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 للطالب مالحظات
 وقد. بك الخاص االختبار كتيب في المكتوبة التوجيهات جانب إلى مرتفع بصوت بقراءتها المراقب سيقوم التي للتوجيهات ترجمة يلي فيما •

 أية لديك كانت إذا يدك فارفع. نفسها هي تظل الصلة ذات المعلومات أن إال تماًما؛ المراقب يقرؤه ما مع المترجمة التوجيهات هذه تتوافق ال
 .المراقب يقرؤه ما حيال أسئلة

 .االختبار انتهاء عقب للمراقب تسلمه أن يجب ولكن، بالكامل االختبار فترة أثناء مقعدك على المستند بهذا االحتفاظ يمكنك •
 .مسودة كورقة المستند هذا استخدام يمكنك ال •
 ولديك االختبار تخوض كنت إذا. ذلك أمكن متى أيًضا الراحة ووقت القسم في المتبقي بالوقت بإخبارك، مختلفة أوقات في، المراقب سيقوم •

 إلى جيًدا اإلنصات يرجى. المترجم المستند هذا في المدرجة الراحة وفترات الوقت عن اإلشعارات هذه تختلف فقد، معتمدة مساعدة وسيلة
 .المراقب يقرؤها التي اإلرشادات

 .اإلنجليزية باللغة إضافية توجيهات المراقب لك يوجه فقد، معتمدة مساعدة وسيلة ولديك االختبار تخوض كنت وإذا •
 :محددة معلومات إلى انتباهك لجذب المستند بهذا األيقونات تستخدم •

 مهمة معلومات 

 المراقب يقولها توجيهات 

 بك الخاص االختبار كتيب في توجيهات 
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 القياسية الدراسي االستعداد اختبار مخطوطة 1
 االختبار بدء قبل 1.1
 :بقول المراقب سيبدأ

 .المهنية والحياة للكلية استعدادك مدى إلظهار فرصتك وهذه. )SAT( الدراسي االستعداد اختبار اليوم سنخوص. الخير صباح 

 تستخدم كنت إذا. لديك ما أفضل تقديم من تتأكد حتى طرحها يُرجى، أذكرها التي اإلرشادات من أي حول لديك أسئلة وجود حال وفي
 .للتعليمات إعطائي أثناء لتتابع اآلن الكتيب فافتح، مترجمة مطبوعة توجيهات

 .الغرفة هذه في السبورة على أوضحته الذي االختبار على تجاوب سوف

 :المراقب سيقول ثم

 College يقوم وسوف، نُخِرجك سوف. قدرته إلظهار متساوية فرصة منكم واحد كل منح إلى تهدف قواعد الكلية مجلس يطبق 
Board طريق عن عادلة غير ميزة على الحصول يحاول شخص أي درجات بإلغاء: 

 االختبار أثناء عليها الحصول أو نوع أي من مساعدة أي تقديم •
 االختبار بدء قبل االختبار كتيب مطالعة •
 اإلجابة كراسة أو االختبار كتيب في تالٍ  أو سابق قسم إلى النظر أو خاطئ قسم حل •
 الحاسبة اآللة باستخدام فيه مسموح غير قسم خالل حاسبة آلة استخدام •
 الوقت انتهاء بعد اإلجابات تحديد •
 بعده أو االختبار أثناء في شخص أي مع االختبار أسئلة مشاركة •
 الراحة فترات خالل أو االختبار أثناء في كالهواتف، االختبار في بها مصرح غير مساعدة وسائل أي استخدام •
 آخر طالب من بدالً  االختبار إجراء محاولة •

 :بسبب إخراجك يتم وقد

 خالل إال والشراب بالطعام يُسمح ال، مساعدة كوسيلة ذلك على الموافقة تتم لم ما( االختبار أثناء الشراب أو الطعام تناول •
 )الراحة فترات

 اآلخرين الطالب تشتيت أو نوع أي من إزعاج حدوث في التسبب •
 االستراحات أثناء المبنى مغادر أو خزانتك إلى الذهاب •

 فعند. االختبار يوم بشأن شكوى لتقديم االختبار نهاية من الرابع اليوم في الشرقي بالتوقيت مساءً  11:59 الساعة حتى وقت لديك سيكون
 هل. College Board مع التواصل كيفية بدوره لك سيشرح الذي االختبار مركز مشرف إعالم يُرجى، مخاوفك يثير سلوك أي مالحظة

 تساؤالت؟ أي لديك

 :المراقب فسيقول، الشخصية الطالب متعلقات تجمع َمدرستك كانت إذا

 إلكتروني جهاز بحوزته يزال ال شخص أي كان إذا. أخرى إلكترونية أجهزة أي أو الهواتف كل سلمتم قد جميًعا تكونوا أن يجب، اآلن 
 .االختبار نهاية في إليك وسيُعاد، حاالً  لي وتسليمه التنبيهات وإيقاف تشغيله إيقاف فيُرجى، نوع أي من

 :المراقب فسيقول، الشخصية الطالب متعلقات تجمع َمدرستك تكن لم إذا

 عن بعيد مكان في ووضعه تماًما تشغيله وإيقاف التنبيهات إيقاف فعليك، آخر إلكتروني جهاز أي أو هاتف أي اآلن بحوزتك كان إذا 
 محتوياته وفحص مصادرته تتم قد المتناول عن بعيًدا ووضعه تشغيله إيقاف يتم لم إلكتروني جهاز أي. االختبار انتهاء لحين المتناول

 .شامل تحقيق عملية ضمن

 :المراقب سيقول ثم

 .االختبار لبدء سنستعد واآلن 



5 
 

 .المقبولة الحاسبة واآللة الرصاص أقالمك باستثناء مقعدك على شيء كل أزل •
 .مقعدك أسفل األرض على وضعه ذلك كل فأخرج، إضافية بطاريات أو احتياطية حاسبة آلة معك تحضر كنت إذا •
 انتهاء حتى مقعدك أسفل وضعها الظهر وحقائب الحقائب جميع أغلق. مقعدك أسفل خفيفة ووجبات مياه زجاجات أي ضع •

 .االختبار

 :المراقب سيقول، الطالب كل يستعد عندما

 .بها مصرح حاسبة آلالت استخدامكم من والتأكد نظرة إللقاء دقيقة سأستغرق واآلن 

 :المراقب سيقول ثم

 حتى إال إليها بحاجة تكون فلن. اآلن مقعدك أسفل الحاسبة آلتك ضع. وقت أي في استبدالها أو الحاسبة اآلالت مشاركة لك يجوز ال 
 .التالية األقسام أحد موعد يحين

 اإلجابة كراسات توزيع أثناء 1.2
 :المراقب سيقول، اإلجابات كراسات توزيع بعد

 القانوني اسمك ظهور من التأكد يُرجى. االختبار على إجاباتك على عالمة لوضع ستستخدمها التي اإلجابات كراسات هي هذه 
 .صحيحة غير إجابة كراسة لديك كانت إذا يدك ارفع. اإلجابة كراسة على الصحيح

