
 
  

 
  

 
 

    
 
              

          
      

              
   

 
        

     
             

         
 

        
        

      
     

     
 

           
   

          
             

     
      

 
                      

                   
                         

          
           

 
         

   
       

  
 

 
 
 
 

 
   

 

 FARSI 

 PSAT/NMSQT تست بھ طبومر یھعالطا

 2019 نوئژ

 :مھدازی م وھد یاھسالک ناموزآ شناد یماگر ناتسپرسر ای/ن ویدلاو

 یلیصحت سبور تست /SAT یتمادمق ھایتسترد 11 و 10 ھایسالک ناموزآ شناد ،هدحتم تالایا سراسر و (FCPS) یتناکسکفیرفساردم در
National Merit Scholarship Qualifying  (PSAT/NMSQT) ردک ندھاوختکرش 2019 رکتبا 16 وزدر ر.FCPS تست PSAT/NMSQT ار 

 National Meritرد تکرش یارب 11 سالک ناوزمآ شناد اھنت د.اد دھاخو ئھاار ناگیار طورب مھدزای م وھد سالک ناموزآ شناد یابر
Scholarship تست در تکشر ،لاح نیا اب ؛دنتسھ طیاشر دجاو PSAT/NMSQT دیفم تالاسو نھمون اب ییانشآ نانوعب 10 سالک نازومآ شندا ایرب 

 .داشبیم

 یم هدامآ جلاک بھ دورو تست یابر ان راموزآ شناد کھ دندش یحاطر جلاک یابر یازس هدامآظورنب داردناتسا تست کی PSAT/NMSQT تست
 ،تامولعم ،اھلالدتسا یوبر ر کھ تایضای، و رنابز ن وتشنو ،ندناخو لیبق از تسا یتاعضومو از ییاھ نھمون ساسا بر تست نیا اریعم د.ازس

 هدش یحارط جلکا تئیھ سطوت PSAT/NMSQTتست د.نشاب یم تیمھا ئزاح هدنیآ لغش ج ولاک یابر یگدامآ تھج اھتارھم نیا ب.لطم کدر
 .داشب می (AP) ھفترشپی یاھتستو SAT یاھ تست لئوسم نانچمھ نامازس نیا ؛تسا

https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-nmsqt-psat-10/inside-  ت:ایسبو در PSAT/NMSQT یاھستتهراربدرشتبی تاعالطا
the-test/compare-specifications نامز د.شاب یم سترسد لباق PSAT/NMSQT شناد ت وسا هدش نییعت قھیقد 45 ت وعاس 2 اعموجم 

 از دعب د.ننک هدافتسا یترشیب ناماز ز دنناتو یم ،دننک یم هدافتسا یفاضا یاھ کمک از اھ تست نیا ماجنا یابر د ونارد یناتوان کھ یناموزآ
 یھاخو ظرن در ،لیامت تصور در ،تکرش تکرش عنم یگنگوچ و PSAT مھانبر هاربدر یترشیبتاعالطاام،ساردمییاشگازب

PSAT/NMSQT د.اد میھاخو ارقر اھ هداوناخ اریتخا در ار 

 تست رد تکرش
تست کھ یناموزآ

PSAT/NMSQT
PSAT/NMSQT 

شناد یھلک د.ننک ادیپ یگدامآ جلاک SAT یدوت ورست یابر ات دنک یم کمک 11 و 10 یاھسالک ناموزآ شناد بھ
 خساپ اب طھبادر ر )اھدرخوازب( یتاظرن لماش ھک ،درک دنھاخو تفایدر ار دخو تامرن شارگز دننکیم لیمکت ار

تست ردًاددجم مھدازی سالک رد کھ مھد سالک ناموزآ شناد یابر صوصخب نیا .داشب می است هدمآ تست در کھ یتالاسو بھ اھنآ یاھ
PSAT/NMSQT یتامدقم تست یابر کھ یناموزآ شناد و درک دنھاخو تکرش SAT یگدامآ ایرب نازومآ شندا د.بو دھاخو دیفم دنشو یم هدامآ 

