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مركز االختبار
س :1هل يمكن لمراكز االختبار اختيار يوم واحد مع ّين فقط إلعطاء االختبار؟ على سبيل المثال ،قد يصعب على بعض المدارس إعطاء
االختبارات في يوم الجمعة ألنه يوم دراسي.
ج :نعم .يتم التعامل مع ذلك خالل عملية تأسيس مراكز االختبار ،حيث تحدد مراكز االختبار مواعيد جلسات االختبار استنادًا إلى الطلب
المحلي ومدى توافر مراكز االختبار الخاصة بها.
س :2كم يلزم على موظفي مركز االختبار البقاء في الموقع؟
ج :خمس ساعات ونصف الساعة ( )5,5هي أقل مدة لبقاء موظفي مركز االختبار في الموقع لجلسة اختبار واحدة .هناك خيارات
لجلستين في يوم واحد ،جلسة صباحية وجلسة بعد الظهر ،وتكون مدة الجلسة الواحدة خمس ساعات ونصف الساعة ( .)5,5جلسة
االختبار الصباحية من الساعة  8:00صبا ًحا حتى الساعة  12:30بعد الظهر حسب التوقيت المحلّي .جلسة اختبار بعد الظهر من الساعة
 1:30بعد الظهر حتى الساعة  6:00مسا ًء حسب التوقيت المحلّي .سيتطلب من موظفي مركز االختبار الوصول إلى المركز قبل 30
دقيقة تقريبًا أو أكثر قبل بدء جلسة إعطاء االختبار .تختار مراكز االختبار كيفيّة توظيف موظفيها وأي إعطاء لالختبارات التي ترغب في
توظيف الموظفين لها.
س :3إذا لم يكن مركز االختبار مستعدًا إلعطاء اختبار  ،ACTفهل يمكنه بدء إعطائه في وقت الحق من دورة االختبار؟
ي من إعطاء االختبارات يرغب أن يقدمها خالل عملية تأسيس مركز االختبار .إن مراكز
ج :نعم .يمكن لمركز االختبار أن يقرر أ ّ
االختبار التي ال تكون جاهزة لتقديم االختبار عند بدء دورة االختبار يمكنها أن تبدأ تقديم االختبار في وقت الحق في أي دورة اختبار
أخرى بمجرد أن تصبح جاهزة لتقديمه.
س :4ما نوع الطاقم الوظيفي المطلوب في مركز االختبار؟
ج :نشترط وجود منسّق االختبار (لشئون تنسيق عمليات موقع االختبار) ومنسّق تقني (لشئون إعداد الحواسيب اآللية وتنزيل خوادم

وتطبيقات االختبار) .لمزيد من المعلومات عن الطاقم الوظيفي المطلوب ،يُرجى االطالع على كتيّب إجراء اختبار  ACTالمعني بشئون
االختبار الدولي.
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سق االختبار نفسه من العمل
نظرا لوجود أربع جلسات لكل نافذة اختبار ،اثنتان يوم الجمعة واثنتان يوم السبت ،فهل سيتمكن من ّ
سً :5
في جميع الجلسات األربع؟
ج :نعم .يمكن لمنسّقي االختبارات أن يعملوا جميع الجلسات األربع عند اختيارهم لذلك.

التدريب
س :6هل سيكون هناك أي جلسات تدريبية حول إعطاء االختبارات؟
تزود  ACTالكتيّبات وأشرطة الفيديو لمراكز االختبار للرجوع إليها عند التحضير لالختبار .أشرطة الفيديو التدريبية متوفرة
ج :نعمّ .
للموظفين التقنيين وينبغي أن يستغرق إكمال ذلك بين  30و 60دقيقة .كما قمنا بتحديد مواعيد اختبار الجهوزية لكي نقدم للمسئولين
اإلداريين جولة تعريفية بالمكونات التقنية إليتاء االختبار وتوكيد إعداد مراكز االختبار على نحو مناسب.
س :7ما هي النسبة المطلوبة من المشرفين على الممتحنين في غرف االختبار؟
ج :يتطلّب وجود مشرف واحد لكل  30ممتحن في كل غرفة .لمزيد من المعلومات حول متطلبات طاقم الموظفين ،يُرجى االطالع على
كتيّب إجراء اختبار  ACTالمعني بشئون االختبار الدولي.

