أسئلة شائعة حول اختبار ® ACTالدولي المعتمد على الحاسب اآللي للمنسّقين والمواقع
أسئلة بشأن مراكز االختبار
س :1هل يمكن للمدارس اختيار يوم واحد معين فقط إلعطاء االختبار؟ على سبيل المثال ،قد يصعب على بعض المدارس إعطاء
االختبارات في يوم الجمعة ألنه يوم دراسي.
ج :نعم ،سيتم التعامل مع ذلك خالل عملية تأسيس مراكز االختبار القادمة ،مع تحديد المراكز لجلسات االختبار استنا ًدا إلى طلبها المحلي.

س :2كم يلزم على المراقبين البقاء في الموقع؟
ج :خمس ساعات ونصف الساعة ( )5,5هي أقل مدة لبقاء المراقب في الموقع وأقصاها هي طوال يوم االختبار بكامله .ستختار مراكز
االختبار كيفيّة توظيف موظفيها وأي اعطاءات لالختبار يرغبون في تغطيتها.
س :3ما هو اإلطار الزمني لتوفير مواقع محددة لالختبار المعتمد على الحاسب اآللي؟
ج :ستصدر  ACTمواقع االختبار المعتمد على الحاسب اآللي في يوليو/تموز من عام  2018عند فتح التسجيل .وكما هو الحال حاليًا،
سيتم تحديث قائمة المراكز المتاحة باستمرار ،مع التغييرات الصادرة من مراكز االختبار.

س :4إذا لم يكن مركز االختبار مستعدًا إلعطاء نسخة االختبار المعتمد على الحاسب اآللي الختبار  ،ACTفهل يمكنه بدء إعطاء ذلك
في وقت الحق من دورة االختبار؟
ج :نعم .يرجى المالحظة أنه اعتبارً ا من سبتمبر/أيلول  ،2018لن يكون هناك مراكز اختبار معتمد على الورق خارج الواليات المتحدة.
ي من اعطاءات االختبارات المعتمدة على الحاسب اآللي يرغب أن يفتحها خالل عملية تأسيس مراكز
يمكن لمركز االختبار أن يقرر أ ّ
االختبار.

س :5فيما يخص المراكز الحالية التي ال يكون لديها مختبر حاسب آلي ،فهل يمكن لطالبهم خوض االختبار المعتمد على الحاسب
اآللي؟
ج :سيتمكن الطالب من اختيار مركز االختبار الذي يمكنهم الذهاب إليه عند التسجيل عبر اإلنترنت لخوض اختبار  .ACTسيتم الموافقة
على مراكز االختبار خالل عملية تأسيس مراكز االختبار في ربيع .2018
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س :6ما هو نوع التوظيف المطلوب في المركز؟
ج :لن يتغير التوظيف بشكل كبير من المتطلب الحالي؟

نظرا لوجود أربع جلسات لكل اختبار ،اثنتان يوم الجمعة واثنتان يوم السبت ،فهل سيتمكن منسق االختبار نفسه من العمل في
سً :7
جميع الجلسات األربع؟
ج :نعم ،يمكن لمنسّقي االختبارات أن يعملوا جميع الجلسات األربع إذا اختاروا ذلك.
س :8هل يمكن لمركز االختبار اختيار الجلسة التي سيتم فتحها؟ أو هل سيتم اختيار ذلك عشوائ ًيا من قبل الطالب ونحن (كمشرفين في
مراكز االختبار) نحتاج أن نكون في المدرسة (أو مركز االختبار) طوال اليوم ،وعطلة نهاية األسبوع؟
ج :يمكن لمراكز االختبار اختيار الجلسات التي سيتم فتحها أثناء عملية تأسيس مراكز االختبار .يختار الطالب أي مركز اختبار للذهاب
إليه ،استنا ًدا إلى التواريخ التي يكون فيها مركز االختبار مفتوحً ا ،أثناء تسجيلهم عبر اإلنترنت الختبار  .ACTإذا اخترت جلسة بعد
الظهر ،فيجب ملء الجلسة الصباحية قبل أن يتمكن الطالب من اختيار اختبار بعد الظهر.

