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 ہدايات ليے کے علم طالب
 ہدايات، يہ کہ نہيں ضروری يہ گا۔ جائے پڑها بلند بآوازِ  سے جانب کی پراکڻر کے آپ جنہيں ہے گيا ديا ترجمہ کا ہدايات اُن ميں ذيل •

 پڑها کچه جو سے جانب کی پراکڻر ہيں۔ مماثل معلومات بنيادی تاہم ہوں؛ مماثل لفظ بہ لفظ سے ہدايات گئی پڑهی سے جانب کی پراکڻر
 کريں۔ بلند ہاته اپنا کرم براهِ  تو ہو سوال کوئی سے حوالے کے اس ميں ذہن کے آپ اگر ہو، رہا جا

 ہدايات شده ترجمہ گئی پڑهی زبانی انہيں آپ تو ہو ضرورت کی کرنے رجوع سے ہدايات شده ترجمہ کی کتاب امتحانی کو آپ اگر •
 ہيں۔ سکتے کر حاصل پر اختتام کے سيشن امتحانی ہر بعد کے

 الزماً  کو پراکڻر اپنے اسے بعد کے عمل امتحانی تاہم ہيں، سکتے رکه پر ميز اپنی کو دستاويز اس ميں دورانيے مکمل کے امتحان آپ •
 ديں۔ کر واپس

 ہيں۔ سکتے کر نہيں استعمال ليے کے لکهنے کام رف کو دستاويز اس آپ •
 اعالن کا وقفوں مطابق کے ضرورت ساته ساته کے اس اور وقت، مانده باقی ميں سيکشن کسی پراکڻر کا آپ ميں، دورانيوں مختلف •

 اور دورانيے درج ميں دستاويز مترَجم اعالنات، يہ تو ہيں رہے گزر سے عمل امتحانی تحت، کے سہولت منظورشده آپ اگر گا۔ کرے
 سنيں۔ سے دهيان کو اعالنات والے جانے پڑهے سے جانب کی پراکڻر اپنے کرم براهِ  ہيں۔ سکتے ہو مختلف سے وقفوں

 دے ہدايات اضافی ميں انگريزی کو آپ پراکڻر کا آپ تو ہيں رہے گزر سے عمل امتحانی تحت، کے سہوليات منظورشده آپ اگر •
 ہے۔ سکتا

 سکتی ہو پاليسياں يا ہدايات کی نوعيت امتيازی متعلق سے پرچے جوابی سے جانب کی ضلع يا رياست کی آپ ميں، صورتوں بعض •
 کو ہدايات والی جانے دی سے جانب کی پراکڻر اپنے سے حوالے کے تکميل کی معلومات ذاتی پر پرچے جوابی اپنے کرم براهِ  ہيں۔

 کريں۔ عمل پر ان اور سنيں سے دهيان
 کی استعمال) کونز آئی( عالمات تصويری ميں دستاويز پوری اس ليے، کے کرانے مبذول جانب کی معلومات مخصوص توجہ کی آپ •

 :ہيں گئی

 
 معلومات اہم

 
 ہدايات زبانی والی جانے دی سے جانب کی پراکڻر کے آپ

 
 ہدايات درج ميں کتاب امتحانی کی آپ

 ہدايات کی دن امتحانی 1
 پہلے سے ہونے آغاز کا امتحان 1.1

 :گا کہے ليے کے کرنے آغاز پراکڻر، کا آپ
 PSAT 8/9 کے اسکول اپنے آپ جنہيں گا جائے رکها ملحوظ پر طور خاص کو باتوں اُن ميں امتحان اس آمديد۔ خوش ميں انتظاميہ 

 النے بہتری ميں امور کن ميں اسکول ہائی کو آپ آيا کہ گا ملے موقع کا سمجهنے يہ کو آپ سے اس ہيں۔ رہے سيکهتے ميں زمانے
 پيروی کی ہدايات والی جانے دی سے جانب ميری تو ہيں، رہے کر استعمال ہدايات مطبوعہ کرده ترجمہ آپ اگر ہے۔ ضرورت کی

 ليں۔ کهول کتابچہ ابهی لئے کے کرنے

 سے دهيان کرم براهِ  گا/گی۔ پڑهوں ہدايات اور ضوابط و قواعد کچه سامنے کے آپ ميں کريں، آغاز کا امتحان ہم کہ پہلے سے اس
 پوچهوں۔ نہ ميں تک جب رکهيں کر سنبهال تک وقت اس تو ہو سوال کوئی اور سنيں،

 کا پنسلوں ميکانکی ہيں۔ سکتے کر استعمال پنسل 2 نمبر صرف ليے کے لگانے نشان پر پرچے جوابی اپنے آپ ميں، امتحان کے آج
 سکوں۔ کر مہيا کو آپ ميں تاکہ کريں بلند ہاته اپنا کرم براهِ  تو ہو نہ پنسل 2 نمبر پاس کے آپ اگر ہے۔ ممنوع استعمال
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 :گا کہے پراکڻر کا آپ بعد کے اس
 ليے، کے مقصد اس چاہئيں۔ ہونے حاصل مواقع مساوی ليے کے اظہار کے علم اور صالحيتوں اپنی کو طلباء تمام ميں امتحان اس 

 صورت کی ہونے ملوث ميں فعل بهی کسی ذيل درج سکے۔ اڻها نہ فائده ناجائز فرد بهی کوئی تاکہ ہيں گئے کيے وضع قوانين کچه
 :گے ديں کر منسوخ اور موقوف کو اسکورز کے علم طالب متعلقہ ہم ميں
 کرنا حاصل يا کرنا فراہم مدد کی قسم بهی کسی دوران کے امتحان •
 ديکهنا کتاب امتحانی قبل، سے آغاز کے امتحان •
 ديکهنا کو سيکشن اگلے يا گزشتہ يا کرنا کام پر سيکشن غلط کے پرچے جوابی يا کتاب امتحانی •
 لگانا نشانات جوابی بعد کے ہونے ختم وقت مقرره •
 بتانا جوابات يا سواالت کو اور کسی ميں، بعد يا دوران کے امتحان •
 کرنا کوشش کی ہڻانے سے وہاں کو مواد امتحانی موجود ميں کمرے امتحانی •
 کرنا استعمال کا فونز بشمول اشياء والی دينے مدد ميں عمل امتحانی دوران، کے وقفوں يا ہوئے ديتے امتحان •

 :گا جائے کرديا خارج سے امتحان بهی باعث کے امور ان کو آپ

 اور کهانے ہو، گئی کی حاصل اجازت کی اس سہولت منظورشده بطورِ  کہ کے اس سوائے( پينا يا کهانا ہوئے ديتے امتحان •
 )ہے اجازت دوران کے وقفوں صرف کی پينے

 کرنا منتشر توجہ کی طلباء ديگر يا بننا باعث کا اندازی خلل کی قسم بهی کسی •
 جانا باہر سے کمرے بغير کے منظوری يا اجازت کسی ، دوران کے وقفوں يا امتحان •

 نہيں؟ تو سوال کوئی کا کسی ميں بارے کے اس ہے، کہا کچه جو نے ميں تک اب

 :گا کہے پراکڻر کا آپ تو ہيں، کرلی جمع اشياء ذاتی کی طلباء نے اسکول کے آپ اگر
 کا قسم کسی پاس کے کسی بهی ابهی اگر گے۔ ہوں کرديے حوالے آالت برقی ديگر بهی کوئی يا فونز تمام اپنے نے آپ يقيناً  تک اب 

 کو آپ يہ پر اختتام کے امتحان ديں۔ کر حوالے ميرے اسے اور کريں بند فون کرکے ختم االرمز کرم براهِ  تو ہے موجود آلہ برقی
 گا۔ جائے ديا کر واپس

 :گا کہے پراکڻر کا آپ تو ہيں، کی نہيں جمع اشياء ذاتی کی طلباء نے اسکول کے آپ اگر
 ديں کر بند پر طور مکمل کو فون کرکے فعال غير کو االرمز تو ہے، موجود آلہ برقی اور کوئی يا فون پاس کے آپ وقت اس اگر 

 بغير کيے بند جسے آلہ برقی ايسا بهی کوئی گا۔ رہے نيچے کے ڈيسک تک ہونے ختم امتحان جو ديں ڈال ميں بيگ اپنے اسے اور
 سے امتحان کو آپ اور گا جائے کيا معائنہ کا مواد موجود ميں اس تحت کے عمل تفتيشی جامع کر لے ميں تحويل اسے ہو، گيا رکها

 ہے۔ سکتا جا کيا خارج

 نيچے کے ميز اپنی اب کر نکال باہر انہيں تو ہوں الئے ساته مشروبات يا اسنيکس ليے کے پينے کهانے دوران کے وقفوں آپ اگر
 گی۔ ہو نہيں اجازت کی کهولنے بستے اپنے کو آپ دوران کے وقفوں ديں۔ رکه

