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Sınav Hakkında Genel Bilgiler

•

ABD’de lisans eğitimi görmek isteyen öğrencilerden istenen
sınavdır.

•

Lise müfredatına yönelik sorulardan oluşur.

•

Sınav süresi yaklaşık 3 saattir. Opsiyonel olan Yazma bölümü ile
bu süre 3 saat 30 dakikaya çıkabilir.

•

Sınav, İngilizce, Matematik, Okuma, Fen Bilimleri ve opsiyonel
olan Yazma bölümlerinden oluşur.

• Yıl içinde en fazla 12 kez sınava girilebilir.
• Sınavdan alınabilecek maksimum puan 36’dır.
• Test Ücreti: Yazma Bölümü ile 80.50 Amerikan Doları
Yazma Bölümü hariç 65 Amerikan Doları
• Sınav 5 yıl geçerlidir.

Sınavın İçeriği
Bölüm
İngilizce

Bilim

Matematik

Okuma

Yazma
(Opsiyonel)

Soru Tipi

Soru Sayısı & Süre

Genel İngilizce dil
becerilerine yönelik sorular

75 Soru
45 Dakika

Analiz, değerlendirme, fikir
yürütme, problem çözmeye
yönelik sorular

40 Soru
35 Dakika

Cebir, Geometri,
Trigonometri ve Genel
Matematik soruları

60 Soru
60 Dakika

4 paragraf üzerinden sorular

40 Soru
35 Dakika

Bir kompozisyon yazma

35 Dakika

Sınava Kayıt Olma
•

http://www.actstudent.org/regist/ web sayfasında online kayıt
yaptırabilirsiniz.

•

Sınav ücreti kredi kartıyla ödenebilir.

•

Kredi kartıyla kayıt yaptıramıyorsanız veya 13 yaşından
küçükseniz posta yolu ile kayıt olabilirsiniz.

•

Engelli öğrenciler, http://www.actstudent.org/regist/disab/
web sayfasından sınava giriş şartları hakkında bilgi alabilirler.

Sınav Gününü Değiştirmek veya Sınavın
İptali

•

Sınav gününüzü değiştirmek için , “Geç Kayıt Tarihi”nden önce ACT
hesabınıza girip, gerekli değişiklikler için “Make changes to your
registration” linkine tıklamanız veya 319 337 1270 nolu telefonu
aramanız gerekmektedir.

•

Sınav merkezinizi, “Geç Kayıt Tarihi”nden önce, değiştirmek
istediğiniz sınav merkezinde yer varsa 21 Amerikan Doları ödeyerek
değiştirebilirsiniz.

•

Sınav gününüzü, “Geç Kayıt Tarihi”nden önce, değiştirmek istediğiniz
sınav gününde yer varsa sınava ödediğiniz ana ücret, 21 Amerikan
Doları sınav tarihini değiştirme ücreti ve 22 Amerikan Doları
ödeyerek değiştirebilirsiniz. Ödediğiniz sınav ana ücreti hesabınıza
tekrar geri yatırılacaktır.

•

Sınavınızı iptal etmek isterseniz ödediğiniz ücretler size geri ödenmez.

Sonuçları Öğrenme ve Gönderme
•

Sonuçlar genellikle 2 ½ hafta içinde online olarak açıklanmaktadır.

•

Sonucunuzun posta adresine gönderilmesi ise 3-8 hafta, yazma
bölümü olan sınava girdiyseniz 5-8 hafta sürebilir.

•

Sadece seçtiğiniz sınavın sonucu belirlediğiniz okullara gönderilir.

•

Sonuçları Gönderme
Sınav sonucunuz, sınava girerken belirlediğiniz 4 okula ücretsiz
olarak gönderilir.

•

4 okuldan daha fazla okula sonucunuzu göndermek için her bir okul
için 11 Amerikan Doları ödemeniz gerekir.