التدريب
س :9هل سيكون هناك أي دورات تدريبية حول إعطاء اختبارات االختبار المعتمد على الحاسب اآللي؟
ج :سيكون هناك كتيّبات وستقوم  ACTبوضع خطة تدريبية .سيمرّن اختبار الجاهزية المسئولين على المكونات التقنية إليتاء االختبار.

س :10هل لدى مراكز االختبار خيار االختيار ألي من إطارات االختبار ،وأي تاريخ اختبار ،وأي جلسة (صباحية أو بعد الظهر) التي
تقدمها أو تتوقع أن تقدمها لجميع الجلسات األربع إلطار اختبار معين؟
ج :يمكن لكل مركز اختبار اختيار أي اختبار يودّون إعطائه خالل عملية التأسيس في أوائل عام .2018

س :11هل سيبقى توقع وجود مشرف واحد لكل  25طالبا ً في كل غرفة؟
ّ
التوظف مماثالً لما هو عليه حاليًا.
ج :نعم ،سيظل
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مواصفات موقع االختبار وسياسات يوم االختبار
س :12هل يتوجب وجود عجالت على الكراسي والمقاعد المبطنة؟
ّ
المبطنة ،إال ّ إنه ال يشترط
ج :سيتبع الجلوس سياسات وإجراءات الجلوس الحالية الخاصة بـ  .ACTيمكن استخدام العجالت والمقاعد
وجودها.

س:13هل وجود مساحة تخزين آمنة للمرشحين من أحد المتطلبات؟
ج :كال ،ال يكون هذا من متطلبات إعطاء االختبار المعتمد على الحاسب اآللي الختبار .ACT

س :14ما هي الترتيبات الالزمة في غرفة االختبار؟ على سبيل المثال ،ما هي المسافة الالزمة بين كل حاسب آلي وآخر وكيف يمكن
ترتيب تموضعها؟
ج :يجب على ترتيبات الجلوس التقليل من احتمال وقوع أي سلوك محظور .في جميع الحاالت ،من المهم جدًا أال يتمكن الممتحنون من
رؤية شاشات بعضهم البعض .ستكون المتطلبات التفصيلية متاحة لمراكز االختبار للرجوع إليها ،كجزء من عملية تأسيس مراكز
االختبار.

س :15هل يجوز للطالب إحضار أجهزة الحاسب اآللي الخاصة بهم لخوض االختبار وما هي المبادئ التوجيهية في هذا الشأن؟
ج :ال ،لن يُسمح للطالب استخدام أجهزة الحاسب اآللي الخاصة بهم .وألجل ضمان أعلى مستوى من األمان لالختبار ،يجب على مركز
االختبار تأمين أجهزة الحاسب اآللي المستخدمة الختبار الطالب والتح ّكم بإعداداتها عن كثب .سيزود كل مركز اختبار أجهزة الحاسب
اآللي إلعطاء االختبار المعتمد على الحاسب اآللي الختبار  .ACTفي طريقة االختبار المعتمد على الحاسب اآللي ،يجب أن يتم إعطاء
اختبار  ACTعلى حاسب آلي يمتلكه مركز االختبار ولديه حقوق إدارية عليه .ال يمكن للطالب أن يمتلك حقوق الجهاز اإلدارية .إذا
كانت المدرسة تزوّ د طالبها بأجهزة الحاسب المحمول ،ويريد الطالب استخدام ذلك الجهاز لالختبار ،فإن مدرسة الطالب ال تملك حقوقاً
إدارية للحاسب اآللي المحمول ،وال يمكن استخدام الحاسب المحمول ،بغض النظر عمّا إذا كان الطالب يختار االختبار في ذلك الموقع.

