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 ہدايات ليے کے علم طالب
 کی آپ ہدايات تحريری يہ ساته ساته کے اس اور گا پڑهے بلند باآوازِ  سپروائزر کا آپ جنہيں ہے گيا ديا ترجمہ کا ہدايات اُن ميں ذيل •

 لفظ بہ لفظ سے ہدايات گئی پڑهی سے جانب کی سپروائزر ہدايات، يہ کہ نہيں ضروری يہ ہيں۔ سکتی جا ديکهی بهی ميں ُبک ڻيسٹ
 اس ميں ذہن کے آپ اگر ہو، رہا جا پڑها کچه جو سے جانب کی سپروائزر گی۔ ہوں مماثل ضرور معلومات بنيادی تاہم ہوں؛ مماثل

 کريں۔ بلند ہاته اپنا کرم براهِ  تو ہو سوال کوئی سے حوالے کے
 کو سپروائزر 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 الزماً 
 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 سپروائزر کا آپ ميں، دورانيوں مختلف •

 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 سپروائزر اپنے کرم براهِ  ہيں۔ سکتے ہو مختلف سے وقفوں اور

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

 استعمال) کونز آئی( عالمات تصويری ميں دستاويز پوری اس ليے، کے کرانے مبذول جانب کی معلومات مخصوص توجہ کی آپ •
 :ہيں گئی کی

 معلومات اہم 

 ہدايات زبانی والی جانے دی سے جانب کی سپروائزر کے آپ 

 ہدايات درج ميں کتاب امتحانی کی آپ 
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 متن SAT معياری 1
 پہلے سے ہونے آغاز کا امتحان 1.1

 :گا کہے ليے کے کرنے آغاز سپروائزر، کا آپ

 کيريئر اپنے اور کالج آپ کہ ہے موقع کا کرنے ثابت يہ ليے کے آپ آج ہيں۔ رہے جا دينے امتحان کا SAT آپ آج بخير۔ صبح 
 ہيں۔ تيار تک حد کس ليے کے

 کو کام ہر آپ تاکہ ليں، کر دريافت کرم براهِ  تو ہو، سوال کوئی ميں ذہن کے آپ پر ہدايات والی جانے دی سے جانب ميری اگر
 جانب ميری تو ہيں، رہے کر استعمال ہدايات مطبوعہ کرده ترجمہ آپ اگر سکيں۔ دے انجام ميں انداز بہترين ساته کے يقين پورے

 ليں۔ کهول کتابچہ ابهی لئے کے کرنے پيروی کی ہدايات والی جانے دی سے

 ہے۔ ديا کر چسپاں پر بورڈ نے ميں جسے گے ديں امتحان وه آپ ميں کمرے اس

 :گا کہے سپروائزر کا آپ بعد کے اس

 اظہار کے صالحيتوں اپنی کو ايک ہر سے ميں آپ مقصد کا جن ہيں گئے کيے وضع قوانين ايسے سے جانب کی بورڈ کالج 
 جانب کی بورڈ کالج اور خارج، سے امتحان کو علم طالب ايسے بهی کسی سے جانب ہماری ہے۔ کرنا فراہم مواقع مساوی کے
 :جائے پايا اڻهاتا فائده ناجائز تحت کے امور ذيل درج جو گا، جائے ديا قرار کالعدم کو اسکورز کے اس سے

 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 •
 کرنا استعمال کيلکيوليڻر دوران کے امتحان والے جانے ديے بغير کے کيلکيوليڻر •
 لگانا نشانات جوابی بعد کے ہونے ختم وقت مقرره •
 بتانا جوابات يا سواالت کو اور کسی ميں، بعد يا دوران کے امتحان •
 کرنا استعمال کا فونز بشمول اشياء والی دينے مدد ميں عمل امتحانی دوران، کے وقفوں يا ہوئے ديتے امتحان •
 کرنا کوشش کی دينے امتحان خود جگہ کی اور کسی •

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

 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 اور کهانے

 کرنا منتشر توجہ کی طلباء ديگر يا بننا باعث کا اندازی خلل کی قسم بهی کسی •
 جانا چلے باہر سے عمارت يا جانا جانب کی الکر اپنے دوران کے وقفوں •

 کے کرانے درج شکايت بهی کوئی ميں بارے کے دن کے امتحان کہ جو گا۔ ہو وقت کا تک منٹ 59 کر بج 11 رات پاس کے آپ
 يا برتاؤ بهی کسی کو آپ اگر ہے۔) ڻائم ايسڻرن( وقت مشرقی کا دن عمومی چوتهے کے ہفتے سے بعد کے ہونے ختم امتحان ليے،

 کا کرنے رابطہ سے بورڈ کالج کو آپ جو کريں مطلع کو سپروائزر اپنے کرم براهِ  تو ہو، شکايت کوئی سے حوالے کے رويے
 ہے؟ سوال کوئی ميں ذہن کے آپ کيا گا۔ سمجهائے طريقہ

 :گا کہے سپروائزر کا آپ تو ہيں، کرلی وصول اشياء ذاتی کی طلباء نے اسکول کے آپ اگر

 کسی پاس کے کسی بهی ابهی اگر گے۔ ہوں ديے کر حوالے آالت برقی ديگر بهی کوئی يا فونز تمام اپنے نے آپ يقيناً  تک اب 
 پر اختتام کے امتحان ديں۔ کر حوالے ميرے اسے اور کريں بند فون کے کر ختم االرمز کرم براهِ  تو موجودہے آلہ برقی کا قسم
 گا۔ جائے ديا کر واپس کو آپ يہ

 :گا کہے سپروائزر کا آپ تو ہيں، کی نہيں وصول اشياء ذاتی کی طلباء نے اسکول کے آپ اگر

 اور ديں کر بند پر طور مکمل کو فون کرکے ختم الزماً  االرمز تو ہے، موجود آلہ برقی اور کوئی يا فون پاس کے آپ وقت اس اگر 
 تحويل اسے ہو، گيا رکها بغير کيے بند جسے آلہ برقی ايسا بهی کوئی ديں۔ رکه اندر کے ڈيسک اپنے اسے تک ہونے ختم امتحان

 گا۔ جائے کيا معائنہ کا مواد موجود ميں اس تحت کے عمل تفتيشی جامع کر لے ميں
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 :گا کہے سپروائزر کا آپ بعد کے اس

 ہيں۔ رہے جا کرنے آغاز باقاعده کا امتحان ہم اب 

 ديں۔ ہڻا اشياء تمام سے ڈيسک اپنی عالوه کيلکيوليڻرکے منظورشده اور پنسلوں اپنی •
 ديں۔ رکه پر فرش نيچے کے ميز اپنی انہيں کرم براهِ  تو ہيں الئے ساته بهی بيڻريز يا کيلکيوليڻر اضافی آپ اگر •
 ہونے ختم امتحان ديں۔ رکه نيچے کے ميز اپنی انہيں کرم براهِ  تو ہوں، موجود اسنيکس اور بوتليں کی پانی پاس کے آپ اگر •

 ديں۔ رکه نيچے کے ميز اپنی کرکے بند کو تهيلوں سفری اور بستوں تمام اپنے تک،

 :گا کہے سپروائزر کا آپ تو جائيں، ہو تيار ليے کے امتحان طلباء تمام جب

 ہيں۔ رہے کر استعمال ہی کيلکيوليڻرز منظورشده لوگ آپ کہ سکے جا بنايا يقينی کے کر معائنہ تاکہ گا لوں وقت سا مختصر اب ميں 

 :گا کہے سپروائزر کا آپ بعد کے اس

 آپ ديں۔ رکه نيچے کے ميز اپنی کو کيلکيوليڻر اپنے اب سکتے۔ کر نہيں تبادلہ کا ان يا فراہمی کی کيلکيوليڻرز وقت، بهی کسی آپ 
 گی۔ پڑے نہيں ضرورت کی اس قبل سے سيکشن ايک کے بعد کے

 دوران کے تقسيم کی پرچے جوابی 1.2
 :گا کہے سپروائزر کا آپ بعد، کے کرنے تقسيم پرچے جوابی