 بحاجة الطالب من غيرك أو أنت كنت وإذا". االختبار كتيبات توزيع أثناء" جزء إلى المراقب ينتقل فسوف، المطلوبة الخانات طالب كل أكمل إذا
 :المراقب فسيقول، اإلجابة كراسة في المطلوبة الخانات ملء إلى

 القانوني اسمك ظهور من التحقق فيُرجى، ملصقًا تتضمن إجابتك كراسة كانت إذا. اآلن 1 المربع في بالكامل القانوني اسمك امأل 
 .بديلة إجابة كراسة وسأعطيك يدك فارفع، أخطاء أي وجدت وإذا. عليه الصحيح

 :3و 2 المربع بخصوص المراقب سيقول

 امأل، آخر شخص ألي بالنسبة. السؤال هذا حل على لمساعدتك وسآتي، المدرسة بهذه حاضًرا تكن لم إذا يدك ارفع. 2 المربع أوجد 
 .االنتهاء بعد أمامك انظر. فارًغا الدولة سطر تترك أن يجوز. والوالية والمدينة مدرستنا اسم اكتب ثم، "نعم" بـ المربع

 .االنتهاء بعد أمامك انظر. المقابلة الدوائر وامأل __________ أرقام 6 من المكون مدرستنا رمز اكتب، 3 المربع في

 .3 المربع في "970000" الرقم تُدخل وأن "المنزل في أدرس أنا، ال" بـ الخاصة الدائرة تمأل أن المراقب يخبرك فسوف، المنزل في تدرس كنت إذا

 :المراقب سيقول، 4 المربع في

 ".اختياري كود"، 4 المربع على عالمات تضع ال 

 :المراقب سيقول، 5 المربع في

 تأكد. 10 من أقل الرقم كان إذا بصفر البدء يجب، لرقمين تتسع التي الخانات من أي في. ميالدك بتاريخ الخاصة الثالثة األجزاء امأل 
 .أسئلة أي لديك كانت إذا يدك ارفع. ميالدك سنة في رقمين ألول الدائرة تضمين من

 :10 إلى 6 من المربعات بخصوص المراقب سيقول

 بعد أمامك انظر. أسئلة أي لديك كانت إذا يدك ارفع. فارًغا 10 المربع اترك. 9 إلى 6 من المربعات في عنوانك وامأل 2 صفحة إلى انتقل 
 .االنتهاء
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 :المراقب سيقول، 12 المربع في

 .12 المربع في الحالية بدرجتك الدائرة امأل. )الكبيرة الخانات ذات اإلجابة كراسة من 5 رقم صفحة أو( 2 رقم الصفحة إلى انتقل 

 :المراقب سيقول، 15 المربع في

 الصحيحة الدائرة على عالمة ضع. )الكبيرة الخانات ذات اإلجابة كراسة من 6 رقم الصفحة أو( 3 رقم الصفحة في 15 المربع أوجد 
 .15 المربع في

 :المراقب سيقول، 23 المربع في

 وابدأ، الشخصية هويتك وأدخل، "الشخصية الطالب هوية رقم" باسم الموسومة الدائرة امأل، 23 المربع في. 23 المربع إلى اآلن انتقل 
 في حروف وجود حالة في. للملصق األيسر الجانب أعلى في الشخصية الطالب هوية رقم إيجاد يُمكنك. اليسار إلى األول العمود من
 رفع فيُرجى، بك الخاصة الشخصية الطالب هوية رقم تعلم ال كنت إذا. فقط األرقام وأدخل فتخّطها، بك الخاصة الشخصية الهوية رقم
 .االنتهاء بعد أمامك انظر. يدك

 االختيار كتيبات توزيع أثناء 1.3
 :المراقب سيقول، الطالب كل يستعد عندما

 .ذلك منك أطلب حتى االختبار كتيب تفتح ال. بك الخاصة االختبار كتيبات اآلن سأوزع 

 .األمامي الغالف لترجمة القسم هذا نهاية في "األمامي الغالف توجيهات" راجع

 :المراقب سيقول ثم

 .المقال مع SATأو SAT :السبورة على أدرجته الذي SAT بإصدار االختبار وكتيب اإلجابة كراسة أن من تحقق 

 التوقيت عن مهمة معلومات على تحتوي حيث. الخلفي الغالف على الموضحة التعليمات واقرأ اقلبه، االختبار كتيب على تحصل عندما
 .بالدرجات والنتيجة اإلجابات وتحديد

 :المراقب سيقول ثم

 .أمامك النظر يرجى، القراءة من االنتهاء عند 

 تًوا؟ قرأته ما بشأن سؤال أي لديك هل

 :األسئلة جميع عن اإلجابة بعد المراقب سيقول

 فاستمع. درجة على تحصل ال فقد، بالضبط إرشاداتي تتبع لم إذا. االختبار في الدرجات على للحصول األهمية بالغة التالية التعليمات 
 .بعناية

، إجابتك تغيير أردت إذا. وبالكامل داكن بلون إجابتك ورقة في الموجودة الدوائر وملء No. 2 نوع من رصاص قلم استخدام من تأكد
 .كمسودة إجابتك كراسة تستخدم وال متناثرة عالمات وضع وتجنب. المستطاع بقدر بالكامل فامسحها

 :كبيرة خانات ذات إجابة كراسة تستخدم كنت إذا المراقب سيقول

. إجابتك تحديد وطريقة مكان بشأن األمامي الجانب على الموجودة التعليمات فاقرأ، كبيرة خانات ذات إجابة كراسات تستخدم كنت إذا 
 .أعلنتها التي تلك عن الصفحات أرقام تختلف وسوف، الدوائر ملء من بدالً  صلة ذي مربع كل داخل "X" عالمة تضع فسوف

 .الخلفي الغالف لترجمة القسم هذا نهاية في "الخلفي الغالف توجيهات" راجع
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 :المراقب سيقول، الطالب كل يستعد عندما

 .االختبار كتيب ظهر على، واحد لديك كانت إذا، األوسط اسمك من األول والحرف األخير اسمك اكتب 

 ).اسمها أو( الغرفة ورقم، المدرسة واسم، المدرسة هذه رمز رقم اكتب ثم

 :النموذج رمز خانة بخصوص المراقب سيقول

 مربع إلى واألرقام الحروف انسخ". 44 شكل كود" عليه الملصق الصندوق أوجد، بك الخاص االختبار لكتيب الخلفي الغالف على 
 .الدوائر بملء وقم االختبار لكتيب الخلفي الغالف على موضح هو كما بالضبط إجابتك كراسة في الموجود 44

 :االختبار هوية خانة بخصوص المراقب سيقول

 .45 المربع في إجابتك كراسة في الرقم انسخ". 45 االختبار معّرف" يسمى الذي المربع أوجد، اآلن 

 :االختبار لكتيب المسلسل الرقم خانة بخصوص المراقب سيقول

 لكتيب المسلسل الرقم" يسمى الذي االختبار لكتيب اليمنى العليا الزاوية في الرقم أوجد. اختبارك لكتيب األمامي الغالف إلى ارجع 
 .المقابلة الدوائر امأل. إجابتك كراسة في 46 المربع في وأدخله "االختبار

