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ملحوظات للطالب 
وقد . ما یلي ترجمة لإلرشادات التي سیقوم المراقب بقرائتھا بصوت مرتفع إلى جانب اإلرشادات المكتوبة في كتاب االختبار خاصتك •

ارفع یدك إذا كان لدیك أیة أسئلة . إال أن المعلومات ذات الصلة ال تختلف. یقرؤه المراقبالتتوافق ھذه اإلرشادات المترجمة تماًما مع ما 
. حیال ما یقرأه المراقب

. یمكنك االحتفاظ بھذا المستند على مقعدك أثناء فترة االختبار، ولكن یجب أن تسلمھا للمراقب عقب انتھاء االختبار •
. ال یمكنك استخدام ھذا المستند كورقة مسودة •
إذا كنت تخوض االختبار ولدیك . سیقوم المراقب، في أوقات مختلفة، بإخبارك بالوقت المتبقي في القسم ووقت الراحة، متى أمكن ذلك •

برجاء اإلنصات جیًدا إلى . تسویة معتمدة، فقد تختلف ھذه اإلشعارات عن الوقت وفترات الراحة المدرجة في ھذا المستند المترجم
.    ا علیك المراقباإلشعارات التي یقرأه

. وإذا كنت تخوض االختبار ولدیك إقامة معتمدة، فقد یمنحك المراقب إرشادات إضافیة باللغة اإلنجلیزیة •
برجاء اإلنصات واتباع إرشادات .  في بعض الحاالت قد یكون لوالیتك أو منطقتك تعلیمات أو سیاسات فریدة متعلقة ببطاقات الدخول •

.  ل خانة رقم التسجیل بكراسة اإلجابةالمراقب بخصوص كیفیة إكما
: تُستخدم األیقونات بھذا المستند لجذب انتباھك إلى معلومات محددة •

معلومات مھمة 

إرشادات یقرؤھا المراقب 

إرشادات موجودة في كتاب االختبار 

توجیھات یقرؤھا الُمشرف

 :سیتابع المراقب باإلرشادات التالیة

 حال وفي .المھنیة والحیاة للكلیة استعدادك مدى إلظھار فرصتك وھذه ).SAT( الدراسي االستعداد اختبار سنخوض الیوم .الخیر صباح
 بطاقة على اإلطالع یُرجى .لدیك ما أفضل تقدیم من تتأكد حتى طرحھا یُرجى أذكرھا، التي التوجیھات من أي حول لدیك أسئلة وجود

 .في الجزء العلوي" N A R"أو الحروف " Roster"الكلمة  ارفع یدك إذا كانت بطاقاتك تُظھر .اآلن دخولك

 :یلي بما ُمشرفك سیُخبرك مقال، سؤال على مشتمالً  )SAT( الدراسي االستعداد اختبار كلیتك إجراء حال وفي

 .الغرفة ھذه في مقال سؤال على ُمشتمالً  )SAT( الدراسي االستعداد اختبار ستخوض

 :یلي بما ُمشرفك سیُخبرك ،)مقال سؤال على المشتمل غیر( )SAT( الدراسي االستعداد اختبار كلیتك إجراء حال وفي

).SAT( الدراسي االستعداد اختبار مقال لسؤال تخضع ولن ؛)SAT( الدراسي االستعداد اختبار الغرفة ھذه في ستخوض

 :اآلتیة بالتوجیھات بإعالمك مشرفك سیتابع ثم

وسوف نرفض ونلغي نتائج أي طالب یحاول . إلى منح كل واحد منكم فرصة متساویة إلظھار قدراتھ یُطبق مجلس الكلیة سیاسات تھدف
: الحصول على میزة غیر عادلة عن طریق ما یلي

تقدیم أي مساعدة من أي نوع أو الحصول علیھا  •
. مطالعة كتاب االختبار قبل بدء االختبار •
كتاب االختبار أو ورقة اإلجابة حل قسم خاطئ أو اإلشارة إلى قسم سابق أو تالي في  •
استخدام آلة حاسبة خالل قسم غیر مسموح فیھ باستخدام اآللة الحاسبة  •
تحدید اإلجابات بعد انتھاء الوقت  •
مشاركة أسئلة االختبار مع أي شخص في أثناء االختبار أو بعده  •
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االختبار أو خالل فترات الراحة استخدام أي وسائل مساعدة غیر مصرح بھا في االختبار، كالھواتف، في أثناء  •
محاولة إجراء االختبار بدالً عن طالب آخر  •

 :بسبب طردك یتم قد كما

 االختبار غرفة داخل مشروبات أو مأكوالت تناول •
 نوع أي من إزعاج حدوث في التسبب •
 االختبار إجراءات اتباع عدم •
 االستراحات أثناء المبنى مغادرة أو خزانتك إلى الذھاب •

ي حال وجود شكوى بخصوص یوم االختبار، فأمامك فرصة حتى الساعة  11:59مساء ً من ثالث یوم عمل بدایة یوم االختبار لتقدیم 
ھذه الشكوى. فعند مالحظة أي سلوك یثیُ ر مخاوفك، یرُج ى إعالم ُمشرف مركز االختبار وھو سیشرح لك كیفیة التواصل مع 

College Board. ھل ھناك أي تساؤالت؟  

 األجھزة أو الھواتف استخدام یُحظر حیث .األخرى اإللكترونیة والمعدات الھواتف بخصوص اآلتیة المعلومات إلى جیًدا االستماع یُرجى
 أو تنبیھ ساعة أو ذكیة ساعة أو ھاتف بحوزتك كان إذا الوقت، ھذه وخالل .ھذا االختبار مركز داخل وقت أي في األخرى اإللكترونیة

 وفي .االختبار انتھاء حتى مكتبك أسفل ووضعھ بالكامل تشغیلھ إیقاف علیك فیجب آخر، إلكتروني جھاز أي أو محمول شخصي حاسب
 وإلغاء طردك فسیتم االستراحات، ذلك في بما وقت، أي في باستخدامھ قمت أو آخر، محظور جھاز أو ھاتفك من ضوضاء أي صدور حال