 لے جائزه کرم براهِ  گے۔ کريں استعمال ليے کے لگانے نشان کے جوابات اپنے دوران کے امتحان آپ جنہيں ہيں پرچے جوابی وه يہ 
 کريں۔ بلند ہاته اپنا تو ہو مال پرچہ جوابی غلط کو آپ اگر ہے۔ درج نام قانونی درست کا آپ پر پرچے جوابی کہ بنائيں يقينی کر

 يا آپ اگر گا۔ جائے آ پر دوران" کے تقسيم کی کتاب "امتحانی راست براهِ  سپروائزر کا آپ تو ہوں، لی کر ُپر معلومات مطلوبہ نے ايک ہر جب
 :گا کہے سپروائزر کا آپ تو ہوں، کرنی ُپر معلومات مطلوبہ پر پرچے جوابی کو طلباء ديگر

 درج نام قانونی کا آپ پر اس کہ ليں جائزه تو ہو، چسپاں ليبل پر پرچے جوابی کے آپ اگر کريں۔ درج نام قانونی اپنا ميں 1 خانہ اب 
 سکوں۔ دے پرچہ جوابی دوسرا کو آپ ميں تاکہ کريں بلند ہاته اپنا تو آئے، نظر غلطی کوئی کو آپ اگر نہيں۔ يا ہے

 :گا کہے سپروائزر کا آپ ليے، کے 3 اور 2 خانہ

 ميں کرنے درج جواب کا سوال اس کر آ پاس کے آپ ميں تاکہ کريں بلند ہاته اپنا تو گئے، نہيں اسکول يہ آپ اگر کريں۔ تالش 2 خانہ 
 درج رياست اور شہر نام، کا اسکول ہمارے پهر اور کريں ُپر کو دائرے تحت کے "ہاں جی" طلباء تمام باقی سکوں۔ کر مدد کی آپ

 ديکهيں۔ اوپر بعد کے کرنے مکمل کام اپنا ہيں۔ سکتے چهوڑ خالی کو سطر کی ملک آپ کريں۔

 مکمل کام اپنا کريں۔ ُپر کو دائروں متعلقہ اور کريں درج __________ کوڈ مشتمل پر ہندسوں 6 کا اسکول ہمارے ميں، 3 خانہ
 ديکهيں۔ اوپر بعد کے کرنے

 خانہ اور کرنے ُپر دائره تحت کے ہوں" تعليم زيرِ  پر گهر ميں نہيں، "جی سے جانب کی سپروائزر کو آپ تو ہيں، تعليم زيرِ  ہی پر گهر آپ اگر
 گا۔ جائے کہا ليے کے کرنے درج "970000" ميں 3

 :گا کہے سپروائزر کا آپ ليے کے 4 خانہ

 لگائيں۔ نہ نشانات ميں "کوڈ اختياری" ،4 خانہ 

 :گا کہے سپروائزر کا آپ ليے کے 5 خانہ

 پہلے تو ہو چهوڻا سے 10 عدد اگر ميں، صورت کی خانوں اندراجی کے عدد ہندسی 2 کريں۔ ُپر اجزاء 3 تمام کے پيدائش تاريخِ  اپنی 
 کوئی ميں ذہن کے آپ اگر بهوليں۔ نہ کرنا شامل کو دائرے ليے، کے ہندسوں 2 پہلے کے سال پيدائشی اپنے لکهيں۔ 0 ميں خانے
 کريں۔ بلند ہاته تو ہو سوال
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 :گا کہے سپروائزر کا آپ ليے، کے 10 تا 6 خانہ

 ہاته تو ہو سوال کوئی ميں ذہن کے آپ اگر ديں۔ چهوڑ خالی کو 10 خانہ کريں۔ درج پتہ اپنا ميں 9 تا 6 خانہ اور آجائيں، پر 2 صفحہ 
 ديکهيں۔ اوپر بعد کے کرنے مکمل کام اپنا کريں۔ بلند

 :گا کہے سپروائزر کا آپ ليے کے 12 خانہ

 کريں۔ ُپر دائره تحت کے گريڈ موجوده اپنے ميں 12 خانہ آجائيں۔ پر) 5 صفحہ کے پرچے جوابی حامل کے خانوں بڑے يا( 2 صفحہ 

 :گا کہے سپروائزر کا آپ ليے کے 15 خانہ

 نشان پر دائرے درست ميں 15 خانہ کريں۔ تالش 15 خانہ پر) 6 صفحہ کے پرچے جوابی حامل کے خانوں بڑے يا( 3 صفحہ 
 لگائيں۔

 :گا کہے سپروائزر کا آپ ليے کے 23 خانہ

 بائيں بعد کے اس کريں، ُپر دائره حامل کا عنوان کے "نمبر ڈی آئی کا علم طالب" ميں، 23 خانہ آجائيں۔ پر 23 خانہ راست براهِ  اب 
 نمبر، ڈی آئی کا علم طالب اپنا کو آپ کريں۔ ُپر اور درج نمبر ڈی آئی کا علم طالب اپنا ہوئے، کرتے آغاز سے کالم پہلے کے جانب
 اور ديں کر نظرانداز انہيں تو ہوں موجود بهی حروف ميں نمبر ڈی آئی کے آپ اگر گا۔ جائے مل جانب بائيں پر سطح باالئی کی ليبل

 کرنے مکمل کام اپنا کريں۔ بلند ہاته اپنا کرم براهِ  تو ہو، نہ معلوم نمبر ڈی آئی کا علم طالب اپنا کو آپ اگر کريں۔ درج ہندسے صرف
 ديکهيں۔ اوپر بعد کے

 دوران کے تقسيم کی کتاب امتحانی 1.3
 :گا کہے سپروائزر کا آپ تو جائيں، ہو تيار ليے کے امتحان طلباء تمام جب

 کہوں۔ نہ سے آپ ميں تک جب کهوليں نہ تک وقت اُس انہيں گی۔/گا کروں تقسيم کتب امتحانی کی آپ ميں اب 

 کريں۔ مالحظہ ہدايات" کی "سرورق موجود پر اختتام کے سيکشن اس ليے کے ترجمے کے سرورق

 :گا کہے سپروائزر کا آپ بعد کے اس

 پر بورڈ نے ميں جنہيں ہوں ليے کے ورژن اُسی کے SAT دونوں، کتاب امتحانی اور پرچہ جوابی کہ ليں لے جائزه کا بات اس 
 مضمون مع SAT يا SAT - ہے کيا تحرير

 اور لگانے نشان کے جوابات وقت، مقرره پر اس پڑهيں۔ کو ورق عقبی اور الڻائيں اسے تو جائے، مل کتاب امتحانی کو آپ جب
 ہيں۔ درج معلومات اہم سے حوالے کے اسکورنگ

 :گا کہے سپروائزر کا آپ بعد کے اس

 ديکهيں۔ اوپر کرم براهِ  تو ليں، پڑه پر طور مکمل آپ جب 

 ہے؟ سوال کوئی کا آپ سے حوالے اس کيا پڑها، کچه جو نے آپ ابهی

 :گا کہے سپروائزر کا آپ تو جائيں، ديے دے جواب کے سواالت تمام جب

 کريں نہيں عمل پر طور مکمل پر ہدايات ميری آپ اگر ہيں۔ رکهتی اہميت کليدی ہدايات ذيل درج ميں اسکورنگ کی امتحان کے آپ 
 سنيں۔ سے دهيان گا۔ ملے نہيں اسکور کو آپ تو گے،

 اگر ہيں۔ رہے کر پر طور مکمل اور گہرا کو دائروں پر پرچے جوابی اور ہيں رہے کر استعمال ہی پنسل 2 نمبر آپ کہ بنائيں يقينی
 لگانے نشانات مقصد بے پر پرچے جوابی اپنے مڻائيں۔ طرح اچهی سکے ہو ممکن جتنا اسے تو چاہيں کرنا تبديل کو جواب اپنے آپ
 کريں۔ گريز سے کرنے استعمال ليے کے لکهنے کام رف اسے اور
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 :گا کہے سپروائزر کا آپ تو ہيں، رہے کر استعمال پرچہ جوابی حامل کا خانوں بڑے آپ اگر