 ساسا بر کھ تشاد دنھاخو یسرتسد Khan Academy's ( https://www.khanacademy.org/) ناگیات ریاس ھب نیالنآ تورص بھ اھتست در تکشر
 .ستا دهشیحارطاھآن PSAT/NMSQT تارمن

 فتایردیاربدننواتیم ستادهدیرگجرد)IEP(یدرفشزآمو یاھھامنربای 504 حرطاھآن دهونرپردودرنادیناواتنھکمھدزایومھدیاھسالکنازومآشاند
 سھمدر یابر 2019 تسآگو 15 خریاتاتامش قتفاوموامش رفطزا اتعالطا فتارید.دکنن ستاوخرد PSAT/NMSQTتستیاربیبانجویافضایاھککم
 د.نکلاسرایلاعشزومآوجالکنمجان لتھمنریخآزالقباتاریبانجویفاضایاھکمک ستواخرددانوتیمھسردمقریطنایزاارزی ستا میتھازائح
 ھمیمض یاھ مرف و تاعالطا اطفل دراد یبناج و یفاضا یاھ کمک ھب زاین تسا نکمم PSAT/NMSQT ستترد کترشیرابامشزومآشدان دکنی یمرکفراگ
 .دنیکھظحالم ستا دهشلاسراھماننای اب اهرمھھکار دهش

 جکال تئیھتیسا بوقیطر زادناتویم موزآشنادد.ینکتبحصناتدنفرز ابتستنیاهاربدر کھ منکیمقیشوتاا رمشنم
(https://www.collegeboard.org/) تستردتکرشیابر اردخو 

PSAT/NMSQT
PSAT/NMSQT تھشاد بخو باخو ناحتما از لبق بش طورنیمھ ،دنک هادمآ 

هرامشابامابافطل،دیاردیلاسو دوخ سھدرم در تستهاربدر گراد.نکفصر یقوم نھاحبص ، ودشاب
 ______________________________  .ناتدنفرز ا ومش یابر اھآرزو نیترھب اب د.ییرگب سامت

 ،ندتمادرا

 سھردمریدم
 مئامض

LS-Tests-PSAT-NMSQT Testing Notice 

https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-nmsqt-psat-10/inside-the-test/compare-specifications
https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-nmsqt-psat-10/inside-the-test/compare-specifications
https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-nmsqt-psat-10/inside-the-test/compare-specifications
https://www.khanacademy.org/
https://www.khanacademy.org/
https://www.khanacademy.org/
https://www.khanacademy.org/
https://www.khanacademy.org/
https://www.collegeboard.org/
https://www.collegeboard.org/
https://www.collegeboard.org/


    
 
 

         
    

 
 

            
       

       
     

             
    

 
        

              
         

      
        

 
          

          
 
   
       
        

        
 

       
              

          
    

   
            

    
  

  
          

 
          

      
      

 
        

       
 
            
 

 
  

 
  

_________________________________ 

ھیمضم

ناوتنا نزاومآ شناد نتاسرپرس یا/و نیدلوا :تمخد

 PSAT/NMSQT تست بھ طبومر یبناج ی وفاضا یاھ کمک لحامر 1: 

 ناستردبی ردیم :فطر از

 دستنماھآن 504 حطر ایو IEP هدنپرو رد د وننک یم تفایدر یبناج ی وفاضا یاھ کمک اھ تست و ناحتما رد تکرش یابر ھک یناتوان ناموزآ شناد
 کمک مھھ بھ یسترسد ،لاح نیا اب د.نشاب طیاشر دجایز ون PSAT/NMSQT تست یابر یفاضا یاھ کمک تفایدر یابر تسا نکمم تسا هدیدگر

 ھمھ و ،دنشاب یمن ازجم یلاع شموزآ ج ولاک نمجنا طستو ،دنتسھ سترسد لباق 504 حطر ایو IEP مھانبر در کھ اھتست بھ طبومر یفضاا ھای
SOL( یشزموآ یاھداردناتسا تست یبناج و یفاضا یاھ کمک کھ یناموزآ شناد

https://accommodations.collegeboard.org/eligibility). ) 