س :16هل يسمح إعطاء الورق للطالب لحل أسئلة الرياضيات والعلوم؟ إذا كان األمر كذلك ،فمن سيقدم الورق؟
ج :نعم ،سيُسمح استخدام ورق مسودّة .قد تحتاج المواقع تقديم ورق مسودّة .يتم حاليًا تطوير تفاصيل خاصة بهذه السياسة.

س :17هل ستصبح تذاكر الدخول غير ورقية (أي يجب أن تكون على شاشات الحاسب اآللي الخاصة بهم قبل تسجيل الدخول إلى
االختبار)؟
ج :يتم حاليًا تطوير تفاصيل خاصة بهذه السياسة.
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س :18بموجب أنموذج االختبار المعتمد على الحاسب اآللي ،هل سيكون هناك تغيير في سياسة التغيير المعنية بخيار االنتظار
( )Standbyوخيار االختبار ()Test؟
ج :ال تزال  ACTبصدد تحديد ما إذا سيكون هناك خيار االنتظار مع االختبار المعتمد على الحاسب اآللي .إن تغييرات خيار االختبار
قيد المراجعة.

س :19ال تسمح بعض االختبارات األمريكية مثل  GREو  TOEFLللطالب إحضار أي نوع من الساعات أو ارتدائها أثناء وقت
خوض االختبار .هل ستسري هذه السياسة أيضا ً على الطالب في أنموذج االختبار المعتمد على الحاسب اآللي؟
ج :سيُسمح للطالب ارتداء الساعات المقبولة وف ًقا لبنود وشروط  .ACTيحظر جلب أو ارتداء أي ساعة بقدرات التسجيل أو الكاميرا أو
اإلنترنت أو التواصل أو اآللة الحاسبة (مثل الساعة الذكية أو شريط اللياقة البدنية) .قد يكون لدى مركز االختبار إجراءات إضافية يجب
على الممتحن االلتزام بها أيضًا.

س :20هل يمكن للطالب استخدام اآلالت الحاسبة الخاصة بهم الختبار الرياضيات؟ إذا كان ذلك ممكناً ،فما هي متطلباتها و/أو
قيودها؟
ج :سيُسمح للطالب استخدام اآلالت الحاسبة المقبولة بموجب سياسات  .ACTيُرجى االنتباه أنه لن يتم توفير اآلالت الحاسبة المتواجدة
على شاشة الحاسب اآللي أو يُسمح باستخدامها أثناء االختبار.
س :21هناك فترة استراحة تتراوح بين  10دقائق و 15دقيقة بعد االختبار الثاني بالنسبة الختبار  ACTالمعتمد على الورق.
وعليه ،كم عدد الدقائق ( 10أو  )15التي ستسري على فترة االستراحة الختبار  ACTالمعتمد على الحاسب اآللي؟ هل سيقوم نظام
االختبار باحتساب وقت االستراحة على الشاشة تلقائ ًيا؟
ج :ستتبع فترات االستراحة لالختبار المعتمد على الحاسب اآللي فترات االستراحة لالختبار المعتمد على الورق عن كثب.

س :22هل ينبغي أن يبدأ اختبار  ACTالمحوسب في نفس الوقت الذي يبدأ فيه اختبار  ACTالمعتمد على الورق لجميع الطالب في
جميع األقسام؟
ج :حاليًا ،سيكون وقت حضور جلسة الصباح في موعد ال يتجاوز الساعة  8:00صباحً ا ،وحضور جلسة بعد الظهر في موعد أقصاه
 1:30مساءً.