 ليں پڑه بهی ہدايات گئی دی پر سرورق کے پرچے جوابی اپنے تو ہيں، رہے کر استعمال پرچہ جوابی حامل کا خانوں بڑے آپ اگر 
 مربع متعلقہ ہر بجائے کے کرنے ُپر دائرے آپ ہيں۔ لگانے کيسے اور کہاں نشانات کے جوابات اپنے کہ جائے ہو معلوم کو آپ تاکہ

 گے۔ ہوں مختلف سے نمبروں گئے پکارے سے جانب ميری نمبر، کے صفحات اور گے، کريں درج "X" ميں خانے

 کريں۔ مالحظہ ہدايات" کی ورق "عقبی پر اختتام کے سيکشن اس ليے کے ترجمے کے ورق عقبی

 :گا کہے سپروائزر کا آپ تو جائيں، ہو تيار ليے کے امتحان طلباء تمام جب

 کريں۔ درج ہو، کوئی اگر نام، مخفف درميانی اور حصہ پہال حصہ، آخری کا نام اپنے جانب، عقبی کی کتاب امتحانی اپنی 

 کريں۔ درج) نام يا( نمبر کا کمرے اس اور نام، کا اسکول نمبر، کوڈ کا اسکول اس بعد، کے اس

 :گا کہے سپروائزر کا آپ ليے، کے کرنے ُپر کو خانے کے کوڈ فارم

 پرچے جوابی اپنے کو اعداد اور حروف کريں۔ تالش خانہ حامل کا عنوان کے "کوڈ فارم-44" پر، ورق عقبی کے کتاب امتحانی اپنی 
 کريں۔ ُپر کو دائروں اور ہے، گيا دکهايا جانب عقبی کی کتاب امتحانی کی آپ کہ جيسا کريں نقل طرح اسی بالکل ميں 44 خانہ کے

 :گا کہے سپروائزر کا آپ ليے، کے خانے کے ڈی آئی امتحانی

 کريں۔ نقل نمبر ميں 45 خانہ پر پرچے جوابی اپنے کريں۔ تالش خانہ حامل کا عنوان کے "ڈی آئی امتحانی-45" اب 

 :گا کہے سپروائزر کا آپ ليے، کے خانے کے نمبر سيريل کے کتاب امتحانی

 کے "نمبر سيريل کا کتاب امتحانی" ميں کونے باالئی جانب دائيں کے کتاب امتحانی ديکهيں۔ پر سرورق کے کتاب امتحانی اپنی 
 کريں۔ ُپر کو دائروں متعلقہ کريں۔ درج ميں 46 خانہ پر پرچے جوابی اپنے اسے اور کريں تالش نمبر سے عنوان

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

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

 گے۔ جائيں

 :ہے سکتا کہہ سپروائزر کا آپ ،ليے کے کوڈ کے کمرے امتحانی

 کر آويزاں ليے کے آپ ميں جسے کريں درج کوڈ مشتمل پر ہندسوں 3 کا کمرے امتحانی پر، 47 خانہ کے پرچے جوابی اپنے 
 ہے۔ ديا

 يا

 :ہے سکتا کہہ سپروائزر کا آپ ،ليے کے کوڈ کے کمرے امتحانی

 ديں۔ چهوڑ خالی کو 47 خانہ پر پرچے جوابی اپنے 

 :گا کہے سپروائزر کا آپ تو ہيں، رہے دے نہيں امتحان تحت کے سہولت يافتہ اجازت خصوصی سے طرف کی رياست آپ اگر

 کی اسکورز امتحانی سے مجه تو چاہيں، کرنا منسوخ کو اسکورز اپنے پہلے سے جانے آپ اگر سنيں۔ کو معلومات اہم کچه اب 
 وقت کسی ميں بعد گا۔ ہو کرنا مکمل الزماً  پہلے سے جانے سے امتحان کمره کو آپ جسے کريں، طلب فارم درخواست کا منسوخی

 گا۔ ہو کرنا آگاه الزماً  پر طور تحريری کو بورڈ کالج تک منٹ 59 کر بج 11 رات کو آپ ليے کے کرنے منسوخ کو اسکورز اپنے
 ہے۔) ڻائم ايسڻرن( وقت مشرقی کا دن عمومی چوتهے سے دن کے آج جوکہ

 آپ کريں۔ ارسال فيکس يا ڈاک بذريعہ ہی قبل سے آمد کی دن اگلے کو درخواست شده دستخط اپنی ليے کے منسوخی کی اسکورز
 ہيں۔ سکتے کر نہيں منسوخ کو اسکورز اپنے ذريعے کے کال فون يا ميل ای بذريعہ
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 ليے کے اسکول کے آپ اور گے جائيں کيے ارسال کو ضلع اور رياست يہ بهی تب ديں، کر منسوخ کو اسکورز اپنے آپ اگر
 کے بورڈ کالج يہ ہی نہ اور گا جائے بهيجا نہيں ميں اداروں اسکالرشپ يا کالجوں کرده منتخب کے آپ انہيں تاہم گے، ہوں دستياب

 گے۔ ہوں شامل ميں سسڻم رپورڻنگ

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

 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 
 اپنے نشان کے جوابات ليکن ہيں، سکتے کر استعمال کو کتاب امتحانی ليے کے لکهنے کام رف آپ ہيں۔ سکتے جا نہيں پر سيکشن
 وقت مقرره ہو۔ حاصل اجازت کی لگانے نشانات يہ ميں کتاب امتحانی کو آپ کہ کے اس سوائے گے، ہوں لگانا ہی پر پرچے جوابی

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

 اپنے کو آپ اگر رکهيں۔ ميں حالت افقی ميں وسط کے ميز اپنی کو کتاب امتحانی اور پرچے جوابی اپنے دوران، کے عمل امتحانی
 غلط آپ ہوکہ محسوس کو آپ يا ہو، غائب صفحہ کوئی کہ جيسے آئے نظر غيردرست چيز کوئی ميں کتاب امتحانی يا پرچے جوابی

 کريں۔ بلند ہاته اپنا وقت اُسی تو ہيں، رہے کر درج جوابات اپنے ميں سيکشن

 ہے۔ نہيں اجازت ہرگز کی جانے لے باہر سے امتحان کمره کو کتاب امتحانی اور پرچوں جوابی کہ، يہ بات آخری

 امتحان کو آپ سے جانب ميری گی۔/گا رہوں کرتا گشت ميں کمرے ليے کے معائنے کے کارکردگی کی آپ دوران کے امتحان ميں
 سے کمرے اس آپ ميں جن گے جائيں کيے مہيا بهی وقفے کو آپ دوران کے امتحان گا۔ جائے ديا بهی وقت باضابطہ ايک ليے کے
 ہيں۔ سکتے کر استعمال ڻوائلٹ يا ہيں سکتے لے اسنيک کر جا باہر

 نہ اجازت ميں کہ تک جب گا جائے نہيں باہر سے کمرے وقت اُس بهی کوئی سے ميں آپ بعد، کے ہونے ختم امتحان رکهيں، ياد
 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 دوں۔

 گے۔ سکيں جا ديے نہيں جواب کے سواالت کے آپ دوران کے سيکشنز
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 ہدايات کی سرورق 1.3.1
 ہے۔ گيا ديا ترجمہ کا سرورق کے کتاب امتحانی کی آپ ميں ذيل 

 دہانياں ياد اہم
 

 ميکانکی ہے۔ درکار پنسل 2 نمبر ليے کے امتحان اس .1
 کريں۔ نہ استعمال کا قلم يا پنسل

 

 تحفظ امتحانی تبادلہ؛ کا سواالت اپنے سے فرد دوسرے بهی کسی .2
 آپ نتيجہ کا اس اور ہے، ورزی خالف کی پاليسيوں منصفانہ اور
 ہے۔ سکتا نکل ميں صورت کی منسوخی کی اسکورز کے

 
 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
 

 ©2018 The College Board .SAT  اورCollege Boardکالج بورڈ کے ڻريڈ مارک ہيں۔ ، 
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 ہدايات کی ورق عقبی 1.3.2
 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

