حتی به یک سؤال درسی که در آن ناتوان است و ضعف دارد پاسخ صحیح بدهد
(و ضمناً به هیچ یک از سؤالهای همان درس نیز پاسخ غلط ندهد) از تعداد قابل توجهی
از داوطلبان این گروه آزمایشی ،وضعیت بهتری خواهد داشت.
آمار ارائه شده ،تأییدی است بر اینکه کنکور ،یک مسابقه است و قرار نیست كه شما به

همه سؤالهای آن پاسخ صحیح بدهید؛ بلکه الزم است كه در مقایسه با سایر داوطلبان،
وضعیت بهتری داشته باشید ،و این امر بدون دقت و هوشمندی در پاسخگویی به سؤالها،
به دست نخواهد آمد در این جدول ،غیر از داوطلبانی که به تمامی سؤالها پاسخ غلط
داده و در نتیجه درصد  -33را کسب کردهاند و داوطلبانی که به  100درصد سؤالها پاسخ
صحیح دادهاند ،سایر داوطلبان در گروههای  10درصدی مورد بررسی قرار گرفتهاند؛ یعنی
داوطلبانی که به  90تا  99/99درصد سؤالهای یک درس پاسخ صحیح دادهاند ،در گروه
 90 - 100درصد آمدهاند یا داوطلبانی که به  9/99درصد تا  0درصد سؤالها پاسخ صحیح
دادهاند در گروه  0 - 10درصد محاسبه شدهاند.
ذکر این نکته ،مهم است که میانگین ذکر شده هر سال یکسان نیست؛ برای مثال ،سال
 ،93در درس عربی و فرهنگ و معارف اسالمی ،هیچ یک از داوطلبان به  100درصد
سؤالها پاسخ صحیح ندادهاند ،اما سال  228 ،94داوطلب به 100درصد سؤالهای عربی
و  213نفر به  100درصد سؤالهای فرهنگ و معارف اسالمی پاسخ صحیح دادهاند .سال
 95این تعداد به ترتیب  44و  39داوطلب و سال  32 ،96و  3داوطلب بوده است.
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میانگین و فراوانی نمرات خام دروس عمومی شرکت کنندگان
(حاضران در جلسه) در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

میانگین و فراوانی نمرات خام دروس اختصاصی شرکت کنندگان
(حاضران در جلسه) در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

نفرات برتر گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی چه درصدهایی آوردهاند؟
«اگر یک درس اختصاصی را  100درصد بزنید  ،حتما رتبۀ دو رقمی میآورید».
این جمله را بارها از زبان داوطلبان کنکور شنیدهایم؛ افرادی که بر اساس شایعاتی که شنیدهاند ،تصور میکنند اگر روی یک درس که نقطۀ قوت آنهاست،
سرمایه گذاری کنند و تالش کنند تا به  100درصد سؤالهای آن پاسخ صحیح بدهند ،رتبۀ ایده آلی در آزمون سراسری کسب خواهند کرد .این افراد در
غم خود را صرف فراگیری یک درس میکنند و با این کار خود ،دو آسیب جدی میبینند :از یک سو احتمال اینکه بتوانند به  100درصد
هم و ّ
نتیجه ،تمام ّ
سؤالهای یک درس پاسخ صحیح بدهند ،بسیار کم خواهد بود (تصور کنید که داوطلبی که خود را برای پاسخگویی به  100درصد سؤالهای یک درس
آماده کرده است ،اگر ناگهان با سؤالهایی مواجه شود که نتواند به تعدادی از آنها پاسخ بدهد ،روحیۀ خود را از دست میدهد و حتی امکان دارد كه در حد
دانش و اطالعات خویش نیز نتواند به سایر دروس پاسخ دهد) و از سوی دیگر ،از درسهای دیگر باز میمانند و نمیتوانند در سطح مناسبی به سؤالهای
سایر دروس پاسخ دهند.
در زیر ،میانگین درصد  1000نفر اول کشوری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در تمامی دروس آزمون سراسری ارائه شده است .همچنین در هر درس،
بهترین درصد و بدترین درصد در بین  1000نفر اول آمده است .توجه داشته باشید که این آمار ،برای آزمون سراسری سال  1396است و میانگین
ذکر شده در هر سال تغییر میکند.
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