 یابر یفاضا یاھ کمک تفایدر ھب ملزم دننک یم تفایدر ا) ر
 بو در PSAT/NMSQT تست رایب یبنجا و یفاضا ھای کمک تفیارد تیحالص بھ طبومر تاعالطا د.بو دنھاخون PSAT/NMSQT تست

 تسا سترسد لباق یلاع شموزآ ج ولاک نمجنا تیاس

 یمسر تساخورد کی دیاب یلاع شموزآ و جلاک نمجنا ،دنک یم تفایدر PSAT/NMSQT تست یبناج ی وفاضا یاھ کمک کھ یموزآ شناد یابر
 ج ولاک نمجنا اب )ناتوان ناموزآ شناد تامدخ (SSDهدکنن گھنامھناوعنبھکدرادداینمنکیناستردبی رھ .دکن داییت بورمز موزآشنادیابر ار
 یمساردمفطر زایفاضایاھکمکیاھتساخوردیھلکد.شابیماھتساخودرعنونیایابرییزمھ رانبرلئوسم د ونکیمارکیلاعشموزآ
 ات رساخودر نیاامش موزآشناد ا ومشتیاضن ردوبدناتویمن سھدرمد.دگر لاساریلاعشموزآ ج ولاکنمجنایابرتسگوآهام در تسیاب
 د.ننکلاسار ھسدرمیابر 2019 تسوآگ 15 ات اد رخو تیاضو ر مالز تاعالطا دیاب ناتسپرسر/نیدلاو د.نک لسارا

 شناد ا ومش کھ رطونامھ ت.شگ دھاخو مھافر یلاع شموزآ و جلاک نمجنا طستو کھ تسا یلامتحا یبناج ی وفاضا یاھ کمک هاربدر یرت زاعالطا
 تست یارب بسامن یانبج و یفااض یاھ کمک از یخبر تسا نکمم ناتموزآ
 د:ریاسپب

PSAT/NMSQT طراخب ار یرد زارمو افطل ،دیشاب تھشاد ظرن در 

 (;(https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-nmsqt-psat-10/inside-the-test ناحتماو یبایارز از فدھ ن ویدوت،یتوحم ●
 و؛)یدنکھوجت 2 مھیمض بھ طبومر یاھتشاددای بھ( اھناکم از یخبر میظنت ای تست نامز بھ طبومر یاھ دمایپ ●
 دیعب ھای نومآز یھلک یابر دیاب یلاع شموزآ و جلاک نمجنا یفاضا یاھ کمک ،دییات از سپ ( هدش دییات یفاضا یاھ کمک نامت زدم ●

 ).ددرگ بیذکت یبتک تصورب کھنیا گرم ،AP و SAT لھمج از دیرگ ارقر هدافتسادورمیلاعشموزآ ج ولاکنمجنا بھ طبومر

 د.ینک لابند الھ رحرم سھ نیا،ندک تساخورد ناموزآ شناد یابر جلاک نمجنا یفاضا یاھ کمک تفایدر تھج سھدرم دیتسھ لیام گرا
 2): ھمیم(ض دکنی لمیکتار بیناج و فیاضا ایھ کمک ھب طوبرم تاعالطا مفر 1.

 مھانبر ساسا بر سھردم دیتسھ لیام کھ اظر رن درمو یفاضا یاھ کمک ○
 ؛دزنیبتمالعتسلی نامی

IEP زادنک تساوخردموزآ شناد 504 حطر ای

 د.ینبز خیارتو دینکدارومفر نییاپرداد رخو مانلوافحر دیاهداد ئھاار کھ یتاعالطادییاتیابر ○
 3): ھممیض(دکنی لمیکتار یفاضا یاھ کمک یارب تساورخد ھمنا تایضر 2.

○ 
○ 

 د.ینکدراا وموز رآشناددلتوخیارت ھ وسدرممان،موزآشنادمان
 اخ ریارت ء واضمااگھ ربر ،ناتوزمآشناد ضورح در ،هدنپرو بھ یلاعشوزمآ ج ولاکنمجنایسترسدیابر تیاضظور رنمب
 ؛یدنک رداو

 .دھیدلویحتناستردبی ھب 2019 وستگآ 15 خیارتاتای رلصایاھمفر 3.