مواصفات موقع االختبار وسياسات يوم االختبار
س :8هل يشترط وجود مساحة تخزين آمنة للممتحنين؟
ج :كالّ ،ال يكون هذا من المتطلبات.
س :9ما هي الترتيبات الالزمة في غرفة االختبار؟ على سبيل المثال ،ما هي المسافة الالزمة بين كل حاسب آلي وآخر وكيف يمكن
ترتيب تموضعها؟
ج :يجب أن يق ّلل ترتيب مقاعد الجلوس من احتمال وقوع أي سلوك محظور .ومن المهم جدًا في كافة الحاالت أالّ يتمكن الممتحنون من
رؤية شاشات بعضهم البعض .يجب أن تتبّع اإلعدادات والترتيبات متطلبات المنشأة والمقاعد الجارية الخاصة بـ  ACTلالختبار الدولي
المعتمد على الحاسب اآللي.
س :10هل يجوز للممتحنين إحضار أجهزة الحاسب اآللي الخاصة بهم لخوض االختبار؟
ج :ال ،لن يُسمح للممتحنين استخدام أجهزة الحاسب اآللي الشخصية الخاصة بهم .ويجب على مركز االختبار تأمين أجهزة الحاسب اآللي
المستخدمة الختبار الممتحنين والتح ّكم بإعداداتها عن كثب ألجل ضمان أعلى مستوى من األمان لالختبار.
تزود طالبها بأجهزة الحاسب المحمول ،ويريد الطالب استخدام ذلك الجهاز لالختبار ،فيجب أن يُمتحن الطالب في تلك
إذا كانت المدرسة ّ
المدرسة ويجب على المدرسة أن تملك حقوقا ً إدارية لذلك الجهاز الحاسب المحمول .وإذا كانت المدرسة ال تملك حقوقًا إدارية للحاسب
اآللي المحمول ،فال يمكن استخدام الحاسب المحمول ،بغض النظر ع ّما إذا كان الطالب يختار االختبار في ذلك الموقع.
س :11هل يُسمح استخدام ورقة مسْودّة؟
مسطرا بخطوط عمودية وأفقية متقاطعة مع
ج :ال .يتم توفير ألواح الكتابة القابلة للمسح (حيث يكون أحد الجانبين فارغا ً والجانب اآلخر
ً
بعضها) للممتحنين الستخدامها كمسْودّة .وتقوم مراكز االختبار بتزويد لوح أبيض واحد وقلم لبدي واحد لكل ممتحن.
س :12ما هي السياسة المعنيّة بالتسجيل في قائمة االنتظار لخوض االختبار؟
ج :لن يُقدَّم التسجيل في قائمة االنتظار لخوض االختبار في مراكز االختبار الدولية.
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س :13ال تسمح بعض االمتحانات في الواليات المتحدة مثل  GREو  TOEFLللممتحنين إحضار أي نوع من الساعات معهم أو
ارتدائها أثناء وقت خوض االختبار .هل تسري هذه السياسة على اختبار  ACTالدولي؟
ج :يُسمح للممتحنين ارتداء الساعات المقبولة وفقًا لـ بنود وشروط  .ACTويحظر جلب أو ارتداء أي ساعة مج ّهزة بقدرات التسجيل أو
الكاميرا أو اإلنترنت أو التواصل أو اآللة الحاسبة (مثل الساعة الذكية أو شريط اللياقة البدنية) .سيتطلب من الممتحنين شلح ساعاتهم
ووضعها على مكتبهم أثناء خوضهم لالختبار .وقد يكون لدى مركز االختبار إجراءات إضافية يجب على الممتحنين االلتزام بها أيضًا.
س :14هل يمكن للطالب استخدام اآلالت الحاسبة الخاصة بهم الختبار الرياضيات؟ وإذا كان ذلك مسموح به ،فما هي متطلباتها و/أو
قيودها؟
ج :يُسمح للطالب استخدام اآلالت الحاسبة المقبولة بموجب سياسة اآلالت الحاسبة الخاصة بـ  .ACTيُرجى االنتباه أنه لن يتم توفير
اآلالت الحاسبة المتواجدة على شاشة الحاسب اآللي أو يُسمح باستخدامها أثناء االختبار.
س :15كم تستغرق فترات االستراحة لالختبار؟ وهل سيقوم نظام االختبار بتوقيت فترة االستراحة على الشاشة تلقائ ًيا؟
ج :هناك فترة استراحة لمدة  15دقيقة بعد االختبار الثاني وفترة استراحة أخرى لمدة خمس دقائق بعد االختبار الرابع (للممتحنين الذين
سيبقون لخوض القسم الكتابي) .يقوم النظام بتوقيت فترة االستراحة على الشاشة تلقائيًا؛ ويُمنع الممتحنون من التقدّم إلى االختبار التالي إالّ
بعد انتهاء فترة االستراحة.
س :16في أي ساعة من ساعات اليوم يجب أن يبدأ اختبار ACT؟
ج :بالنسبة لجلسة الصباح ،ينبغي على جميع الممتحنين تسجيل دخولهم وعلى استعداد لخوض االختبار في موعد ال يتجاوز الساعة
 8:00صبا ًحا ،وبالنسبة لجلسة بعد الظهر يكون ذلك في موعد أقصاه  1:30بعد الظهر.