أسئلة بشأن التكنولوجيا
التكنولوجيا في مراكز االختبار التي ال تكون مرتبطة بإعداد الكمبيوتر
س :23هل من الضروري وجود جهاز  DVD/CCTVللمراقبة وإبقاء التسجيل لمدة  30يوماً؟
ج :ال تقوم جميع مراكز االختبار باستخدام أجهزة المراقبة  .DVD / CCTVومع ذلك ،تشترط بعض المؤسسات ذلك ألسباب أمنية
مختلفة .ستكون عملية التنشيط هذه مشابهة ج ًدا لتلك العملية المستخدمة حاليًا .سيوفر كتيّب إعطاء االختبار لالختبارات المعتمدة على
الحاسب اآللي معلومات معيّنة بشأن سياسات المراقبة والتسجيل.
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س :24هل يتطلب وجود طابعة خارج منطقة االختبار؟
ج :يُشترط إمكانية الوصول إلى طابعة .من المستحسن أن تكون الطابعة المستخدمة خارج منطقة االختبار للحد من إلهاء الطالب.
التكنولوجيا المتعلقة بإيتاء االختبار وإعطائه
س :25هل تكون األسالك الصلبة من المتطلبات؟
ج :إن توصيل األسالك الصلبة هو الشرط الحالي .تستكشف  ACTالمتطلبات حول استخدام الشبكات الالسلكية لتوصيل االختبار المعتمد
على الحاسب اآللي.

س :26هل يتطلب أن يكون االختبار متصالً باإلنترنت أثناء كل مدته أو يفقد سبل االتصال باإلنترنيت؟
ج :ستحتاج مواقع االختبار االتصال باإلنترنت لتنزيل محتوى االختبار قبل إعطاء االختبار وإرسال اإلجابات بعد إعطائه .ستستخدم
 ACTنظامًا يسمح لالختبار االستمرار خالل انقطاع اإلنترنت ،ما دام االتصال بالشبكة المحلية غير متأثر.

س :27ماذا ستكون اإلجراءات إذا كانت سرعة اإلنترنت بطيئة للغاية ،أو إذا تم انقطاع اإلنترنت كل ًيا أثناء االختبار؟ (على سبيل
المثال ،هل يمكن نقل المرشحين من جلسة الصباح إلى جلسة بعد الظهر ،أو من يوم الجمعة إلى يوم السبت في مثل هذا االحتمال؟) هل
سيتم فقدان اإلجابات التي سبق إكمالها في حالة انقطاع اإلنترنت؟
ج :سيتم تنزيل االختبار وإيتائه من جهاز محلي لكي يعمل على مستوى الشبكة المحلية بدالً من سرعات اإلنترنت .ال تؤثر سرعة
اإلنترنت إال ّ على الوقت المستغرق لتنزيل االختبار فقط .في حالة حدوث ذلك ،يجب على مركز االختبار االتصال بفريق الدعم الفني
للحصول على إرشادات .سيكون هناك استثناءات (على سبيل المثال تعطيل التيار الكهربائي أو وجوب إخالء غرفة االختبار) التي قد
تتطلب إعادة جدولة موعد االختبار ،وسيتم مراجعتها على أساس كل حالة على حدة.

س :28ما نوع مورد (موارد) تكنولوجيا المعلومات التي ستحتاج إليها مراكز االختبار لدعم االختبار المعتمد على الحاسب اآللي؟
ج :يلزم توفير موظفين تقنيين لفحص الجاهزية/االستعداد قبل يوم االختبار وفي يوم االختبار.

س :29هل سيتم إقفال المتصفح لضمان عدم إمكانية فتح النوافذ األخرى أثناء االختبار؟
ج :نعم ،سيتم إقفال المتصفح.
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س :30هل يعتمد االختبار كل ًيا على المتصفح ،أو هل من الضروري وجود بعض البرمجيات األخرى؟
ج :يعتمد االختبار على المتصفح ،ولكن سيتعين على مواقع االختبار تنزيل برنامج للمتصفح اآلمن.

س :31ماذا يحدث في حالة انقطاع أو قصور في التيار الكهربائي؟
ج :سيتم توفير معلومات حول الدعم الفني والدعم أثناء يوم االختبار في كتيّب إعطاء االختبار والدليل الفني.