 هدشتساخودر درامو اتدننکیمیسررباا رمشدنفرز 504 حرط یا IEP ھمانبر بھ طبومر یلیصحت هدنپرو سھردم نیلئوسم ،اھ مرف تفایدر از دعب
 امش یوساز هدش باختنا یاھ نھیگز از مادک رھ هرابدر کھیتصوردر د.ننک دییات ار یلاع شوزمآ ج ولاک نمجنا یفاضا یاھ کمک تفایدر یابر
 ت.فگر دنھاخو سامت امش اب نیلئوسم ،دشاب تھشاد دوجو یلاسو

و یفاضا یاھ کمک تفایدر نھیمز در یلاسو ھر گرا دییرگب سامتهارمش اب ناتدنفرز ناتسیربد اب افطل  ____________________________ 
 .دینک بسک تاعالطا نآ تساخورد لحامر هاربدر دیتسھ لیام ای د ویارد PSAT/NMSQT تست یارب یانبج

 :دیاردلاسرا یرس زدرآ بھ اا رھمفر ،)3 و 2 ئمامض( دینک لاسار امھ ران تیاضه و ردش دارو تاعالطا بھ طبومر یاھ مفر دیارد میمصت کھیماگنھ

ATTN: ___________________________ 
_______________________ High School 

____________________, VA _________ 

https://accommodations.collegeboard.org/eligibility
https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-nmsqt-psat-10/inside-the-test


      
 

   
   

        
          
      
          

 

          
     

 
 

       
 

   
  
    
    
  
 

  

    
  
   
  
  
   

  
  

 
  
   

 
     
     
   
       
   
  
 

  

  
 

       
  

 
  

     
    

 

   
     

    
    

 

 
   

        
      

       
  

           
                

            
      
        

    
 

    
         

      
 

     

 PSAT/NMSQT تست ینباج ی وفاضا یاھ کمک تفایدر تھج ازین دمور تاعالطا بھ طبومر مرف:2ھیمضم

 اھنت د ونک یم قدص یزن PSAT/NMSQT تست درمو در تسا هدمآ ارت وسرھف یرر زد کھ یلاع شموزآ ج ولاک نمجنا یبناج و یفاضا یاھ کمک
 ناش هدنپرو در ھک یکشپز ازین لیلد بھ کھ یناوزمآ شناد و تسا هدش جرد اھنآ 504 حطر ای IEP هدنپرو در کھ رطونامھ،ناتوانناموزآشنادیابر
 :دیھد تساخورد ناموزآ شناد یابر جلاک نمجنا یفاضا یاھ کمک تفایدر تھج سھدرم دیتسھ لیام گرا د.شاب یم سترسد در ،تسا هدش دنتسم

 ؛یدنزب تمالع دینک تساخودر امش موزآ شناد 504 حطر ای IEP مھانبر ساسا بر دیتسھ لیام کھ ار ظرندورمیفاضایاھکمک ●
 د.ینزب خیرات و دینک دراو مرف نیا نییاپ رد ار دوخ مان لوا فرح دیا هداد ئھاار کھ یتاعالطا دییات یابر ●
 .یدھد لیوحت ناستردبی ھب 2019 تسآگو 15 تا 3 هارمش مھیمض گھبر ابهامرھام رفر نیا ●

 بھطبومر یاھدمایپ ترشیبمھفیابر د.شابیمتاوفتم SOL تست یبناج ی وفاضا یاھ کمک اب یلاع شوزمآ ج ولاک نمجنا یفاضا یاھ کمک
 دھدیم ئھااز نآ یاھدمایپ ا وھ کمک یگنگوچ زا یترشیب تاحیضتو یلاع شموزآ ج ولاک نمجنا تیاس بو د.ینک ظھحالم ایر رت زشاددای تست

https://accommodations.collegeboard.org/typical-accommodations).) 