 :الطالب لجميع المراقب سيقول

 بالغ أمر إنه. صحيحة بصورة االختبار لكتيب المسلسل والرقم، االختبار ومعّرف، النموذج رمز خانات ملء من للتأكد لحظة انتظروا 
 .درجات على تحصل فلن، وإال. إجابتك كراسة في الصحيحة األكواد تدخل أن األهمية

 :المراقب يقول ربما، االختبار غرفة لرمز بالنسبة

 .لك حددته الذي أرقام 3 من المكون االختبار غرفة رمز خانة امأل، إجابتك كراسة في 47 المربع في 

 أو

 :المراقب يقول ربما، االختبار غرفة لرمز بالنسبة

 .إجابتك كراسة في فارًغا 47 المربع اترك 

 :المراقب يقول فسوف، الوالية في بها مسموح مساعدة وسيلة ولديك االختبار ُتجرِ  لم ما

 درجات إلغاء طلب نموذج مني فاطلب، المغادرة قبل درجاتك إلغاء في ترغب كنت إذا. المهمة المعلومات هذه إلى استمع اآلن 
 في College Board إلى كتابي إخطار تقديم عليك، الحقًا درجاتك وإللغاء. الغرفة مغادرتك قبل إكماله عليك يجب الذي االختبار

 .اليوم من اعتباًرا الرابع اليوم في الشرقي بالتوقيت مساءً  11:59 الساعة يتجاوز ال موعد

 .هاتفية مكالمة أو إلكتروني بريد برسالة درجاتك إلغاء يمكنك ال. الفاكس أو السريع البريد عبر بك الخاص المّوقع اإللغاء طلب أرسل

 الكليات إلى تُرسل "لن" لكنها، مدرستك متناول في وستكون التعليمية المنطقة وإدارة الوالية إلى إرسالها ذلك يمنع فلن، درجاتك أَلغيتَ  إذا
 .College Board بـ الخاص التقارير نظام في إتاحتها أو بواسطتك المختارة الدراسية المنح مؤسسات أو

 :الطالب لجميع المراقب سيقول

 كتيب استخدام يمكنك. آخر قسم أي إلى العودة يمكنك ال ولكن، القسم هذا في عملك فحص فيمكنك، الوقت قبل اإلجابة من انتهيت إذا 
. بك الخاص االختبار كتيب في بكتابتها موافقة على تحصل لم ما اإلجابة كراسة في إجابتك وضع عليك يجب ولكن، كمسودة االختبار

 .الفارغة الدوائر ملء أو إجابتك ورقة إلى االختبار كتيب من اإلجابات نقل يمكنك ال، الوقت بانتهاء اإلعالم بعد
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 كتيب أو إجابتك كراسة في سواء عيبًا وجدت إذا. مقعدك وسط منبسط شكل في االختبار وكتيب اإلجابة كراسة اجعل، االختبار أثناء
 .يدك فارفع، إجابتك كراسة من الخطأ القسم في اإلجابات تكتب كنت أنك أدركت إذا أو، صفحة فقدان مثل، االختبار

 .االختبار غرفة خارج االختبار وكتيبات اإلجابة كراسة اصطحاب إطالقًا لك يجوز ال، النهاية في

 يمكنك االختبار خالل استراحة فترات هنالك سيكون. لالختبار الرسمي بالوقت ألتزم سوف. تقدمك من للتحقق الغرفة داخل أتجول سوف
 .الحمام دخول أو خفيفة وجبة لتناول الغرفة مغادرة خاللها

 فيُرجى، االختبار إجراءات بشأن تساؤالت أي لديك كانت إذا. طردته إذا إال الغرفة مغادرة شخص ألي يجوز ال، االختبار انتهاء بعد، تذكر
 .االختبار من المحدد الوقت ذات األقسام خالل التساؤالت عن اإلجابة يمكنني ال. اآلن طرحها
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 األمامي الغالف توجيهات 1.3.1
 .اختبارك لكتيب األمامي الغالف ترجمة هو اآلتي النص 

 مهمة تذكيرات
 

 فال. No. 2 نوع من رصاًصا قلًما االختبار يتطلب. أ .1
 .حبر قلم أو ميكانيكيًّا رصاًصا قلًما تستخدم

 

 انتهاًكا شخص أي مع أسئلة أي مشاركة تعد .2
 إلى يؤدي وقد، االختبار وسالمة نزاهة لسياسات

 .نتيجتك إلغاء
 

 .موافقة على الحصول بدون استخدامه أو االختبار كتيب من جزء أي نسخ ويُحظر. الغرفة من االختبار كراسة تخرج أال يجب
 

Col ـل محفوظة 2017 © لعام والتأليف والنشر الطبع حقوق lege Board .لصالح مسجلتان تجاريتان عالمتان والبلوط الكلية مجلس شعار Col lege Board . 
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 الخلفي الغالف توجيهات 1.3.2
 وليس، ذلك منك ُطلب متى اإلجابة كراسة أو االختبار كتيب في تكتب أن عليك يجب. اختبارك لكتيب الخلفي الغالف ترجمة هو اآلتي النص 

 .هذا المترجم المستند في

 ______________________________________________________________________________ )كبيرة انجليزية بأحرف مكتوبًا( اسمك
 األوسط األول األخير 

  _________________________________________________________________________ المدرسة
 الحجرة رقم  المدرسة اسم الرقم 

 )SAT( الدراسي االستعداد اختبار
 

 مهمة ملحوظة
 ورقة على فانسخها. بك الخاص االختبار بكتيب خاصة أدناه الرموز
 على المطابقة الدوائر وامأل 45 والمربع 44 المربع داخل إجابتك
 .بالضبط اختبارك كتيب في الموضح النحو

 

 

 عامة توجيهات
 .الوقت نفس في واحد قسم من أكثر إجابة يمكنك ال −
 من فتأكد، الوقت انتهاء قبل األقسام أحد من انتهيت إذا −

 .آخر قسم أي إلى االنتقال يمكنك فال. القسم هذا عن إجاباتك
 

 اإلجابات تحديد
 .صحيحة بطريقة اإلجابة بورقة إجاباتك تحديد من تأكد −

 
 .No. 2 نوع من رصاص قلم استخدام يجب −
 .بعناية سؤال لكل فقط واحدة إجابة حدد −
 .وبالكامل داكن بلون كلها الدائرة ملء من تأكد −
 .إجابتك ورقة على متناثرة عالمات أي تضع ال −
 تحتسب فقد. تماما مسحها من تأكد، ما إجابة مسح عند −

 إجابات باعتبارها كامل غير بشكل الممسوحة اإلجابات
 .مقصودة

 تُطابق التي لإلجابة المخصصة المساحات سوى تستخدم ال −
 .األسئلة أرقام

 
 اختبارك كتيب استخدام

 احتساب يتم لن ولكن، كمسودة االختبار كتيب استخدام يمكنك −
 .اختبارك كتيب في لك كتابة أي

 كتيب من اإلجابات نقل يمكنك ال، الوقت بانتهاء اإلعالم بعد −
 .الدوائر ملء أو إجابتك ورقة إلى اختبارك

 إحدى من األجزاء بعض أو صفحات إزالة أو طي يمكنك ال −
 من اإلجابة ورقة أو الكتيب أخذ أو، االختبار كتيب صفحات

