


ACT (American College Testing ) Sınavı Hakkında 

ACT® sınavı – öğrencilerin akademik hazırlığını ölçen - müfredat ve 
standartlara dayalı eğitim ve kariyer planlama aracıdır. 
 

İlk ACT sınavı 1959 yılında yapılmıştır. 
 

Amerika’daki tüm dört yıllık fakülteler tarafından kabul edilmektedir. 

 

Bazı eyaletler ise, okulun performansını ölçme amacıyla tüm öğrencilere 
zorunlu olarak ACT sınavı uygulamaktadır. Colorado, Illinois, Michigan gibi 
eyaletler örnek teşkil etmektedir.. 

 

Amerika’daki saygın üniversiteler tarafından, fakülteye girişlerde talep edilen 
sınavlardan biri. 2012 itibaren ise ACT sınavına giren öğrenci sayısı SAT 
sınavını geçmiştir: 
 

2015 sayıları: 
ACT 1,924,436   SAT  1,698,521 

 

 

 



ACT Sınav formatı 
 

 
 

 

 

 

• Sınav toplam beş bölümden oluşmaktadır: 
 
 

 
 
 
 
 

• Toplam süre: 4.5 saat sürmektedir. 
• Her bölüm 1 ila 36 puan arasında  

puanlanmaktadır. 
• Son olarak bu puanların ortalaması 

alınmaktadır. 
 
 

İngilizce 75 soru 45 dak. 

Matematik 60 soru 60 dak. 

Okuma 40 soru 35 dak. 

Fen 40 soru 35 dak. 

Yazılı (opsiyonel) 40 dak. 
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• 75 questions, 45 minutes 
• 5 essays or passages, each with a set 

of multiple-choice questions 
• Two subscores and a total test score 

− Usage/Mechanics  
− Punctuation      

− Grammar and Usage   

− Sentence Structure     

− Rhetorical Skills   
− Strategy      

− Organization     

− Style       
  

10–15% 

15–20% 

20–25%  

 

ACT Sınav format (English Test) 

 

15–20% 

10–15% 

15–20% 
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• 60 questions, 60 minutes 
• Multiple-choice questions that require 

the use of reasoning skills to solve 
practical problems 

• Three subscores and a total test score 
− Pre-Algebra /Elementary Algebra 

− Pre-Algebra 

− Elementary Algebra     
   

− Intermediate Algebra/Coord. Geometry 
− Intermediate Algebra 

− Coordinate Geometry  

   

− Plane Geometry/Trigonometry   

− Plane Geometry 

− Trigonometry       

 
 

15–20% 

15–20% 

 

ACT Sınav format (Mathematics Test) 

 

20–25% 

15–20% 

 

20–25%  

  5–10% 
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• 40 questions, 35 minutes 

• 4 sections, each containing one long 
or two shorter prose passages 

• Two subscores and a total test score 
− Arts/Literature 

− Literary Narrative or  

Prose Fiction 

− Humanities      
      

− Social Studies/Sciences 
− Social Studies     

− Natural Sciences    
     

 

25% 

 

25% 

ACT Sınav format (Reading Test) 

25% 

25% 
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• 40 questions, 35 minutes 

• Interpretation, analysis, evaluation, 
reasoning, and problem-solving skills 

– Biology, Earth/Space Sciences, 
Chemistry, and Physics 

• One score 
– Data Representation    

− Research Summaries    

− Conflicting Viewpoints    

30–40% 

45–55% 

15–20% 

ACT Sınav format (Science Test) 
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• Enhanced design introduced in fall 2015 

• 1 writing prompt, 40 minutes 

• The scoring moved from holistic, single-
score reporting to analytic reporting of 
four domain scores (ideas and analysis, 
development and support, organization, 
and language use) to provide better 
information about college and career 
readiness 

• Emphasizes student ability to evaluate 
multiple perspectives on a complex issue 
and generate an analysis based on 
reasoning, knowledge, and experience 
 

 

 

 

ACT Sınav format (Writing Test (Optional)) 

 



Test Puan Ölçekleri 

. 

 

English   1-36 
  Usage and mechanics 1-18   
  Rhetorical Skills 1-18   
Mathematics   1-36 
  pre-algebra/algebra 1-18   
  Algebra/ Coord Geometry 1-18   
  Geometry/ Trig 1-18   
Reading   1-36 
  Social Studies/ Sciences 1-18   
  Arts/ Literature 1-18   
Science   1-36 
Composite   1-36 
Average of above four test scores     
The ACT with Writing   1-36 
Writing subject score     
Writing Domain Scores     
  Ideas & Analysis 2-12   
  Development & Support 2-12   
  Organization 2-12   
  Language Use & Conventions 2-12   



ACT Sınav Ücretleri 
 

  
 

 

 

ACT sınavında yazılı bölüm isteğe bağlı alınmaktadır, fakat birçok üniversite 
tarafında ise talep edilmektedir. 
 
Sınav ücreti (yazılı sınav dahil) 99.50$  
Sınav ücreti (yazılı sınav hariç) 83.50$  
Bu ücretler uluslararası öğrencileri için geçerlidir. 
SAT sınavlarında fen bölümü olmadığı için, üniversiteler ayrıca branş sınavları talep edebilir. Bunun için her 
branş sınavı için ek ücretler ödenmektedir. 
 
Sınav sonuçlarının 4 farklı üniversiteye ücretsiz olarak doğrudan gönderilmesi 
talep edilebilir. Dörtten fazla üniversite olduğunda üniversite başına 12$ ücret 
ödenmektedir. 
 
Çoktan seçmeli test sonuçları 2-3 haftada, yazılı sınavın sonucu ise onu takip eden 
iki hafta içinde duyurulmaktadır. Acil durumlarda ek ücret ödeyip, sınav 
sonuçlarının 2 gün içerisinde tarafınıza iletilmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için 
talep edilen ücret gönderilen raporu başına 16.50 $’dır. 
 
SAT sınavı 2016 yılında yenilendiğinden dolayı öğrencilerin birçoğu ACT sınavına 
girmeyi tercih etmektedir. SAT’in yeni formatında geçmişe dayalı, karşılaştırmanın 
yapılacağı örnek testlerinin olmamasından da kaynaklıdır bu tercih. 