التكنولوجيا
س :17هل يُشترط وجود أجهزة مراقبة وإبقاء التسجيل لمدة  30يوماً؟
ج :كالّ .ال تستخدم جميع مراكز االختبار أجهزة المراقبة بالفيديو .ومع ذلك ،تشترط بعض المؤسسات ذلك ألسباب أمنية مختلفة .يوفر
كتيّب إجراء اختبار  ACTالمعني بشئون االختبار الدولي معلومات معيّنة بشأن سياسات المراقبة والتسجيل.
س :18هل يتطلب وجود طابعة خارج منطقة االختبار؟
ج :نعم .يُشترط إمكانية الوصول إلى طابعة .ومن المستحسن أن تكون الطابعة خارج منطقة االختبار للح ّد من إلهاء الممتحنين.
س :19هل يشترط وجود توصيل سلكي صلب؟
ج :نعم .إن التوصيل السلكي الصلب هو الشرط الحالي لمعظم مراكز االختبار.
إن شبكة الـ  WiFiمدعومة لمراكز االختبار التي تختبر أقل من  30ممتح ًنا .وإذا كان يرغب أحد مراكز االختبار باستخدام شبكة ،WiFi
فلدى  ACTمتطلبات أمان إضافية للشبكة يحتاج مركز االختبار أن يتقيّد بها.
س :20هل يتطلب أن يكون االختبار متصالً باإلنترنت طوال مدة إعطائه؟
ج :ال .تتصل م راكز االختبار باإلنترنت لتنزيل محتوى االختبار قبل إعطائه االختبار وإرسال اإلجابات بعد إعطائه .تستخدم ACT
نظا ًما يم ّكن االختبار االستمرار خالل انقطاع اإلنترنت ،ما دام االتصال بالشبكة المحلية غير متأثر بذلك.
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س :21ما نوع موارد تكنولوجيا المعلومات التي تحتاج مراكز االختبار إليها لدعم االختبار اإللكتروني عبر اإلنترنت؟
ج :يلزم توفير موظفين تقنيين لفحص الجاهزية/االستعداد قبل يوم االختبار وفي يوم إعطاء االختبار .ويعتمد اختبار الجاهزية لمراكز
االختبار قبل موعد تاريخ االختبار على عدد محطات العمل التي يتطلب إعدادها ،وعليه ،فقد تختلف الموارد المطلوبة لعمل ذلك .وبمجرد
اكتمال اختبار الجاهزية ،يتم تنزيل االختبار تلقائيًا وال ينبغي أن يستغرق ذلك من الموظفين التقنيين إال بضع دقائق إلكماله في الصباح.
للحصول على التفاصيل ،يُرجى االطالع على المتطلبات التقنية الخاصة بـ  ACTبشأن االختبار الدولي المعتمد على الحاسب اآللي.
س :22هل سيتم إقفال المتصفح لضمان عدم إمكانية فتح النوافذ األخرى أثناء االختبار؟
ج :نعم .يُستخدم إقفال المتصفح لالختبار اإللكتروني عبر اإلنترنت.
س :23هل يعتمد االختبار كليًا على المتصفح ،أو هل من الضروري وجود برمجيات أخرى؟
ج :يعتمد االختبار على المتصفح ،ولكن يجب على مركز االختبار تنزيل برمجيات للمتصفح اآلمن .وينبغي على الموظفين التقنيين قراءة
المتطلبات بعناية ليتأكدوا أن البرمجيات الصحيحة وأرقام اإلصدارات صحيحة لكل منها مثبّتة على محطات عمل االختبار .للحصول
على التفاصيل ،يُرجى االطالع على المتطلبات التقنية الخاصة بـ  ACTبشأن االختبار الدولي المعتمد على الحاسب اآللي.
س :24ماذا يحدث في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو وجود قصور فيه؟
ج :يمكن إعادة تشغيل النظام وقد تم تصميمه لالستعادة والمتابعة من النقطة التي تركها الممتحن .يتم توفير معلومات حول الدعم التقني
والدعم أثناء يوم االختبار في النشرتين التاليتين:
•
•