 .االختبار غرفة
 

 النتيجة
 .صحيحة إجابة كل مقابل واحدة نقطة تحرز −
 ولذلك، الصحيحة غير اإلجابات مقابل نقاط أي تخسر لن −

 متأكدا تكن لم لو حتى األسئلة جميع عن اإلجابة محاولة ينبغي
 .اإلجابة صحة من
 

 
 .College Board آراء بالضرورة تعكس ال، منشورة مواد من بعضها اقتبس والتي، االختبار هذا فقرات في الواردة األفكار

 
 .فتحه المراقب منك يطلب حتى االختبار كتيب تفتح ال
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 القراءة اختبار :1 القسم 1.4

 فقد، معتمدة مساعدة وسيلة ولديك االختبار تجري كنت إذا. القسم نهاية في راحة دقائق 10 إلى باإلضافة، دقيقة 65 هو 1 للقسم القياسي الوقت 
 . المراقب يقرؤها التي اإلرشادات إلى جيًدا اإلنصات يرجى. راحتك وفترات توقيتك يختلف

 .المراقب يقولها التي التوجيهات ترجمة بعد االختبار كتيب توجيهات ترجمة تظهر

 :المراقب سيقول، الطالب كل يستعد عندما

. القسم هذا من االنتهاء عند قصيرة استراحة سنأخذ. القراءة اختبار، 1 القسم على لإلجابة دقيقة 65 لديك ستكون، نبدأ أن بمجرد 
 .القسم هذا في تحتاجها فلن، مقعدك أسفل الحاسبة باآللة االحتفاظ يرجى

 بالكامل فامسحها، إجابتك تغيير أردت إذا. وبالكامل داكن بلون كلها الدائرة مألت أنك ومن No. 2 نوع من رصاص قلم استخدامك من تأكد
 .آخر قسم أي إلى االنتقال يمكنك ال ولكن، القسم هذا على إجاباتك من تتحقق أن فلك، الوقت انتهاء قبل انتهيت إذا. المستطاع بقدر

 محاولة عليك أن يعني وهذا. الخاطئة اإلجابات مقابل نقاط أي تخسر ال ولكنك، الصحيحة اإلجابات مقابل نقاط على تحصل أنك تذكر
 .الصحيحة اإلجابة من متأكًدا تكن لم لو حتى، األسئلة جميع عن اإلجابة

 افتح. 1 القسم في المرقمة االختبار أسئلة تطابق التي المرقمة الفراغات في إجاباتك تحديد من تأكد. إجابتك ورقة من 1 القسم إيجاد يُرجى
 .موفقًا حًظا. اآلن يبدأ الوقت. اإلجابة ابدأ ثم التوجيهات واقرأ، 1 القسم على اآلن االختبار كتيب

 :المراقب سيقول، دقيقة 30 مرور بعد

 .القسم هذا في متبقية دقائق 35 أمامكم 

 :المراقب سيقول، دقيقة 60 مرور بعد

 .القسم هذا في متبقية دقائق 5 أمامكم 

 :المراقب سيقول، بالضبط دقيقة 65 مرور بعد

 أغلق. بك الخاص االختبار كتيب من األمامية الصفحات في وضعها إجابتك ورقة أغلق. جانبًا الرصاص قلمك وضع العمل عن توقف 
 .راحة دقائق 10 اآلن نأخذ سوف. مقعدك على ودعه االختبار كتيب

 أو المخصصة المناطق بخالف منطقة أي إلى تذهب ال. فقط لذلك المخصصة المناطق في تناولها فبإمكانك، خفيفة وجبة معك كان إذا
 .األخرى الغرف في الموجودين الطالب مراعاة يرجى. شخص أي مع االختبار أسئلة تناقش أو الرواق داخل تتحدث ال. الحمام أو الرواق

 .بالضبط دقائق 10 خالل أخرى مرة االختبار سنبدأ

 :المراقب فسيقول، الشخصية متعلقاتك بجمع َمدرستك تقم لم إذا

 أي يظل أن يجب. االختبار أثناء أخرى راحة أي أو الراحة هذه خالل آخر إلكتروني جهاز أي أو المحمول الهاتف استخدام يمكنك ال 
 .مقعدك أسفل جانبًا وُمنحى مغلقًا آخر جهاز أو هاتف

 الراحة فترة أثناء 1.4.1
 :المراقب سيقول، الراحة انتهاء عند

 .مقعدك على الجلوس يرجى 
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 االختبار كتيب توجيهات 1 القسم 1.4.2
 .بك الخاص االختبار كتيب من 1 القسم بداية في الموجودة التوجيهات ترجمة يلي فيما 

 )القياسي الوقت( سؤاالً  52، دقيقة 65
 

 .القسم هذا في الواردة األسئلة عن لإلجابة اإلجابة ورقة من 1 القسم إلى انتقل
 

 التوجيهات
 على بناءً  سؤال لكل إجابة أفضل اختر، الفقرات من زوج أو فقرة كل قراءة بعد. األسئلة من عدد يتبعه يلي فيما الفقرات من زوج أو فقرة كل

 ).التوضيحي الرسم أو الجدول مثل( المرافقة الرسومات من أي وفي الفقرات أو الفقرة في متضمنا أو عليه المنصوص
 

 الشهادة بيان 1.4.3
 :المراقب سيقول، الطالب كل يستعد عندما

 إعطاؤه أو االختبار غرفة من اختبار سؤال أي أخذ األحوال من حال بأي لك يجوز ال أنه على موافقًا تُعد، إجابتك كراسة تسلم عندما 
 عبر أو النصية الرسائل أو اإللكتروني البريد عبر، الحصر ال المثال سبيل على، شخص أي مع وسيلة بأي مناقشته أو شخص ألي

 على اإلنترنت وعبر )SAT( الدراسي االستعداد الختبار الدراسي لليوم الطالب دليل في بالتفصيل الشروط هذه وردت. اإلنترنت شبكة
sat.org. 

 قراءة بعد. الشهادة بيان، 48 المربع عن وابحث، إجابتك ورقة من الخلفي الجزء إلى انتقل. مغلقًا االختبار كتيب واترك إجابتك ورقة أخرج
. الرسمية الوثائق في األمر هو كما بالكامل اسمك وقّع ثم. متصلة أو منفصلة بحروف—اليد بخط البيان انسخ، األسفل في الشروط فقرة

 .االنتهاء بعد أمامك انظر. اليوم تاريخ دّون، التاريخ وبجانب

 .هنا الواردة الترجمة وليس، اإلنجليزية باللغة البيان انسخ. إجابتك ورقة من 48 المربع في الشهادة لبيان ترجمة يلي فيما 

 والسالمة النزاهة سياسات باتباع وأتعهد اإلجابة كراسة في المدرج الشخص بأنني أُقر. للكلية مساري نحو واحدة خطوة اليوم أُنفذ سوف
 .االختبار توجيهات في موضح هو كما باالختبار الخاصة