 من كجزء ُمكوناتھ فحص یتم قد كما جانبًا، ووضعھ تشغیلھ إیقاف یتم لم إلكتروني جھاز أي مصادرة یتم دق ھذا، على عالوة .نتیجتك
  .شامل فحص

 .االختبار لبدء سنستعد واآلن

. أزل أي شيء من مقعدك باستثناء بطاقة دخولك واألقالم الرصاص والمماحِ واآللة الحاسبة المقبولة •
. بارتدائھا في أثناء االختبار، أو أي أقالم تحدید أو مساطر أو قوامیس أو كتب أخرىأِزل أي سدادات أذن، غیر مسموح  •

حیث یحظر اصطحاب األقالم الجافة واألقالم الرصاص الملونة والكتیبات واألوراق من أي نوع، بما في ذلك أوراق 
. المسودات

. كل ذلك وضعھ على األرض أسفل مقعدك وإذا كنت قد أحضرت معك آلة حاسبة احتیاطیة أو بطاریات إضافیة، فأخرج •
. أغلق جمیع الحقائب وحقائب الظھر وضعھا أسفل مقعدك حتى انتھاء االختبار. ضع أي زجاجات میاه أسفل مقعدك •

.بھا مصرح حاسبة آلالت استخدامكم من والتأكد نظرة إللقاء دقیقة سأستغرق واآلن

فلن تكون بحاجة . ضع آلتك الحاسبة مع البطاریات اإلضافیة أسفل مقعدك اآلن. أي وقتال یجوز لك مشاركة اآلالت الحاسبة أو تبادلھا في 
.  فال تفتحھا. سأعطي كل واحٍد منكم أدوات االختبار اآلن. إلیھا حتى یحین موعد أحد األقسام التالیة

 .والنتیجة اإلجابات وتحدید التوقیت بخصوص مھمة معلومات یضم فھو .الخلفي الغالف واقرأ اقلبھ االختبار، كتیب على حصولك وعند
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 األمامي الغالف توجیھات
اختبارك لكتیب األمامي الغالف ترجمة ھو اآلتي النص

یجب أال تخرج كراسة االختبار من الغرفة. ویُح ظر 
نسخ أي جزء من كتیب االختبار أو استخدامھ بدون الحصول على موافقة.

حقوق الطبع والنشر والتألیف لعام 2016© محفوظة لـ College Board. یعتبُ ر شعار College Board واختبار االستعداد الدراسي 
 .College Board وشعار شجرة البلوط عالمات تُج اریة ُمسجلة لـ (SAT)

تذكیرات مھمة

 .No. 2 1. یتطلب االختبار قلم رصاص من نوع
فال تستخدم قلم حبر أو قلم رصاص میكانیكي. 

 انتھاًكا شخص أي مع أسئلة أي مشاركة تُعد .2
 تؤدي وقد االختبار، وسالمة نزاھة لسیاسات

 .نتیجتك إلغاء إلى
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الخلفي الغالف توجیھات
النص اآلتي ھو ترجمة الغالف الخلفي لكتیب اختبارك. عند توجیھ تعلیمات بالكتابة، یجب الكتابة على كتیب االختبار أو ورقة اإلجابة، ولیس على ھذا الكتیب المُش 

تمل على الترجمات. 

  ___________________________________________________________________________________) منفصلة بحروف مكتوبًا( اسمك
 األوسط األول  األخیر 

  _____________________________________________________________________________________________االختبار  مركز
 الغرفة رقم  االختبار مركز اسم الرقم 

 عامة توجیھات
 .الوقت نفس في واحد قسم من أكثر على اإلجابة یمكنك ال –
 تأكد الوقت، انتھاء قبل األقسام أحد من انتھیت إذا –

 أي إلى االنتقال یمكنك فال .القسم ھذا على إجاباتك من
 .آخر قسم

 اإلجابات تحدید
 .صحیحة بطریقة اإلجابة بورقة إجاباتك تحدید من تأكد –

–
–
–
–
–

.No.2 یجب استخدام قلم رصاص من نوع 
 حدد إجابة واحدة فقط لكل سؤال بعنایة. 

 تأكد من تلوین الدائرة تماًما وبشكل كلي. 
 ال تضع أي عالمات متناثرة على ورقة إجابتك. 

 عند مسح إجابة ما، تأكد من مسحھا تماًما. فقد تحتُ سب اإلجابات 
 .مقصودة إجابات باعتبارھا كامل بشكل الممسوحةغیر 

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

 اختبارك كتیب استخدام
 لك كتابة أي احتساب یتم لن ولكن كمسودة، االختبار كتیب استخدام یمكنك –

 .اختبارك كتیب في
 نقل یمكنك ال الوقت، بانتھاء اإلعالم بعد –

 .دوائر تظلیل أو إجابتك ورقة إلى اختبارك تیبك من اإلجابات
 صفحات إحدى من األجزاء بعض أو صفحات إزالة أو طي یمكنك ال –

 .االختبار غرفة من اإلجابة ورقة أو الكتاب أخذ أو االختبار، كتیب

 النتیجة
 .صحیحة إجابة كل ُمقابل واحدة نقطة تُحرز –
 محاولة ینبغي ولذلك الصحیحة، غیر اإلجابات ُمقابل نقاط أي تخسر ال –

 .الصحیحة اإلجابة من متأكًدا تكن لم لو حتى األسئلة جمیع إجابة

 مھمة ملحوظة
 بكتیب خاصة رموز وھي اختبارك، كتیب على الموجودة الرموز إلى ارجع

 9 والمربع 8 المربع داخل إجابتك ورقة على الرموز ھذه وانسخ  .اختبارك
 .بالضبط اختبارك كتیب في الموضح النحو على الُمطابقة الدوائر بتظلیل وقم

ألفكار الواردة في فقرات ھذا االختبار، والتي اقتبس بعضھا من مواد 
 .College Board منشورة، ال تعكس بالضرورة آراء

ال تفتح كتیب االختبار حتى یطلب منك المشرف فتحھ
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 :التالیةسیتابع المراقب باإلرشادات 

ھل لدیك أي أسئلة بشأن المعلومات التي قرأتھا تًوا؟ 

من المھم أن تفھم كیفیة تحدید إجاباتك. ال یمكنك تحدید إجاباتك في كتاب االختبار الخاص بك ما لم یصرح لك القیام بذلك، حیث لن یتم 
إعطاؤك أي درجات سوى على اإلجابات المحددة في ورقة اإلجابة. یرُج ى اإلنصات جیًدا إلى ھذه التعلیمات، حیث إنھا بالغة األھمیة 

لنتیجة اختبارك. إذا لم تتبع إرشاداتي بالضبط، فقد ال تحصل على درجة.  

