أسئلة شائعة حول اختبار ® ACTالدولي المعتمد على الحاسب اآللي للطالب وأولياء األمور
والمرشدين
س :1متى سيبدأ ® ACTكاختبار معتمد على الحاسب اآللي؟
ج :من المقرر أن يتم إعطاء اختبار  ACTالمعتمد على الحاسب اآللي للممتحنين الدوليين للمرة األولى في سبتمبر/أيلول .2018
س :2هل سيكون هناك خيار لخوض االختبار المعتمد على النسخة الورقية بعد التدشين في سبتمبر/أيلول 2018؟
ج :ال ،سيكون اختبار  ACTالمعتمد على الحاسب اآللي هو الخيار الوحيد للطالب خارج الواليات المتحدة ،بما في ذلك كندا ،الذين
يخوضون اختبار  ACTالدولي في اليوم المحدد له.

س :3ينتاب العديد من الطالب القلق من عدم الحصول على درجة جيدة في االختبار المعتمد على الحاسب اآللي ألنهم لم يخضعوا
يتمرن الطالب على خوض اختبار  ACTالمعتمد على
لمثله من قبل .هل ستو ّفر  ACTفرصا ً تدريبية تحاكي االختبار؟ كيف ينبغي أن
ّ
الحاسب اآللي؟
ج :تخطط  ACTأن تقدّم تدريبا ً وأسئلة ممارسة في صيغة معتمدة على الحاسب اآللي ،بحيث يمكن للطالب الدوليين الحصول على
بعض الخبرة في خوض اختبار معتمد على الحاسب اآللي .من المهم االنتباه بأن االختالف الوحيد بين اختبار  ACTالمعتمد على
الحاسب اآللي والنسخة الورقية هو صيغة إعطاء االختبار فقط .لن يتغيّر اختبار  ACTبحد ذاته.
 ،)ACTو
ونتيجة لذلك ،فإن مواد التحضير لالختبار مثل The Official ACT Prep Guide
 ،)ACTوالبرامج التحضيرية
( ACT® Online Prepالتحضير لـ ® ACTعلى اإلنترنت) ،و Preparing for ACT
المرخصة رسميًا  -مثل ( ACT Student Journeyرحلة الطالب إلى  - )ACTالتي يقدمها شركاء  ACTالرسميون ،ستستمر في
تزويد الطالب بمعلومات وممارسات استثنائية ستساعدهم في االستعداد الختبار  ،ACTبغض النظر عمّا إذا كانوا يخوضون االختبار
عبر الكومبيوتر أو الورق .واعتبارً ا من مارس/آذار  ،2018ستقوم  ACTبتقديم ™( ACT® Academyأكاديمية  )ACTالتي تكون
مور ًدا مجانيًا على اإلنترنت تقدم اقتراحات مخصصة لمتطلبات الشخص لتمارين الممارسة والموارد استنا ًدا إلى نتائج التشخيص عبر
اإلنترنت.

س :4هل تخطط  ACTللح ّد من عدد تواريخ إعطاء االختبار؟
ج :ال .نحن نخطط فعالً مع تدشين اختبار  ACTالمعتمد على الحاسب اآللي زيادة عدد جلسات إعطاء االختبار من خمس جلسات إلى
حد أربع وعشرين جلسة ،اعتما ًدا على الموقع .تلتزم  ACTبمساعدة الطالب الدوليين في بلوغ أهدافهم التعليمية من خالل تقديم اختبارنا
في أكبر عدد من الدول وأكبر عدد ممكن من التواريخ ،مع الحفاظ على أمان االختبار وخفض تكاليفه.
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س :5هل سيكون االختبار المعتمد على الحاسوب المستخدم دوليا ً معادالً لالختبار المعتمد على النماذج الورقية المستخدم في الواليات
المتحدة األمريكية؟ كيف ستقارن الكليات بينهما؟
ج :نعم .إن االختالف الوحيد بين اختبار  ACTالمعتمد على الحاسب اآللي والنسخة الورقية هو صيغة إعطاء االختبار فقط .ستعني
الدرجات نفس الشيء وستستمر في استخدام المقياس المألوف من  .36-1إن الدرجات المبلَّغ عنها للكليات ستقدّم إلى مؤسسات ما بعد
المرحلة الثانوية ومرشدين شئون القبول في نفس الطريقة التي يتم التبليغ عنها اليوم .ووف ًقا لمعرفة  ،ACTلن يؤدي ذلك إلى أي توقعات
مختلفة بشأن المواعيد النهائية لتقديم الدرجات للطالب الذي خاضوا االختبار في بيئة معتمدة على الحاسوب اآللي.
س :6هل سيكون لنتائج االختبار المعتمد على الحاسوب اآللي نفس القيمة عند الجامعات؟ كيف ستقارن الجامعات النتائج مع النموذج
الورقي األمريكي؟
ج :نعم .ستعني الدرجات المحصّلة في النسخة المعتمدة على الحاسب اآللي الختبار  ACTكنفس الدرجات المحصّلة على النسخة
الورقية ،وستعاملها الجامعات بنفس الطريقة .سيتم إتمام دراسات بحثية تثبّت قابلية مقارنة درجات الوضعين وذلك قبل التدشين في
سبتمبر/أيلول .2018

س :7كم عدد األقسام التي ستكون في اختبار  ACTالمعتمد على الحاسب اآللي ،وكم عدد األسئلة في كل قسم؟
ج :سيكون هذا بالضبط كما هو في النسخة الورقية .سيكون الختبار  ACTنفس أقسام المحتوى األربعة ويستمر في قياس اللغة
اإلنجليزية ( 75سؤاالً) ،والرياضيات ( 60سؤاالً) والقراءة ( 40سؤاالً) والعلوم ( 40سؤاالً) ،مع قسم كتابة اختياري (سؤال واحد).