 ديں۔ رکه نيچے کے ميز اپنی کرکے بند کو بستوں تمام تک، ہونے ختم امتحان

 :گا کہے پراکڻر کا آپ بعد کے اس
 ہيں۔ رہے جا کرنے آغاز باقاعده کا امتحان ہم اب 

 ديگر بهی کسی والے جانے کيے استعمال دوران کے امتحان اور کيلکيوليڻر منظورشده پنسلوں، 2 نمبر والی ربر اپنی کرم براهِ 
 ديں۔ ہڻا اشياء تمام سے ڈيسک اپنی عالوه کے آلے منظورشده

 کسی دوران کے وقفوں يا امتحان آپ ديں۔ رکه پر ميز اپنی انہيں کرم براهِ  تو ہيں الئے ساته بهی بيڻريز يا کيلکيوليڻر اضافی آپ اگر
 سکتے۔] کر نہيں تبادلہ کا کيلکيوليڻر سے علم طالب دوسرے

 :گا کہے پراکڻر کا آپ تو جائيں، ہو تيار تمام جب
 علم طالب ہر کہ لوں بنا يقينی کے کر معائنہ ميں دوران اس تاکہ رہيں بيڻهے پر نشستوں اپنی ساته کے خاموشی کرم براهِ  شکريہ۔ 

  ہے۔ ہی کيلکيوليڻر منظورشده پاس کے
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  تقسيم کی پرچے جوابی 1.1.1
 :گا کہے پراکڻر کا آپ تو جائيں، ہو تيار ليے کے امتحان طلباء جب

 ہوں۔ رہا/رہی جا دينے پرچہ جوابی کو ايک ہر سے ميں آپ ميں اب 

 :گا کہے پراکڻر کا آپ کو طلبہ والے کرنے استعمال پرچے جوابی والے خانوں بڑے

 کے دائروں آپ پڑهيں۔ ہدايات متعلق کے طريقے کا لگانے نشان کو جوابات اپنے پر 1 صفحہ کے پرچے جوابی اپنے کرم براه 
 مدد وقت بهی کسی گے۔ ہوں مختلف سے نمبروں کرده اعالن ميرے نمبر کے صفحہ اور گے لگائيں نشان کو خانوں مربع بجائے
 کريں۔ بلند ہاته تو ہو درکار

 :گا جائے کہا کو طلباء تمام سے جانب کی پراکڻر کے آپ
 متعلقہ کہ يہ اور ہيں رہے ہو ظاہر پيدائش تاريخِ  اور نام قانونی درست کا آپ پر پرچے جوابی کہ بنائيں يقينی کر لے جائزه کرم براهِ  

 کريں۔ بلند ہاته اپنا تو ہو مال پرچہ جوابی غلط کو آپ اگر ہيں۔ گئے کيے ُپر سے انداز درست خانے

 :گا کہے پراکڻر کا آپ کو ان ہے ضرورت کی بهرنے پرچے جوابی اپنے کو طلبہ جن
 کے آپ اگر کريں۔ درج ميں 1 خانہ ہو، کوئی اگر نام، مخفف درميانی اور حصہ پہال حصہ، آخری کا نام قانونی اپنے پہلے سے سب 

 اگر کريں۔ شامل بهی انہيں تو ہوں آتی) اپوسڻروفيز( تمليک عالماتِ  يا ،)فنز ہائی( الحاق نشاناتِ  وقفے، درميان کے حروف ميں نام
 تمام ميں خانوں ہيں۔ سکتے ہو ملتوی اسکورز کو آپ تو گے لکهيں نام اور کوئی عالوه کے حصے آخری قانونی کے نام اپنے آپ

 ميں دائرے مکمل اور ہو گہرا نشان ہر کہ بنائيں يقينی کريں۔ پر کو دائرے متعلقہ پهر اور لکهيں ميں تہجی حروفِ  بڑے کو حروف
 ہے؟ سوال کوئی ميں ذہن کے آپ کيا ديکهيں۔ اوپر بعد کے کرنے مکمل کام اپنا ہو۔ گيا بهرا

)A (گا کہے پراکڻر کا آپ تو پڑهتے نہيں ميں اسکول اسی جو ہيں طلبہ اسے ميں جماعت کمره کے آپ اگر ليے، کے 4–2 خانہ: 
 نام کا اسکول اپنے ميں 3 خانہ اور ہے۔ کہتا "ہاں" جو کريں ُپر خانہ وه تو ہيں رہے پڑه ميں اسکول اسی مستقل آپ اگر ميں، 2 خانہ 

 دوسرا تو ہيں، نہيں تعليم زير پر گهر آپ اور ہيں پڑهتے پر طور مستقل آپ ميں جس ہے نہيں اسکول وه يہ اگر کريں۔ درج پتہ اور
 اگر کريں۔ درج پتہ اور نام کا اسکول اپنے ميں 3 خانہ اور پڑهتا"۔ نہيں مستقل ميں سکول اس ميں "نہيں، ہے کہتا جو کريں ُپر دائره

 ميں 4 يا 3 خانہ اور کريں، ُپر کو دائرے تيسرے حامل کے ہوں" زيِرتعليم پر گهر ميں نہيں، "جی تو ہيں، زيِرتعليم ہی پر گهر آپ
 کريں۔ نہ درج معلومات اور کوئی

 کوڈ کو اسکول اپنے سامنے کے کمرے نے ميں تو ہيں پڑهتے ميں اسکول اس آپ اگر کريں۔ رج کوڈ کا اسکول اپنے ميں 4 خانہ
 ہی پر گهر آپ اگر ہيں۔ گئے ديئے کر درج بهی وه تو ہوں درکار کوڈ کے اسکولوں دوسرے کو کسی اگر ہے۔ ديا کر چسپاں

 ديکهيں۔ اوپر کرم براهِ  تو کرليں مکمل کام اپنا آپ جب ديں۔ چهوڑ خالی کو 4 خانہ تو ہوں، زيِرتعليم

 يا

)B (گا کہے پراکڻر کا آپ تو ہيں پڑهتے ميں اسکول کے آپ طلبہ تمام والے دينے امتحان ميں جماعت کمره کے آپ اگر ليے، کے 4–2 خانہ: 
 درج کوڈ اسکول وه ميں، 4 خانہ کريں۔ درج پتہ اور نام کا اسکول اپنے ميں 3 خانہ اور کريں پر دائره واال کہنے "ہاں" ميں، 2 خانہ 

 ہے۔ کيا چسپاں سامنے کے کمرے نے ميں جو کريں

)A (کا طالبعلم اسکول کا آپ اگر ID گا کہے پراکڻر کا آپ ليے، کے 5 خانہ تو ہے کرتا استعمال نمبر: 
 حروف ميں نمبر ID کے آپ اگر کريں۔ درج نمبر شناختی کا طالبعلم اپنا ہوئے کرتے شروع سے کالم پہلے جانب بائيں ميں، 5 خانہ 

 ہاته اپنا  تو ہو، نہ معلوم نمبر ڈی آئی کا علم طالب اپنا کو آپ اگر کريں۔ درج ہندسے صرف اور ديں کر نظرانداز انہيں تو ہيں بهی
 ديکهيں۔ اوپر بعد کے کرنے مکمل کام اپنا کريں۔ بلند

)B (کا طالبعلم اسکول کا آپ اگر ID گا کہے پراکڻر کا آپ ليے، کے 5 خانہ تو کرتا نہيں استعمال نمبر: 
  لگائيں۔ نہ نشان کوئی ميں 5 خانہ 

 :گا کہے پراکڻر کا آپ ليے، کے 6 خانہ
 کريں۔ درج ليول گريڈ موجوده اپنا ميں 6 خانہ 
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 :گا کہے پراکڻر کا آپ ليے، کے 7 خانہ
 کريں۔ پر دائره مناسب ميں 7 خانہ 

 :گا کہے پراکڻر کا آپ ليے، کے 8 خانہ
 کريں درج ہندسے دو آخری کے سال اور دن کا پيدائش اپنی پهر کريں۔ پر دائره مناسب ليے کے مہينے کے پيدائش اپنی ميں، 8 خانہ 

 صفر ميں خانے پہلے تو ہو چهوڻا سے 10 عدد اگر ميں، صورت کی خانوں اندراجی کے عدد ہندسی 2 کريں۔ پر دائرے مناسب اور
 کريں۔ درج سال اور دن مہينہ، کا پيدائش اپنی تو ہيں رہے کر استعمال پرچہ جوابی واال خانوں بڑے آپ اگر لکهيں۔

 تقسيم کی کتاب امتحانی 1.1.2
 :گا کہے پراکڻر کا آپ تو گے ہوں تيار سب جب

 اسے نہيں۔ کهوليں اسے تو جائے مل کتاب امتحانی اپنی کو آپ جب ہوں۔ رہا/رہی جا دينے کتب امتحانی کی آپ کو، آپ ميں اب 
 زد نشان پر طريقے درست کو جوابات اپنے اور ميں بارے کے امتحان ميں اس پڑهيں۔ کو ہدايات درج پر ورق عقبی اور الڻائيں
 ہيں۔ درج معلومات اہم سے حوالے کے کرنے

 :گا کہے پراکڻر کا آپ تو گے ہوں تيار سب جب
 پر ڈرائيو فليش آپ اگر کريں۔ درج پر طور واضح نام کا اسکول اس اور کوڈ کا اسکول نام، اپنا جانب عقبی کی کتاب امتحانی اپنی 

