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ئے طلبا نوٹس کبل
 میں کناب امتحانی کی آپ جو بھی کا ہدابات تحرتری ان نیز گا، تڑھے بلند باآواز بگران جو ہے ترجمہ کا ہدابات ان ذبل مندرجہ
 اس کو آپ اگر جائیں۔ دبکھتے ترجمہ سابھ کے اس جائے تڑھنا بلند باآواز ہدابات ابگرتزی بگران کا آپ جیسے جیسے ہیں۔ موجود

ابھائیں۔ ہابھ اپنا کرم تراہ تو ہے رہا تڑھ کنا بگران کا آپ کہ ہو سوال کونی سے جوالے
بل حرف یہ حرف سے ان ہے سکنا ہو ہدابات سدہ ترجمہ یہ▪  معلومات متعلقہ باہم، ہے؛ تڑھنا بگران کا آپ جو ہوں یہ مما

ہیں۔ وہی
ہوئیں۔ نہیں الگو تر جال صورت امتحانی کی آپ جو دے کر ابداز نظر ہدابات ایسی کچھ بگران کا آپ کہ ہے ممکن▪
 لوبابا کو بگران اسے نعد کے امتحان باہم ہیں، سکتے رکھ تر ڈیسک اپنی کو دسناوتز اس دوران کے وقت تورے کے امتحان آپ▪

گا۔ ہو
سکتے۔ کر نہیں استعمال تر طور کے کاغذ فالتو کو دسناوتز اس آپ▪
 آپ اگر ہو۔ مناسب کہ جیسا بھی، کا وقفوں نیز گا، کرے اغالن کا وقت باقی میں سنکشن بگران کا آپ تر، اوفات مخنلف▪

 سے وقفوں اور اوفات درج میں دسناوتز سدہ ترجمہ اس اغالبات یہ تو ہیں رہے دے امتحان سابھ کے گتحایش سدہ متظور
پتے کرم تراہ ہیں۔ سکتے ہو مخنلف سنیں۔ سے دھنان کو اغالبات والے جائے تڑھے سے جاپب کی بگران ا

ہے۔ سکنا دے ہدابات اضاقی میں ابگرتزی کو آپ بگران کا آپ تو ہیں، رہے دے امتحان سابھ کے گتحایش سدہ متظور آپ اگر▪
پنکیز میں دسناوتز توری اس لتے کے کروائے منذول جاپب کی معلومات مخصوص توجہ کی آپ▪ :ہے گنا کنا استعمال کا آ

معلومات اہم
ہدابات موجود میں کناب امتحانی کی آپ

ہے تولنا بگراں کا آپ جو ہیں کرنی اسارہ طرف کی ہدابات ان مین کردہ اجاگر تمام
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تحریر معباری1
قبل سے ہونے شروع امتحان1.1

:گا کرے آغاز کر کہہ یہ بگران کا آپ
PSAT 8/9 سنکھتے ہی نہلے میں اسکول تورے آپ جو ہوگا فوکس تر چیز اس میں امتحان اس آمدبد۔ جوش میں اپتظامبہ 

 سکنی ہو ضرورت کی اضالح تر کہاں میں اسکول ہانی کو آپ کہ ہے ملنا موقع کا دبکھتے یہ کو آپ سے اس ہیں۔ رہے
دوں۔ ہدابات میں طرح جس کریں عمل طرح اس تر ہدابات ان تو، ہیں کررہے استعمال ہدابات سدہ طناعت آپ اگر ہے۔
 سوال کونی اگر اور سنیں سے دھنان کرم تراہ گا۔ سناؤں کر تڑھ ہدابات کچھ میں کریں، شروع امتحان ہم کہ قنل سے اس

ہتے توجھنا پتے کو آپ کہ ہے یہ کردار میرا میں امتحان اس رکھیں، باد کریں۔ بلند ہابھ اپنا تو ہوں جا  کا معلومات اور ہیر ا
نقتنی کربا فراہم موقع نہیرین کنلتے کرئے مظاہرہ

سکے۔ جا پنابا 
 مکنتتکل ہیں۔ سکتے کر استعمال ئیسل 2 تمیر ضرف لتے کے لگائے یسان تر سیٹ جوانی اپنی آپ میں، امتحان کے آج