تأكد من استخدام قلم رصاص من نوع Number 2 وتظلیل الدوائر الموجودة على ورقة إجابتك تماًما وبشكل كامل. وعند تغییر 
إجابتك، قم بمحوھا تماًما قدر اإلمكان. وتجنب وضع عالمات متناثرة، وال تستخدم ورقة إجابتك كمسودة. ومن المھم جًدا اتباعك لھذه 

التوجیھات عند ملء ورقة إجابتك.  

وإذا كنت تستخدم ورقة إجابة ذات مربعات كبیرة، فاقرأ كذلك التوجیھات الموجودة على الجانب األمامي من ورقة اإلجابة بشأن مكان 
وطریقة تحدید إجاباتك. فإنك ستضع عالمة "X" داخل المربعات ذات الصلة بدال ً من تظلیل الدوائر، وسوف تختلف أرقام الصفحات عن 

تلك التي أعلنھا.  

اكتب اسمك األخیر واسمك األول والحرف األول من اسمك األوسط، إذا كان لدیك واحًدا، على ظھر كتاب االختبار. ثم اكتب رقم مركز 
 . االختبار واسمھ ورقم الحجرة )أو اسمھا(

انظر اآلن إلى الصفحة األمامیة من ورقة إجابتك )أو الصفحة 2 من ورقة اإلجابة ذات الخانات الكبیرة(. ستقوم بإدخال معلومات شخصیة 
في ھذه الصفحة. تأكد من مطابقة معلوماتك الشخصیة لما ھو مدون في بطاقة دخولك. أكمل الدوائر أو الخانات الخاصة ببند ما متى 

الحظتھا. 

 :1 رقمفي البند 

اكتب اسمك األخیر واسمك األول والحرف األول من االسم األوسط إذا كان لدیك واحًدا، تماًما كما ھو مدون في بطاقة  •
. دخولك

.  ثم انظر أمامك بعد االنتھاء. اقرأ البیان الوارد في السطر التالي ثم وقّع بكتابة اسمك كامالً  •
. اكتب رقم الشھر والیوم والعام لتاریخ الیوم. _____تاریخ الیوم  •
. ثم بعد ذلك اكتب عنوان منزلك •
. اكتب رقم ھاتفك متضمنًا كود المنطقة •
.  ثم انظر أمامك بعد االنتھاء. اكتب مدینة ووالیة مركز االختبار ھذا •

 وبادئات األول، اسمك من حروف أربعة وأول ،)العائلة اسم أو( األخیر اسمك من حروف ستة أول متقطعة بحروف اكتب :2 رقم البند في
 وھجاؤه اسمك ترتیب یكون أن ویجب .اسمك من جزًءا كانت إذا العلیا والفاصالت والشَُرط الفراغات كذلك واكتب .ُوجد إن األوسط، اسمك
 .الُمطابقة الدوائر ظلل .تماًما دخولك لبطاقة ُمطابقًا

 المربعات ذات اإلجابة ورقة في خانتین، من الُمكون الشھر رقم بملء قم أو( میالدك شھر إلى تُشیر يالت الدائرة ظلل :3 رقم البند في
 اكتب ،3 الرقم مثالً ( 10 من أقل الرقم كان إذا صفر بالعدد ابدأ .كذلك میالدك وعام خانتین من الُمكون میالدك یوم اكتب ذلك بعد ).الكبیرة

  .االنتھاء عند أمامك انظر ثم .لدوائرا ظلل ).3 بالعدد متبوًعا 0 العدد

 المعلومات ھذه تقدیم من تأكد .دخولك بطاقة على المطبوع التسجیل رقم انسخ .الدوائر ظلل ثم متقطعًا تسجیلك رقم اكتب :4 رقم البند في
 .وكاملة صحیحة بصورة

 ...الُمطابقة الدوائر وظلل منزلك لعنوان المتحدة للوالیات التابع البریدي الرمز اكتب :5 رقم البند في

. ثم انظر أمامك بعد االنتھاء. اكتب رقم مركز االختبار كما ھو منشور وأكمل الدوائر :6 رقم في البند

. احتفظ ببطاقتك معك دائًما في أثناء االختبار، السیما خالل أوقات الراحة. أِزل بطاقة الدخول اآلن من على مقعدك
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 لكتیب المسلسل الرقم" علیھ الملصوق الیمین جھة من األعلى الجانب إلى انظر .اختبارك لكتیب األمامي غالفال إلى ارجع :7 رقم البند في
 ...الدوائر وظلل .إجابتك ورقة من 7 رقم العنصر في المطبوع الرقم أدخل ثم "االختبار

 البند في الرقم وأدخل "النموذج رمز .8" بعنوان بعالمر على اعثر .االختبار كتیب من الخلفي الغالف إلى الرجوع یرجى :8 رقم البند في
  ...موضح ھو كما دقیق بشكل الدوائر ظلل .إجابتك ورقة من 8

.ذلك من تنتھي عندما ألعلى وانظر ...موضح ھو كما "االختبار ھویة رقم .9" بعنوان بالمربع الموجود الرقم انسخ :9 رقم البند في

تریث للتأكد من إكمال البندین 8 و9 بورقة إجابتك بشكل صحیح. ولكي تنال درجات على اختبارك، یجب إكمال البنود من 1 إلى 9 بشكل 
صحیح.  