س :32في حالة تعطل جهاز الحاسب اآللي ،هل س ُيعطى الممتحنين وق ًتا إضاف ًيا لتسجيل الدخول إلى جهاز آخر؟
ج :نعم ،سيتم إيقاف وقتهم مؤق ًتا في حالة حدوث ذلك للسماح بالوقت الكافي لتسجيل الدخول إلى جهاز حاسب آلي آخر.

س :33هل يلزم وجود شاشة مقاس  19بوصة؟ إذا كان األمر كذلك ،فإن ذلك سيحدد ما إذا كان يمكن استخدام أجهزة الحاسب اآللي
المحمولة بدالً من أجهزة الحاسب اآللي المكتبية أو ال .هل يلزم وجود أجهزة الحاسب اآللي المكتبية؟
ج :كال ،ال يلزم وجود شاشة مقاس  19بوصة ،وال أجهزة الحاسب اآللي المكتبية .تقوم  ACTفي الوقت الحالي بإجراء دراسات بحثية
ألجل تحديد أصغر حجم شاشة يمكن استخدامها .قد يتبع إصدار المبادئ التوجيهية الخاصة بحجم الشاشة بعد اكتمال الدراسات البحثية.

س :34هل سيتم حفظ اإلجابة تلقائ ًيا أثناء االختبار؟ إذا كان هناك أي مشكلة فنية أو إلكترونية ،فهل سيستأنف االختبار في الجلسة
المحددة على الفور دون فقدان أي إجابات؟
ج :يتم حفظ اإلجابات على أسئلة االختبار والمقال اإلنشائي أثناء تقدّم االختبار .وإذا توقف االختبار بسبب مشكلة فنية أو إلكترونية،
فيمكن إعادة بدء االختبار وسيستأنف دون فقدان اإلجابات ألسئلة االختبار وسيستمر بمقدار وقت االختبار المتبقي.

أسئلة بشأن المواءمات
س :35هل سيتم إرسال مواءمات  ACTالورقية في وقت أبكر مما هو عليه اآلن؟
ج :ينبغي تقديم طلبات الحصول على مواءمات بنفس الطريقة التي يتم التقديم لها لعملية االختبار الحالي .ستصل مواد المواءمة في نفس
اإلطار الزمني كما هي عليه في الوقت الحالي.
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أسئلة عامة بشأن االختبار المعتمد على الحاسب اآللي الختبار ACT
س :36متى تكون اختبارات الممارسة/التحضير لالختبار /المحاكاة التجريبية متوفرة من  ACTلنسخة االختبار المعتمدة على
الحاسب اآللي للطالب لكي يتمرنوا عليها ويشعرون بارتياح نحو االختبار.
ج :تعمل  ACTحاليًا مع شركائنا في إعداد نظام على اإلنترنت لتقديم اختبار الممارسة .ينبغي أن يكون اختبار الممارسة متاحً ا هذا
الصيف قبل أول إعطاء لالختبار المعتمد 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
( )ACTمورد مجاني على
( ACT® Online Prepالتحضير لـ ® ACTعلى اإلنترنت) ،و Preparing for ACT
اإلنترنت) البرامج التحضيرية 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 :37هل سيتم االنتقال في كندا إلى إيتاء االختبار المعتمد على الحاسب اآللي الختبار  ،ACTأو سيبقى إعطاء االختبار على ورق؟
ج :ستنتقل كندا إلى االختبار المعتمد على الحاسب اآللي .سيقدم كل موقع ال يكون من ضمن األراضي التابعة للواليات المتحدة اختبار
 ACTعبر الحاسب اآللي.