ریزی زمان/برنامھ بھ مربوط ھای ھا کمک کمک  نوع
کنید: مشخص تست را بندی زمان

نیاز ■ دفعات اندازه بھ استراحت وقت
معمول ■ وقت تراز طوالنی استراحت وقت
وقت 50■ اضافھ  1درصد

وقت 100■ اضافھ  1درصد

معمول وقت ■ وقت دیرتراز شروع
امتحان ■ برای محدود  2زمان

کنید: مشخص را تست برگزاری برای مناسب محیط
منزل/بیمارستان ■
مخصوص ■  جای

چرخدار ■ صندلی مخصوص جای
یک ■ بھ یک تست
کوچک ■ گروه در تست

شده گرفتھ بکار کمکی موثرلوازم ھای کمک
تست  برای مخصوص دستورالعملھای و/یا کمکی تنظیملوازم را

 کنید:

نظارت و راھنمایی)■ (تنھا ناشنوایان مترجم زبان
خواند(شخص)■ می بلند صدای با تست را سواالت کھ کسی

3 

■MP3 کامپیوتر صوتی  4)(سیستم

نابینایان ■ مخصوص اشکال نمودار و نمودار/
شفاھی ■ دستورالعمل از کتبی نسخھ
(سایز ■ درشت )24 سایز ،20سایز ،14چاپ
 FMبلندگو/سیستم ■
پوشش رنگی ■ از استفاده
شده ■ داده تطبیق تکنولوژی ھای  5کمک

است را آموزان دانش نیاز با مطابق کھ شده گرفتھ بکار کمکی لوازم
کنید  :مشخص

حساب ■ ماشین از از 4استفاده بخشی (برای تابع
نیست) تست نیاز حساب ماشین بھ کھ ریاضیات

 6نویسنده/حکاک ■

می ■ تست کتابچھ در آموز بنویسددانش تواند
پاسخھا ■ برگھ در درشت چاپ

پزشکی ھای  کمک
کنید: مشخص تست برای مجاز را مواد در موجود ھای محدودیت

خون ■ قند تست آزمایش برای اجازه
غذا/دارو ■ برای  اجازه

 :یقراوپ
 ات دننک وعرش ار یدعب تسمق و دنوش در تمسق کی زا دنناوت یمن اھنآ د.ننامب یقاب هدش ھتفرگ رظن رد ناشیارب ھک یتدم مامت رد دیاب نازومآ شناد :یفاضا تقو 1

 کنند یم تکرش PSAT نومزآ رد ھک یزور رد نازومآ شنادد.نشاب هدرک مامت ار رتدوز یلبق تمسق رگا یت، حدشاب هدشن مامت هدش هداد صتصتاخ تقو ھکینامز
 .وندشصخیرتھسرمد زارودتز انندوتیمن

 ھنداوخ تسد زا ار PSAT زا دعب زور ،ھبنشنجپ سالک نازومآ شناد ،تروص نیا رد د.درگ رازگرب فلتمخ زور ود رد تسا نکمم ناتحما :تست یارب دودمح نامز
 د.اد
 د.درگ رازگرب ،نآ زا یشبخ ای تست لک تغل ھب تغل ندناوخ ، کی ھب کی تروصب ایدب نومزآ :)خصش(دناخو یم دنلب یادص اب ار تست تاالوس ھک یسک

2 

3 
MP3 4)تست( دوش ھتفرگ رظن رد 2 شبخ یارب ھفاضا تقو ھقیقد 45 هوالعب رددگ رازگرب ھفاضا تقو 100 تروصبزورودرد ایدبنومزآ ):روتمپیاکیوتصمستسی 

 د.ینک ھظالحم ھفاضا تقو لامعا اب ھطبار رد ار 1 یقرواپ د.اددناھوت خسدزاار PSAT زا عدب زور ،ھشنبجپن سالک نازومآ شاند )نابز و نتشون
 د.ینک ھظالحم ھفاضا تقو لامعا اب ھطبار رد ار 1 یقرواپ د.شاب یم ھفاضا تقو 100 مزلتسم )نابز و نتشون تست(2 شخب :راگزاس یروانف یکمک مزاول 5
 کاکا حی هدنسیون کی ھب ار دوی خاخ ھساپ زومآ شناد د.درگ رازگرب ھفاضا تقو دصرد 50 اب )یرگدی لابقم ردف کی( کی ھب کی ایدب نومزآ :کاکح/سندوین 6