اآلن استمع إلى المعلومات المھمة ھذه. إذا كنت ترغب في إلغاء درجاتك قبل المغادرة، اطلب مني نموذج طلب إلغاء درجات االختبار، 
الذي یجب علیك إكمالھ قبل مغادرتك للفصل. إللغاء درجاتك في وقت الحق، یتعین علیك إخطار برنامج اختبار االستعداد الدراسي 

 (College Board)كتابة في موعد أقصاه الساعة11:59  مساء ً في ثالث یوم عمل بدایة من الیوم. قم بإرسال طلب اإللغاء المّو قع
 الخاص بك عبر 

البرید السریع أو الفاكس. ال یمكنك إلغاء درجاتك برسالة برید إلكتروني أو مكالمة ھاتفیة. 

یُر جى العلم أنھ سیتم االستمرار في إرسال النتائج الملغاة إلى والیتك أو منطقتك، وستكون متاحة لمدرستك، ولكن لن یُر سلھا مجلس 
الكیةل إلى الكلیات أو مؤسسات المنح الدراسیة التي اخترتھا. وبمجرد إلغاء نتائجك، لن تتمكن من إرجاعھا إلرسالھا إلى الكلیات. لن 

یسوغ إكمال ھذا النموذج وإرسالھ إبالغ الكلیات أو مؤسسات المنح الدراسیة بنتائجك في اختبار سات، ومع ذلك سیستمر تلقي والیتك أو 
منطقتك لھا كجزء من االختبار الخاضع للرعایة.

أثناء االختبار، حافظ على ورقة إجابتك وكتیب االختبار منبسطین على مكتبك. إذا وجدت عیبًا سواء في كتیب االختبار أو ورقة اإلجابة، 
تسب إجابتك إال فیما یتعلق باإلجابات  أو إذا وجدت أنك كنت تكتب اإلجابات في القسم الخطأ من ورقة اإلجابة، فارفع یدك حینھا. لن تُح 
المدونة في ورقة اإلجابة. وھذا ینطبق على كل الطالب إال في حالة الحصول على إذن من  College Boardلتدوین إجاباتك بصورة 

مختلفة. ال یمكنك استخدام ورقة اإلجابة كمسودة.  

سوف أتجول داخل الفصل للتحقق من تقدمك. سوف ألتزم بالوقت الرسمي لالختبار. سیكون ھنالك فترات استراحة خالل االختبار، 
حیث یمكنك مغادرة الفصل لتناول وجبة خفیفة أو دخول الحمام.  

ال یجوز لك إطالقًا أخذ ورق اإلجابة وكتیبات االختبار خارج غرفة االختبار. تذكر، بعد انتھاء االختبار، ال یجوز ألي شخص مغادرة 
الغرفة حتى أُع لن عن إمكانیة الخروج من الغرفة. إذا كانت لدیك أي تساؤالت بشأن إجراءات االختبار، فیرجى طرحھا اآلن. ال 

یمكنني الجواب على التساؤالت خالل األقسام ذات الوقت المحدد من االختبار... 
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 القراءة اختبار :1 لقسم

إذا كنت تجري االختبار ولدیك تسویة معتمدة، فقد یختلف . في نھایة القسم دقائق راحة 10، باإلضافة إلى دقیقة 65ھو  1الوقت القیاسي للقسم 
  . یُرجى اإلنصات جیًدا إلى اإلعالنات التي یقرأھا المراقب. وقتك وفترات راحتك

 :، اختبار القراءة1یقرأ المراقب اإلرشادات التالیة للقسم 

ضع ورقة . من ورقة إجابتك 1انتقل إلى القسم . فال یمكنك االنتقال إلى قسم آخروإذا ما انتھیت قبل نھایة الوقت، . و حتى أخبركمئال تبد
غیر مسموح باستخدام اآللة . مفتوحة على مقعدك) إن كانت متاحة(إجابتك وكتاب االختبار الخاص بك وإرشادات االختبار المترجمة 

.  ، واقرأ اإلرشادات ثم ابدأ اإلجابة1فتح كتاب االختبار اآلن إلى القسم ا. یُرجى االحتفاظ باآللة الحاسبة أسفل مقعدك. الحاسبة في ھذا القسم

إرشادات كتاب االختبار  1القسم 
.  من كتاب االختبار الخاص بك 1فیما یلي ترجمة اإلرشادات الموجودة في بدایة القسم 

 )الوقت القیاسي( سؤاالً  52 دقیقة، 65

 .القسم ھذا في الواردة األسئلة على لإلجابة اإلجابة ورقة من 1 القسم إلى انتقل

 التوجیھات
 أو علیھ المنصوص على بناءً  سؤال لكل إجابة أفضل اختر الفقرات، من زوج أو فقرة كل قراءة بعد .األسئلة من عدد یلیھ الفقرات من زوج أو فقرة كل

 ).التوضیحي الرسم أو الجدول مثل( المرافقة الرسومات من أي في الفقرات أو الفقرة في متضمنًا

: في نھایة ھذا القسم، سیقول المراقب

أغلق ورقة إجابتك وضعھا في الصفحات . دقائق 10سنتوقف اآلن ألخذ فترة راحة مدتھا . توقف عن العمل وضع قلمك الرصاص جانبًا
. تستخدم التعلیمات المترجمة، فاتركھا على مقعدكإذا كنت . أغلق كتاب االختبار ودعھ على مقعدك. األمامیة من كتاب االختبار الخاص بك

ال تذھب إلى منطقة بخالف المناطق المخصصة أو الرواق . وإذا كان معك وجبة خفیفة، فبإمكانك تناولھا في المناطق المخصصة لذلك فقط
ال یجوز .  موجودین في الغرف األخرىیٌرجى مراعاة الطالب ال. ال تتحدث داخل الرواق أو تناقش أسئلة االختبار مع أي أحد. أو الحمام

 10سنبدأ االختبار مرة أخرى خالل . یجب حفظ أي أجھزة بعیًدا عن سطح المقعد. لك استخدام أي أجھزة إلكترونیة، بما في ذلك الھاتف
قة الدخول معك عند مغادرتك خذ بطاقة الھویة وبطا. ال یمكنني تقدیم وقت إضافي إذا تأخرت في العودة. یُرجى العودة فوًرا. دقائق بالضبط

. الحجرة

 الشھادة

 :سیتابع المراقب باإلرشادات التالیة

برجاء الجلوس. أخرج ورقة إجابتك، واترك كتیب االختبار مغلًقا. انتقل إلى الصفحة الخلفیة من ورقة اإلجابة، واعثر على مربع بیان 
ون علیھ التاریخ مستخدًما االسم بالكامل كما ھو األمر في الوثائق الرسمیة. یجب أن  الشھادة. قم بنسخ البیان المطلوب ووقع علیھ ودِّ

یكون ھذا البیان بخط الید، سواء بحروف منفصلة أو متصلة، وھو مطلوب. لن یتم احتساب جودة كتابتك الیدویة في درجتك. 