 
 واللغة الكتابة اختبار :2 القسم 1.5

 يرجى. راحتك وفترات توقيتك يختلف فقد، معتمدة مساعدة وسيلة ولديك االختبار تجري كنت إذا. دقيقة 35 هو 2 للقسم القياسي الوقت 
 . المراقب يقرؤها التي اإلرشادات إلى جيًدا اإلنصات

 .المراقب يقولها التي التوجيهات ترجمة بعد االختبار كتيب توجيهات ترجمة تظهر

 :المراقب سيقول، الطالب كل يستعد عندما

 فحص فيمكنك، الوقت قبل اإلجابة من انتهيت إذا. واللغة الكتابة اختبار، 2 القسم على لإلجابة دقيقة 35 لديك ستكون، نبدأ أن بمجرد 
 .القسم هذا في تحتاجها فلن، مقعدك أسفل الحاسبة باآللة االحتفاظ يرجى. آخر قسم أي إلى العودة يمكنك ال ولكن، القسم هذا في عملك

 .مقعدك على منبسًطا االختبار وكتيب اإلجابة كراسة اجعل

 افتح. 2 القسم في المرقمة االختبار أسئلة تطابق التي المرقمة الفراغات في إجاباتك تحديد من تأكد. إجابتك كراسة من 2 القسم اآلن أوجد
 .اآلن يبدأ الوقت. اإلجابة ابدأ ثم التوجيهات واقرأ، 2 القسم على اآلن االختبار كتيب

 :المراقب سيقول، دقيقة 15 بعد

 .القسم هذا في متبقية دقيقة 20 أمامكم 

http://sat.org/
http://sat.org/
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 :المراقب سيقول، دقيقة 30 مرور بعد

 .القسم هذا في متبقية دقائق 5 أمامكم 

 :المراقب سيقول، بالضبط دقيقة 35 مرور بعد

 .جانبًا الرصاص قلمك وضع العمل عن توقف 

 .اختبارك كتيب أغلق. اإلجابة من االنتهاء عند بك الخاص االختبار كتيب في الصفحة في إجابتك ورقة ضع

 
 االختبار كتيب توجيهات 2 القسم 1.5.1
 .بك الخاص االختبار كتيب من 2 القسم بداية في الموجودة التوجيهات ترجمة يلي فيما 

 )القياسي الوقت( سؤاالً  44، دقيقة 35
 

 .القسم هذا في الواردة األسئلة عن لإلجابة اإلجابة ورقة من 2 القسم إلى انتقل
 

 التوجيهات
 بالنسبة أما. األفكار عن التعبير لتحسين الفقرة مراجعة كيفية االعتبار في ضع، األسئلة لبعض بالنسبة. األسئلة من بعدد مصحوبة أدناه واردة فقرة كل

 بياني برسم السؤال أو الفقرة ترفق قد. الترقيم أو استخدامها أو الجملة بنية في األخطاء لتصحيح الفقرة تعديل كيفية االعتبار في فضع، األخرى لألسئلة
 .وتعديلها القرارات مراجعة عند االعتبار في لوضعه )البياني الرسم أو كالجداول( أكثر أو
 

 الفقرة بشأن التفكير منك يتطلب أو، الفقرة في موقع إلى األخرى األسئلة بعض سيوجهك كما. الفقرة من خط تحته جزء إلى األسئلة بعض سيوجهك
 .ككل

 
 القياسية الكتابة أعراف مع متوافقة الفقرة تجعل أو فاعلية أكثر بصورة الفقرة كتابة جودة تحسين شأنها من سؤال كل عن إجابة اختر، فقرة كل قراءة بعد

 .هو كما بالفقرة المتعلق الجزء ترك هو خيار أفضل أن تعتقد كنت إذا الخيار هذا حدد". تغيير دون" خيار األسئلة من العديد تتضمن. اإلنجلبزية
 
 الحاسبة اآللة استخدام بدون - الرياضيات اختبار :3 القسم 1.6 

 فقد، معتمدة مساعدة وسيلة ولديك االختبار تجري كنت إذا. القسم نهاية في راحة دقائق 5 إلى باإلضافة، دقيقة 25 هو 3 للقسم القياسي الوقت 
 . المراقب يقرؤها التي اإلرشادات إلى جيًدا اإلنصات يرجى. راحتك وفترات توقيتك يختلف

 .المراقب يقولها التي التوجيهات ترجمة بعد االختبار كتيب توجيهات ترجمة تظهر

 :المراقب سيقول، الطالب كل يستعد عندما

 قصيرة استراحة سنأخذ. الحاسبة اآللة استخدام دون الرياضيات اختبار، 3 القسم على لإلجابة دقيقة 25 لديك ستكون، نبدأ أن بمجرد 
 .القسم هذا من االنتهاء عند

 اآللة إبقاء عليك ويجب االختبار من الجزء هذا في الحاسبة اآللة باستخدام لك مسموح "غير" فإنه، رياضيات قسم هذا أن من الرغم على
 .الوظائف رباعية حاسبة آلة الستخدام معتمدة مساعدة وسيلة لديك يكن لم ما مقعدك أسفل

 أن يمكن". الطالب من نابعة إجابات" بعبارة الموسومة األسئلة على إجابتك إدخال كيفية عن توجيهات بك الخاص االختبار كتيب يتضمن
 المرقمة الفراغات في إجاباتك تحديد من تأكد. ذلك من أطول ليست ولكن، أرقام أربعة من أقصر الطالب من النابعة اإلجابات هذه تكون
 .3 القسم في المرقمة االختبار أسئلة تطابق التي

 .آخر قسم أي إلى االنتقال يمكنك ال ولكن، القسم هذا على إجاباتك من تتحقق أن فلك، الوقت انتهاء قبل انتهيت إذا
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 القسم أوجد. مقعدك على منبسًطا االختبار وكتيب اإلجابة كراسة اجعل. إجابتك كراسة وإخراج اآلن بك الخاص االختبار كتيب فتح يُرجى
 .اآلن يبدأ الوقت. اإلجابة ابدأ ثم التوجيهات واقرأ، االختبار كتيب في 3 القسم إلى اآلن انتقل. إجابتك بكراسة 3

 :المراقب سيقول، دقائق 10 بعد

 .القسم هذا في متبقية دقائق 15 أمامكم 

 :المراقب سيقول، دقيقة 20 بعد

 .القسم هذا في متبقية دقائق 5 أمامكم 

 :المراقب سيقول، بالضبط دقيقة 25 مرور بعد

 .جانبًا الرصاص قلمك وضع العمل عن توقف 

 5 اآلن نأخذ سوف. مقعدك على ودعه االختبار كتيب أغلق. أنهيته الذي بك الخاص االختبار كتيب في الصفحة في إجابتك كراسة ضع
 منطقة أي إلى تذهب ال، سابقًا ذكرنا كما. فقط لذلك المخصصة المناطق في تناولها فبإمكانك، خفيفة وجبة معك كان إذا. راحة دقائق

 مرة االختبار سنبدأ. شخص أي مع االختبار أسئلة تناقش أو الرواق داخل تتحدث ال. الحمام أو الرواق أو المخصصة المناطق بخالف
 .بالضبط دقائق 5 خالل أخرى

