
SAT Đang Thay Đổi

Đây là Những Điều Quý Vị Cần Biết
COLLEGE BOARD ĐÃ THIẾT KẾ LẠI CÁC BÀI THI PSAT VÀ SAT trong một cố gắng để theo sát 
hơn với chương trình giảng dạy trung học cấp III và các kỹ năng cần thiết để sẵn sàng cho đại 
học và nghề nghiệp. Các bài thi PSAT/NMSQT được sửa đổi lại sẽ được đưa ra vào tháng 10, 
2015 và bài thi SAT vào tháng Ba, 2016. Việc tái thiết kế này có ảnh hưởng đến cách thức bài 
thi được kết cấu, cho thi, tính giờ, và chấm điểm. 

Các Đặc Điểm của  
SAT Được Thiết Kế Lại 

• Một bài luận văn tùy chọn

• Ít câu hỏi trắc nghiệm hơn

• Không trừ điểm những câu trả lời 
sai

• Thang Điểm 1600 

Sẽ nhấn mạnh hơn đến các kỹ năng 
suy luận có phê phán, giải quyết vấn 
đề, và phân tách dữ kiện. Bài thi 
theo sát với Những Tiêu Chuẩn Cốt 
Yếu Chung của Tiểu Bang và được 
dựa trên những gì các học sinh đã 
học trong lớp. 

MCPS đã làm việc chặt chẽ với 
College Board, các hiệu trưởng, 
nhân viên trường học, và các đối tác 
khác để bảo đảm là các trường đã 
sẵn sàng cho những thay đổi này.

Trong khi SAT là một kỳ thi vào đại 
học được công nhận ở mọi nơi, các 
học sinh cũng có những chọn lựa 
khác, bao gồm ACT và ACCUPLACER. Các học sinh được khuyến khích nói chuyện với thầy 
cố vấn trường học để được giúp đỡ quyết định kỳ thi các em muốn lấy. 

Để thêm thông tin về việc tái thiết kế, về đối tác Khan Academy, và các nguồn tư liệu cho học 
sinh và phụ huynh, xin xem https://collegereadiness.collegeboard.org/sat
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Thực Tập Bài Thi Cá Nhân Hóa Miễn Phí

COLLEGE BOARD đã bắt đầu cộng tác với 
Khan Academy để cung cấp việc thực tập bài 
thi SAT cá nhân hóa cho tất cả các học sinh. 
Các học sinh có thể mở các trương mục miễn 
phí trên trang mạng Khan Academy nơi các 
em sẽ có thể truy cập đến— 

• bốn thi bài thi thực tập đầy đủ chính 
thức, cộng thêm các lời khuyên về cách 
học và làm bài thi. 

• hàng ngàn câu hỏi thực tập, các bài học 
qua video, và các chỉ dẫn; 

• những câu hỏi trắc nghiệm chẩn đoán 
để xác định xem các phạm vi nào cần 
phải thực tập; và 

• ý kiến phản hồi từ các giảng viên. 

Nhà trường sẽ bắt đầu giúp các học sinh ghi 
danh cho Khan Academy và các bài thi mới 
này trong mùa thu 2015.