 االختبار غرفة من اختبار سؤال أي أخذ األحوال من حال بأي لك یجوز ال :اآلتیة الشروط على توافق فأنت تك،إجاب ورقة تقدیم عند 
 شبكة عبر أو النصیة الرسائل أو اإللكتروني البرید عبر الحصر، ال المثال سبیل على وسیلة، بأي مناقشتھ أو شخص ألي وإعطاؤه
ثم انظر أمامك بعد .  sat.orgوعبر اإلنترنت على الموقع تیب التسجیل واالستفسارات كوردت ھذه الشروط بالتفصیل في .  اإلنترنت
. االنتھاء
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 واللغة الكتابة اختبار :2 القسم
یُرجى اإلنصات جیًدا إلى . إذا كنت تجري االختبار ولدیك تسویة معتمدة، فقد یختلف وقتك وفترات راحتك. دقیقة 35ھو  2الوقت القیاسي للقسم 

. النات التي یقرأھا المراقباإلع

: ، اختبار الكتابة واللغة2سیقرأ المراقب اإلرشادات التالیة للقسم 

ضع ورقة اإلجابة وكتاب االختبار وإرشادات االختبار المترجمة . ال تبدأ العمل حتى أخبرك بذلك. من ورقة إجابتك 2انتقل اآلن إلى القسم 
غیر مسموح باستخدام اآللة الحاسبة في ھذا . ھیت قبل نھایة الوقت، فال یمكنك االنتقال إلى قسم آخروإذا ما انت. مفتوحة أمامك على مقعدك

افتح كتاب . 2تأكد من تحدید إجاباتك في الفراغات المرقمة بشكل صحیح في القسم . یُرجى االحتفاظ بآلتك الحاسبة أسفل مقعدك. القسم
. ت ثم ابدأ اإلجابة، واقرأ اإلرشادا2االختبار اآلن إلى القسم 

إرشادات كتاب االختبار  2القسم 
.  من كتاب االختبار الخاص بك 2فیما یلي ترجمة اإلرشادات الموجودة في بدایة القسم 

  )الوقت القیاسي(سؤاالً  44 دقیقة، 35

 .القسم ھذا في الواردة األسئلة على لإلجابة اإلجابة ورقة من 2 القسم إلى انتقل

 التوجیھات
 بالنسبة أما .األفكار عن التعبیر لتحسین الفقرة مراجعة كیفیة االعتبار في ضع األسئلة، لبعض بالنسبة .األسئلة من بعدد مصحوبة أدناه واردة فقرة كل

 بیاني برسم السؤال أو فقرةال تُرفق قد .الترقیم أو استخدامھا أو الجملة بنیة في األخطاء لتصحیح الفقرة تعدیل كیفیة االعتبار في ضع األخرى، لألسئلة
 .وتعدیلھا القرارات مراجعة عند االعتبار في لوضعھ )بیاني رسم أو كالجداول( أكثر أو

 الفقرة بشأن التفكیر منك تطلب أو الفقرة، في موقع إلى األخرى األسئلة بعض ستوّجھك كما .الفقرة من خط تحتھ جزء إلى األسئلة بعض ستوّجھك
  .ككل

 الكتابة عُرف مع متوافقة الفقرة تجعل أو فاعلیة، أكثر بصورة الفقرة كتابة جودة تحسین شأنھا من سؤال كل على إجابة اختر فقرة، كل قراءة بعد
 كما بالفقرة المتعلق الجزء ترك ھو خیار أفضل بأن تعتقد كنت إذا الخیار ھذا حدد ".تغییر دون" خیار األسئلة من العدید تتضمن .لإلنجلیزیة القیاسیة

 .ھو

:  في نھایة ھذا القسم، سیقول المراقب

. أغلق كتاب االختبار. توقف عن العمل وضع قلمك الرصاص جانبًا

بدون استخدام اآللة الحاسبة  الریاضیات - اختبار: 3القسم 
إذا كنت تجري االختبار ولدیك تسویة معتمدة، فقد یختلف . في نھایة القسم دقائق راحة 5، باإلضافة إلى دقیقة 25ھو  3الوقت القیاسي للقسم 
. یُرجى اإلنصات جیًدا إلى اإلعالنات التي یقرأھا المراقب. وقتك وفترات راحتك

: بدون استخدام اآللة الحاسبة ، اختبار الریاضیات -3سیقرأ المراقب اإلرشادات التالیة للقسم 

یُرجى . قسم خاص بالریاضیات، إال أنھ غیر مسموح لك باستخدام اآللة الحاسبة في ھذا الجزء من االختبارعلى الرغم من أن ھذا ال
.  االحتفاظ بآلتك الحاسبة أسفل مقعدك

 تأكد. ضع ورقة اإلجابة وكتاب االختبار مفتوحان أمامك على مقعدك. ال تبدأ العمل حتى أخبرك بذلك. من ورقة إجابتك 3انتقل إلى القسم 
الموجودة " إجابات نابعة من الطالب"بالنسبة لألسئلة الموسومة بعبارة . 3من تحدید إجاباتك في الفراغات المرقمة بشكل صحیح في القسم 

یمكن أن تكون ھذه اإلجابات النابعة من . بنھایة ھذا القسم، اتبع التعلیمات الخاصة بتحدید إجاباتك الواردة في كتاب االختبار الخاص بك
. ، واقرأ اإلرشادات ثم ابدأ اإلجابة3افتح كتاب االختبار اآلن إلى القسم . الب أقصر، ولكن لیست أطول من أربعة أرقامالط
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إرشادات كتاب االختبار  3القسم 
. من كتاب االختبار الخاص بك 3فیما یلي ترجمة اإلرشادات الموجودة في بدایة القسم 