 الراحة فترة أثناء .16.1
 :المراقب سيقول ،الراحة انتهاء عند

 .مقعدك على الجلوس يرجى 
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 االختبار كتيب توجيهات 3 القسم 1.6.2
 .بك الخاص االختبار كتيب من 3 القسم بداية في الموجودة التوجيهات ترجمة يلي فيما 

 )القياسي الوقت( سؤاالً  20، دقيقة 25
 

 .القسم هذا في الواردة األسئلة عن لإلجابة اإلجابة ورقة من 3 القسم إلى انتقل
 

 التوجيهات
 لألسئلة بالنسبة. إجابتك كراسة في المقابلة الدائرة وامأل، المتوفرة الخيارات من إجابة أفضل اختر ثم، مسألة كل حل، 15 إلى 1 من لألسئلة بالنسبة

 إدخال كيفية حول 16 السؤال قبل التوجيهات إلى الرجوع يرجى. اإلجابة ورقة في الموجودة الخانة في إجابتك وأدخل المسألة حل، 20 إلى 16 من
 .مسودة لعمل االختبار كتيب في متوفر فراغ أي استخدام يمكنك. الخانة في إجاباتك

 
 مالحظات

 .الحاسبة اآللة باستخدام مسموح غير .1
 .ذلك خالف يُذكر لم ما الحقيقية األعداد لتمثل والتعبيرات المتغيرات جميع استخدام تم .2
 .ذلك خالف يُذكر لم ما للقياس مرسومة االختبار هذا في الواردة األشكال .3
 .ذلك خالف يُذكر لم ما مستوٍ  سطح على مرسومة األشكال جميع .4
 .حقيقي عدد f (x) إن حيث x الحقيقية األعداد جميع مجموعة هو f الدالة نطاق، ذلك خالف يذكر لم ما .5
 

 إشارة

 
 
 

 .360 هو الدائرة في القوس درجات عدد
 .2π  هو الدائرة في للقوس القطرية نصف الزوايا عدد

 .180 هو المثلث زوايا قياس درجات مجموع
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 التوجيهات
 .اإلجابة كراسة في، أدناه موضح هو كما، الخانة في إجاباتك وأدخل المسألة حل، 20 إلى 16 من لألسئلة بالنسبة

 

 

 
 األعمدة أعلى الموجودة المربعات في إجابتك كتابة المقترح من .1

 أن من الرغم على بدقة الدوائر في إجابتك ملء في لمساعدتك
 الدوائر ملء حالة في إال إجابتك تحتسب لن. مطلوبًا ليس هذا

 .صحيحة بصورة
 .عمود أي في واحدة دائرة من أكثر على عالمات تضع ال .2
 .سلبية إجابة يتضمن سؤال يوجد ال .3
 هذه وفي. واحدة صحيحة إجابة من أكثر األسئلة لبعض يكون قد .4

 .الخانة في واحدة إجابة ضع، الحاالت
 

 3.5 بصيغة إدراجها يجب  مثل الكسرية لألعداد بالنسبة .5

 سيتم، الخانة في  إدخال حالة في(. 7/2 أو

 ). وليس ،  كـ تفسيرها
 

 أكثر أعداًدا يتضمن عشري بكسر أجبت إذا :العشرية اإلجابات .6
 تمأل أن يجب لكن، إنقاصه أو تقريبه فيمكن، الخانة تسعه قد مما

 .بأكملها الخانة
 



17 
 

 الحاسبة اآللة باستخدام – الرياضيات اختبار :4 القسم 1.7

 يرجى. راحتك وفترات توقيتك يختلف فقد، معتمدة مساعدة وسيلة ولديك االختبار تجري كنت إذا. دقيقة 55 هو 4 للقسم القياسي الوقت 
 . المراقب يقرؤها التي اإلرشادات إلى جيًدا اإلنصات

 .المراقب يقولها التي التوجيهات ترجمة بعد االختبار كتيب توجيهات ترجمة تظهر

 :المراقب سيقول، الطالب كل يستعد عندما

 .الحاسبة اآللة باستخدام الرياضيات اختبار، 4 القسم لحل دقيقة 55 لديك ستكون، نبدأ أن بمجرد 

 .مقعدك منتصف في ووضعها اآلن الحاسبة اآللة إخراج يُرجى. القسم هذا في الحاسبة اآللة استخدام يمكنك

 :الحاسبة اآللة استخدام عند التالية اإلرشادات اتبع

 .إجابتك رؤية اآلخرون الطالب يستطيع ال بحيث امسكها أو مكتبك على منبسطة الحاسبة اآللة أبق •
 .تبادلها أو اآللة مشاركة يحظر •
 .مقعدك أسفل األرض على فضعها، احتياطية بطاريات أو حاسبة آلة معك أحضرت إذا •
. ال أم مقبوالً  البديل كان إذا ما سأنظر. يدك فارفع، احتياطية حاسبة آلة أو بطاريات لديك كانتو الحاسبة آلتك تعطلت إذا •

 .حاسبة آلة استخدام بدون حلها يمكن الرياضية المسائل فكل. االختبار فواصل، احتياطية حاسبة آلة لديك يكن لم إن

 أن يمكن". الطالب من نابعة إجابات" بعبارة الموسومة األسئلة على إجابتك إدخال كيفية عن توجيهات بك الخاص االختبار كتيب يتضمن
 التي المرقمة الفراغات في إجاباتك تحديد من تأكد. ذلك من أطول ليست ولكن، أرقام 4 من أقصر الطالب من النابعة اإلجابات هذه تكون

 .4 القسم في المرقمة االختبار أسئلة تطابق

 .آخر قسم أي إلى العودة يمكنك ال ولكن، القسم هذا في عملك فحص فيمكنك، الوقت قبل اإلجابة من انتهيت إذا

 القسم أوجد. مقعدك على منبسًطا االختبار وكتيب اإلجابة كراسة اجعل. إجابتك كراسة وإخراج اآلن بك الخاص االختبار كتيب فتح يُرجى
 .اآلن يبدأ الوقت. اإلجابة ابدأ ثم التوجيهات واقرأ، االختبار كتيب في 4 القسم إلى اآلن انتقل. إجابتك بكراسة 4

 :المراقب سيقول، دقيقة 25 بعد

 .القسم هذا في متبقية دقائق 30 أمامكم 

 :المراقب سيقول، دقيقة 50 بعد

 .القسم هذا في متبقية دقائق 5 أمامكم 

 :المراقب سيقول، بالضبط دقيقة 55 مرور بعد

 .اختبارك كتيب بجانب إجابتك كراسة ضع. إجابتك وكراسة اختبارك كتيب أغلق. جانبًا الرصاص قلمك وضع العمل عن توقف 
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 االختبار كتيب توجيهات 4 القسم 1.7.1
 .بك الخاص االختبار كتيب من 4 القسم بداية في الموجودة التوجيهات ترجمة يلي فيما 

 )القياسي الوقت( سؤاالً  38، دقيقة 55
 

 .القسم هذا في الواردة األسئلة عن لإلجابة اإلجابة ورقة من 4 القسم إلى انتقل
 التوجيهات
 التوجيهات