  _________________________________________________________________ )کرده طبع( نام کا آپ
 وسطی پہال آخری 

  __________________________________________________________________________ اسکول
 نمبر کمره  نام کا اسکول نمبر 

SAT 
 

 بات اہم
 امتحانی کی طلباء ديگر ميں، کتاب امتحانی کی آپ کوڈز، ذيل درج
 44 خانہ ميں پرچے جوابی اپنے انہيں گے۔ ہوں مختلف سے کتب
 ُپر طرح اسی بالکل کو دائروں متعلقہ اور ليں کر نقل ميں 45 اور

 ہے۔ گيا دکهايا ميں ذيل کہ جيسا کريں
 

 
 

 ہدايات عمومی
 سکتے کر کام پر سيکشن ہی ايک صرف ميں وقت ايک آپ −

 ہيں۔
 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 −

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

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

 

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

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

 سے کتاب امتحانی اپنی کو آپ بعد، کے ہونے ختم وقت مقرره −
 ُپر کو دائروں يا کرنے منتقل جوابات ميں پرچے جوابی اپنے

 گی۔ ہو نہيں اجازت کی کرنے
 تہ کو حصوں کے صفحے کسی يا صفحات کے کتاب اس کو آپ −

 کمرے امتحانی کو پرچے جوابی يا کتاب يا پهاڑنے، يا کرنے
 گی۔ ہو نہيں اجازت کی جانے لے باہر سے

 

 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

 
 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 کے بورڈ کالج
 

 کہے۔ نہ کو آپ سپروائزر کہ تک جب کهوليں نہ تک وقت اُس کو کتاب اس
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 امتحان مطالعاتی: 1 سيکشن 1.4

 کے سہولت منظورشده آپ اگر گا۔ جائے ديا وقفہ کا منٹ 10 پر اختتام کے سيکشن اور ہے، منڻس 65 وقت معياری ليے کے 1 سيکشن 
 سے جانب کی سپروائزر اپنے کرم براهِ  ہے۔ سکتا ہو مختلف دورانيہ کا وقفوں اور وقت مقرره کے آپ تو ہيں، رہے دے امتحان تحت

  ۔سنيں سے دهيان کو اعالنات والے جانے پڑهے

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

 :گا کہے سپروائزر کا آپ تو جائيں، ہو تيار ليے کے امتحان طلباء تمام جب

 کے سيکشن اس گے۔ ہوں منڻس 65 ليے کے کرنے کام پر امتحان مطالعاتی، 1 سيکشن پاس کے آپ ہی، ہوتے شروع امتحان 
 آپ ليے کے سيکشن اس ديں؛ رکه نيچے کے ميز اپنی کو کيلکيوليڻر اپنے کرم براهِ  گے۔ ليں وقفہ سا مختصر ايک ہم پر اختتام

 گی۔ پڑے نہيں ضرورت کی اس کو

 جواب اپنے آپ اگر ہيں۔ رہے کر پر طور مکمل اور گہرا کو دائرے اور ہيں رہے کر استعمال ہی پنسل 2 نمبر آپ کہ بنائيں يقينی
 اس تو ليں کر مکمل کام اپنا پہلے سے وقت مقرره آپ اگر مڻائيں۔ طرح اچهی سکے ہو ممکن جتنا اسے تو چاہيں کرنا تبديل کو

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

 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

 اپنے ميں جگہوں انہی حامل کی نمبر کہ رکهيں خيال خاص کا بات اس کريں۔ تالش 1 سيکشن پر پرچے جوابی اپنے کرم براهِ 
 کهوليں، 1 سيکشن ميں کتاب امتحانی اب،اپنی ہوں۔ مماثل کے سواالت امتحانی نمبروار ميں 1 سيکشن جو لگائيں نشان کے جوابات
 ہو۔ ناصر و حامی کا آپ خدا اب۔ ہے ہوتا شروع وقت کا آپ ديں۔ کر شروع کام اور پڑهيں ہدايات

 :گا کہے سپروائزر کا آپ بعد، کے منڻس 30

 ہيں۔ باقی منڻس 35 ليے کے سيکشن اس پاس کے آپ 

 :گا کہے سپروائزر کا آپ بعد، کے منڻس 60

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

 :گا کہے سپروائزر کا آپ پر، ہونے مکمل منڻس 65

 کے سرورق کے کتاب امتحانی اپنی اسے اور کريں بند کو پرچے جوابی اپنے ديں۔ رکه نيچے پنسل اپنی اور ديں روک کام 
 گے۔ ليں وقفہ ايک ليے کے منٹ 10 ہم اب ديں۔ رہنے پر ميز اپنی اسے اور کريں بند کتاب امتحانی اپنی رکهيں۔ اندر

 کے ڻوائلٹ يا برآمدے جگہوں، مقرره ہيں۔ سکتے کها ہی پر جگہوں مقرره صرف اسے تو ہيں، الئے اسنيکس ساته اپنے آپ اگر
 ميں کمروں ديگر کريں۔ بات متعلق سے سواالت امتحانی سے کسی ہی نہ اور کريں نہ باتيں ميں برآمدے جائيں۔ نہ کہيں عالوه
 رکهيں۔ خيال کا افراد موجود

 گے۔ کريں آغاز دوباره کا عمل امتحانی بعد، منڻس 10 پورے ہم

 :گا کہے سپروائزر کا آپ تو ہيں، کی نہيں وصول اشياء ذاتی کی آپ نے اسکول کے آپ اگر

 گی۔ ہو نہيں اجازت کی استعمال کے آلے برقی اور کسی يا فون ميں، وقفے اور کسی دوران کے امتحان يا وقفے کو،اس آپ 
 ديں۔ رکه نيچے کے ميز کرکے بند پر طور مکمل اور نکاليں باہر کو آالت ديگر اور فونز تمام
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 دوران کے وقفے 1.4.1
 :گا کہے سپروائزر کا آپ پر، اختتام کے وقفے

 جائيں۔ بيڻه پر نشست اپنی کرم براهِ  

 
 ہدايات کی کتاب امتحانی 1 سيکشن 1.4.2
 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 52 منڻس، 65
 

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

 ہدايات
 اس بعد، کے پڑهنے کو جوڑے کے اقتباسات يا اقتباس ہر ہيں۔ گئے ديے سواالت چند بعد کے اقتباسات دو ہر يا اقتباس ہر موجود ميں ذيل

 کے سوال ہر پر، بنياد کی) گراف يا جدول کہ جيسے( گرافکس موجود ساته اور بات کرده بيان پر طور اشاراتی يا لفظی ميں اقتباسات يا اقتباس
 کريں۔ انتخاب کا جواب ترين موزوں

 
 اعالميہ تصديقی 1.4.3

 :گا کہے سپروائزر کا آپ تو جائيں، ہو تيار ليے کے امتحان طلباء تمام جب

 کو سوال امتحانی بهی کسی آپ کہ ہے ہونا رضامند پر بات اس کا آپ مطلب، کا کرانے جمع پرچہ جوابی سے جانب کی آپ 
 ابالغ ذريعہٴ  بهی کسی يا گے، کريں نہيں فراہم کو کسی گے، جائيں لے نہيں باہر سے کمرے امتحانی ميں صورت بهی کسی

 ان گے۔ کريں نہيں بات ميں بارے اس سے کسی ہوئے کرتے استعمال کا وغيره انڻرنيٹ يا پيغامات تحريری ميل، ای بشمول
 ہے۔ دستياب بهی الئن آن پر sat.org اور ميں گائيڈ اسڻوڈنٹ ڈے اسکول SAT وضاحت کی شرائط

 ،48 خانہ اور آجائيں، جانب عقبی کی پرچے جوابی اپنے ديں۔ رہنے بند کو کتاب امتحانی اپنی ليکن ليں، نکال کو پرچے جوابی اپنے
 اعالميے ميں لکهائی عام اپنی بعد، کے پڑهنے پيراگراف کا ضوابط و قواعد درج ميں حصے زيريں کريں۔ تالش اعالميہ تصديقی

 باضابطہ بهی کسی آپ جوکہ کريں دستخط کے نام مکمل اپنے بعد کے اس گی۔ چلے بهی تحرير رواں يا طباعت - کريں نقل کو
 ديکهيں۔ اوپر بعد کے کرنے مکمل کام اپنا کريں۔ درج تاريخ کی آج ساته، کے دستخط اپنے ہيں۔ کرتے پر دستاويز دفتری