 د.ینک ھظالحم ھفاضا تقو لامعا اب ھطبار رد ار 1 یقرواپ د.نک یم ھتکید لاسگرزب

 :شده باختنا یفاضا یاھ کمک هرابرد تسرپرس /یلو دییات
است هدش هدز تمالع الاب در ھک یلاع شزموآ ج ولاک نمجنا یبناج ی وفاضا یاھ کمک متسھ لیام کھ منکیم دییات ،دخو مان لوا فحر ندرک دارا وب

 .منک تساخورد ناتسیربد از ،تسا هدش دنتسم PSAT/NMSQT تست یابر او هدنپرو در مدنفرز یاھازین ساسا بر و 

 ________________ خ:ریات _____________:رستپرس /یلل واو مان

https://accommodations.collegeboard.org/typical-accommodations


     
 
 
 
 

 
 
 
 

     

    

 

   

   
 
 

    
      

     
    

        
     

      
 

 

   

     

      
 

 

    
          

         
     

 

 

     
      

 PSAT/NMSQT تست تساخورد مھان تیاضر:3 مھیمض

 ناتوان ناموزآ شناد هژیت وامدخ

 یبناج و یفاضا ایک ھمک تساوخرد ھمان تیاضر

 زموآشاندتاطالعا

 : ______________________________________موزآ شناد مان

 _____________________________________________:ھسردم

 _________________________________:موزآشناددلتو خیارت

 تسرپرس/یلو وزموآشاندءامضا
 ،SAT بھ طبومر تاعضومو یاھتست ،SAT( جلاک نمجنا یاھ تست یابر یبناج ی وفاضا یاھ کمک تفایدر یابر ،یناتوان لیلد بھ متسھ لیام نم

PSAT 10، PSAT/NMSQTنآ در کھ امر هدنروپ از یپککی:مھدیمهزاجادخو سھردم بھ نم.منکتساخورد)تھفرشیپحطسنییعتنموآز ای/و 
درادارقر سھدرماریتخاردکھ ای رتاعالطاھر ؛دھدارقریلاعشموزآو جلاکنمجنااریتخادر ات رساهدشدنتسمنمتیللوعماییناتوانکاردم

 هاربدر ؛ ودھد ارقر نمجنا نیا اریتخا در تسا هدکر تساخو در یفاضا یاھ کمک تفایدر یابر نم تیحالص در میمصت ظورنمب جلاک نمجنا و 
 مھد یم هازجا جلاک نمجنا بھ نینچمھ من د.نک گوتفگ یلاع شوزمآ ج ولاک نمجنا اب یفاضا یاھ کمک بھ نم یاھازین و نم تیللوعم ی ونتوان طیاشر
 د.یامن گوتفگناسانشراک یراس سھ وردملنسپر ابنمیاھازین ی وناتوانطیاشر هاربدر و دنکیسربر ت وفایدر امر هدنپرو

 : _____________خریات : _________________________________________________ زومآ شناد ءضاما

 _____________ خ:ریات : __________________________________________ ناستررپس ن/دیلاوءامضا

 )دشبا لسا 18 یرموز زآ شناد کھیتورصدر ،دشاب یم یضرور تسرپسر/یلء واضما(

 ھسمدر یابر امنھار
 نیا.داشبهدشلارسا)نالیآن SSD قیطر از( یکینتروکلا ترصوب یفاضا یاھ کمکرد یابر تساخودر کھ دوش هدافتسا یانمز تسایمیب مرف نای
 اتدشدھاخو تساخوردامش از ت.سینجلاکنمجنا بھ نآلاسار بھ یازیند.دگر یاردھگن ظ وفح سھدرمطستوزموآشنادهدنپرو ساسا بر دیابمفر

 .رددگ مھیمض سھدرم هدنپرو در ،یفاضا یاھ کمک تساخورد لاسرا از لبق هدش ءاضما مھان تیاضد رینک دییات

 2017 ربوامن،جالکنجمناپاچقح
 یانتکسکفرفی یلتودسرامد زوجمابھمجرتورکثیت