 لألسئلة بالنسبة. إجابتك كراسة في المقابلة الدائرة وامأل، المتوفرة الخيارات من إجابة أفضل اختر ثم، مسألة كل حل، 30 إلى 1 من لألسئلة بالنسبة
 بكيفية الخاصة ؛22 للسؤال السابقة التوجيهات إلى الرجوع يُرجى. اإلجابة ورقة في الموجودة الخانة في إجابتك وأدخل المسألة حل، 38 إلى 31 من

 .مسودة لعمل االختبار كتيب في متوفر فراغ أي استخدام يمكنك. المربعات في إجاباتك إدخال
 مالحظات
 مالحظات

 .الحاسبة اآللة باستخدام يسمح .1
 .ذلك خالف يُذكر لم ما الحقيقية األعداد لتمثل والتعبيرات المتغيرات جميع استخدام تم .2
 .ذلك خالف يُذكر لم ما للقياس مرسومة االختبار هذا في الواردة األشكال .3
 .ذلك خالف يُذكر لم ما مستوٍ  سطح على مرسومة األشكال جميع .4
 .حقيقي عدد f (x) إن حيث x الحقيقية األعداد جميع مجموعة هو f الدالة نطاق، ذلك خالف يذكر لم ما .5
 

 إشارة
 

 
 

 .360 هو الدائرة في القوس درجات عدد
 .2π هو الدائرة في للقوس القطرية نصف الزوايا عدد

 .180 هو المثلث زوايا قياس درجات مجموع
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 التوجيهات
 
، الخانة في إجاباتك أدخل و المسألة حل، 38 إلى 31 من لألسئلة بالنسبة

 .اإلجابة ورقة في، أدناه موضح هو كما
 

 األعمدة أعلى الموجودة المربعات في إجابتك كتابة المقترح من .1
 ليس هذا أن من الرغم على بدقة الدوائر في إجابتك ملء في لمساعدتك

 .صحيحة بصورة الدوائر ملء حالة في إال إجابتك تحتسب لن. مطلوبًا
 .عمود أي في واحدة دائرة من أكثر على عالمات تضع ال .2
 .سلبية إجابة يتضمن سؤال يوجد ال .3
 هذه وفي. واحدة صحيحة إجابة من أكثر األسئلة لبعض يكون قد .4

 .الخانة في واحدة إجابة ضع، الحاالت
 

 أو 3.5 بصيغة إدراجها يجب  مثل الكسرية لألعداد بالنسبة .5

 كـ تفسيرها سيتم، الخانة في  إدخال حالة في(. 7/2

 ). وليس ، 
 

 قد مما أكثر أعداًدا يتضمن عشري بكسر أجبت إذا :العشرية اإلجابات .6
 الخانة تمأل أن يجب لكن، إنقاصه أو تقريبه فيمكن، الخانة تسعه

 .بأكملها
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 الراحة فترة أثناء 1.7.2
 ".االختبار بعد" إلى المراقب فسينتقل، مقال دون SAT اختبار يخوضون ممن كنت إذا

 :المراقب فسيقول، مقال مع SAT اختبار يخوضون ممن كنت إذا

 .االختبار أسئلة مناقشة أو الحجرة مغادرة لك يجوز ال. دقيقتين لمدة راحة اآلن سنأخذ. مقعدك أسفل الحاسبة آلتك ضع 

 :المراقب سيقول، الراحة انتهاء عند

 يُرجى. االختبار من المقال لقسم اإلجابة بورقة االحتفاظ إلى ستحتاج. اآلن منكم االختبار كتب سأجمع. مقعدك على الجلوس يرجى 
 .وأحصيها االختبار كتب أجمع ريثما الهدوء

 
 SAT مقال :5 القسم 1.8 

 يرجى. راحتك وفترات توقيتك يختلف فقد، معتمدة مساعدة وسيلة ولديك االختبار تجري كنت إذا. دقيقة 50 هو 5 للقسم القياسي الوقت 
 . المراقب يقرؤها التي اإلرشادات إلى جيًدا اإلنصات

 .المراقب يقولها التي التوجيهات ترجمة بعد المقال كتيب وتوجيهات )اإلجابة كراسة في( مقالك باستخدام المتعلق البيان ترجمة تظهر

 :SAT مقال يستخدمون الذين للطالب المراقب سيقول

 استغراق يرجى. )الكبيرة الخانات ذات اإلجابة كراسة من 34 صفحة أو( 6 صفحة في 5 القسم بداية إلى اآلن اإلجابة كراسة افتح 
 عند. ال أم )المربع أو( الدائرة ستحدد كنت إذا ما قرر ثم، المقال استخدام كيفية عن باألعلى الوارد البيان قراءة في الوقت بعض

 .أمامك النظر يرجى، القراءة من االنتهاء

 .ذلك منك أطلب حتى المقال كتيب تفتح ال. مقال كتيب اآلن منكم واحد كل سأعطي

 :المراقب سيقول، مقال كتيب الطالب كل مع يكون عندما

، المدرسة هذه رمز رقم اكتب ثم. المقال كتيب ظهر على، واحد لديك كان إذا، األوسط اسمك من األول والحرف األخير اسمك اكتب 
 . ___________ )اسمها أو( الغرفة هذه ورقم ، _______________________________ المدرسة واسم _____________

 المسطرة غير التخطيط صفحة في مقالك وتخطيط مالحظات تدوين يمكنك. SAT مقال، 5 القسم لحل دقيقة 50 لديك ستكون، نبدأ أن بمجرد
 مقالك كتابة في البدء إلى بحاجة ستكون، تستعد عندما. الصفحة هذه في مكتوب شيء أي احتساب يتم لن أنه العلم مع، إجابتك كراسة في
 وضمن اإلجابة كراسة في المناسبة الصفحات في مقالك كتابة عليك ويجب". هنا مقالك ابدأ" تقول التي، المسطرة األولى الصفحة في

 هذه بعد يُكتب شيء أي احتساب يتم لن ألنه، مسطرة غير صفحة آخر في") STOP" ("قف" كلمة بعد شيئًا تكتب ال. المحددة الهوامش
، 2 رقم رصاًصا قلًما تستخدم لم إذا. 2 رقم رصاص قلم باستخدام مقالك تكتب أن عليك يجب. إضافية صفحات بطلب مسموح غير. النقطة

 .المقال في "0" درجة على فستحصل، فارًغا مقالك تركت وإذا. فارًغا مقالك فسيظهر

 :األسئلة جميع عن اإلجابة بعد المراقب سيقول

 .اآلن يبدأ الوقت. اإلجابة وابدأ بك الخاص المقال كتيب افتح ثم ومن، المقال كتيب غالف على المكتوبة التوجيهات اقرأ 

 :المراقب سيقول، دقيقة 25 بعد

 .القسم هذا في متبقية دقيقة 25 لديك 
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 :المراقب سيقول، دقيقة 45 بعد

 .القسم هذا في متبقية دقائق 5 أمامكم 

 :المراقب سيقول، بالضبط دقيقة 50 مرور بعد

 كتيب بجانب إجابتك كراسة ضع. بك الخاص المقال وكتيب إجابتك كراسة أغلق. جانبًا الرصاص قلمك وضع العمل عن توقف 
 .المقال