كتيّب إجراء اختبار  ACTالمعني بشئون االختبار الدولي.
المتطلبات التقنية الخاصة بـ  ACTبشأن االختبار اإللكتروني عبر اإلنترنت

س :25في حالة تع ّ
طل الحاسوب اآللي ،هل يُعطى الممتحن وقتا ً للتسجيل في حاسوب آلي آخر؟
ج :نعم ،يتم إيقاف جهاز التوقيت في حالة حدوث ذلك إلعطاء الممتحن الوقت لتسجيل الدخول في حاسوب آلي آخر.
س :26هل يلزم وجود شاشة مقاس  19بوصة؟ هل يلزم وجود أجهزة الحاسب اآللي المكتبية؟
ج :كالّ ،ال يلزم وجود شاشة مقاس  19بوصة ،وال أجهزة الحاسب اآللي المكتبية .إن متطلبات مقاس الشاشة في هذا الوقت هو 14
بوصة .يُرجى االطالع على المتطلبات التقنية الخاصة بـ  ACTبشأن االختبار المعتمد على الحاسب اآللي لمعرفة الحد األدنى لمتطلبات
األجهزة.
س :27هل سيتم حفظ اإلجابة تلقائيًا أثناء االختبار؟
ج :يتم حفظ اإلجابات على أسئلة االختبار والمقال اإلنشائي أثناء تقدّم االختبار .وإذا توقّف االختبار بسبب مشكلة تقنية ،فيمكن إعادة بدء
االختبار واالستئناف دون فقدان اإلجابات ألسئلة االختبار ويستمر جهاز التوقيت بمقدار وقت االختبار الذي كان متبقيًا.

المواءمات
س :28متى يتم إرسال مواءمات اختبار  ACTالورقي؟
ضل لخوض
ج :يجب تقديم جميع الطلبات ،بما فيها طلبات إعادة النظر ،في تاريخ ال يتعدّى الموعد النهائي للتسجيل المتأخر للتاريخ المف ّ
االختبار ال ُمعلن عنه (يُرجى الرجوع إلى عمود الرسوم المطلوبة [للتسجيل] المتأخر).

مالحظة :إذا كان أحد الممتحنين يخوض االختبار بالصيغة الورقية ويقوم بتقديم طلب ،أو طلب إلعادة النظر ،خالل اإلطار الزمني
للتسجيل المتأخر ،فيجوز أال تصل مواد االختبار قبل اليوم األول من إعطاء االختبار .ستصل في الوقت المحدد إلعطاء االختبار خالل
اإلطار الزمني لذوي االحتياجات الخاصة.
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س :29كيف سيخوض الطالب الذين يحتاجون إلى مواءمات لخوض اختبار  ACTبتمديد الوقت؟
ج :يستطيع الطالب الحائزين على موافقة بتمديد الوقت بإضافة نصف الوقت المحدد عليه في جلسة واحدة (رمز التوقيت  )6أن يخوضوا
اختبار  ACTاإللكتروني عبر اإلنترنت.
ويجوز للطالب المؤهلين الذين يحتاجون إلى خوض االختبار في أيام متعددة ،أو لمواءمات أخرى غير متاحة من خالل االختبار
اإللكتروني عبر اإلنترنت ،أن يخوضوا اختبار  ACTالورقي.
س :30كيف سيختار الطالب الذين يحتاجون إلى مواءمات بين خوض االختبار اإللكتروني عبر اإلنترنت واالختبار الورقي؟
ج :يشير الطالب خالل عملية التسجيل إلى حاجتهم إلى مواءمات للوصول إلى اختبار  .ACTسيت ّم توجيه الممتحنين ،الذين يحتاجون
لخوض االختبار إلكترونيا ً عبر اإلنترنت وتمديد وقت االختبار بإضافة نصف الوقت المحدد عليه في جلسة إعطاء أحادية ،لتحديد موعد
ومكان االختبار في نظام التسجيل .سيُطلب من الطالب الذين يتطلبون مواءمات أخرى خوض االختبار ال ُمعطى على ورق.
س :31كيف سيطلب الطالب المواءمات لخوض اختبار  ACTال ُمعطى على نطاق دولي؟
ج :تُقدّم طلبات المواءمات من قبل المسئولين في المدارس عبر منظومة تيسير الوصول والمواءمات لالختبار ( Test Accessibility
 and Accommodations systemالذي يُعرف باسمه المختصر  .)TAAويجب تقديم جميع الطلبات ،بما فيها طلبات إعادة
النظر ،عبر نظام تيسير الوصول والمواءمات لالختبار في الموعد النهائي للتسجيل المتأخر.