س :8كيف ستسير المواءمات مع هذه الصيغة الجديدة؟
ج :تبدي  ACTالتزاما ً لتقديم تقييم عالي الجودة الذي يتيح فرصا ً متساوية وتجربة اختبار نزيهة لجميع الطالب ،بما فيهم الطالب ذوي
اإلعاقات .ونتيجة لذلك ،ستواصل  ACTتوفير المواءمات للطالب المؤهلين .سيستمر الطالب في العمل مع المسئولين في المدارس
المحلية لطلب المواءمات المتاحة عبر نظام تيسير الوصول والمواءمات لالختبار
( Test Accessibility and Accommodations Systemالذي يُعرف باسمه المختصر .)TAA
س :9لماذا تقوم  ACTباالبتعاد عن النسخة الورقية إلى النسخة المعتمدة على الحاسب اآللي؟ هل هناك أي خطأ في االختبار الورقي
الحالي؟
ج :ال ،ليس هناك أي خطأ في االختبار الورقي الحالي؟ ومع ذلك ،سيوفّر اختبار  ACTالمعتمد على الحاسب اآللي تجربة شخصية
وآمنة وقابلة للقياس لمن يخوضون االختبار .إن  ACTبصدد االبتعاد عن االختبار الورقي من أجل تزويد الطالب بفرص أكثر لالختبار
وتوفير الدرجات بطريقة أسرع .على الرغم من عدم وجود أي خطأ في االختبار الورقي الحالي ،إال ّ أنّ رسالة  ACTهي مواصلة
البحث عن طرق لتلبية احتياجات عمالئها بشكل أفضل.
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س :10لماذا تبدأ  ACTاالختبار المعتمد على الحاسب اآللي على نطاق دولي؟ هل سيتم تقديمه في الواليات المتحدة؟
ج :بدأت  ACTبتقديم االختبار المعتمد على الحاسب اآللي في داخل الواليات المتحدة منذ ربيع عام  2015إلى الطالب الذين يخوضون
االختبار في برنامج االختبار على مستوى الواليات أو المناطق التعليمية ،حيث يخوض جميع الطالب اختبار  ACTفي المدرسة خالل
ساعات الدوام المدرسي .ولدى الواليات والمناطق التعليمية الخيار في استخدام نسخة االختبار المعتمد على الحاسب اآللي أو النسخة
الورقية.
س :11هل سأتمكن من خوض هذا االختبار المعتمد على الحاسب اآللي في مركز اختبار عادي أو في المدرسة الثانوية التابع لها.
ج :ال تتوفر ْ
بعد القائمة النهائية بأسماء مراكز االختبار التي ستعطي اختبار  ACTالمعتمد على الحاسب اآللي .ولتلبية الطلب المتزايد،
ستستخدم  ACTمجموعة من مراكز االختبار القائمة التي لديها القدرة التقنية إليتاء اختبار  ACTالمعتمد على الحاسب اآللي ومراكز
اختبار تجارية جديدة.
س :12متى يتوقع الطالب استالم درجاتهم؟
ج :يمكن أن يستلم الطالب الذين يخوضون اختبار  ACTكاختبار معتمد على الحاسب اآللي درجاتهم على االختبارات المتعددة الخيارات
في غضون يومين إلى ثالثة أيام بعد خوض االمتحان .سيستغرق الحصول على درجات اختبار  ACTالكتابي االختياري وقتا ً أكثر من
ذلك ،ألن المقاالت اإلنشائية ال يزال تصحيحها من قبل مصححين مدربين تدريبا ً مهنياً.
س :13هل يمكن أن تساعد  ACTفي إيجاد مركز اختبار للطالب الذين يواجهون صعوبة في إيجاد مقعد شاغر؟
ج :نعم ،إذا كان لديكم مسائل في هذا الشأن ،فيُرجى إرسال بريد إلكتروني إلى خدمة العمالء لدى  .ACTسيعمل ممثلونا على مساعدة
األفراد في أسئلة معينة متعلقة بالتسجيل والمواعيد .يمكن إيجاد نموذج البريد اإللكتروني هنا
https://www.act.org/content/act/en/contact-act.html

س :14ماذا سيكون رسم التسجيل للعام الدراسي 2019-2018؟
ج :تعمل  ACTحاليًا على تسعير الرسم للعام الدراسي  .2019-2018ينبغي أن تكون الرسوم المنشورة متاحة في صيف .2018

س :15هل سيتم إرسال النتيجة إلى الجامعات/الكليات بصورة تلقائية؟
ج :سيتم إرسال النتائج إلى الكليات والجامعات التي يختارها الممتحنون ،تمامًا كما هو الحال عليه اآلن .عند إعطاء الطالب اإلذن
إلرسال درجاتهم إلى جامعات معيّنة عن طريق إدراج أسمائها خالل عملية التسجيل ،فسيتم إرسالها بشكل تلقائي عند إتمام تصحيح
االختبار.

س :16هل سيظل ّ وقت االختبار نفسه لنسخة االختبار المعتمد على الحاسب اآللي الختبار  ACTكما هو حال ًيا الختبار الورقي؟
ج :تقوم  ACTفي الوقت الحالي بإجراء دراسات بحثية .ليس من المتوقع حدوث تغيير كبير في أوقات مواعيد االختبار في هذا الوقت.
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