اختباري  ACTو SATللعام 12019-2018
خصائص املقارنة الدولية بني
ّ

®SAT

اختبار ®ACT
()ACT

رسوم االختبار

(هيئة التدريس بالكلية)
•  100.50 - 88.50دوالر
•  117.50 - 105.50دوالر (شامالً القسم التحريري)

•  150.00دوالر
•  166.50دوالر (شامالً القسم التحريري)

حسب الموقع

السعر عُرضة للتغيير

الغرض من االختبار

يهدف إلى قياس اإلنجاز األكاديمي في مجاالت:
• القراءة
• الرياضيات
• اللغة اإلنجليزية
• التحرير (اختياري)
• العلوم

يهدف إلى قياس:
	•القراءة
	•الرياضيات
	•التحرير واللغة
	•مقال اختبار ( SATاختياري)

القبول عند االلتحاق بالجامعة

يُقبل اختبار  ACTلدى جميع الكليات والجامعات في الواليات المتحدة وأكثر من  225جامعة أخرى في
أنحاء العالم.

يُقبل لدى جميع الكليات األمريكية.

خريجو المدارس الثانوية األمريكية
4
المختبرون عام 2017
محتوى االختبار

2

2,030,038

3

1,839,664

اختبار  ACTفي الرياضيات ( 60بندً ا 60 ،دقيقة)
االختيار من متعدد بنسبة %100
	•اإلعداد للمستوى الرفيع في الرياضيات
 األعداد والكميات الجبر الدوال الهندسة اإلحصاء واالحتماالت	•دمج المهارات األساسية
	•إعداد النماذج

اختبار  SATفي الرياضيات ( 58بندً ا 80 ،دقيقة)
نسبة استخدام اآللة الحاسبة ( 38بندًا 55 ،دقيقة)
االختيار من متعدد  ،%79أسئلة الشبكات %21
	•جوهر الجبر
	•حل المسائل وتحليل البيانات
	•جواز المرور إلى الرياضيات المتقدمة
	•موضوعات أخرى
ال يُسمح باستخدام اآللة الحاسبة ( 20بندًا خالل  25دقيقة)
االختيار من متعدد  ،%75أسئلة الشبكات %25
	•جوهر الجبر
	•جواز المرور إلى الرياضيات المتقدمة
	•موضوعات أخرى

اختبار  ACTفي القراءة ( 40بندً ا 35 ،دقيقة)
االختيار من متعدد بنسبة %100
	•األفكار األساسية والتفاصيل
	•الصياغة والبنية األساسية
	•دمج المعلومات واألفكار

اختبار  SATفي القراءة والكتابة القائمة على الدليل
اختبار القراءة ( 52بندًا 65 ،دقيقة)
	•األدب األمريكي والعالمي
	•التاريخ/الدراسات االجتماعية
	•العلوم
اختبار التحرير واللغة ( 44بندًا 35 ،دقيقة)
	•المسارات المهنية
	•التاريخ/الدراسات االجتماعية
	•العلوم اإلنسانية
	•العلوم

اختبار  ACTفي اللغة اإلنجليزية ( 75بندً ا 45 ،دقيقة)
االختيار من متعدد بنسبة %100
	•تحرير مقال
 -تحديد العنوان -التنظيم والوحدة والترابط	•المعرفة باللغة
	•أعراف اللغة اإلنجليزية القياسية
 -بنية الجمل وصياغتها -عالمات الترقيم -االستخداماختبار  ACTفي العلوم ( 40بندً ا 35 ،دقيقة)
االختيار من متعدد بنسبة %100
	•تفسير البيانات
	•االستقصاء العلمي
	•تقييم النماذج واالستدالالت والنتائج التجريبية

ال يوجد اختبار في العلوم
مالحظة :يتكون اختبار مادة القراءة من العلوم بنسبة  %40في حين يتكون اختبار مادة التحرير
واللغة من العلوم بنسبة .%25

أشكال الفقرات في اختبار العلوم:
	•تمثيل البيانات
	•ملخصات األبحاث
	•وجهات النظر المتعارضة

طريقة حساب الدرجات
-1
-2
-3
-4

اختبار  ACTفي التحرير (اختياري) ( 1مقال فوري 40 ،دقيقة)
يقيس مهارات التحرير التي مورست في فصول المدارس الثانوية وفي الدورات األساسية لكتابة المقاالت
بالكليات .يتكون من مقال واحد لمدة  40دقيقة.

مقال اختبار ( SATاختياري) (مهمة واحدة 50 ،دقيقة)
يقيس مهارات القراءة والتحليل والتحرير؛ حيث يُقدِّم الطالب تحليالً كتابيًا ٍ
أصلي مذكو ٍر في
لنص ٍّ
االختبار.

ت ُحتسب الدرجات بنا ًء عىل عدد اإلجابات الصحيحة.
ال توجد عقوبة لإلجابات غري الصحيحة.

تُحتسب الدرجات بنا ًء على عدد اإلجابات الصحيحة.
ال توجد عقوبة لإلجابات غير الصحيحة.