MP3 يا ATC پر پيکجنگ ڈرائيو فيليش کے آپ معلومات يہ کہ گی ہو ضرورت کی بنانے يقينی يہ کو آپ تو ہيں رہے کر استعمال 
 ديکهيں۔ اوپر کرم براهِ  تو کرليں مکمل کام اپنا آپ جب ہے۔ بهی

 پر) 7 صفحہ تو ہيں رہے کر استعمال پرچہ جوابی مشتمل پر خانوں بڑے آپ اگر يا( 4 صفحہ کے پرچے جوابی اپنے آپ اب
 آجائيں۔

 تکميل کی اعالميے تصديقی اور معلومات کی کتاب امتحانی 1.1.3
 :گا کہے پراکڻر کا آپ ليے، کے B اور A خانہ

 پر پرچے جوابی اپنے ڈهونڈيں۔ B اور A خانہ) پر 7 صفحہ کے پرچے جوابی والے خانوں بڑے يا( پر پشت کی پرچے جوابی اپنے 
 اور MP3 يا( پر پشت کی کتاب امتحانی کی آپ جيسی کريں نقل ہی ويسے بالکل ID کی امتحان اور کوڈ کا فارم ميں B اور A خانہ
ATC خانہ ہے۔ ہوتی ظاہر) ميں پيکجنگ ڈرائيو فليش ليے کے والوں دينے امتحان کے A بهی کو دائروں موزوں کرم براهِ  ليے، کے 

 ديکهيں۔ اوپر کرم براهِ  تو کرليں مکمل کام اپنا آپ جب کريں۔ ُپر

 :گا جائے کہا کو طلباء تمام سے جانب کی پراکڻر کے آپ

 آپ کہ ہے اہم انتہائی بات يہ ہے۔ گيا کيا مکمل پر طور درست کو خانوں کے ID امتحانی کوڈ، فارم کہ بنائيں يقينی کر لے جائزه 
 گے۔ جائيں ديے نہيں اسکورز کو آپ ديگر، بصورتِ  کريں۔ درج کوڈز درست پر پرچے جوابی اپنے

)A (خانہ تو ہے، کرتا استعمال کا کوڈز کے کمرے امتحانی اسکول کا آپ اگر C گا کہے پراکڻر کا آپ ليے کے: 
 کريں۔ ُپر کو دائروں پهر تها؛ کيا پيش نے ميں جو لکهيں کوڈ وه کا کمرے امتحانی ميں، C خانہ 

)B (خانہ تو کرتا، نہيں استعمال کوڈز کے کمرے امتحانی اسکول، کا آپ اگر C گا کہے پراکڻر کا ليےآپ کے: 
 ديں۔ چهوڑ خالی کو  C خانہ کرم براه 

)A (خانہ تو ہے، کرتا استعمال کا کوڈز اختياری اسکول کا آپ اگر D گا کہے پراکڻر کا آپ ليے کے: 
 تها۔ کيا درج ميں D  خانہ ليے کے آپ نے ميں جو کريں درج نمبر وه کرم براه طلبہ، والے پڑهنے ميں اسکول اس 

)B (خانہ تو کرتا، نہيں استعمال کوڈز اختياری اسکول، کا آپ اگر D گا کہے پراکڻر کا ليےآپ کے: 
 ديں۔ چهوڑ خالی کو D خانہ کرم براه 
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 :گا جائے کہا کو طلباء تمام سے جانب کی پراکڻر کے آپ
 ڈهونڈيں۔ اعالميہ تصديقی پر عقب کے پرچے جوابی اپنے اب کرم براه  

 کسی سوال، امتحانی مخصوص بهی کوئی آپ کہ ہے رضامندی پر بات اس سے جانب کی آپ مطلب، کا کرنے دستخط اعالميےپر
 نہيں کو شخص بهی کسی تحت کے استعمال ديگر کے انڻرنيٹ يا پوسڻس، انڻرنيٹ پيغام، تحريری ميل، ای بشمول ابالغ ذريعہٴ  بهی

 برآں، مزيد ہے۔ سکتا ہو برآمد ميں صورت کی پابنديوں ممکنہ ديگر يا منسوخی کی اسکور نتيجہ کا عمل بهی کسی ايسے گے۔ بتائيں
 گئی کی مہيا معلومات کوئی ميں بارے کے آپ کو بورڈ کالج سے جانب کی اسکول کے آپ اگر کہ ہيں رضامند بهی پر بات اس آپ

 مواقع اور اہليت کی حصول کے وظيفے اور کرنے، مطلع سے اسکور کہ جيسے خدمات متعلقہ سے امتحان اس بورڈ، کالج تو ہيں،
 ہے۔ سکتا رکه پاس اپنے کو معلومات ان ليے، کے فراہمی کی

 بهی کسی آپ جوکہ کريں دستخط کے نام مکمل اپنے بعد کے اس پڑهيں، معلومات اور اعالميہ ميں کتابچے کے ہدايات اپنے
 کريں۔ درج تاريخ کی آج اور نام اپنا نيچے، کے دستخط اپنے ہيں۔ کرتے پر دستاويز دفتری باضابطہ

 يا ملتوی اسکورز کے آپ تو گے کريں نہيں دستخط کے نام اپنے آپ اگر ہے۔ چکا ہو مکمل سيکشن يہ کہ بنائيں يقينی کرم براهِ 
 ہيں۔ سکتے ہو منسوخ

 ديں۔ رکه نيچے پنسل اپنی تو کرليں مکمل کام اپنا آپ جب

 :گا کہے  پراکڻر کا آپ تو گا لے کر دستخط پر اعالميے تصديقی کوئی ہر جب
 نہيں ضرورت کی ان کو آپ ليے کے سيکشن اس ديں۔ رکه نيچے کے ميز اپنی بيڻرياں اضافی اور کيلکيوليڻرز اپنے اب کرم براهِ  

 گی۔ پڑے

 جوابی اپنے کو آپ اگر رکهيں۔ ميں حالت افقی پر سطح کی ميز اپنی کو کتاب امتحانی اور پرچے جوابی اپنے دوران، کے امتحان
 ميں کريں۔ بلند ہاته اپنا وقت اُسی تو ہو، غائب صفحہ کوئی کہ جيسے آئے نظر غيردرست چيز کوئی ميں کتاب امتحانی يا پرچے
 کے امتحان کو آپ سے جانب ميری گا/گی۔ رہوں کرتا گشت ميں کمرے ليے کے معائنے کے کارکردگی کی آپ دوران کے امتحان

 کتنا ميں سيکشن ہر کہ گا رہے جاتا کيا آگاه سے بات اس کو آپ سے وقفے وقفے اور گا، جائے ديا بهی وقت باضابطہ ايک ليے
 ہے۔ گيا ره باقی وقت

 ہوں لگانا ہی پر پرچے جوابی اپنے نشان کے جوابات ليکن ہيں، سکتے کر استعمال کو کتاب امتحانی ليے کے لکهنے کام رف آپ
 کو آپ بعد، کے ہونے ختم وقت مقرره ہو۔ حاصل اجازت کی لگانے نشانات يہ ميں کتاب امتحانی کو آپ کہ کے اس سوائے گے،
 گی۔ ہو نہيں اجازت کی کرنے ُپر کو دائروں خالی يا کرنے منتقل جوابات ميں پرچے جوابی سے کتاب امتحانی اپنی

 حامل کے وقت مقرره ليں۔ پوچه ابهی کرم براهِ  تو ہو، سوال کوئی ميں ذہن کے آپ سے حوالے کے کار طريقِ  کے امتحان اگر
 گے۔ سکيں جا ديے نہيں جواب کے سواالت کے آپ دوران، کے سيکشنز امتحانی

 ہدايات ميں بارے کے کار طريقہ امتحانی مخصوص 1.1.3.1
 :گا جائے کہا کو نويس نقل سے جانب کی پراکڻر کے آپ تو ہو رہا دے امتحان سے مدد کی نويس نقل علم طالب کوئی اگر

 :کريں عمل پر ہدايات ان کرم براهِ  
 گا۔ لکهوائے کو آپ علم طالب جو گا ہو لکهنا امال وہی صرف الزماً  کو آپ •
 ہو تبديل امال کا اس ميں نتيجے کے جس کہ ہے نہيں اجازت کی دينے لقمہ کو علم طالب سے طريقے ايسے کسی کو آپ •

 جائے۔
 علم طالب تو ہوں، آتے نہ کو آپ ہجے کے اس يا ہوں ناواقف آپ سے جس کرے استعمال لفظ ايسا کوئی علم طالب اگر •

 کريں۔ معلوم ہّجے کے اس سے

 :گا کہے پراکڻر کا آپ کو علم طالب کرنے استعمال نويس نقل
 نظِرثانی پر کام اپنے آپ اگر گا۔ جائے کيا ريکارڈ ہوبہو کو تصحيحات اور جوابات تمام والے جانے کروائے امال سے جانب کی آپ 