خوض االختبار إلكترونيا ً عبر اإلنترنت
س :32هل هناك اختبارات تمرينية عبر اإلنترنت متاحة للممتحنين؟
ج :نعم .من المهم االنتباه بأن االختالف الوحيد بين اختبار  ACTاإللكتروني عبر اإلنترنت والنسخة الورقية هو صيغة إعطاء االختبار
فقط .ونتيجة لذلك ،فإن مواد التحضير لالختبار ،المتاحة عبر حساب الممتحن على  ،MyACTستستمر في تزويد الطالب بمعلومات
واختبارات تمرينية استثنائية ستساعدهم في االستعداد الختبار  ،ACTبغض النظر ع ّما إذا كانوا يخوضون االختبار عبر اإلنترنت أو
على الورق.
س :33هل سيكون االختبار اإللكتروني عبر اإلنترنت تقيي ًما معتمدًا على ( CATاختبار تكيّفي محوسب)؟
ج :ال .يتضمن  ACTالدولي اختبارات خطية ( .)Linearويرى كل طالب نفس عدد األسئلة في كل موضوع حسب ما يراه اآلخرون.

تجربة الطالب
اختبارا قبل انتهاء الوقت المحدد لذلك االختبار ،فهل يمكنهم االنتقال إلى االختبار التالي بمفردهم؟
س :34إذا أنهى الطالب
ً
ج :ال .إن نفس أقسام المواد مشمولة في اختبار  ACTاإللكتروني عبر اإلنترنت وأن جميع األقسام موقوتة .لن يتمكن الطالب من التقدّم
إلى القسم التالي إالّ بعد انتهاء الوقت المخصص للقسم الذي يمتحنون به حاليًا.
س :35هل سيكون بإمكان الطالب تخ ّ
طي 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 .يمكن للطالب
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س :36هل الدرجات ال ُمحرزة على اختبار االختيار من متعدد متاحة للمشاهدة في يوم االختبار فضالً عن عرضها في وقت الحق على
حساب الممتحن على موقع  ACTاإللكتروني؟
ج :ال .ستكون الدرجات ال ُمحرزة في قسم االختيار من متعدد لالختبار متاحة للممتحنين على حسابهم اإللكتروني الخاص بهم على
 MyACT.orgبعد يومين عمل تقريبا ً بعد خوض االختبار.
س :37متى سيتم إصدار النتائج النهائية لالمتحان بكامله وكيف يمكن للطالب مشاهدة نتائجهم؟
ج :عندما تصبح النتائج جاهزة ،سيتم نشرها على اإلنترنت ويمكن الوصول إليها باستخدام حساب  MyACTالخاص بالممتحنين.
•
•
•

تكون الدرجات ال ُمحرزة على اختبار االختيار من متعدد متاحة بعد يومين عمل بعد خوض االختبار للطالب الذين يخوضون
اختبار  ACTإلكترونيا ً عبر اإلنترنت.
تكون الدرجات ال ُمحرزة على االختبار الكتابي متاحة عادة بعد أسبوعين أو ثالث أسابيع من اختبار االختيار من متعدد ال ُمعطى
معها.
تكون الدرجات ال ُمحرزة على االختبارات لذوي االحتياجات الخاصة متاحة بوجه اإلجمال بعد أسبوعين إلى عشرة أسابيع من
تاريخ خوض االختبار ،ويعتمد ذلك على المواءمات المستخدمة لخوض االختبار.

إذا خاض الطالب االختبار الكتابي ،فلن يتم اإلعالن عن الدرجات التي أحرزها بصورة رسمية إالّ بعد أن يتم إضافة الدرجات المحرزة
في القسم الكتابي.
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