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نحوۀپاسخگویےداوطلبانگروهآزمايشے
علوم تجربے در آزمون سراسری سال 1396
درسال  ،1396تعداد  518هزار و  149داوطلب گروه آزمايشي علوم تجربی در جلسه برای خواندن همۀ گزینهها را نداشتم و برای همین وقتی دیدم كه گزینه اول یا دوم
آزمون سراسری حضور داشتند و به چهار درس عمومی و پنج درس اختصاصی پاسخ به نظرم درست هستند آن را انتخاب کردم!)
دادند .در این میان ،تعدادی از داوطلبان توانستهاند درصدهای خوب و قابل قبولی
همچنین نباید به امید شانس و اقبال ،گزینهها را بدون دانش و دقت الزم انتخاب
کسب کنند ،و متأسفانه تعداد قابل توجهی از داوطلبان نيز ،که بدون مطالعه دقیق
کرد؛ پس اگر این روزها در درسی آمادگی ندارید باید در این شش ماه و نيم باقی
و عمیق درسهایشان در این جلسه حضور یافتهاند ،درصد خوبی در بعضی از دروس
مانده ،به مطالعه مباحثی از آن درس بپردازید تا بتوانید دست كم به چند سؤال
کسب نکردهاند .در جدول زیر ،آمار پاسخگویی کل داوطلبان گروه آزمايشي علوم
معدود در همان درس پاسخ دهید؛ زیرا کسب نمره منفی ،بسیار بدتر از به دست
تجربی خدمتتان ارائه میشود؛ البته قبل از آن ،برای بهره برداری هرچه بیشتر شما
آوردن درصد صفر است.
از این آمار ،توجه شما را به نکاتی چند در اين زمينه جلب میکنیم.
توجه داشته باشید که کنکور ،یک مسابقه است و قرار نیست كه شما به همه
هیچ درسی را رها نکنید
سؤالهای آن ،پاسخ صحیح بدهید؛ بلکه الزم است كه در مقایسه با سایر داوطلبان،
آیا میدانید که اگر یک داوطلب گروه آزمايشي علوم تجربی در سال گذشته ،فقط
وضعیت بهتری داشته باشید ،و این امر بدون دقت و هوشمندی در پاسخگویی به
به یک سؤال زیستشناسی پاسخ صحیح میداد ،و البته به هیچ یک از سؤالهای این
سؤالها به دست نخواهد آمد.
درس نیز پاسخ غلط نمیداد ،از  138هزار و  211داوطلب ( 26/67درصد داوطلبان)
درصد بهتری در این درس کسب میکرد؟ گاه از داوطلبان میشنویم که سؤالهای ذکر این نکته نیز مهم است که میانگین ذکر شده در هر سال ،یکسان نیست؛ برای
این یا آن درس در آزمون سراسری دشوار بود و آنها نتوانستند به اين گونه سؤاالت مثال ،در سال  ،92هیچ یک از داوطلبان ،در درسهای زیستشناسی و زبان و ادبیات
پاسخگو باشند .بدون شک ،در یک آزمون ملی مهم ،باید تعدادی از سؤالها دشوار فارسی ،به  100درصد سؤالها پاسخ صحیح ندادهاند ،اما در سال  ،93دو پذیرفتهشده
باشد تا بتواند به درستی سطح علمی داوطلبان را بسنجد؛ اما آیا تمامی سؤالهای یک در زیستشناسی و پنج نفر در زبان و ادبیات فارسی به  100درصد سؤالها پاسخ
درس دشوار هستند یا تعدادی از داوطلبان برخی از درسها را رها میکنند و در سر صحیح دادهاند .همچنین در سال  ،94دو نفر در درس زبان و ادبیات فارسی به
آزمون هم بدون دانش الزم ،به سؤالهای همان درس پاسخ میدهند؟ آیا نمیشود از  100درصد سؤالها پاسخ صحیح دادهاند و هیچ داوطلبی به  90درصد سؤالهای
 50سؤال زیستشناسی حداقل به  4یا  5سؤال پاسخ صحیح داد؟
زیستشناسی نیز پاسخ صحیح نداده است .در سال  9 ،95داوطلب در درس ادبیات
به  100درصد سؤالها پاسخ صحیح دادهاند و هیچ یک از داوطلبان به  100درصد
پس از همین امروز ،بیعالقگی یا ضعف علمی را بهانه نسازید و با برنامهریزی صحيح،
سؤالهای زیستشناسی پاسخ صحیح ندادهاند ،و در نهایت در سال  47 ،96داوطلب
برای همۀ درسها وقت بگذارید و مطمئن باشید که میتوانید به حداقلی از سؤالهای
در درس زبان و ادبیات فارسی و یک داوطلب در درس زیستشناسی به  100درصد
هر درس پاسخ صحیح بدهید و در آزمون سراسری نيز نتیجه بهتری کسب کنید.