اختباري  ACTو SATبدق ٍة وإيجاز؛ عل ًما بأن كل المعلومات مستقاة من المطبوعات الرسمية والمواقع اإللكترونية للمؤسسات.
حرصنا على بذل جميع الجهود لعرض معلومات عن
ّ
.www.collegeboard.org/releases/2014/expand-opportunity-redesign-sat
المعلومات مستقاة من https://collegereadiness.collegeboard.org/about/benefits
األرقام مستقاة من مؤسسة  .ACT, Incوالموقع اإلخباري .Education Week
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اختباري  ACTو SATللعام 12019-2018
خصائص املقارنة الدولية بني
ّ

®SAT

اختبار ®ACT
()ACT

مقاييس درجات االختبار

(هيئة التدريس بالكلية)

الدرجة ال ُمركّبة الختبار 36-1 :ACT
	•متوسط درجات االختبارات األربعة
	•ال تشمل االختبار التحريري

الدرجة ال ُمركّبة الختبار 1600-400 :SAT
	•مجموع درجات القسمين
	•ال تشمل المقال

اختبار  ACTفي الرياضيات36-1 :

اختبار  SATفي الرياضيات800-200 :

اختبار  ACTفي القراءة36-1 :

اختبار  SATفي القراءة والكتابة القائمة على الدليل800-200 :

اختبار  ACTفي اللغة اإلنجليزية36-1 :
اختبار  ACTفي العلوم36-1 :

ال يوجد اختبار في العلوم

اختبار  ACTفي التحرير (اختياري)12-2 :

مقال اختبار ( SATاختياري)8-2 :

درجات ومؤشرات إضافية
تمنح درجات ومؤشرات االستعداد الجديدة الطالب وأولياء األمور وال ُمعلِّمين مزيدًا من األفكار المستنيرة التفصيلية
على النحو الذي يتيح التخطيط بصورة أفضل للنجاح في المستقبل).
	•درجة اختبار 36-1 :STEM
	•درجة اختبار 36-1 :ELA
	•مؤشر التقدم نحو االستعداد المهني
	•مؤشر التقدم في مستوى تعقيد النص
معلومات الطالب

العوامل املشرتكة
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	•عمليات االلتحاق
	•تحديد املواهب
	•املشورة األكادميية
	•قرارات اختيار املناهج للطالب الجدد
	•منح نقاط الدورات الدراسية ،ال سيّام يف دورات اللغة اإلنجليزية والرياضيات
	•تقديم املنح الدراسية (ليست املعيار الوحيد)

	•عمليات االلتحاق
	•تحديد المواهب
	•المشورة األكاديمية
	•تقديم المنح الدراسية (ليست المعيار الوحيد)
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	•خدمة ملف الفصل الدرايس
	•خدمة االلتحاق
	•خدمة اختيار الدورة الدراسية
	•خدمة أبحاث االستبقاء
	•خدمة معلومات االلتحاق باختبار (ACT EIS) ACT

	•خدمة ملف الفصل الدراسي
	•خدمة أبحاث الصالحية

خدمات األبحاث

-5
-6
-7
-8

قسم امللف التعريفي للطالب
عقب استكامل الطالب لقسم امللف التعريفي ،تقوم مؤسسة  ACTبالربط بني اهتامماتهم وقدراتهم وقيمهم الفريدة
مع املسارات التعليمية واملهنية املحتملة.
	•معلومات القبول/االلتحاق
	•الخطط التعليمية واالهتاممات واألهداف
	•الخطط غري الدراسية للكلية
	•املعونة املالية
	•معلومات أساسية (الخصائص السكانية)
	•الدورات والدرجات واألنشطة غري الدراسية باملدرسة الثانوية
	•اإلنجازات غري الدراسية
التخطيط التعليمي واملهني
5
	•بيان االهتاممات لدى ACT
6
	•خارطة عامل العمل لدى ACT
	•تخصصات وبرامج الكليات

االستبيان الوصفي للطالب
	•الخلفية (الخصائص السكانية)
	•الخلفية األكاديمية
	•أنشطة المدرسة الثانوية واألنشطة المجتمعية
	•الرياضات
	•خطط الطالب للكلية

يُطابق بيان االهتمامات لدى  ACTبين اهتماماتك ومهاراتك مع األوصاف الوظيفية؛ حيث يمثل العثور على وظائف مالئمة ألهداف الطالب وسماتهم الشخصية واحدًا من أصعب المهام التي يواجهونها .ولذا يتيح بيان االهتمامات لدى  ACTالتركيز على استكشاف المستقبل المهني عن طريق اإلشارة إلى المناطق التي قد يرغب األفراد في التع ّرف عليها في عالم العمل .ويُعزى إلى
هذا االستكشاف الفضل في حصولهم على وظائف ما كان لهم أن يحصلوا عليها.
ُقسم خارطة عالم العمل لدى  ACTالوظائف إلى ست فئات (أنواع الوظائف) و 12منطقة و 26مجاالً مهنيًا (مجموعات الوظائف المتشابهة)؛ وهي توضِّ ح كيفية ارتباط الوظائف بعضها البعض حسب مهام العمل األساسية.
ت ِّ
هذه هي العوامل المشتركة التي تستخدمها الجامعات في تحديد الطالب وتأهيلهم لاللتحاق بها.
هذه هي العوامل المشتركة التي تستخدمها مجموعات الخدمات البحثية لدراسة الخصائص السكانية وإجراء تحليالت مقارنة.

© حقوق  2018محفوظة لصالح  .ACT, Incجميع الحقوق محفوظة.

MR02414

2