 گئے ديے يہاں ہے۔ موجود ميں 48 خانہ پر پرچے جوابی کے آپ اعالميہ يہ ہے، گيا ديا ترجمہ کا اعالميے تصديقی ميں ذيل 
 ليں۔ کر نقل کو اعالميے گئے ديے ميں انگريزی صرف کر، چهوڑ کو ترجمے

 کا فرد جس پر پرچے جوابی کہ ہوں کرتی/کرتا تصديق کی بات اس ميں ہوں۔ رہا اڻها قدم پہال اپنا ميں سفر جانب کی کالج ميں آج،
 کرتی/کرتا اقرار کا درآمد عمل پر پاليسيوں منصفانہ اور تحفظ امتحانی کرده بيان ميں ہدايات امتحانی اور ہوں ہی ميں وه ہے درج نام

 ہوں۔

 
 امتحان لسانی و تحريری: 2 سيکشن 1.5

 اور وقت مقرره کے آپ تو ہيں، رہے دے امتحان تحت کے سہولت منظورشده آپ اگر ۔ہے منڻس 35 وقت معياری ليے کے 2 سيکشن 
  سنيں۔ سے دهيان کو اعالنات والے جانے پڑهے سے جانب کی سپروائزر 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 زبانی

 :گا کہے سپروائزر کا آپ تو جائيں، ہو تيار ليے کے امتحان طلباء تمام جب

 آپ اگر گے۔ ہوں منڻس 35 ليے کے کرنے کام پر امتحان لسانی و تحريری، 2 سيکشن پاس کے آپ ہی، ہوتے شروع امتحان 
 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

http://sat.org/
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 کی اس کو آپ ليے کے سيکشن اس ديں؛ رکه نيچے کے ميز اپنی کو کيلکيوليڻر اپنے کرم براهِ  ہيں۔ سکتے جا نہيں پر سيکشن
 گی۔ پڑے نہيں ضرورت

 رکهيں۔ ميں حالت افقی پر ميز اپنی کو کتاب امتحانی اور پرچے جوابی اپنے

 جوابات اپنے ميں جگہوں انہی حامل کی نمبر کہ رکهيں خيال خاص کا بات اس کريں۔ تالش 2 سيکشن پر پرچے جوابی اپنے اب
 پر 2 سيکشن کے کتاب امتحانی اپنی اب کرم، براهِ  ہوں۔ مماثل کے سواالت امتحانی نمبروار ميں 2 سيکشن جو لگائيں نشان کے

 اب۔ ہے ہوتا شروع وقت کا آپ ديں۔ کر آغاز کا کام اور پڑهيں ہدايات آجائيں،

 :گا کہے سپروائزر کا آپ بعد، کے منڻس 15

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

 :گا کہے سپروائزر کا آپ بعد، کے منڻس 30

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

 :گا کہے سپروائزر کا آپ پر، ہونے مکمل منڻس 35

 ديں۔ رکه نيچے پنسل اپنی اور ديں روک کام 

 ديں۔ 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

 
 ہدايات کی کتاب امتحانی 2 سيکشن 1.5.1
 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 44 منڻس، 35
 

 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

 و رموز يا استعمال، کے اس اغالط، ميں بناوٹ کی فقرے کو آپ ليے کے سواالت ديگر بعض جبکہ گے۔ کريں محسوس ضرورت کی نظِرثانی
 کہ جيسے( گرافکس زائد يا ايک ہمراه کے سوال يا اقتباس ايک گی۔ ہو ضرورت کی کرنے تصحيح کی اقتباس ليے کے درستگی کی اوقاف
 گے۔ رکهيں ملحوظ وقت کے فيصلوں کے تصحيح يا نظِرثانی آپ جنہيں ہيں سکتی ہو موجود) گراف يا جدول

 
 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
 ہے۔ شامل بهی آپشن جوابی کا "نہيں تبديلی کوئی" ميں سواالت سے بہت ہو۔ کرتا آہنگ ہم سے روايات کی انگريزی تحريری معياری کو اقتباس

 کی تبديلی کی قسم کسی ميں اس اور ہے درست بالکل حصہ متعلقہ کا اقتباس کہ ہوں سمجهتے آپ جب کريں وقت اُس انتخاب کا آپشن اس
 ہے۔ نہيں ضرورت

 
 بغير کے استعمال کے کيلکيوليڻر - امتحان کا رياضی: 3 سيکشن 1.6

 کے سہولت منظورشده آپ اگر گا۔ جائے ديا وقفہ کا منٹ 5 پر اختتام کے سيکشن اور ہے، منڻس 25 وقت معياری ليے کے 3 سيکشن 
 سے جانب کی سپروائزر اپنے کرم براهِ  ہے۔ سکتا ہو مختلف دورانيہ کا وقفوں اور وقت مقرره کے آپ تو ہيں، رہے دے امتحان تحت

  سنيں۔ سے دهيان کو اعالنات والے جانے پڑهے

 گا۔ آئے سامنے ترجمہ کا ہدايات موجود ميں کتاب امتحانی بعد، کے ہدايات مترَجم گئی دی پر طور زبانی
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 :گا کہے سپروائزر کا آپ تو جائيں، ہو تيار ليے کے امتحان طلباء تمام جب

 ہوں منڻس 25 ليے کے کرنے کام بغير کے کيلکيوليڻر پر امتحان کے رياضی، 3 سيکشن پاس کے آپ ہی، ہوتے شروع امتحان 
 گے۔ ليں وقفہ سا مختصر ايک ہم پر اختتام کے سيکشن اس گے۔

 کو آپ اگر ہے۔ نہيں اجازت کی کرنے استعمال کيلکيوليڻر ميں حصے اس کے امتحان کو آپ ليکن ہے، سيکشن کا رياضی يہ اگرچہ
 کے ميز اپنی کو کيلکيوليڻر اپنے تو ہے، نہيں حاصل منظوری کی استعمال کے کيلکيوليڻر افعالی-4 تحت کے سہولت خصوصی

 ديں۔ رکه نيچے

 ميں گرڈ کو جوابات کے اُن ہو، درج عنوان کا "جوابات والے جانے لکهے خود بذات سے جانب کی علم طالب" پر جن سواالت ايسے
 سے حروف 4 جوابات والے جانے لکهے خود بذات سے جانب کی علم طالب ہيں۔ موجود ميں کتاب امتحانی کی آپ ہدايات کی لکهنے

 نشان کے جوابات اپنے ميں جگہوں انہی حامل کی نمبر کہ رکهيں خيال خاص کا بات اس نہيں۔ طويل سے اس مگر ہيں سکتے ہو کم
 ہوں۔ مماثل کے سواالت امتحانی نمبروار ميں 3 سيکشن جو لگائيں

 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

 ميں حالت افقی پر ميز اپنی کو کتاب امتحانی اور پرچے جوابی اپنے ليں۔ نکال پرچہ جوابی اپنا کر کهول کتاب امتحانی اپنی کرم براهِ 
 آغاز کا کام اور پڑهيں ہدايات آجائيں، پر 3 سيکشن کے کتاب امتحانی اپنی اب آجائيں۔ ميں 3 سيکشن پر پرچے جوابی اپنے رکهيں۔

 اب۔ ہے ہوتا شروع وقت کا آپ ديں۔ کر

 :گا کہے سپروائزر کا آپ بعد، کے منڻس 10

 ہيں۔ باقی منڻس 15 ليے کے سيکشن اس پاس کے آپ 

 :گا کہے سپروائزر کا آپ بعد، کے منڻس 20

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

 :گا کہے سپروائزر کا آپ پر، ہونے مکمل منڻس 25

 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
 اسے تو ہيں، الئے اسنيکس ساته اپنے آپ اگر گے۔ ليں وقفہ ايک ليے کے منٹ 5 ہم اب ديں۔ رہنے پر ميز اپنی اسے اور کريں،
 ميں برآمدے جائيں۔ نہ کہيں عالوه کے ڻوائلٹ يا برآمدے جگہوں، مقرره بهی، مرتبہ اس ہيں۔ سکتے کها ہی پر جگہوں مقرره صرف