 ہے؟ سوال کوئی ميں ذہن کے آپ کيا گے۔ جائيں ديے سنا کر پڑه کو آپ جوابات کے آپ تو چاہيں کرنا
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 :گا کہے پراکڻر کا آپ کو قاری
 بات اس سنائيں۔ کر پڑه سواالت جائے، کہا سے آپ بهی مرتبہ جتنی کرم براهِ  تو ہوں، رہے پڑه مسوده ليے کے علم طالب آپ اگر 

 کے اس ہو، درج ميں مسودے کچه جو جائے۔ سنايا کر پڑه وہی صرف ہو، درج ميں مسودے کچه جو کہ رکهيں خيال خاص کا
) بريل( ہوئے ابهرے علم طالب اگر کرے۔ نہ کيوں ہی درخواست کی اس علم طالب خواه کريں، نہ فراہم وضاحت کوئی عالوه

 ميں کتاب مستعمل عام اعداد، اور ليبلز کو آپ تو ہو ضرورت اگر پڑهتا، نہيں کو ہووں ابهرے ان جو ہو کررہا استعمال کو ہندسوں
 ہے؟ سوال کوئی ميں ذہن کے آپ سے حوالے کے کار طريقِ  تمام ان کيا گے۔ جائيں مل پر مقامات متعلقہ

 :گا کہے پراکڻر کا آپ کو طلبہ والے کرنے استعمال فارميٹ بريل
 لسانی و تحريری اور مطالعاتی، گی۔ جائے دی کتاب ہی ايک ميں وقت ايک کو آپ ہے۔ منقسم ميں کتابوں مختلف امتحان، کا بريل 

 رکها الگ سے مدد کی سطر ايک سے، سوال دوسرے کو سوال ہر ميں امتحان پورے ہيں۔ ميں بريل کی 2 درجہ مستعمل عام امتحان
 ہر گيا ديا ليے کے انتخاب گا۔ ہو سے 5 خانہ آغاز کا مواد اضافی جبکہ گا، ہو شروع سے 1 خانہ کے صفحے سوال، ہر ہے۔ گيا

 گا۔ ہو سے 5 خانہ آغاز کا مواد اضافی جبکہ گا، ہو شروع سے 3 خانہ جواب،

 ہے۔ ميں کوڈ نيمته شده ثانی نظر کے 1972 امتحان کا رياضی اور ہے) UEB( بريل انگلش يونيفائيڈ قسم کی بريل گئی کی استعمال
 کے استعمال ساته کے سيکشنز دونوں کے امتحان کے رياضی اور فارمولے کے رياضی بريل ميں ضميمے کے ہندسوں کے بريل
 ہيں۔ شامل ہدايات ليے

 نام مکمل اپنا پر، صفحے ہر کرده استعمال تو ہيں رہے کر استعمال کا آلے بريل کسی ليے کے کرنے ريکارڈ جوابات اپنے آپ اگر
 گئے ديے ليے کے انتخاب کريں۔ درج جواب اپنا اور نمبر سوال ہوں۔ رہے کر کام آپ پر جس کريں درج نمبر کا سيکشن اُس اور

 ہے۔ نہيں ضروری لکهنا ميں حروف بڑے کو جوابات

 ہے؟ سوال کوئی ميں ذہن کے آپ سے حوالے کے کار طريقِ  تمام ان کيا

ATC گا کہے پراکڻر کا کوآپ طلباء تمام والے نے کر استعمال فارميٹ: 
 اس نے ميں ہيں۔ سکتے کر مالحظہ پر ويئر سافٹ ديگر يا ريڈر اسکرين اپنے آپ جسے ہے ايسی نوعيت کی امتحان کے آپ آج 

 ہے۔ ديا کر لوڈ ميں کمپيوڻر موجود پر ميز کی آپ کو فارميٹ موزوں - ڻيکنالوجی مددگار

 کر پڑه اور کهول دستاويز برقی موسوم سے نام کے معلومات اور ہدايات ابتدائی ليے کے کنندگان استعمال کے ATC اب کرم براهِ 
 اوپر اور کريں منتخب بڻن واال گهڻانے کو اسکرين کرم براهِ  تو ليں پڑه کو دستاويز آپ جب ليں۔ کر تيار کو خود ليے کے امتحان

 ديکهيں۔

 کار طريقِ  ديگر اور وقت گے۔ پڑهيں ميں کتب امتحانی طلباء دوسرے جو گے پڑهيں ہدايات وہی پر اسکرين آپ دوران، کے امتحان
 کے امتحان ميں سيکشن کسی سے آپ ميں جب گی۔ ہوں الگو پر آپ ہدايات تمام والی جانے پڑهی سے جانب ميری ميں، بارے کے
 ميں جب ہے۔ شده طباعت پر لفافے امتحانی کے آپ کہ جو کريں درج پاسورڈ اپنے اور کهوليں فائل سيکشن درست تو کہوں، کا آغاز

 ہے؟ سوال کوئی ميں ذہن کے آپ کيا ديں۔ کر بند فائل اور ديں روک کو عمل امتحانی تو کروں اعالن کا ہونے ختم وقت مقرره

 ہدايات کی سرورق 1.1.4

 ذيل ميں آپ کی امتحانی کتاب کے سرورق کا ترجمہ ديا گيا ہے۔ 

 دہانياں ياد اہم

1 
 ہے۔ درکار پنسل 2 نمبر ليے کے امتحان اس

 کريں۔ نہ استعمال کا قلم يا پنسل ميکانکی

2 
 تبادلہ؛ کا سواالت اپنے سے فرد دوسرے بهی کسی

 ورزی خالف کی پاليسيوں منصفانہ اور تحفظ امتحانی
 کی منسوخی کی اسکورز کے آپ نتيجہ کا اس اور ہے،

 ہے۔ سکتا نکل ميں صورت

 دوباره اجازت بال کی جزو بهی کسی کے کتاب امتحانی اس ہے۔ سکتا جا جايا لے نہيں باہر سے کمرے ميں صورت کسی کو کتاب امتحانی
 ہے۔ ممنوع استعمال يا تخليق

 .College Board .© 2018 The College Boardہيں۔ مارکس ڻريڈ شده رجسڻرڈ کے بورڈ کالج لوگو، کا پهل کے بلوط شاهِ  اور PSAT، College Board 
 ہے۔ مارک ڻريڈ کے
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 ہدايات کی ورق عقبی 1.1.5

 بجائے کے دستاويز اس کی تراجم کو آپ پر، جانے ديے ہدايت ہے۔ گيا ديا ترجمہ کا ورق عقبی کے کتاب امتحانی کی آپ ميں ذيل 
 چاہيے۔ لکهنا پر پرچے جوابی يا کتاب امتحانی

 ______________________________________________________________________ )کريں درج( نام کا آپ
 وسطی پہال  آخری 

 _______________________________________________________________________________________ اسکول
 نمبر کمره نام کا اسکول نمبر

8/9 PSAT™
 ہدايات عمومی
 ہيں۔ سکتے کر کام پر سيکشن ہی ايک صرف ميں وقت ايک آپ 
 اس تو ليں، کر مکمل سيکشن پہلے سے وقت مقرره آپ اگر 

 آپ ہيں۔ سکتے کر نظِرثانی پر کام اپنے گئے کيے ميں سيکشن
 ہيں۔ سکتے جا نہيں پر سيکشن اور کسی

 زدگی نشان کی جواب
 بنائيں۔ يقينی کو لگانے نشانات درست پر پرچے جوابی اپنے 

 
 گی۔ ہو کرنا استعمال پنسل 2 نمبر الزماً  کو آپ 
 نشان پر جواب ہی ايک صرف ليے کے سوال ہر ساته کے دهيان 

 لگائيں۔
 کريں۔ ُپر مکمل اور گہرا کو دائرے ہر آپ کہ بنائيں يقينی 
 لگائيں۔ نہ نشانات مقصد بے پر پرچے جوابی اپنے 
 پر طور نامکمل مڻائيں۔ طرح پوری تو ہو، مڻانا کچه کو آپ اگر 

 طور کے جوابات گئے لکهے اسکورنگ، کی جوابات گئے مڻائے
 گی۔ جائے کی پر

 سے نمبروں سوال جو کريں استعمال کو سطور جوابی اُنہی صرف 
 ہوں۔ مماثل

 استعمال کا کتاب امتحانی کی آپ
 سکتے کر استعمال کا کتاب امتحانی ليے کے لکهنے کام رف آپ 

 کو آپ پر بنياد کی لکهنے بهی کچه ميں کتاب امتحانی اپنی تاہم ہيں،
  گی۔ ملے نہيں پذيرائی کوئی

 اپنے سے کتاب امتحانی اپنی کو آپ بعد، کے ہونے ختم وقت مقرره 
 کی کرنے ُپر کو دائروں يا کرنے منتقل جوابات ميں پرچے جوابی
  گی۔ ہو نہيں اجازت

 تہ کو حصوں کے صفحے کسی يا صفحات کے کتاب اس کو آپ 
 سے کمرے امتحانی کو پرچے جوابی يا کتاب يا پهاڑنے، يا کرنے

