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• 20 farklı konuda konu testi vardır.

• Her bir testin süresi 1 saattir.

• Testler çoktan seçmeli sorulardan oluşur.

• Her bir testin puan aralığı: 200–800 puandır. 

• Bir günde en fazla 3 konu testine girebilirsiniz. 

• Matematik sınavlarında hesap makineleri kullanılabilir.

Test Ücreti:

Dinleme Bölümü olan yabancı dil sınavları hariç 78 Amerikan Doları

Dinleme Bölümü olan yabancı dil sınavları 88 Amerikan Doları 

• SAT Konu Testleri 5 yıl geçerlidir.

Konu Testleri ile ilgili Genel Bilgiler



Konu Testleri’nin Verildiği Alanlar

• Biyoloji

• Kimya

• Fizik

• Edebiyat

• Tarih – Dünya Tarihi, Amerikan Tarihi

• Matematik

• Yabancı Diller – Fransızca, Almanca, İspanyolca,...



Sınava Kayıt Olma

• www.collegeboard.org web sayfasında e-posta adresiyle hesap 

açarak online kayıt yaptırabilirsiniz.

• SAT Kayıt Formu doldurularak posta yolu ile de kayıt 

yaptırılabilir.

• Engelli öğrenciler, http://www.collegeboard.com/ssd/student/

web sayfasından sınava giriş şartları hakkında bilgi alabilirler. 

• Sınav ücreti kredi kartıyla ödenebilir. 

• Bir günde hem SAT Genel Sınavı’na hem de SAT Konu   

Testi’ne giremezsiniz. 

http://www.collegeboard.org/
http://www.collegeboard.com/ssd/student/


Sınav Gününü Değiştirmek veya Sınavın 

İptali

• Sınavın olduğu gün sınav gününüzü veya sınav merkezinizi 
değiştiremezsiniz.

• Sınav gününe 14 gün ve daha fazla zaman kala test tarihinizi ve 
test merkezinizi değiştirebilirsiniz. Bunun için 26 Amerikan 
Doları ödemeniz gerekir. 

• Sınav gününe 14 gün ve daha fazla zaman kala test tarihinizi ve 
test merkezinizi değiştirmek için e-posta atabilirsiniz.

• Sınav ücreti sınava girmezseniz veya sınavınızı sonradan iptal 
ederseniz geri ödenmez. 

• SAT Konu Testi’ni Yabancı Dil sınavları hariç test gününde farklı 
bir konuya ücretsiz olarak çevirebilirsiniz.

• Sınav günü ek bir konu testi eklemek isterseniz ek bir ücret 
ödemeniz gerekir.



Sonuçları Öğrenme ve Gönderme
• Sonuçlar 5 hafta içinde açıklanmaktadır. 

• Sonucunuzu online olarak görebileceğiniz gibi sınava kayıt 
sırasında bildirdiğiniz posta adresine gönderilebilir. Bu isteğinizi 
sınava kayıt sırasında belirtmelisiniz.

• Sınav sonuçlarınızı telefonla öğrenmek isterseniz ek olarak 15 
Amerikan Doları ödemeniz gerekir.

Teste Tekrar Girme

• Bir önceki sınav sonucunuz elinize ulaştıktan sonra sınava 
istediğiniz sıklıkta girebilirsiniz.

Sonuçları Gönderme

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

• 4 okuldan daha fazla okula sonucunuzu göndermek için her bir 
okul için 11,25 Amerikan Doları ödemeniz gerekir.

• Sınava bir kereden fazla girdiyseniz, sonucunu göndermek 
istediğiniz sınavı “Score Choice” hizmetini kullanarak 
belirleyebilirsiniz.