 کو آپ میں اور کریں، کھڑا ہابھ اپنا کرم تراہ تو ہے نہیں ئیسل 2 تمیر باس کے آپ اگر ہے۔ نہیں اجازت کی ئیسلوں
گا۔ دوں ئیسل

:گا کہے بگران کا آپ نعد کے اس
College Board PSAT 8/9 یسے میں صوانط و شرانط نقتنی یہ سے جس ہیں سامل صوانط و فواغد ا

 کہ جاسکے پنابا 
 عیر کونی با ہے کربا پنگ کو دوشرے کسی شخص کونی اگر ہے۔ جاضل جق کا امتحان مساوی اور متصفایہ کو طلناء تمام

 میسوخ سکورز کے اس اور گا کہوں کا جائے ہو رخصت سے کمرے اسے میں تو ہے کربا کوشش کی ابھائے فابدہ متصفایہ
پندہ انہیں کہ ہے ممکن گے۔ جائیں ہو پتے امتحابات دبگر کے College Board آ جائے۔ دبا روک بھی سے د

:گا دے منالیں کی ترباؤ غلط ہوئے کہتے یہ بگران کا آپ
:ہیں یہ منالیں کچھ کی فوابد متصفایہ عیر

پنا مدد کی قسم بھی کسی میں امتحان▪ کربا جاضل با د
دبکھنا کناب امتحانی قنل سے ہوئے شروع وقت▪
دبکھنا کو امتحان با سنکشن اور کسی غالوہ کے اس ہوں موجود الوقت قی ہم تر جس▪
کربا پندبل با زد یسان کو جوابات نعد کے جائے کتے اغالن کا ہوئے خیم وقت▪
کربا کوشش کی جائے لے باہر مواد امتحانی سے امتحان کمرہ▪
کربا استعمال اغاپت امتحانی محاز عیر کونی با فون دوران کے وقفوں با امتحان▪
بائتنا جوابات سابھ کے کسی با کربا استعمال کا کلند جواب▪
جابا نکل باہر سے بلڈبگ با جابا باس کے الکر دوران کے امتحان▪
پتے امتحان کنلتے اور کسی▪ کربا کوشش کی د
ئتنا با کھابا دوران کے امتحان نغیر کے گتحایش سدہ متظور▪
کربا پندا جلل▪
ہوبا باکام میں کرئے عمل تر کار طرنقہ امتحانی▪
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نقتنی بالیسناں یہ
پتے کے جلل کسی نغیر آپ اور رہے متصفایہ تحریہ کا آپ آج کہ ہیں کرنی مدد میں پنائے   تر امتحان ا

سکیں۔ دے توجہ
)A (گا پنائے بگران کا آپ تو ہے لنا کر اکیھا سامان ذانی ئے اسکول کے آپ اگر:

پتے ئے آپ بک اب  بھی اب باس کے کسی اگر ہوگا۔ دبا کر جوالے ہمارے آلہ النکیروبک بھی کونی دبگر اور فوتز سیھی ا
 آف باور کا اس دیں، کر آف االرمز بھی کونی کرم تراہ تو ہے، تربکر قنیس با واچ اسمارٹ یسمول آلہ، النکیروبک کا قسم کسی

.گا جائے دبا کر وایس کو آپ اسے نعد کے امتحان دیں۔ دے مچھے ابھی اسے اور دیں، کر
)B (گا کہے بگران کا آپ تو ہے کربا نہیں اکیھا سامان ذانی اسکول کا آپ اگر:

 ہے، موجود تربکر قنیس با واچ اسمارٹ یسمول آلہ، النکیروبک کونی کا قسم کسی با فون کونی باس کے آپ اگر تر، وقت اس
پتے کر قعال عیر االرمز کے قسم بھی کسی کو آپ تو پنا کر آف تر طور مکمل اسے جاہنیں، د ہتتے، د  ہوئے خیم امتحان اور جا

پنا رکھ کر ڈال میں پنک پنگ با پنگ طرف ابک کے کمرے اسے بک ہتتے۔ د لتے کے کرئے استور فون اپنا کو آپ اگر جا  
گا۔ کروں فراہم پنگ بالسنک ابک کو آپ میں اور کریں کھڑا ہابھ اپنا تو ہے، درکار پنگ