  گی۔ ہو نہيں اجازت کی جانے لے باہر

 عمل کا جانے ديے اسکور
 گا۔ جائے ديا پوائنٹ ايک کو آپ پر، جواب درست ہر 
 کو آپ اگر لہذا گے؛ کڻيں نہيں پوائنڻس کے آپ پر جواب غلط 

 سوال ہر بهی تب ہو، نہ يقين ميں بارے کے درستگی کی جواب
 کريں۔ کوشش کی کرنے درج جواب کا

 _اہم_
 کی طلباء ديگر ميں، کتاب امتحانی کی آپ کوڈز، ذيل درج

 پرچے جوابی اپنے انہيں گے۔ ہوں مختلف سے کتب امتحانی
 بالکل کو دائروں متعلقہ اور ليں کر نقل ميں B اور A خانہ ميں
 ہے۔ گيا دکهايا ميں ذيل کہ جيسا کريں ُپر طرح اسی

 
 

 کے بورڈ کالج يہ کہ نہيں ضروری اور ہيں، گئے کيے اخذ يا منتخب سے مواد شده طبع نظريات و خياالت بعض شامل ميں اقتباسات مختلف کے امتحان اس
 ہوں۔ کرتے ترجمانی کی خياالت

 کہے۔ نہ کو آپ پراکڻر کہ تک جب کهوليں نہ تک وقت اُس کو کتاب اس
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 وقت معياری: 1 مسوده 1.2
 امتحان مطالعاتی: 1 سيکشن 1.2.1

 سہولت منظورشده آپ اگر گا۔ جائے ديا وقفہ کا منٹ 5 پر اختتام کے سيکشن اور ہے، منڻس 55 وقت معياری ليے کے 1 سيکشن 
 جانب کی پراکڻر اپنے کرم براهِ  ہے۔ سکتا ہو مختلف دورانيہ کا وقفوں اور وقت مقرره کے آپ تو ہيں، رہے دے امتحان تحت کے
 موجود ميں کتاب امتحانی بعد، کے ہدايات شده ترجمہ گئی دی پر طور زبانی سنيں۔ سے دهيان کو اعالنات والے جانے پڑهے سے

 گا۔ آئے سامنے ترجمہ کا ہدايات

 :گا کہے پراکڻر کا آپ تو گے ہوں تيار سب جب
 ،1 سيکشن پاس کے آپ ہی، ہوتے شروع امتحانی کہوں۔ نہ سے آپ ميں تک جب کهوليں نہ تک وقت اُس کو کتاب امتحانی اپنی 

 گے۔ ليں وقفہ کا منٹ 5 ہم پر اختتام کے سيکشن اس گے۔ ہوں منڻس 55 ليے کے کرنے کام پر امتحان مطالعاتی

 امتحانی نمبروار ميں 1 سيکشن جو لگائيں نشان کے جوابات اپنے ميں جگہوں انہی حامل کی نمبر کہ رکهيں خيال خاص کا بات اس
 رہے کر پر طور مکمل اور گہرا کو دائرے اور ہيں رہے کر استعمال ہی پنسل 2 نمبر آپ کہ بنائيں يقينی ہوں۔ مماثل کے سواالت

 کام اپنا پہلے سے وقت مقرره آپ اگر مڻائيں۔ طرح اچهی سکے ہو ممکن جتنا اسے تو چاہيں کرنا تبديل کو جواب اپنے آپ اگر ہيں۔
 ہيں۔ سکتے جا نہيں پر سيکشن اور کسی تاہم ہيں، سکتے کر نظِرثانی پر کام اپنے گئے کيے ميں سيکشن اس تو ليں کر مکمل

 ہوا يہ مطلب کا اس گے۔ کڻيں نہيں پوائنڻس کے آپ پر جوابات غلط ليکن گے مليں پوائنڻس کو آپ پر جوابات درست کہ رکهيں ياد
 چاہيے۔ کرنی کوشش کی کرنے درج جواب کا سوال ہر بهی تب ہو، نہ يقين ميں بارے کے درستگی کی جواب کو آپ اگر کہ

 استعمال پرچہ جوابی مشتمل پر خانوں بڑے آپ اگر يا( جائيں آ پر 1 سيکشن موجود پر 3 صفحہ کے پرچے جوابی اپنے کرم براهِ 
 براهِ  مت۔ موڑيں کو صفحات رکهيں۔ کهال ميں حالت افقی پر ميز اپنی کو پرچے جوابی اپنے ۔)آجائيں پر 9 صفحہ تو ہيں رہے کر

 آپ خدا اب۔ ہے ہوتا شروع وقت کا آپ ديں۔ کر آغاز کا کام اور پڑهيں ہدايات آجائيں، پر 1 سيکشن کے کتاب امتحانی اپنی اب کرم،
 ہو۔ ناصر و حامی کا

 :گا کہے پراکڻر کا آپ بعد، کے منڻس 30

 ہيں۔ باقی منڻس 25 ليے کے سيکشن اس پاس کے آپ 

 :گا کہے پراکڻر کا آپ بعد، کے منڻس 50

 ہيں۔ باقی منڻس 5 ليے کے سيکشن اس پاس کے آپ 

 :گا کہے پراکڻر کا آپ پر، ہونے مکمل منڻس 55

 ديں۔ رکه نيچے پنسل اپنی اور ديں روک کام 

 بند کو کتاب امتحانی اپنی ہے۔ کيا مکمل کام نے آپ تک جہاں رکهيں پر صفحے اُس کتاب امتحانی اپنی کو پرچے جوابی اپنے
 ديں۔ کر

 بارے کے سواالت امتحانی دوران کے وقفے ہيں۔ جاتے ديے منڻس چند ليے کے ہونے ُپرسکون پر طور جسمانی و ذہنی کو آپ اب
 جائيں۔ نہ باہر سے کمرے امتحانی اجازت بال يا کريں نہ بات سے کسی ميں

 گے۔ کريں آغاز دوباره کا عمل امتحانی بعد، منڻس 5 پورے ہم

 :گا کہے پراکڻر کا آپ تو ہيں، کی نہيں وصول اشياء ذاتی کی طلباء نے اسکول کے آپ اگر
 کے اس يا رسائی تک آلے برقی اور کسی يا فون دوران، کے وقفے دوسرے بهی کسی دوران کے امتحان يا وقفے اس کو، آپ 

 کسی عليحده سے خود کرکے بند پر طور مکمل کو آالت ديگر اور فونز تمام تک، ہونے ختم امتحان گی۔ ہو نہيں اجازت کی استعمال
 ديں۔ رکه جگہ اور
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  دوران کے وقفے  1.2.1.1
 :گا کہے پراکڻر کا آپ پر، اختتام کے وقفے

 کہوں۔ نہ سے آپ ميں تک جب کهوليں نہ تک وقت اُس کو کتاب امتحانی اپنی جائيں۔ بيڻه پر نشست اپنی کرم براهِ  

  ہدايات کی کتاب امتحانی 1 سيکشن 1.2.1.2

 ہيں۔ موجود ميں آغاز کے 1 سيکشن کے کتاب امتحانی کی آپ جو ہے گيا ديا ترجمہ کا ہدايات اُن ميں ذيل 

 )وقت معياری( سواالت 42 منڻس، 55

 آجائيں۔ پر 1 سيکشن کے پرچے جوابی اپنے ليے کے دينے جوابات کے سواالت موجود ميں سيکشن اس

 ہدايات
 حصوں يا حصے اس بعد، کے پڑهنے کو جوڑے يا حصے ہر ہيں۔ گئے ديے سواالت چند بعد کے اقتباسات دو ہر يا اقتباس ہر موجود ميں ذيل
 کا جواب بہترين ليے کے سوال پرہر بنياد کی) گراف يا ڻيبل کہ جيسا( گرافکس منسلک اور پر بنياد کی اس ہے مضمر يا کرده بيان جو ميں

 کريں۔ انتخاب

 امتحان لسانی و تحريری: 2 سيکشن 1.2.2

 وقت مقرره کے آپ تو ہيں، رہے دے امتحان تحت کے سہولت منظورشده آپ اگر ہے۔ منڻس 30 وقت معياری ليے کے 2 سيکشن 
 سنيں۔ سے دهيان کو اعالنات والے جانے پڑهے سے جانب کی پراکڻر اپنے کرم براهِ  ہے۔ سکتا ہو مختلف دورانيہ کا وقفوں اور

 گا۔ آئے سامنے ترجمہ کا ہدايات موجود ميں کتاب امتحانی بعد، کے ہدايات مترَجم گئی دی پر طور زبانی

 :گا کہے پراکڻر کا آپ تو گے ہوں تيار سب جب
 گے۔ ہوں منڻس 30 ليے کے کرنے کام پر امتحان لسانی و تحريری ، 2 سيکشن پاس کے آپ ہی، ہوتے شروع امتحان 

 امتحانی نمبروار ميں 2 سيکشن جو لگائيں نشان کے جوابات اپنے ميں جگہوں انہی حامل کی نمبر کہ رکهيں خيال خاص کا بات اس
 کر نظِرثانی پر کام اپنے گئے کيے ميں سيکشن اس تو ليں کر مکمل کام اپنا پہلے سے وقت مقرره آپ اگر ہوں۔ مماثل کے سواالت
 ہيں۔ سکتے جا نہيں پر سيکشن اور کسی تاہم ہيں، سکتے