األمان
س :38هل كان هناك أي مسألة أمنية على نطاق كبير لالختبار المعتمد على الحاسب اآللي في الواليات المتحدة؟ هل فكرت ACT
ً
مليا في كيفية التصدي لهذا الخطر؟
ج :كما هو الحال مع االختبارات الورقية ،تخضع االختبارات المعتمدة على الحاسب اآللي لمسائل أمان االختبار .يدرك مهنيون أمان
االختبار التابعون لـ  ACTالتهديدات ويعملون باستمرار لضمان اإلعطاء اآلمن الختبار  ACTالمعتمد على الحاسب اآللي.
س :39هل سيكون االختبار الدولي المعتمد على الحاسب اآللي في عام  2018تقيي ًما معتمدًا على ( CATاختبار تكييفي على
الحاسب اآللي)؟
ج :ال ،لن يكون االختبار الدولي لعام  2018اختبار تكييفي على الحاسب اآللي .ستكون التقييمات الدولية لعام  2018اختبارات خطية
معتمدة على الحاسب اآللي.

التعويض لمركز االختبار
س :40هل سيتغير أنموذج الدفع لالختبار المعتمد على الحاسب اآللي؟
ج :يتم حاليًا تطوير تفاصيل خاصة بالتعويض.
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س :41هل سيستمر التعويض كما هو عليه اآلن ،ويزداد بعدد الجلسات؟
ج :يتم حاليًا تطوير تفاصيل خاصة بالتعويض.

تجربة الطالب
س :42هل سيكون لالختبار مقاطع موقوتة أو هل سيتمكن الطالب من االنتقال من اختبار إلى التالي بأنفسهم.
ج :ستكون نفس مقاطع الموضوع جزءًا من اختبار  ACTالمعتمد على الحاسب اآللي وسيتم توقيت جميع المقاطع.

س :43هل سيكون بإمكان الطالب تخطي األسئلة أو العودة إلى األسئلة السابقة (في نفس قسم االختبار) لمراجعة اإلجابات أو
تغييرها؟
ّ
تخطي اإلجابات أو مراجعتها أو تغييرها في نفس قسم االختبار خالل الوقت المخصص.
ج :نعم ،سيتمكن الطالب من

س :44هل سيتم في البداية عرض درجات اختبار االختيار من متعدد (بدون درجات الكتابة) على الشاشة تحت أنموذج االختبار
المعتمد على الحاسب اآللي عبر اإلنترنت في يوم االختبار ،وليس الح ًقا من خالل حساب  ACTعلى الويب؟
ج :ال .قد تكون درجات قسم االختيار من متعدد لالختبار متاحة للطالب على حساب الطالب في  ACTفي وقت مبكر بعد يومين إلى
ثالثة أيام بعد االختبار.

س :45متى سيتم إصدار النتيجة النهائية (درجات االختيار من متعدد  +درجات الكتابة) وكيف يمكن للطالب مشاهدة نتائجهم؟
ج :قد تكون درجات قسم االختيار من متعدد لالختبار متاحة للطالب على حساب الطالب في  ACTفي وقت مبكر بعد يومين إلى ثالثة
أيام بعد خوضهم لالختبار .يتم إصدار كشف الدرجات عادة في غضون  2إلى  8أسابيع من تاريخ االختبار .سيتم نشر درجات الكتابة
عبر اإلنترنت بمجرد أن تصبح جاهزة ،ويكون ذلك عادة بعد أسبوعين من إصدار درجات االختيار من متعدد لالختبار .ال يتم اإلعالن
عن الدرجات بصورة رسمية إال ّ بعد أن يتم إضافة درجات الكتابة.

س :46يسافر العديد من الطالب عبر البلدان والمدن لخوض االختبار وينتابهم قلق إزاء تعطيل غير متوقع في الشبكة ومحطات العمل
في مراكز االختبار .هل سيكون هناك أي اختبار  ACTمحوسب فوري بديل في نفس يوم االختبار أو في اليوم التالي ليتمكنوا من عمل
الترتيبات لحجز الفنادق أو حجز تذاكر السفر إلى بيوتهم؟
ج :ال ،لن يكون هناك اختبار فوري بديل معتمد على الحاسب اآللي .ستتبع  ACTنفس سياسات إعادة االختبار أو إعادة الجدولة
المستخدمة حاليًا.
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