 کريں آغاز دوباره کا امتحان بعد کے منڻس 5 پورے ہم کريں۔ بات متعلق سے سواالت امتحانی سے کسی ہی نہ اور کريں نہ باتيں
 گے۔

 دوران کے وقفے 1.6.1
 :گا کہے سپروائزر کا آپ پر، اختتام کے وقفے

 جائيں۔ بيڻه پر نشست اپنی کرم براهِ  
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 ہدايات کی کتاب امتحانی 3 سيکشن 1.6.2
 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 20 منڻس، 25
 

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

 ہدايات
 اپنے اور کريں، منتخب جواب ترين موزوں سے ميں جوابات گئے ديے ليے کے انتخاب کريں، حل کو مسئلہ ہر ،ليے کے 15 سے 1 سوال
 اپنا ميں گرڈ موجود پر پرچے جوابی اور کريں حل مسئلہ ،ليے کے 20 سے 16 سوال کريں ُپر کو دائرے مماثل موجود پر پرچے جوابی
 کام رف آپ کريں۔ مالحظہ ہدايات گئی دی پہلے سے 16 سوال ليے، کے جاننے طريقہ کا اندراج کے جوابات اپنے ميں گرڈ کريں۔ درج جواب

 ہيں۔ سکتے کر استعمال جگہ بهی کوئی دستياب ميں کتابچے امتحانی اپنے ليے، کے لکهنے
 

 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
 ہے۔ گيا بتايا  ميں ذيل کہ جيسا کريں، درج جواب اپنا ميں گرڈ موجود پر پرچے جوابی  اور کريں حل مسئلہ ليے، کے 20 سے 16 سوال

 

 

 
 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

 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۔

 

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

 ميں گرڈ کو  اگر( چاہيے۔ جانا لکها ميں گرڈ پر

 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

 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 ہو

 گرڈ پوری جواب يہ مگر جائے، ديا کر ختم کو ہندسوں اعشاری
 چاہيے۔ ہونا محيط پر
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 کيلکيوليڻر - امتحان کا رياضی: 4 سيکشن 1.7

 اور وقت مقرره کے آپ تو ہيں، رہے دے امتحان تحت کے سہولت منظورشده آپ اگر ۔ہے منڻس 55 وقت معياری ليے کے 4 سيکشن 
  سنيں۔ سے دهيان کو اعالنات والے جانے پڑهے سے جانب کی سپروائزر 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 زبانی

 :گا کہے سپروائزر کا آپ تو جائيں، ہو تيار ليے کے امتحان طلباء تمام جب

 منڻس 55 ليے کے کرنے کام ہمراه کے کيلکيوليڻر پر امتحان کے رياضی ،4 سيکشن پاس کے آپ ہی، ہوتے شروع امتحان 
 گے۔ ہوں

 ميں وسط کے ميز اپنی اسے اور ليں نکال کيلکيوليڻر اپنا اب کرم براهِ  ہيں۔ سکتے کر استعمال کيلکيوليڻر ليے کے سيکشن اس آپ
 رکهيں۔

 :کريں عمل پر ہدايات ِان ہوئے، کرتے استعمال کيلکيوليڻر

 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 •
 بلند ہاته اپنا تو ہو، موجود کيلکيوليڻر اضافی يا بيڻرياں پاس کے آپ اور ہو رہا کر نہ کام ميں انداز درست کيلکيوليڻر کا آپ اگر •

 نہ کيلکيوليڻر اضافی پاس کے آپ اگر نہيں۔ يا ہے قبول قابلِ  کيلکيوليڻر متبادل کہ گی لوں/گا لوں جائزه کا بات اس ميں کريں۔
 ہے۔ جاسکتا ديا کے کيلکيوليڻر بغير جواب کا سواالت تمام ِان کے رياضی رکهيں۔ جاری دينا امتحان تو ہو،

 ميں گرڈ کو جوابات کے اُن ہو، درج عنوان کا "جوابات والے جانے لکهے خود بذات سے جانب کی علم طالب" پر جن سواالت ايسے
 سے حروف 4 جوابات والے جانے لکهے خود بذات سے جانب کی علم طالب ہيں۔ موجود ميں کتاب امتحانی کی آپ ہدايات کی لکهنے

 نشان کے جوابات اپنے ميں جگہوں انہی حامل کی نمبر کہ رکهيں خيال خاص کا بات اس نہيں۔ طويل سے اس مگر ہيں سکتے ہو کم
 ہوں۔ مماثل کے سواالت امتحانی نمبروار ميں 4 سيکشن جو لگائيں

 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

 ميں حالت افقی پر ميز اپنی کو کتاب امتحانی اور پرچے جوابی اپنے ليں۔ نکال پرچہ جوابی اپنا کر کهول کتاب امتحانی اپنی کرم براهِ 
 آغاز کا کام اور پڑهيں ہدايات آجائيں، پر 4 سيکشن کے کتاب امتحانی اپنی اب آجائيں۔ ميں 4 سيکشن پر پرچے جوابی اپنے رکهيں۔

 اب۔ ہے ہوتا شروع وقت کا آپ ديں۔ کر

 :گا کہے سپروائزر کا آپ بعد، کے منڻس 25

 ہيں۔ باقی منڻس 30 ليے کے سيکشن اس پاس کے آپ 

 :گا کہے سپروائزر کا آپ بعد، کے منڻس 50

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

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

 اپنی کو پرچے جوابی اپنے ديں۔ کر بند کو پرچے جوابی اور کتاب امتحانی اپنی ديں۔ رکه نيچے پنسل اپنی اور ديں روک کام 
 رکهيں۔ ميں برابر کے کتاب امتحانی
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 ہدايات کی کتاب امتحانی 4 سيکشن 1.7.1
 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 38 منڻس، 55
 

 آجائيں۔ پر 4 سيکشن کے پرچے جوابی اپنے ليے کے دينے جوابات کے سواالت موجود ميں سيکشن اس
 ہدايات
 ہدايات
 اپنے اور کريں، منتخب جواب ترين موزوں سے ميں جوابات گئے ديے ليے کے انتخاب کريں، حل کو مسئلہ ہر ،ليے کے 30 سے 1 سوال
 اپنا ميں گرڈ موجود پر پرچے جوابی اور کريں حل مسئلہ ،ليے کے 38 سے 31 سوال کريں۔ ُپر کو دائرے مماثل موجود پر پرچے جوابی
 کام رف آپ کريں۔ مالحظہ ہدايات گئی دی پہلے سے 22 سوال ليے، کے جاننے طريقہ کا اندراج کے جوابات اپنے ميں گرڈ کريں۔ درج جواب

 ہيں۔ سکتے کر استعمال جگہ بهی کوئی دستياب ميں کتابچے امتحانی اپنے ليے، کے لکهنے
 نوڻس
 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 مسئلہ ليے، کے 38 سے 31 سوال
 بتايا ميں ذيل کہ جيسا کريں، درج جواب اپنا ميں گرڈ موجود پر
 ہے۔ گيا

 
 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

 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۔

 

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

 گرڈ کو   اگر( چاہيے۔ جانا لکها ميں گرڈ پر

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

 
 نکل جواب اعشاری ايسا کا سوال کسی اگر: جوابات اعشاری .6

 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 ہو

 گرڈ پوری جواب يہ مگر جائے، ديا کر ختم کو ہندسوں اعشاری
 چاہيے۔ ہونا محيط پر
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 دوران کے وقفے 1.7.2
 گا۔ جائے آ پر بعد" کے "امتحان راست براهِ  سپروائزر کا آپ تو ہيں، رہے دے امتحان کا SAT کے مضمون بغير آپ اگر

 :گا کہے سپروائزر کا آپ تو ہيں، رہے دے امتحان کا SAT ساته کے مضمون آپ اگر

 ليں وقفہ کا منڻس 2 ليے کے ہونے ُپرسکون پر طور جسمانی و ذہنی ہم اب ديں۔ رکه نيچے کے ميز اپنی کو کيلکيوليڻر اپنے 
 ہے۔ نہيں اجازت کی کرنے بات سے کسی پر سواالت امتحانی يا جانے باہر سے کمرے کو آپ گے۔