 سيکشن پر 3 صفحہ کے پرچے جوابی اپنے تها۔ کيا داخل پرچہ جوابی اپنا نے آپ جہاں کهوليں صفحہ وه کا کتاب امتحانی اپنی
 پر ميز اپنی کو پرچے جوابی اپنے ۔)ہيں رہے کر استعمال پرچہ جوابی واال خانوں بڑے آپ اگر پر 11 صفحہ يا( ڈهونڈيں 2

 پڑهيں ہدايات آجائيں، پر 2 سيکشن کے کتاب امتحانی اپنی اب کرم، براهِ  مت۔ موڑيں کو صفحات رکهيں۔ کهال ميں حالت افقی
 اب۔ ہے ہوتا شروع وقت کا آپ ديں۔ کر آغاز کا کام اور

 :گا کہے پراکڻر کا آپ بعد، کے منڻس 15
 ہيں۔ باقی منڻس 15 ليے کے سيکشن اس پاس کے آپ 

 :گا کہے پراکڻر کا آپ بعد، کے منڻس 25
 ہيں۔ باقی منڻس 5 ليے کے سيکشن اس پاس کے آپ 

 :گا کہے پراکڻر کا آپ پر، ہونے مکمل منڻس 30
 ديں۔ رکه نيچے پنسل اپنی اور ديں روک کام 

 کر بند کو کتاب امتحانی اپنی ہے۔ کيا مکمل کام نے آپ تک جہاں رکهيں پر صفحے اُس کتاب امتحانی اپنی کو پرچے جوابی اپنے
  ديں۔
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  ہدايات کی کتاب امتحانی 2 سيکشن 1.2.2.1

 ہيں۔ موجود ميں آغاز کے 2 سيکشن کے کتاب امتحانی کی آپ جو ہے گيا ديا ترجمہ کا ہدايات اُن ميں ذيل 

 )وقت معياری( سواالت 40 منڻس، 30

 آجائيں۔ پر 2 سيکشن کے پرچے جوابی اپنے ليے کے دينے جوابات کے سواالت موجود ميں سيکشن اس

 ہدايات

 پر اقتباس ليے کے اظہار بہتر کے خياالت يا بات آپ تحت، کے سواالت بعض ہيں۔ گئے ديے سواالت چند ساته کے اقتباس ہر موجو ميں ذيل
 رموز يا استعمال، کے اس اغالط، ميں بناوٹ کی فقرے کو آپ ليے کے سواالت ديگر بعض جبکہ گے۔ کريں محسوس ضرورت کی نظِرثانی

 جيسے( گرافکس زائد يا ايک ہمراه کے سوال يا اقتباس ايک گی۔ ہو ضرورت کی کرنے تصحيح کی اقتباس ليے کے درستگی کی اوقاف و
 گے۔ رکهيں ملحوظ وقت کے فيصلوں کے تصحيح يا نظِرثانی آپ جنہيں ہيں سکتی ہو موجود) گراف يا جدول کہ

 آپ جانب کی حصے مخصوص کسی کے اقتباس سواالت، ديگر گے۔ کريں رہنمائی کی آپ جانب کی حصے ذيلی کے اقتباس سواالت، بعض
 گے۔ ديں دعوت کی کرنے خوض غورو پر اقتباس پورے پر طور مجموعی کو آپ پهر يا گے کروائيں مبذول توجہ کی

 جو يا ہو بناتا بہتر ميں انداز ترين مؤثر کو معيار کے تحرير کی اقتباس جو کريں منتخب جواب وه کا سوال ہر بعد، کے پڑهنے کو اقتباس ہر
 شامل بهی آپشن جوابی کا "نہيں تبديلی کوئی" ميں سواالت سے بہت ہو۔ کرتا آہنگ ہم سے روايات کی انگريزی تحريری معياری کو اقتباس

 جائے۔ ديا چهوڑ ہی ايسے حصہ متعلقہ کا اقتباس کہ ہے يہ انتخاب بہترين کہ ہيں سمجهتے آپ اگر کريں منتخب اختيار وه ہے۔

 بغير کے استعمال کے کيلکيوليڻر - امتحان کا رياضی: 3 سيکشن 1.2.3

 سہولت منظورشده آپ اگر گا۔ جائے ديا وقفہ کا منٹ 5 پر اختتام کے سيکشن اور ہے، منڻس 20 وقت معياری ليے کے 3 سيکشن 
 جانب کی پراکڻر اپنے کرم براهِ  ہے۔ سکتا ہو مختلف دورانيہ کا وقفوں اور وقت مقرره کے آپ تو ہيں، رہے دے امتحان تحت کے
 ہدايات موجود ميں کتاب امتحانی بعد، کے ہدايات مترَجم گئی دی پر طور زبانی سنيں۔ سے دهيان کو اعالنات والے جانے پڑهے سے

 گا۔ آئے سامنے ترجمہ کا

 :گا کہے پراکڻر کا آپ تو گے ہوں تيار سب جب
 گے۔ ہوں منڻس 20 ليے کے کرنے کام بغير کے کيلکوليڻر پر امتحان کے رياضی ،3 سيکشن پاس کے آپ ہی، ہوتے شروع امتحان 

 گے۔ ليں وقفہ کا منٹ 5 ہم پر اختتام کے سيکشن اس

 کو آپ کہ کے اس سوائے ہے، نہيں اجازت کی کرنے استعمال کيلکيوليڻر کو آپ ليکن ہے، کا امتحان کے رياضی حصہ يہ اگرچہ
 نہيں، حاصل منظوری يہ کو آپ اگر ہو۔ حاصل منظوری کی استعمال کے کيلکيوليڻر افعالی-چار بنيادی تحت کے سہولت خصوصی

 ديں۔ رکه نيچے کے ميز اپنی کيلکيوليڻر، اپنے اپنے کرم براهِ  تو

 3 سيکشن پر 3 صفحہ کے پرچے جوابی اپنے تها۔ کيا داخل پرچہ جوابی اپنا نے آپ جہاں کهوليں صفحہ وه کا کتاب امتحانی اپنی
 افقی پر ميز اپنی کو پرچے جوابی اپنے ۔)ہيں رہے کر استعمال پرچہ جوابی واال خانوں بڑے آپ اگر پر 13 صفحہ يا( ڈهونڈيں

 کے جوابات اپنے ميں جگہوں انہی حامل کی نمبر کہ رکهيں خيال خاص کا بات اس مت۔ موڑيں کو صفحات رکهيں۔ کهال ميں حالت
 خود بذات سے جانب کی علم طالب پر جن سواالت ايسے ہوں۔ مماثل کے سواالت امتحانی نمبروار ميں 3 سيکشن جو لگائيں نشان

 ان ہيں۔ موجود ميں کتاب امتحانی کی آپ ہدايات کی کرنے درج کو جوابات کے اُن ہو، درج عنوان کا جوابات والے جانے لکهے
 نہيں۔ طويل سے حروف 4 ليکن ہيں سکتے ہو مختصر جواب کے سوالوں

 اور کسی تاہم ہيں، سکتے کر نظِرثانی پر کام اپنے گئے کيے ميں سيکشن اس تو ليں کر مکمل کام اپنا پہلے سے وقت مقرره آپ اگر
 ہيں۔ سکتے جا نہيں پر سيکشن

 اب۔ ہے ہوتا شروع وقت کا آپ ديں۔ کر آغاز کا کام اور پڑهيں ہدايات آجائيں، پر 3 سيکشن کے کتاب امتحانی اپنی اب کرم، براهِ 

 :گا کہے پراکڻر کا آپ بعد، کے منڻس 10
 ہيں۔ گئے ره باقی منڻس 10 ميں سيکشن اس پاس کے آپ 
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 :گا کہے پراکڻر کا آپ بعد، کے منڻس 15
 ہيں۔ باقی منڻس 5 ليے کے سيکشن اس پاس کے آپ 

 :گا کہے پراکڻر کا آپ پر، ہونے مکمل منڻس 20
 ديں۔ رکه نيچے پنسل اپنی اور ديں روک کام 

 کر بند کو کتاب امتحانی اپنی ہے۔ کيا مکمل کام نے آپ تک جہاں رکهيں پر صفحے اُس کتاب امتحانی اپنی کو پرچے جوابی اپنے
 ديں۔

 بارے کے سواالت امتحانی دوران کے وقفے ہيں۔ جاتے ديے منڻس چند ليے کے ہونے ُپرسکون پر طور جسمانی و ذہنی کو آپ اب
 جائيں۔ نہ باہر سے کمرے امتحانی اجازت بال يا کريں نہ بات سے کسی ميں

 گے۔ کريں آغاز دوباره کا عمل امتحانی بعد، منڻس 5 پورے ہم

  دوران کے وقفے 1.2.3.1
 :گا کہے پراکڻر کا آپ پر، اختتام کے وقفے

 کہوں۔ نہ سے آپ ميں تک جب کهوليں نہ تک وقت اُس کو کتاب امتحانی اپنی جائيں۔ بيڻه پر نشست اپنی کرم براهِ  
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  ہدايات کی کتاب امتحانی 3 سيکشن 1.2.3.2