)القیاسيالوقت ( سؤاالً  20 دقیقة، 25

 .القسم ھذا في الواردة األسئلة على لإلجابة اإلجابة ورقة من 3 القسم إلى انتقل

 التوجیھات
 لألسئلة بالنسبة .إجابتك ورقة في المقابلة الدائرة وامأل المتوفرة، الخیارات من إجابة أفضل واختر مسألة، كل حل قم ،15 إلى 1 من لألسئلة بالنسبة

 إلى الرجوع برجاء .اإلجابة ورقة في الموجودة الخانة في إجابتك وأدخل مسألةال حل ، 20 إلى 16 من
 .مسودة لعمل االختبار كتیب في متوفر فراغ أي استخدام یمكنك .الخانة في إجاباتك إدخال كیفیة حول 16 السؤال قبل التوجیھات

 مالحظات
 .الحاسبة اآللة باستخدام مسموح غیر .1
 .ذلك خالف یُذكر لم ما الحقیقیة األعداد لتمثل والتعبیرات المتغیرات جمیع استخدام تم .2
 .ذلك خالف یَذكر لم ما للقیاس ُرسمت االختبار ھذا في الواردة األشكال .3
 .ذلك خالف یُذكر لم ما مستو سطح على مرسومة األشكال جمیع .4
   x الحقیقیة األعداد جمیع مجموعة ھو  f الدالة نطاق .5

 .حقیقي عدد )f)x إن حیث

 إشارة

 .360 ھو الدائرة في القوس درجات عدد
 .2π ھو الدائرة في للقوس القطریة نصف الزوایا عدد

 .180 ھو المستطیل زوایا درجات في المقاییس مجموع
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 التوجیھات
 و المسألة حل ،20 إلى 16 من لألسئلة بالنسبة

 موضح ھو كما الخانة، في إجاباتك أدخل
 .اإلجابة ورقة في أدناه،

 في إجابتك كتابة المقترح من .1
 إجابتك ملء في لمساعدتك األعمدة أعلى الموجودة المربعات

 لیس ھذا أن من الرغم على بدقة الدوائر في
 حالة في إال إجابتك تُحتسب لن .مطلوبًا

 .صحیحة بصورة الدوائر ملء

 .عمود أي في واحدة دائرة من أكثر على عالمات تضع ال .2
 .سلبیة إجابة یتضمن سؤال یوجد ال .3
  من أكثر األسئلة لبعض یكون قد .4

 واحدة إجابة بوضع قم الحاالت، ھذه وفي .واحدة صحیحة إجابة
 .الخانة في

 مثل المختلطة األعداد تظلیل یجب .5

 في إدخال حالة في( .7/2 أو 3.5 النحو على

 .) ولیس ،  كـ تفسیرھا سیتم الخانة،

 عشري بكسر أجبت إذا :العشریة اإلجابات .6
 تسعھ قد مما أكثر أعداد یتضمن
 أو تقریبھ فیمكن الخانة،

 .بأكملھا الخانة تمأل أن یجب لكن إنقاصھ،
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:  في نھایة ھذا القسم، سیقول المراقب

 كنت إذا .دقائق خمس لمدة الستراحة اآلن ستتوقف .مكتبك على واتركھ االختبار كتیب أغلق .أمامھ أو االختبار كتیب في إجابتك ورقة ضع
 مثل المخصصة، األماكن إال مكان أي إلى تذھب ال سابقًا، ورد وكما .فقط المخصصة األماكن في تناولھا یمكنك خفیفة، وجبة أحضرتك قد

 ذلك في بما إلكتروني، جھاز أي استخدام لك یجوز ال .شخص أي مع االختبار أسئلة تناقش أو الردھة في تتحدث ال .الحمام أو الردھة
 عُد .بالضبط دقائق خمس غضون في أخرى مرة االختبار تستأنف سوف .األنظار عن بعیدة المكاتب تحت أجھزة أیة إبقاء یجب .الھاتف

 إذا معك الدخول وبطاقة بك الخاص التعریف رقم ُخذ .عودتك في تأخرت إذا الوقت من مزید منح یمكنني ال .إبطاء غیر من الفور على
 .الغرفة غادرت

 الحاسبة اآللة - الریاضیات اختبار :4 القسم
إذا كنت تجري االختبار ولدیك تسویة معتمدة، فقد یختلف . في نھایة القسم دقائق راحة 2، باإلضافة إلى دقیقة 55ھو  4الوقت القیاسي للقسم 

. یُرجى اإلنصات جیًدا إلى اإلعالنات التي یقرأھا المراقب. احتكوقتك وفترات ر

 :سیتابع المراقب باإلرشادات التالیة

باستخدام اآللة الحاسبة، یمكنك استخدام  بالنسبة لھذا القسم، اختبار الریاضیات -. ال تفتح كتاب االختبار حتى أخبرك بذلك. برجاء الجلوس
. اآللة الحاسبة ووضعھا في منتصف مقعدكیُرجى إخراج . اآللة الحاسبة

:  اتبع اإلرشادات التالیة عند استخدام اآللة الحاسبة. یمكن اإلجابة على جمیع أسئلة الریاضیات بدون استخدام اآللة الحاسبة

.إجاباتك رؤیة اآلخرون المختبرون یستطیع ال بحیث أمسكھا أو مكتبك على منبسطة الحاسبة اآللة ابق •
.تبادلھا أو الحاسبة اآللة مشاركة یحظر •
.مكتبك أسفل األرض على اتركھا احتیاطیة، حاسبة آلة أحضرت إذا •
 آلة لدیك یكن لم إن .ال أم مقبوالً  البدیل كان إن ما سأنظر .یدك ارفع احتیاطیة، حاسبة آلة أو بطاریات ولدیك الحاسبة آلتك في خلل حدث إذا •

.االختبار واصل احتیاطیة، حاسبة

 أقصر اإلجابات تكون قد .االختبار كتیب في الموجودة إجاباتك لتعلیم التعلیمات اتبع ،"الطالب مجھود من إجابات" بعنوان لألسئلة بالنسبة
  .أكثر ولیس أرقام، 4 من