 :گا کہے سپروائزر کا آپ پر، اختتام کے وقفے

 سيکشن کے امتحان آپ گی۔/گا کروں وصول کتب امتحانی کی آپ سے لوگوں آپ ميں اب جائيں۔ بيڻه پر نشست اپنی کرم براهِ  
 ميں دوران اس تاکہ بيڻهيں سے خاموشی کرم براهِ  ہيں۔ سکتے رکه پاس اپنے کو پرچے جوابی اپنے ليے کے مضمون برائے

 کرلوں۔ شمار اور جمع کتب امتحانی

 
 مضمون SAT :5 سيکشن 1.8

 اور وقت مقرره کے آپ تو ہيں، رہے دے امتحان تحت کے سہولت منظورشده آپ اگر ۔ہے منڻس 50 وقت معياری ليے کے 5 سيکشن 
  ۔سنيں سے دهيان کو اعالنات والے جانے پڑهے سے جانب کی سپروائزر اپنے کرم براهِ  ہے۔ سکتا ہو مختلف دورانيہ کا وقفوں

 مترَجم گئی دی زبانی ترجمہ، کا اعالميے ميں بارے کے استعمال کے ہدايات کی کتاب کی مضمون اور) پر پرچے جوابی( مضمون اپنے
 گا۔ آئے سامنے بعد کے ہدايات

 :گا جائے کہا سے جانب کی سپروائزر کے اُن کو، طلباء والے دينے امتحان کا SAT ساته کے مضمون

 آجائيں۔ ميں آغاز کے 5 سيکشن پر) 34 صفحہ ميں پرچے جوابی حامل کے خانوں بڑے يا( 6 صفحہ ميں پرچے جوابی اپنے 
 پر) خانے يا( دائرے کہ کريں فيصلہ پهر اور ديں، وقت کچه کو مطالعے کے اعالميے متعلق سے استعمال کے مضمون اپنے
 ديکهيں۔ اوپر کرم براهِ  بعد، کے کرنے مکمل کام اپنا نہيں۔ يا ہے لگانا نشان

 جب کهوليں نہ تک وقت اُس کتاب کی مضمون اپنی کرم براهِ  گی۔/گا دوں کتاب ايک کی مضمون کو ايک ہر سے ميں آپ ميں اب
 کہوں۔ نہ ميں کہ تک

 :گا کہے سپروائزر کا آپ تو جائے، مل کتاب کی مضمون کو طلباء تمام جب

 اس کريں۔ درج تو، ہو اگر نام، مخفف درميانی اور حصہ پہال حصہ، آخری کا نام اپنے جانب، عقبی کی کتاب کی مضمون اپنی 
 کمرے اس اور ،_____________________________ نام کا اسکول ____________ نمبر، کوڈ کا اسکول اس بعد کے

 کريں۔ درج ______________ )نام يا( نمبر کا

 منصوبہ غيرسطری آپ گے۔ ہوں منڻس 50 ليے کے کرنے کام پر مضمون SAT ،5 سيکشن پاس کے آپ ہی، ہوتے شروع امتحان
 جائيں ديے نہيں اسکورز کے چيز بهی کسی کرده تحرير يہاں تاہم ہيں، سکتے بنا خاکہ اور نوڻس کے مضمون اپنے پر صفحے بندی
 پہلے حامل، کے عنوان کے "کريں سے يہاں ابتدا کی مضمون اپنے" کو آپ تو جائيں، ہو تيار بالکل ليے کے امتحان آپ جب گے۔

 زده نشان اور صفحات درست کے پرچے جوابی مضمون، اپنا کو آپ گا۔ ہو کرنا آغاز کا لکهنے مضمون سے صفحے سطری
 رکهيں، نہ جاری لکهنا آگے سے اُس آجائے ہوا لکها "جائيں رک" جہاں پر صفحے سطری آخری گا۔ ہو لکهنا اندر کے حاشيوں
 اپنا کا آپ ہے۔ نہيں اجازت کی صفحات اضافی گا۔ جائے ديا نہيں اسکور کوئی پر مضمون گئے لکهے آگے سے اس کيونکہ

 کے آپ تو گے، کريں نہيں استعمال پنسل 2 نمبر آپ اگر ہے۔ کرنا تحرير ہوئے کرتے استعمال کا پنسل 2 نمبر الزماً  مضمون،
 اسکور کا مضمون کے آپ تو گے، لکهيں نہيں بهی کچه ميں مضمون اپنے آپ اگر گا۔ آئے نہيں نظر ہوا لکها بهی کچه ميں مضمون

 گا۔ ہو 0 بهی
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 :گا کہے سپروائزر کا آپ تو جائيں، ديے دے جواب کے سواالت تمام جب

 کا آپ ديں۔ کر آغاز کا کام کر کهول کتاب کی مضمون اپنی پهر اور پڑهيں، ہدايات درج پر سرورق کے کتاب کی مضمون اپنی 
 اب۔ ہے ہوتا شروع وقت

 :گا کہے سپروائزر کا آپ بعد، کے منڻس 25

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

 :گا کہے سپروائزر کا آپ بعد، کے منڻس 45

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

 :گا کہے سپروائزر کا آپ پر، ہونے مکمل منڻس 50

 پرچے جوابی اپنے ديں۔ کر بند کو کتاب کی مضمون اپنی اور پرچے جوابی اپنے ديں۔ رکه نيچے پنسل اپنی اور ديں روک کام 
 رکهيں۔ ميں برابر کے کتاب کی مضمون اپنی کو

 اعالميہ کا پرچے جوابی 1.8.1
 ہے۔ گيا ديا ترجمہ کا اعالميے متعلق سے استعمال کے مضمون اپنے پر صفحے بندی منصوبہ کے پرچے جوابی کے آپ ميں، ذيل 

 ہے۔ سکتا جا کيا تخليق دوباره ميں مواد ديگر کے بورڈ کالج) بغير کے نام ميرے( مضمون ميرا کہ ہوں سمجهتی/سمجهتا بات يہ ميں
 ميری اور رپورڻنگ اسکور کو مضمون ميرے کہ گی ہو اجازت کی بات اس مطلب کا لگانے نشان پر دائرے بيضوی سے جانب ميری
 ميرے کا، لگانے نشان پر دائرے بيضوی اس ہے۔ سکتا جا کيا تخليق دوباره ليے کے مقصد بهی کسی عالوه کے تجزيے کے تحرير
 ميں جہاں گا بنے رکاوٹ ميں دستيابی ميں کالج ايسے بهی کسی کی مضمون ميرے يہ ہی نہ اور گا، پڑے نہيں اثر کوئی پر اسکور

 گی۔/گا کروں ارسال اسکورز SAT اپنے

 ہدايات کی کتاب کی مضمون 5 سيکشن 1.8.2
 ہيں۔ موجود پر سرورق کے کتاب کی مضمون کی آپ جو ہے گيا ديا ترجمہ کا ہدايات اُن ميں ذيل 

 اس پهر اور ہيں سکتے سمجه اور پڑه ميں انداز مؤثر کتنے کو اقتباس بهی کسی آپ کہ ہے ملتا موقع يہ کو آپ بدولت کی مضمون
 دهيان کو اقتباس نے آپ کہ چاہيے ہونی ظاہر بات يہ سے مضمون کے آپ ہيں۔ سکتے لکه مضمون ايک ہوئے کرتے تجزيہ کا اقتباس

  ہو۔ گيا کيا استعمال بجا کا زبان ميں اس اور ہو، مبنی پر تجزيے عقلی واضح مضمون ہے، پڑها سے

  ہيں۔ منڻس 50 ليے کے لکهنے مضمون اور پڑهنے کو اقتباس مطابق کے ہدايت موجود اندر کے کتابچے اس پاس کے آپ

 بعد کے امتحان 2
 :گا جائے کہا کو طلباء تمام سے جانب کی سپروائزر کے آپ

 پرچے جوابی اپنے کرم براهِ  لوں، واپس مواد امتحانی سے آپ ميں کہ پہلے سے اس !ہوا پذير اختتام امتحان کا آپ - باد مبارک 
 کے اسکورنگ کی امتحان کے آپ کوڈ، فارم يہ ہيں۔ چکے کر درج کوڈ فارم ميں 44 خانہ آپ کہ ليں لے جائزه اور الڻائيں کو