سؤالها پاسخ صحیح دادهاند .همچنین در سال  ،94یک داوطلب به  100درصد
طي سالهای  92و 93
اهمیت این امر زمانی مشخص میشود که بدانیم برای موفقیت در آزمون سراسری ،سؤالهای زمینشناسی پاسخ صحیح داده است؛ در حالی که ّ
باید به همه دروس توجه داشت و نمیتوان چند درس را مطالعه کرد و یک یا دو و  95و  96هیچ یک از داوطلبان به  100درصد سؤالهای زمینشناسی پاسخ صحیح
ندادند؛ در ضمن تأثیر مثبت سوابق تحصیلی یک داوطلب نیز احتساب میشود
درس را رها نمود .
( 25درصد تأثیر مثبت سوابق تحصیلی داوطلب در آزمون کتبی نهایی سال سوم
فقط به سؤالهایی که بلدید ،پاسخ دهید
متوسطه و  5درصد تأثیر مثبت آزمون کتبی نهایی پیشدانشگاهی محاسبه میشود
گفتیم که بیش از  26درصد داوطلبان ،در درس زیستشناسی ،درصد منفی کسب )؛ یعنی ،امکان دارد كه داوطلبی در آزمون سراسری درصدهای مطلوبی کسب نکرده
کردهاند ،و متأسفانه در سایر دروس هم کما بیش شاهد همین وضعیت هستیم؛ باشد ،اما سوابق تحصیلی خوبی داشته باشد و سوابق تحصیلی مثبت ،در پذیرش
برای مثال ،در آزمون سراسري سال گذشته ( 51 )1396هزار و  436داوطلب در نهایی او مؤثر واقع شود.
درس فرهنگ و معارف اسالمی درصد منفی کسب کردهاند .آیا براستی این دسته از
داوطلبان توانایی این را نداشتند که به هیچ یک از سؤالهای معارف ،پاسخ صحیح در نهایت اینکه نباید تصور کرد یک داوطلب با به دست آوردن نمرههای منفی یا
بدهند؟ واقعیت این است که تعداد قابل توجهی از همین داوطلبان به برخی از سؤالها بسیار پایین در درسهای مختلف ،میتواند در رشتههای با آزمون یا روزانه پذیرفته
ال مسلط نبودهاند نیز پاسخ شود .اگر داوطلبانی را میشناسید که حتی در رشتههای روزانه با نمره منفی پذیرفته
پاسخ صحیح دادهاند ،اما چون به سؤالهایی که در آنها کام ً
دادهاند ،نمرۀ منفی کسب کردهاند؛ به عبارت دیگر ،تعداد قابل توجه پاسخهای غلط شدهاند ،دلیلش آن است که این افراد به احتمال قوی در سایر درسها نمره خوبی
آنها موجب شده است که تأثیر پاسخهای صحیح اين دسته از داوطلبان ،نیز از بین کسب کردهاند؛ برای مثال ،امکان دارد كه داوطلبی در درس ریاضی نمره منفی گرفته
باشد ،اما در درس زیستشناسی ،شیمی و دروس عمومی ،درصد باالیی به دست
برود.
آورده باشد؛ ضمن اینکه داوطلبانی که در آزمون سراسری نمره منفی میآورند ،در
میخواهیم بگوییم که آزمون سراسری ،عرصه آزمون و خطا نیست و نباید به سؤالها رشته محلهایی که مطلوب اکثر داوطلبان هستند ،پذیرفته نخواهند شد.
سرسری پاسخ داد (گاه میشنویم که داوطلبی میگوید حوصله کافی یا زمان الزم
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نفرات برتر کنکور چه درصدهایی میآورند؟
«اگر زیستشناسی را خوب بزنید ،قبولی شما در آزمون سراسری تضمین شده است،».
« اهمیت عربی از همۀ درسهای عمومی بیشتر است ،چون بچهها به سؤالهای این
درس خوب پاسخ نمیدهند».
شبیه جمالت فوق را دربارۀ هر درسی از سوی برخی از مؤسسههای آموزشی یا
مدرسان کنکور میشنویم؛ افرادی که مدعی هستند اگر در یک درس یا تعدادی از
دروس ،درصد خوبی کسب کنید ،رتبه خوبی در آزمون سراسری به دست میآورید؛
اما درصد رتبههای برتر آزمون سراسری ،بیانگر چیز دیگری است .میبینید که
میانگین داوطلبان برتر ،در همۀ دروس آزمون سراسری به طور نسبی یکسان است؛
به عبارت دیگر ،داوطلبان برتر برای موفقیت و کسب درصد خوب در همۀ دروس
تالش میکنند.
در زیر ،میانگین درصد  1000نفر اول کشوری گروه آزمايشي علوم تجربی 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.