تأكد من تعلیم إجاباتك في األماكن الُمرقمة بشكل ٍ صحیح في القسم 4. إذا انتھیت قبل إعالن انتھاء الوقت، "ال یمكنك" االنتقال إلى أي قسم آخر. 
ج ورقة إجابتك من كتاب االختبار وانتقل إلى القسم 4. ضع ورقة اإلجابة وكتاب االختبار مفتوحان أمامك على مقعدك. افتح كتاب االختبار 

آلن إلى القسم 4، واقرأ اإلرشادات ثم ابدأ اإلجابة. 
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إرشادات كتاب االختبار  4القسم 
. من كتاب االختبار الخاص بك 4ترجمة اإلرشادات الموجودة في بدایة القسم  فیما یلي

)الوقت القیاسي( سؤاالً  38 دقیقة، 55

 .القسم ھذا في الواردة األسئلة على لإلجابة اإلجابة ورقة من 4 القسم إلى انتقل
 التوجیھات
 التوجیھات

 لألسئلة بالنسبة .إجابتك ورقة في المقابلة الدائرة وامأل المتوفرة، الخیارات من إجابة أفضل واختر مسألة، كل حل ،30 إلى 1 من لألسئلة بالنسبة
 إلى الرجوع برجاء .إجابتك ورقة في الموجودة الخانة في إجابتك واكتب المسألة حل ،38 إلى 31 من

 .مسودة لعمل االختبار كتیب في متوفر فراغ أي استخدام یمكنك .الخانة في إجاباتك إدخال كیفیة حول 31 السؤال قبل التوجیھات
 م

 مالحظات
 .الحاسبة اآللة باستخدام مسموح .1
 .ذلك خالف یُذكر لم ما الحقیقیة األعداد لتمثل والتعبیرات المتغیرات جمیع استخدام تم .2
 .ذلك خالف یَذكر لم ما للقیاس ُرسمت االختبار ھذا في الواردة األشكال .3
 .ذلك خالف یُذكر لم ما مستو سطح على مرسومة األشكال جمیع .4
   x الحقیقیة األعداد جمیع مجموعة ھو f  الدالة نطاق .5

 .حقیقي عدد )f)x إن حیث

 إشارة

 .360 ھو الدائرة في القوس درجات عدد
 .2π ھو الدائرة في للقوس القطریة نصف الزوایا عدد

 .180 ھو المستطیل زوایا درجات في المقاییس مجموع
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 التوجیھات
و المسألة حل ،38 إلى 31 من لألسئلة بالنسبة

 موضح ھو كما الخانة، في إجاباتك أدخل
 .اإلجابة ورقة في أدناه،

 في إجابتك كتابة المقترح من .1
 إجابتك ملء في لمساعدتك األعمدة أعلى الموجودة المربعات

 لیس ھذا أن من الرغم على بدقة الدوائر في
 حالة في إال إجابتك تُحتسب لن .مطلوبًا

 .صحیحة بصورة الدوائر ملء

 .عمود أي في واحدة دائرة من أكثر على عالمات تضع ال .2
 .سلبیة إجابة یتضمن سؤال یوجد ال .3
  من أكثر األسئلة لبعض یكون قد .4

 واحدة بةإجا بوضع قم الحاالت، ھذه وفي .واحدة صحیحة إجابة
 .الخانة في

 مثل المختلطة األعداد تظلیل یجب .5

 في إدخال حالة في( .7/2 أو 3.5 النحو على

 .) ولیس ،  كـ تفسیرھا سیتم الخانة،

 عشري بكسر أجبت إذا :العشریة اإلجابات .6
 تسعھ قد مما أكثر أعداد یتضمن
 أو تقریبھ فیمكن الخانة،

 .بأكملھا الخانة تمأل أن یجب لكن إنقاصھ،
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: ، سیقول المراقب4في نھایة ھذا القسم 

.  ضع ورقة اإلجابة بجانب كتاب االختبار. أغلق كتاب االختبار وورقة اإلجابة. توقف عن العمل وضع قلم الرصاص جانبًا

. من ھذا المستند 18في الصفحة " ما بعد االختبار"فانتقل إلى ) بدون المقال(إذا كنت تخوض اختبار سات 

:  إذا كنت تخوض اختبار سات مع المقال، فسیتابع المراقب بقول

ال یجوز لك . االختبار ال یجوز لك مغادرة الحجرة أو مناقشة أسئلة. سنتوقف اآلن لفترة راحة دقیقتان. ضع اآللة الحاسبة أسفل مقعدك
. یجب حفظ أي أجھزة بعیًدا عن سطح المقعد. استخدام أي أجھزة إلكترونیة، بما في ذلك الھاتف

:  في نھایة فترة الراحة، سیقول المراقب

لقسم ) وجدت إن(ستحتاج إلى االحتفاظ بورقات اإلجابة وإرشادات االختبار المترجمة . سأقوم بجمع كتب االختبار اآلن. برجاء الجلوس
. یُرجى الھدوء ریثما أجمع كتب االختبار وأحصیھا. المقال من االختبار

مقال سات : 5القسم 
یُرجى اإلنصات جیًدا . إذا كنت تجري االختبار ولدیك تسویة معتمدة، فقد یختلف وقتك وفترات راحتك. دقیقة 50ھو  5الوقت القیاسي للقسم 

. بإلى اإلعالنات التي یقرأھا المراق

 :، مقال سات5سیقرأ المراقب اإلرشادات التالیة للقسم 

یُرجى استغراق بعض الوقت في قراءة البیان ). من ورقة اإلجابة ذات الخانات الكبیرة 14أو صفحة ( 6افتح ورقة اإلجابة اآلن إلى صفحة 
.  عندما تنتھوا من القراءة، یُرجى النظر أمامكم. الخانة أم ال الوارد باألعلى حول كیفیة استخدام المقال، ثم قرر ما إذا كنت ستحدد الدائرة أو

اكتب اسمك األخیر واسمك األول والحرف األول من . ال تفتحوا كتاب المقال حتى أطلب ذلك. سأعطي كل واحٍد منكم اآلن كتاب مقال
). أو اسمھا(الختبار واسمھ ورقم الحجرة ثم اكتب رقم مركز ا. اسمك األوسط، إذا كان لدیك واحًدا، وذلك على ظھر كتاب المقال