 ہيں۔ موجود ميں آغاز کے 3 سيکشن کے کتاب امتحانی کی آپ جو ہے گيا ديا ترجمہ کا ہدايات اُن ميں ذيل 

 )وقت معياری( سواالت 13 منڻس، 20

 آجائيں۔ پر 3 سيکشن کے پرچے جوابی اپنے ليے کے دينے جوابات کے سواالت موجود ميں سيکشن اس

 ہدايات
 اور کريں، منتخب جواب ترين موزوں سے ميں جوابات گئے ديے ليے کے انتخاب کريں، حل کو پرابلم ہر ،ليے کے 10 سے 1 نمبر سوال
 گِرڈ موجود پر پرچے جوابی اور کريں حل پرابلم ،ليے کے 13 سے 11 نمبر سوال کريں۔ ُپر کو دائرے مماثل موجود پر پرچے جوابی اپنے
 کريں۔ مالحظہ ہدايات گئی دی پہلے سے 11 نمبر سوال ليے، کے جاننے طريقہ کا اندراج کے جوابات اپنے ميں گِرڈ کريں۔ درج جواب اپنا ميں
 ہيں۔ سکتے کر استعمال جگہ بهی کوئی دستياب ميں کتابچے امتحانی اپنے ليے، کے لکهنے کام رف آپ

 نوڻس
 ۔ہے نہيں اجازت کی استعمال کے کيلکيوليڻر .1
 قيمتيں کی ان برخالف کے اس کہ تک جب گا، جائے سمجها اعداد حقيقی کو ترکيبات الجبرائی اور عالمات عددی متغير تمام کرده استعمال .2

 جائيں۔ کی نہ متعين
 ہو۔ گيا کيا متعين استعمال اور کوئی کا ان کہ کے اس سوائے ہے، گيا کيا وضع ليے کے پيمائش کو اشکال کرده فراہم ميں امتحان اس .3
 جائے۔ کی نشاندہی ديگر بصورت ماسوائے گی، ہوں بنی پر سطح مستوی اشکال تمام .4
 ايک  f(x) ليے کے جس ہے سيٹ کا x اعداد حقيقی تمام عملداری، کی fفعل ہوئے ديے جائے، کيا نہ تعين برخالف کے اس کہ تک جب .5

 ہے۔ عدد حقيقی

 حوالہ

 

 ہے۔ 360 تعداد کی درجوں کے قوس ميں دائرے کسی
 ہے۔ 2π تعداد کی ريڈينز کے قوس ميں دائرے کسی
 ہے۔ 180 پيمائش مجموعی کی درجوں کے زاويوں کے مثلث کسی
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 ہدايات
 جوابی اور کريں حل پرابلم ليے، کے 13 سے 11 نمبر سوال

 ذيل کہ جيسا کريں، درج جواب اپنا ميں گِرڈ موجود پر پرچے
 ہے۔ گيا بتايا ميں

 آپ کہ ہے جاتی دی تجويز کو آپ تاہم ہے نہيں الزم يہ اگرچہ ۔1
 درج ميں خانوں والے اوپر سے سب کے کالمز جوابات اپنے
 سکے۔ جا کيا ُپر ميں انداز درست بالکل کو دائروں تاکہ کريں

 کو دائروں جب گی ملے ميں صورت اُسی پذيرائی کو آپ
 گا۔ ہو گيا کيا ُپر ميں انداز درست

 لگائيں۔ نہ نشان  کو دائروں زائد سے ايک ميں کالم بهی کسی ۔2

 گا۔ آئے نہيں منفی جواب کا سوال بهی کسی ۔3

 سکتے ہو جوابات درست زياده سے ايک کے مسائل بعض ۔4
 ميں گرڈ کو جواب ہی ايک صرف ميں، صورتحال ايسی  ہيں۔
 کريں۔ درج

 طور کے 7/2 يا 3.5 الزماً  کو کہ جيسے اعداد مخلوط ۔5

 اگر( چاہيے۔ جانا لکها ميں گرڈ پر
  

 ميں گرڈ کو 

 کے  گا، جائے پڑها پر طور کے  اسے تو گيا لکها
 )نہيں۔ پر طور

 نکل جواب اعشاری ايسا کا سوال کسی اگر :جوابات اعشاری ۔6
 ممکن لکهنا ميں گرڈ کو ہندسوں اعشاری تمام کے جس آئے

 کے آخر پهر يا جائے ديا کر آف راؤنڈ تو يا اسے تو ہو نہ
 جواب يہ مگر جائے، ديا کر ختم کو ہندسوں اعشاری کچه

 چاہيے۔ ہونا محيط پر گرڈ پوری
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 کيلکيوليڻر – امتحان کا رياضی: 4 سيکشن 1.2.4

 اور وقت مقرره کے آپ تو ہيں، رہے دے امتحان تحت کے سہولت منظورشده آپ اگر ہے۔ منٹ 40 وقت معياری ليے کے 4 سيکشن 
 زبانی سنيں۔ سے دهيان کو اعالنات والے جانے پڑهے سے جانب کی پراکڻر اپنے کرم براهِ  ہے۔ سکتا ہو مختلف دورانيہ کا وقفوں
 گا۔ آئے سامنے ترجمہ کا ہدايات موجود ميں کتاب امتحانی بعد، کے ہدايات مترَجم گئی دی پر طور

 :گا کہے پراکڻر کا آپ تو جائيں، ہو تيار ليے کے امتحان طلباء جب
 کے رياضی ،4 سيکشن پاس کے آپ ہی، ہوتے شروع امتحان !ہيں ميں مرحلے کے تکميل آپ اب - ہے سيکشن آخری کا امتحان يہ 

 گے۔ ہوں منڻس 40 ليے کے کرنے کام ہمراه کے کيلکوليڻر پر امتحان

 استعمال کيلکيوليڻر ديں۔ رکه پر ميز اپنی کيلکيوليڻر اپنا اب کرم براهِ  ہيں؛ سکتے کر استعمال کيلکيوليڻر اپنا ليے کے سيکشن اس آپ
 :کريں عمل پر ہدايات ِان ہوئے، کرتے

 پائے۔ ديکه نہ کام کا آپ علم طالب اور کوئی کہ تهاميں طرح اس يا رکهيں ميں حالت افقی پر سطح کی ميز اسے •
 کريں۔ تبادلہ کا اس ہی نہ اور ديں نہ کيلکيوليڻر اپنا کو دوسرے کسی •
 رکهيں۔ پر فرش نيچے کے ميز اپنی انہيں تو ہيں، الئے بيڻرياں يا کيلکيوليڻر اضافی ساته اپنے آپ اگر •
 اپنا تو ہو، موجود کيلکيوليڻر اضافی يا بيڻرياں پاس کے آپ اور ہو رہا کر نہ کام ميں انداز درست کيلکيوليڻر کا آپ اگر •

 جاری دينا امتحان تو ہو، نہ کيلکيوليڻر اضافی پاس کے آپ اگر گا/گی۔ جاؤں آ ليے کے مدد کی آپ ميں کريں۔ بلند ہاته
 ہے۔ جاسکتا ديا کے کيلکيوليڻر بغير جواب کا سواالت تمام ِان کے رياضی رکهيں۔

 3 سيکشن پر 4 صفحہ کے پرچے جوابی اپنے تها۔ کيا داخل پرچہ جوابی اپنا نے آپ جہاں کهوليں صفحہ وه کا کتاب امتحانی اپنی
 افقی پر ميز اپنی کو پرچے جوابی اپنے ۔)ہيں رہے کر استعمال پرچہ جوابی واال خانوں بڑے آپ اگر پر 15 صفحہ يا( ڈهونڈيں

 کے جوابات اپنے ميں جگہوں انہی حامل کی نمبر کہ رکهيں خيال خاص کا بات اس مت۔ موڑيں کو صفحات رکهيں۔ کهال ميں حالت
 خود بذات سے جانب کی علم طالب پر جن سواالت ايسے ہوں۔ مماثل کے سواالت امتحانی نمبروار ميں 4 سيکشن جو لگائيں نشان

 ان ہيں۔ موجود ميں کتاب امتحانی کی آپ ہدايات کی کرنے درج کو جوابات کے اُن ہو، درج عنوان کا جوابات والے جانے لکهے
 نہيں۔ طويل سے حروف 4 ليکن ہيں سکتے ہو مختصر جواب کے سوالوں

 اور کسی تاہم ہيں، سکتے کر نظِرثانی پر کام اپنے گئے کيے ميں سيکشن اس تو ليں کر مکمل کام اپنا پہلے سے وقت مقرره آپ اگر
 ہيں۔ سکتے جا نہيں پر سيکشن

 اب۔ ہے ہوتا شروع وقت کا آپ ديں۔ کر آغاز کا کام اور پڑهيں ہدايات آجائيں، پر 4 سيکشن کے کتاب امتحانی اپنی اب کرم، براهِ 