 کريں۔ بلند ہاته اپنا کرم براهِ  تو ہو، ضرورت کی مدد ميں کرنے ُپر خانہ يہ کو آپ اگر گا۔ ہو درکار ليے

 :گا کہے سپروائزر کا آپ بعد کے اس

 کی جانے ميں تک جب بيڻهيں سے خاموشی تک وقت اُس کرم براهِ  گا۔ لوں واپس لوازمات امتحانی کے آپ سے آپ ميں اب 
 دوں۔ نہ اجازت
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 دوران کے تکميل کی پرچے جوابی 2.1
 راست براهِ  اور گا لے کر جمع پرچے جوابی کے آپ سپروائزر تو ہوں، چکے کر تکميل کی معلومات ذاتی پر پرچے جوابی اپنے آپ اگر

 گا۔ جائے آ پر قبل" سے رخصتی کی علم "طالب

 کی سپروائزر کے آپ تک جانے باہر سے کمرے کے طلباء ديگر تو ہوں، کی نہ مکمل معلومات ذاتی پر پرچے جوابی اپنے نے آپ اگر
  گا۔ جائے کہا کا بيڻهنے خاموش کو آپ سے جانب

 :گا کہے سپروائزر کا آپ تو جائيں، ہو تيار آپ جب

 SAT دينے جواب کے سواالت چند ميں بارے کے منصوبوں کے کالج اور اپنے کو آپ اب پر، طور کے جزو کا ڈے اسکول 
 گا۔ ملے موقع کا کرنے ارسال ميں پروگرامز يا مقامات 4 کو اسکورز اپنے اور

 :گا کہے سپروائزر کا آپ ليے کے 11 خانہ

 کی بات اس جانا ديا نمبر سے جانب کی آپ ہيں۔ قبول قابلِ  نمبرز موبائل .U.S صرف کريں۔ درج نمبر موبائل .U.S اپنا ميں 11 خانہ 
 کو آپ ليے کے حصول کے معلومات مفت پر خدمات بندی منصوبہ کی کالج شموليت، ميں سرويز تحقيقی کہ گا ہو اظہار کا اجازت

 بهی کسی آپ گا۔ ہو اطالق کا شرح معياری پر پيغامات تحريری ہيں۔ سکتے ہو موصول پيغامات ميں بارے کے SAT سے بورڈ کالج
 گا۔ کرے نہيں فراہم کو ادارے دوسرے بهی کسی نمبر فون کا آپ بورڈ کالج ہيں۔ سکتے ہو دستبردار سے سہولت اس وقت

 ديکهيں۔ اوپر کرم براهِ  بعد کے کرنے مکمل کام کريں۔ درج نمبر فون اپنا تو ہيں، متفق سے شرائط ان آپ اگر

 :گا کہے سپروائزر کا آپ ليے کے 13 خانہ

 کے اسکورز اپنے بعد کے ہونے دستياب الئن آن بشمول معلومات ميل ای بذريعہ سے بورڈ کالج آپ اگر آجائيں۔ پر 3 صفحہ 
 کے خانہ کريں۔ ُپر کو دائروں مماثل کے 13 خانہ اور کريں درج پتہ ميل ای اپنا تو چاہيں، کرنا حاصل معلومات ميں بارے
 اگر ہے۔ پتہ ميل ای کا سرپرست اور کسی يا والده/والد پهر يا ہے پتہ ميل ای اپنا کا آپ يہ کہ کريں نشاندہی کی بات اس اوپر
 انتخاب کا سروس سرچ کی علم طالب پر اختتام کے سيشن اس اور) نہيں کا سرپرست کسی يا والده/والد( ديں پتہ ميل ای اپنا آپ

 کی علم طالب ميں دير کچه کو آپ ميں ہيں۔ سکتی ہو موصول معلومات پر پتے ميل ای اپنے سے کالج کو آپ تو ہيں، کرتے
 ديکهيں۔ اوپر کرم براهِ  بعد کے کرنے مکمل کام اپنا گی۔/گا بتاؤں مزيد ميں بارے کے سروس سرچ

 :گا کہے سپروائزر کا آپ ليے کے 14 خانہ

 اپنے بعد کے اس ہيں۔ رکهتے توقع کی ہونے التحصيل فارغ سے اسکول آپ ميں جس کريں ُپر دائره کا ماه اُس ميں، 14 خانہ 
 کريں۔ ُپر کو دائروں مماثل کے اس اور کريں اندراج ميں خانوں ہندسی 2 گئے ديے ليے کے سال والے ہونے التحصيل فارغ

 جوابی کے علم طالب ليے کے دينے جواب کا معلومات ذاتی مانده باقی پر پرچے جوابی اپنے کو، آپ سے جانب کی سپروائزر کے آپ
 پرچے جوابی کے آپ سپروائزر کا آپ تو لے، کر مکمل اپنا علم طالب ہر جب گا۔ جائے کہا ليے کے کرنے استعمال کو ہدايات کی پرچے
 گا۔ دے ہدايات سے حوالے کے قبل" سے رخصتی کی علم "طالب اور گا لے واپس

 قبل سے رخصتی کی علم طالب 2.2
 :گا کہے سپروائزر کا آپ تو جائے، ہو وصولی اور تکميل تک حد بخش اطمينان کی مواد امتحانی کے طلباء تمام جب

 کو کسی سواالت يہ جاسکتے، لے نہيں ہرگز سوال امتحانی کوئی سے امتحان کمره ميں، صورت بهی کسی آپ رکهيں، ياد 
 ان بهی سے کسی ذريعے کے انڻرنيٹ يا پيغامات تحريری ميل، ای بشمول ذريعے بهی کسی ہی نہ اور سکتے، کر نہيں فراہم

 ہيں۔ سکتے کر بات ميں بارے کے سواالت

 :گا کہے سپروائزر کا آپ تو ہيں، ميں کمرے کے SAT ساته کے مضمون آپ اگر

 تک جب سکتے کر نہيں فراہم اسے يا سکتے کر نہيں بات وقت اُس بهی سے کسی سوال کے مضمون کے آج آپ برآں، مزيد 
 جائے۔ ہو نہ دستياب الئن آن مضمون يہ کہ
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 :گا کہے سپروائزر کا آپ تو ہيں، لی کر وصول اشياء ذاتی کی طلباء نے اسکول کے آپ اگر

 وصول اشياء ذاتی تمام وه اپنی اور آئيے پاس ميرے پہلے سے جانے کرم براهِ  پہنچا۔ کو اختتام اپنے اب عمل انتظامی کا امتحان 
 کے خاموشی لوگ آپ بعد، کے کرنے وصول اشياء تر تمام اپنی تهيں۔ کيں جمع سے آپ نے ميں قبل سے امتحان جو ليں کر

 عمل امتحانی بهی ابهی طلباء موجود ميں کمروں ديگر کہ رکهيں ميں ذہن بات يہ کرم براهِ  ہيں۔ سکتے جا باہر سے کمرے ساته
 سے دل تہہ کا کاوشوں اور محنت تر تمام اور شرکت کی آپ اور باد، مبارک بہت بہت پهر بار ايک ہوں۔ رہے گزر سے

 شکريہ۔

 يا

 :گا کہے سپروائزر کا آپ تو ہيں، کی نہيں وصول اشياء ذاتی کی طلباء نے اسکول کے آپ اگر

 باہر سے کمرے ساته کے خاموشی اور کريں، جمع اشياء ذاتی اپنی اپنی پہنچا۔ کو اختتام اپنے اب عمل انتظامی کا امتحان 
 بار ايک ہوں۔ رہے گزر سے عمل امتحانی بهی ابهی طلباء موجود ميں کمروں ديگر کہ رکهيں ميں ذہن بات يہ کرم براهِ  جائيں۔

 شکريہ۔ سے دل تہہ کا کاوشوں اور محنت تر تمام اور شرکت کی آپ اور باد، مبارک بہت بہت پهر
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