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 الجامعاتفي قبول ختبارات الراسة مقارنة بين اد
   SAT, ACT, GED, EST 

 الدراسة باللغة العربية  صملخ  

المقارنة بين بعض االختبارات المعيارية للحصول على شهادة الدبلومة األمريكية إلى  ةتهدف الدراسة الحالي
 من حيث: الفئات المستهدفة، والمواد   SAT, ACT, GED, EST وهي اختبارات؛ لة لاللتحاق بالجامعةالمؤه  

الالزم لألداء، وإصدار النتائج، وعدد  يم، ومهارات التفكير، وأنواع األسئلة، والوقت الزمنالدراسية، ونواتج التعل  
عرض إطار نظري تناول اختبارات القدرات  ة الصالحية، ودرجة االلتحاق بالجامعة. وفي سبيل ذلك تم  الدورات، ومد  

ناتها، وخطوات بنائها. وكذلك الدراسات المقارنة من الها، ومكو  من حيث: مفهومها، وأهدافها وتصنيفاتها، وأشك
اختبار من حيث: التعريف،  ة لكل  نظرة عام   ثم  ، جرائهارها، وبعض النماذج النظرية إلحيث: مفهومها، ومراحل تطو  

طرق التطبيق، وفرص م، والمهارات المعرفية، وأنواع األسئلة، وطرق التقييم، و والهدف العام، والمحتوى، ونواتج التعل  
ةاالنعقاد، وا لصالحية، ة اخراج النتائج، واستخدامات االختبار، وطريقة القبول بالجامعة، ومد  تسالالزمة الا  لمد 

 م.والرسو 

وتطبيق استمارة جمع البيانات، واستمارة  ،وأسلوب تحليل المضمون عتماد على المنهج الوصفي اال وقد تم  
 ,SAT, ACT, GED االختبارات المستهدفة يالتحليل المقارن )إعداد: الفريق البحثي( على عينة الدراسة وه

.EST    معالجة البيانات بأسلوب التحليل الكيفي وتم. 

ارات" في الفئات المستهدفة، فاق بين عينة الدراسة "االختبت  االها: مجموعة نتائج أهم  إلى ل التوص   وتم  
بالرغم من وجود اختالف . م، وأنواع األسئلة، والوقت الالزم لإلجابةالدراسية، ونواتج التعل   بينها في المواد   واالاختالف

تستهدف مهارات التفكير النقدي، والفهم القرائي،  اها جميع  أن   بين عينة الدراسة في مهارات التفكير المستهدفة إال  
ات مر   4 ىكما تعقد جميع االختبارات المستهدفة بحد أدن إدراك العالقات، وخصائص الشخصية.المشكالت و  وحل  
سنوات.  5أسابيع على األكثر من تاريخ انعقادها، وصالحيتها في حدود  3ا، وُتصدر نتائجها في غضون سنوي  

 .آخرإلى بينما تختلف درجة األمان القبول بالجامعة من اختبار 

من المنهج، وأن تجرى  امتحرر   EST المدرسي المصري  ختباراالالدراسة الحالية بأن يكون  يوتوص
 لتدريب في المناطق التي تحتاجها.ة تحت إشراف حكومي، وتنشأ مراكز اسات خاص  االختبارات عن طريق مؤس  

رات مثل: مهارات في متغي   والملتحقين بالجامعة ب الحاصلين على هذه االختباراتبعية للطال  توتجرى الدراسات الت
 .الدراسة، والتوافق الدراسي، والنجاح األكاديمي وغيرها

 ، مقارنة االختبارات. SAT, ACT, GED, EST :ب، اختبارات القبول بالجامعاتتقييم الطال  الكلمات المفتاحية: 

  



A Comparative Study of University Admission 

Exams: SAT, ACT, GED & EST  

Abstract 

The current study investigated a comparison between some standardized tests 

which are SAT, ACT, GED, EST tests in terms of: the targeted groups, subjects, 

learning outcomes, thinking skills, types of questions, required time for performance 

and issuance of results, number of courses, the duration of their validity, and the degree 

of enrollment in the university. This is in order to obtain an American diploma that 

qualifies for university admission.  Accordingly, a theoretical framework was presented 

and it discussed the capacity of tests in terms of their: concept, objectives, 

classifications, forms, components, and the procedures of construction; the comparative 

studies were discussed in terms of their: concept, stages of development, and some 

theoretical models for conducting them. Finally, an overview of each test was 

implemented in terms of: definition, general objective, content, learning outcomes, 

cognitive skills, types of questions, methods of assessment and application, 

opportunities to convene, and the necessary period to extract the results, test uses, the 

university admission method, validity, and fees. 

The comparative descriptive approach and the content analysis method were 

followed. As well as the forms of data collection and the comparative analysis (prepared 

by the research team) were applied on the study sample, which were the targeted tests 

SAT, ACT, GED, and EST. The collected data was also processed using the qualitative 

analysis. 

The most important results concluded that there is an agreement between the 

study sample “tests” in the target groups, while there is a difference between them in 

the subjects, learning outcomes, types of questions, and the required time to answer. 

Although there is a difference between the study sample in the targeted thinking skills, 

they all target critical thinking skills, reading comprehension, problem solving, 

understanding relationships, and characteristics of personality. The targeted exams are 

held at least 4 times annually, their results are announced within a maximum of 3 weeks 

from the date in which they were held, and their validity lasts 5 years. While the degree 

of university admission differs from one test to another. 

The current study recommends that the EST test can be separated from the 

curriculum, the tests can be conducted by private institutions under governmental 

supervision, the training centers can be established in the needed areas and the follow-

up studies are conducted for students who take these tests and are enrolled in university 

with variables such as: study skills, academic compatibility, academic success, etc. 

Keywords: Assessment of students, University admission tests: SAT, ACT, GED 

and EST, Comparison of tests 