:ہے نہیں اجازت کی آالت النکیروبک بھی کسی کہ گا کرے نصدتق کر کہہ یہ بگران کا آپ
 طور کے خصے کے نفنیش اور گا جائے لنا لے ہوا گنا رکھا یہ ترے با ہوا گنا کنا نہیں آف جو آلہ النکیروبک بھی کونی ایسا
 ئے آلہ ہوئے ہوئے باس کے آپ با گنا دبکھا سابھ کے آلہ کو آپ اگر گی۔ جائے کی تڑبال جاتچ کی مواد کے اس تر

 باس کے غلم طالب بھی جس سے، اب گا۔ تڑے کربا ترجاست سے امتحان کو آپ مچھے تو کنا پندا جلل با کی پندا آواز
گا۔ دوں کر ترجاست اسے میں دبا دکھانی آلہ النکیروبک اور کونی با واچ، اسمارٹ فون، مچھے

:گا کہے بگران کا آپ نعد کے اس
پتے توجہ تر ہدابات ان بک اب ہیں۔ والے کرئے پناری کی کرئے شروع امتحان ہم اب سکریہ۔ لتے کے د
پتے▪ پتے کو ابک ہر سے ڈیسک ا ہنادیں۔ کو چیز ہر غالوہ کے کنلکولییر اپ پنک اور کنلکولییر، قتول فابل ئیسل، 2 تمیر ا

پتے بھی کو اسناء ان تو، ہیں کررہے استعمال لغت لفظ یہ لفظ با سمتوں کی ئیسٹ سدہ طناعت آپ اگر  تر ڈیسک ا
 رکھیں۔

دیں۔ رکھ تر فرش پتچے کے ڈیسک اپنی انہیں تو ہیں الئے استنکس با ڈربکس ئییرباں، اضاقی آپ اگر▪
 طرف ابک کے کمرے بک ہوئے خیم امتحان کے کر پند اسے تو ہے باقی پنک پنک با پنگ کونی تر ڈیسک کی آپ اگر▪

دیں۔ رکھ
:گا کہے بگران کا آپ تو گے جائیں ہو پنار طلنا سیھی چب

نقتنی کر ڈال نگاہ ُادھر ِادھر میں بک پب ئتیھیں سے جاموشی کرم تراہ
با   کنلکولییرز قتول فابل سیھی آپ کہ ہوں پنا

ہیں۔ رہے کر استعمال
:گا کہے بگران کا آپ نعد کے اس

پتے وقت بھی کسی آپ کہ رکھیں باد کرم تراہ پتے سکتے۔ کر نہیں پنادلہ با اشیراک کا کنلکولییرز ا  ڈیسک اپنی اب کنلکولییرز ا
ہوگی۔ نہیں ضررت کی ان بک سنکشن والے نعد کو آپ رکھیں۔ پتچے کے
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تقسیم۔ کی شیٹ جوابی1.2
:گا کہے بگران کا آپ نعد، کے کرئے نقسیم سنیس جوانی

پتے آپ خنہیں ہیں سنیس جوانی وہ یہ  تڑی ابک آپ اگر گے۔ کریں استعمال کنلتے کرئے زد یسان جوابات میں امتحان ا
پتے کرم تراہ تو، ہیں رہے کر استعمال سیٹ جواب واال ترپٹ نقے کے کرئے زد یسان کو جوابات ا  اپنی میں بارے کے طر
 کروں اغالن میں کا جن گے ہوں مخنلف سے ان تمیرز صفحہ کے آپ تڑھیں۔ ہدابات گنی دی تر 1 صفحہ کے ورق جوانی

بل سے تمیرز قنلڈ ان تمیرز قنلڈ باہم گا،  مرنعوں تحائے کی بھرئے بلنلے آپ گا۔ کروں فراہم کو سب میں جو گے ہوں مما
کریں۔ کھڑا ہابھ اپنا کرم تراہ تو ہو درکار اغاپت وقت بھی کسی کو آپ اگر گے۔ کریں زد یسان سابھ کے X کو

)A (گا کہے بگران کا آپ تو، ہیں ترچے جوانی والے معلومات ذانی کی ان باس کے طلنا تمام اگر:
ہتتے۔ ہونی سیٹ جوانی والی معلومات موجود میں بلنلے اور سدہ ترپٹ با/اور لتنل باس کے لوگوں سیھی موجود نہاں  آپ جا
نقتنی کرم تراہ کنلتے کرئے خنک یہ ہے سیٹ جوانی درست باس کے