إرشادات الغالف الخلفي 
یجب علیك أن تكتب في كتاب المقال أو ورقة اإلجابة، متى طُلب منك ذلك، ولیس في مستند . فیما یلي ترجمة للغالف الخلفي لكتاب المقال

. اإلرشادات المترجمة ھذا

 ___________________________________________________)________________________________منفصلة بحروف مكتوبًا( اسمك
 األوسط األول  األخیر 

 _____________________________________________________________________________________________االختبار  مركز
 الغرفة رقم     االختبار مركز اسم الرقم 

 .College Board آراء بالضرورة تعكس ال منشورة، مواد من بعضھا اقتبس والتي االختبار، ھذا فقرات في الواردة األفكار
فتحھا المشرف منك یطلب حتى االختبار كتیب تفتح ال
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: بعد ذلك سیقول المراقب

یمكنك تدوین مالحظات وتخطیط مقالك في صفحة التخطیط غیر المسطرة في ورقة إجابتك مع العلم أنھ لن یتم احتساب أي شيء مكتوب 
من ورقة اإلجابة ویمكنك المتابعة في الصفحات من  7عندما تكون مستعًدا، ستحتاج إلى البدء في كتابة مقالك في الصفحة . في ھذه الصفحة

من ورقة  22إلى  16وإذا كنت تستخدم ورقة إجابة ذات خانات كبیرة، فیجب علیك أن تستخدم الصفحات من . زم األمر، إذا ل10إلى  8
یجب علیك . غیر مسموح بطلب صفحات إضافیة. یجب أن تُِعد مقالك بحیث ال یتجاوز تلك الصفحات وفي نطاق الھوامش المحددة. إجابتك

وإذا ما انتھیت قبل نھایة الوقت، فال . وإذا لم تستخدم قلم رصاص، فستحصل على صفر. 2 أن تكتب مقالك باستخدام قلم رصاص رقم
وإذا . وإذا ما حاولت العمل على قسم مختلف من االختبار، فسأحتاج إلى تسجیل ذلك وقد یتم إلغاء درجاتك. یمكنك االنتقال إلى قسم آخر

.  تركت مقالك فارًغا، فستحصل على درجة صفر في المقال

. اقرأ اإلرشادات الواردة بالصفحة األمامیة من كتاب المقال، ثم افتح الكتاب وابدأ العمل

إرشادات الغالف األمامي 
.  فیما یلي ترجمة لإلرشادات الموجودة على الغالف األمامي من كتاب المقال

 التوجیھات
 وفھمھا الفقرة قراءة في كفاءتك مدى لتبین فرصة المقال یمنحك
 قرأت أنك توضیح علیك ینبغي مقالك، وفي .یحللھا مقال وكتابة
 .بدقة اللغة واستخدمت ومنطقیًا، واضًحا تحلیالً  وقدمت بعنایة، القطعة

 عدا فیما إجابتك؛ كتیب في الموجودة السطور على المقال كتابة یجب
 أوراق أي تتلقى ولن اإلجابة، كتیب في الموجودة التخطیط صفحة
 كل من استفدت إذا كافیة مساحة لدیك سیكون .لیھاع لتكتب أخرى
 .معقول بحجم وكتبت العریضة، الھوامش وتجنبت الكتابة، في سطر
 .تكتبھ ما یقرؤون سوف خطك على معتادین غیر أشخاًصا أن تذكر
 تكتبھ ما یكون بحیث منفصلة بحروف تكتب أو تكتب أن حاول

  .القراء لھؤالء مقروًءا

 كإجابة مقال وكتابة الفقرة لقراءة )الوقت القیاسي( دقیقة 50 لدیك
  .االختبار كتیب في الموجود الحالي السؤال على

  تذكیرات
 تكتبھ ما ھو تقییمھ سیتم ما .االختبار كتیب في مقالك تكتب ال —

  .إجابتك كتیب في الموجودة المسطرة الصفحات على
 غیر بلغة مكتوب أو المذكور، الموضوع عن یختلف مقال أي —

 .تقییمھ یتم لن اإلنجلیزیة،

یجب أال تخرج كراسة االختبار من الغرفة. ویُح ظر 
نسخ أي جزء من كتیب االختبار أو استخدامھ بدون الحصول على موافقة.

حقوق الطبع والنشر والتألیف لعام 2016© محفوظة لـ College Board. یعتبُ ر شعار College Board  واختبار االستعداد الدراسي 
 .College Board وشعار شجرة البلوط عالمات تُج اریة ُمسجلة (SAT)

: ، سیقول المراقب5في نھایة ھذا القسم 

.  ضع ورقة اإلجابة بجانب كتاب االختبار. أغلق كتاب االختبار وورقة اإلجابة. توقف عن العمل وضع قلم الرصاص جانبًا
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ما بعد االختبار 
: عندما ینتھي االختبار، سیقول المراقب

.  یُرجى الجلوس في ھدوء حتى تنصرفوا. سأقوم بجمع ورقة اإلجابة وأدوات االختبار اآلن. ضع بطاقة دخولك ظاھرة على المقعد

تذكر أنھ ال یحق لك تحت أي ظرف من الظروف أخذ أي أسئلة خارج حجرة االختبار وإعطائھا ألي شخص، أو مناقشتھا مع أي شخص 
.  عبر أي وسیلة، بما في ذلك، البرید اإللكتروني أو الرسائل النصیة أو اإلنترنت

: إذا كنت تخوض اختبار سات مع المقال، فسیقول المراقب

.  ال یُسمح لك بمناقشة أسئلة مقال الیوم أو مشاركتھا حتى إتاحة المقال عبر اإلنترنتإضافةً إلى ذلك، 

:  بعد ذلك سیقول المراقب

یُرجى مراعاة أن الطالب في الغرف األخرى قد ال یزالون یؤدون . اجمعوا أغراضكم وغادروا الحجرة بھدوء. ھذا االختبار قد انتھى اآلن
. مأشكركم على تعاونك. االختبار
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