 اإلجابة كراسة بيان 1.8.1
 .إجابتك بكراسة الموجودة التخطيط صفحة في مقالك استخدام بشأن للبيان ترجمة يلي فيما 

، البيضاوي الشكل هذا على عالمة وضعت فإذا. College Board لـ تابعة أخرى مواد في استنساخها يمكن )اسمي بدون( مقالتي أن أُدرك
 الشكل هذا لتحديد يكون ولن. الكتابية مهاراتي وتقييم الدرجات بيان تقرير تتجاوز أغراض ألي مقالي الستنساخ اإلذن منح سأرفض

 .بي الخاصة )SAT( الدراسي االستعداد اختبار درجات إليها أَرسلتُ  كلية ألي مقالي إتاحة يمنع لن كما، درجاتي على تأثير أي البيضاوي

 االختبار كتيب توجيهات 5 القسم 1.8.2
 .بك الخاص المقال لكتيب األمامي الغالف على الموجودة التوجيهات ترجمة هو اآلتي النص 

، بعناية القطعة قرأت أنك توضيح عليك ينبغي، مقالك وفي. يحللها مقال وكتابة وفهمها الفقرة قراءة في كفاءتك مدى لتبين فرصة المقال يمنحك
 . بدقة اللغة واستخدمت، ومنطقيًا واضًحا تحليالً  وقدمت

 . الكتيب هذا في الموجود الحالي السؤال على لإلجابة مقال وكتابة الفقرة لقراءة دقيقة 50 لديك

 االختبار بعد 2
 :الطالب لجميع المراقب سيقول

. 44 المربع في النموذج لرمز ملئك من والتحقق إجابتك كراسة تسليم يُرجى، االختبار مواد أجمع أن قبل !االختبار أنهيت لقد - تهانينا 
 .المربع لملء المساعدة إلى بحاجة كنت إذا يدك رفع يُرجى. اختبارك درجات لتسجيل مطلوب هذا النموذج رمز

 :المراقب سيقول ثم

 .االنصراف منكم أطلب حتى بهدوء الجلوس يرجى. اآلن االختبار أدوات بجمع سأقوم 

 

 اإلجابة كراسة استكمال أثناء 2.1
 ".الطالب انصراف قبل" إلى وينتقل إجابتك كراسة المراقب يجمع فسوف، إجابتك كراسة في الشخصية المعلومات ملء أكملت إذا

 . اآلخرون الطالب ينصرف بينما بهدوء الجلوس المراقب منك يطلب فقد، اإلجابة كراسة في الشخصية المعلومات تُكمل لم إذا

 :المراقب سيقول، مستعدين تكونوا عندما

 أو أماكن 4 واختيار، كليتك خطط وعن نفسك عن األسئلة بعض إلجابة فرصة اآلن لديك ستكون، SAT School Day من وكجزء 
 .إليها نتيجتك إلرسال برامج

 :المراقب سيقول، 11 المربع في

 المتحدة الواليات في المحمول الهاتف أرقام قبول يتم. األمريكية المتحدة الواليات في المحمول الهاتف رقم 11 المربع يتطلب 
، SAT الدراسي االستعداد اختبار عن College Board من نصية رسائل استالم على توافق فأنت، لرقمك وبتقديمك. فقط األمريكية



22 
 

 النصية الرسائل أسعار تَُطبق. الجامعي بالتخطيط المتعلقة الخدمات عن مجانية معلومات وتلقي بحثية استطالعات في للمشاركة
 المؤسسات مع بك الخاص المحمول الهاتف رقم The College Board تشارك لن. وقت أي في االشتراك إلغاء يمكنك كما. الموحدة
 .األخرى

 .االنتهاء عند أمامك النظر يُرجى. هاتفك رقم فأدخل، البنود تلك على وافقت إذا

 :المراقب سيقول، 13 المربع في

 نتائجك عن معلومات ذلك في بما، اإللكتروني البريد طريق عن College Board من معلومات تلقي أردت إذا. 3 صفحة إلى انتقل 
 أعلى في اإلشارة من تأكد. 13 المربع في المقابلة الدوائر وامأل اإللكتروني بريدك عنوان فاكتب، اإلنترنت على إتاحتها بمجرد
 أبويك أحد عنوان ال( اإللكتروني بريدك عنوان أعطيت إذا. وصيك أو أبويك أحد عنوان أو اإللكتروني بريدك ذلك كان إذا ما المربع

 إلى المرسلة الكليات من معلومات على الحصول فيمكنك، الجلسة هذه نهاية في ®Student Search Service في وقبلت )وصيك أو
 .االنتهاء بعد أمامك النظر يُرجى. للطالب البحث خدمة عن بالمزيد قليل بعد سأخبرك. اإللكتروني بريدك

 :المراقب سيقول، 14 المربع في

 في تخرجك سنة رقميّ  اكتب ثم. الثانوية المدرسة في فيه تتخرج أن تتوقع الذي بالشهر الخاصة الدائرة امأل، 14 المربع في 
 .المقابلة الدوائر وامأل، المربعات

 كل انتهاء عند. إجابتك كراسة في المتبقية الشخصية المعلومات على لإلجابة الطالب إجابة كراسة توجيهات استخدام المراقب منك يطلب قد
 ".الطالب انصراف قبل" بجزء ويستمر اإلجابات كراسات المراقب يجمع سوف، الطالب

 الطالب انصراف قبل 2.2
 :المراقب سيقول، بالطالب الخاصة المواد كل من التأكد عند

، وسيلة بأي مناقشته أو شخص ألي وإعطاؤه االختبار غرفة من اختبار سؤال أي أخذ األحوال من حال بأي لك يجوز ال بأنه تذكر 
 .اإلنترنت شبكة عبر أو النصية الرسائل أو اإللكتروني البريد عبر، الحصر ال المثال سبيل على

 :المراقب فسيقول، المقال مع SAT اختبار يخوضون الذين من كنت إذا

 .اإلنترنت عبر المقال إتاحة حتى مشاركتها أو اليوم مقال أسئلة بمناقشة لك يسمح ال، ذلك إلى إضافة 

 :المراقب فسيقول، الشخصية الطالب متعلقات بجمع َمدرستك تقم لم إذا

 بمجرد. سابق وقتٍ  في منك جمعتها التي الشخصية متعلقاتك استرداد يُرجى، للمغادرة استعدادك عند. االختبار هذا إدارة انتهت واآلن 
 يؤدون يزالون ال قد األخرى الغرف في الطالب أن مراعاة يُرجى. هدوء في الغرفة إغالق يمكنك، متعلقاتك كل على حصولك
 .الجاد عملكم كل وعلى تعاونكم على وأشكركم ثانية مرة لكم مبارك. االختبار

 أو

 :المراقب فسيقول، الشخصية الطالب متعلقات تجمع َمدرستك تكن لم إذا

 يزالون ال قد األخرى الغرف في الطالب أن مراعاة يُرجى. هدوء في الغرفة وأغلق متعلقاتك اجمع. االختبار هذا إدارة انتهت واآلن 
 .الجاد عملكم كل وعلى تعاونكم على وأشكركم ثانية مرة لكم مبارك. االختبار يؤدون
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