 :گا کہے پراکڻر کا آپ بعد، کے منڻس 20

 ہيں۔ باقی منڻس 20 ليے کے سيکشن اس پاس کے آپ 

 :گا کہے پراکڻر کا آپ بعد، کے منڻس 35

 ہيں۔ باقی منڻس 5 ليے کے سيکشن اس پاس کے آپ 

 :گا کہے پراکڻر کا آپ پر، ہونے مکمل منڻس 40

 ديں۔ رکه نيچے پنسل اپنی اور ديں روک کام 

 کے پرچے جوابی اپنے اسے اور کريں بند کو کتاب امتحانی اپنی ہو۔ اوپر 1 صفحہ کہ کريں بند طرح اس کو پرچے جوابی اپنے
 ديں۔ رکه اوپر

 اجازت کی جانے ميں تک جب رہيے بيڻهے پر نشستوں اپنی تک وقت اُس کرم براهِ  ہوا! پذير اختتام امتحان کا آپ - باد مبارک
  دوں۔ نہ
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  ہدايات کی کتاب امتحانی 4 سيکشن 1.2.4.1

 ہيں۔ موجود ميں آغاز کے 4 سيکشن کے کتاب امتحانی کی آپ جو ہے گيا ديا ترجمہ کا ہدايات اُن ميں ذيل 

 )وقت معياری( سواالت 25 منڻس، 40

 آجائيں۔ پر 4 سيکشن کے پرچے جوابی اپنے ليے کے دينے جوابات کے سواالت موجود ميں سيکشن اس

 ہدايات
 اور کريں، منتخب جواب ترين موزوں سے ميں جوابات گئے ديے ليے کے انتخاب کريں، حل کو پرابلم ہر ،ليے کے 21 سے 1 نمبر سوال
 گِرڈ موجود پر پرچے جوابی اور کريں حل پرابلم ،ليے کے 25 سے 22 نمبر سوال کريں۔ ُپر کو دائرے مماثل موجود پر پرچے جوابی اپنے
 آپ کريں۔ مالحظہ ہدايات گئی دی پہلے سے 22 سوال ليے، کے جاننے طريقہ کا اندراج کے جوابات اپنے ميں گرڈ کريں۔ درج جواب اپنا ميں
 ہيں۔ سکتے کر استعمال جگہ بهی کوئی دستياب ميں کتابچے امتحانی اپنے ليے، کے لکهنے کام رف

 نوڻس
 ۔ہے اجازت کی استعمال کے کيلکيوليڻر .1
 قيمتيں کی ان برخالف کے اس کہ تک جب گا، جائے سمجها اعداد حقيقی کو ترکيبات الجبرائی اور عالمات عددی متغير تمام کرده استعمال .2

 جائيں۔ کی نہ متعين
 ہو۔ گيا کيا متعين استعمال اور کوئی کا ان کہ کے اس سوائے ہے، گيا کيا وضع ليے کے پيمائش کو اشکال کرده فراہم ميں امتحان اس .3
 جائے۔ کی نشاندہی ديگر بصورت ماسوائے گی، ہوں بنی پر سطح مستوی اشکال تمام .4
 ايک f(x) ليے کے جس ہے سيٹ کا x اعداد حقيقی تمام عملداری، کی fفعل ہوئے ديے جائے، کيا نہ تعين برخالف کے اس کہ تک جب .5

 ہے۔ عدد حقيقی
 

 حوالہ

 

 ہے۔ 360 تعداد کی درجوں کے قوس ميں دائرے کسی
 ہے۔ 2π تعداد کی ريڈينز کے قوس ميں دائرے کسی
 ہے۔ 180 پيمائش مجموعی کی درجوں کے زاويوں کے مثلث کسی
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 ہدايات
 پرچے جوابی اور کريں حل پرابلم ،ليے کے 25 سے 22 نمبر سوال

 گيا بتايا ميں ذيل کہ جيسا کريں، درج جواب اپنا ميں گِرڈ موجود پر
 ہے۔

 آپ کہ ہے جاتی دی تجويز کو آپ تاہم ہے نہيں الزم يہ اگرچہ ۔1
 درج ميں خانوں والے اوپر سے سب کے کالمز جوابات اپنے
 آپ سکے۔ جا کيا ُپر ميں انداز درست بالکل کو دائروں تاکہ کريں

 درست کو دائروں جب گی ملے ميں صورت اُسی پذيرائی کو
 گا۔ ہو گيا کيا ُپر ميں انداز

 کريں۔ نہ ُپر کو دائروں زائد سے ايک ميں کالم بهی کسی ۔2

 گا۔ آئے نہيں منفی جواب کا سوال بهی کسی ۔3

 ہيں۔ سکتے ہو جوابات درست زياده سے ايک کے مسائل بعض ۔4
 درج ميں گرڈ کو جواب ہی ايک صرف ميں، صورتحال ايسی
 کريں۔

 پر طور کے 7/2 يا 3.5 الزماً  کو  کہ جيسے  اعداد مخلوط ۔5

 اگر( چاہيے۔ جانا لکها ميں گرڈ
  

 لکها ميں گرڈ کو

 پر طور کے  گا، جائے پڑها پر طور کے  اسے تو گيا
 )نہيں۔

 نکل جواب اعشاری ايسا کا سوال کسی اگر: جوابات اعشاری ۔6
 ہو نہ ممکن لکهنا ميں گرڈ کو ہندسوں اعشاری تمام کے جس آئے

 کچه کے آخر پهر يا جائے ديا کر آف راؤنڈ تو يا اسے تو
 گرڈ پوری جواب يہ مگر جائے، ديا کر ختم کو ہندسوں اعشاری

 چاہيے۔ ہونا محيط پر
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 بعد کے امتحان 2
 اجازت کی رخصت  2.1

 کرنا جمع مواد امتحانی ديگر اور کتاب امتحانی  2.1.1
 :گا کہے پراکڻر کا آپ تو گے ہوں تيار سب جب

 اور رکهيں افقی پر ميز اپنی کو پرچوں جوابی اپنے کرم براه گا/گی۔ کروں وصول کتب امتحانی کی آپ سے لوگوں آپ ميں اب 
 جائيں۔ بيڻه سے خاموشی

MP3 يا ATC گا کہے پراکڻر کا آپ ليے، کے صارفيں: 

 گا/گی۔ لوں واپس ڈرائيوز فليش سے آپ ميں اب 

 عمل تکميلی 2.1.2
 :گا کہے پراکڻر کا آپ ہيں، چاہتے کرنا مکمل معلومات شناختی اپنی پر پرچے جوابی جو ليے کے طلبہ ان

 اپنے کو آپ ميں بعد کے اس رہيے۔ بيڻهے سے خاموشی پر نشستوں اپنی آپ کرم براهِ  کروں، رخصت کو طلباء ديگر ميں تک جب 
 جانے کو آپ قبل سے تکميل کی معلومات ان گا/گی۔ دوں ہدايات سے حوالے کے کرنے مکمل معلومات شخصی پر پرچے جوابی

 جاسکتی۔ دی نہيں اجازت کی

 کرنا جمع پرچے جوابی 2.1.3
 :گا کہے پراکڻر کا آپ کو اُن گے، ہوں مکمل پرچے جوابی کے جن طلباء وه

 دوں۔ نہ اجازت کی جانے ميں تک جب بيڻهيں سے خاموشی تک وقت اُس کرم براهِ  گا/گی۔ کروں جمع پرچے جوابی کے آپ ميں اب 

 قبل سے کرنے برخاست کو طلبہ 2.1.3.1
 :گا کہے پراکڻر کا آپ بعد کے ہونے مکمل گنتی کی مواد تمام

 کوئی سے امتحان کمره ميں، صورت بهی کسی آپ: رکهيں ياد گی۔ جائے دی دے اجازت کی جانے کو آپ ميں لمحوں ہی چند بس 
 ذريعے بهی کسی سميت کيشنز ايپلی ميڈيا سوشل يا انڻرنيٹ پيغامات، متنی ميل، ای ہی نہ اور سکتے، جا لے نہيں ہرگز مواد امتحانی

 سکے۔ کر نہيں آگاه سے مواد امتحانی بهی کو کسی سے

 اپنی الئن آن آپ اور گے ہوں دستياب کب اسکور کے آپ کہ گا جائے ديا کر آگاه  کو آپ تو ہے، سال 13 کم از کم عمر کی آپ اگر
 بنياد کی نتائج امتحانی مخصوص اپنے آپ تو ہے، زائد يا سال 13 عمر کی آپ اگر ہيں۔ سکتے کر مالحظہ طرح کس رپورٹ اسکور

 ہيں۔ سکتے ہو منسلک بهی سے اکيڈمی خان ليے کے مشق ذاتی پر

 تہہ کا کاوشوں اور محنت تر تمام اور شرکت کی آپ اور باد، مبارک پهر بار ايک پہنچا۔ کو اختتام اپنے اب عمل انتظامی کا امتحان
  ہے۔ اجازت مکمل کی جانے باہر سے کمرے اور لينے واپس اشياء ذاتی اپنی کو آپ اب شکريہ۔ سے دل
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