 بارتخ اور بام فاتونی درست کا آپ تر اس کہ لیں پنا 
ابھائیں۔ ہابھ اپنا تو دے دکھانی حرانی کونی تر لتنل کو آپ با ہے سیٹ جوانی غلط باس کے آپ اگر ہے۔ موجود پندایش

 کی کباب امتحابی بگراں کا آپ تو ہے، سیٹ جوانی ابک کی معلومات درست کی ان باس کے غلم طالب ہر میں کمرے اگر
تقسیم
 گا۔ تڑھے آگے لتے کے 7 تر صفحہ 

)B (گا کہے بگران کا آپ تو، ہیں کی نہیں ُتر معلومات ذانی تر سیٹ جوانی اپنی ئے طلنا کچھ اگر:
 معلومات موجود میں بلنلے اور سدہ ترپٹ با/اور لتنل ہی سے نہلے تر سیٹ جوانی اس باس کے لوگوں کچھ سے میں آپ
نقتنی کرم تراہ تو، ہے ایسا اگر ہے۔ دی ابھی کو آپ ئے میں جو ہیں

 معلومات گنی دی تر سیٹ جوانی کی آپ کہ پنائیں 
 کی ان کو طلنا دبگر میں کہ بک چب کریں اپتظار سے جاموشی میٹ خند کرم تراہ تو ہیں درست معلومات اگر ہیں۔ درست

 بھی کونی تر سیٹ جوانی کی آپ اگر ہوں۔ رہا دے ہدابات سے جوالے کے کرئے ُتر قنلڈز مظلویہ میں سنیس جوانی
ابھائیں۔ ہابھ اپنا تو، ہے غلط معلومات

:گا کہے بگران کا آپ لتے، کے ان ہیں کرنی مکمل معلومات لتے، کے 1 قنلڈ تر سنیس جوانی اپنی کو طلنا جن
 نہال بام، آحری فاتونی اپنا کریں۔ شروغات سے 1 قنلڈ ، تو ہے ضرورت کی کرئے مکمل کو قنلڈز تر سیٹ جوانی کو آپ اگر
 باس کے آپ اگر (ہے ہوبا موجود تر لتنل کے آپ وہ کہ جیسا کریں، ُتر تو ہے باس کے آپ اگر بام درمنانی اور بام

ققے، اگر ۔)ہے  میں جاتوں کریں۔ سامل انہیں کرم تراہ تو ہیں خصہ کا بام کے آپ غالمات جذقی با یسابات، کے رنط و
نقتنی بھریں۔ بلنلے متعلقہ بھر کریں، ترپٹ حروف جلی تڑے سیھی

 تر طور مکمل کو بلنلے اور ہو گہرا یسان ہر کہ پنائیں 
متے نعد کے کرئے مکمل بھرے۔ دبکھیں۔ طرف کی سا

:گا کہے بگران کا آپ کنلتے، 2 قنلڈ
 متعلقہ اور کریں ترپٹ _______ کوڈ سکول کا ہندسوں 6 ہمارا تو ہیں تڑھتے میں سکول اس آپ اگر میں، 2 تمیر قنلڈ

لتے کے مدد کی آپ میں اور ابھائیں، ہابھ اپنا ہمیں، تڑھتے نہیں میں اسکول اس مستفل آپ اگر کریں۔ ُتر کو جاتوں  
متے نعد کے کرئے مکمل گا اؤں آگے دبکھیں۔ طرف کی سا

:گا کہے بگران کا آپ کنلتے، 3 قنلڈ
 سے بافاغدگی بھی جو بھریں۔ جایہ لتے کے") ہاں” ("Yes}“ تو، ہیں تڑھتے میں سکول اس آپ اگر میں، 3 تمیر قنلڈ
 ہابھ اپنا تو ہیں رکھتے سواالت کونی آپ اگر ہے۔ ہوبا الگو تر آپ جو بھریں کو بلنلے اس وہ تڑھتے نہیں میں اسکول اس

 ابھائیں۔
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:گا کہے بگران کا آپ کنلتے، 4 تمیر قنلڈ
 مستفل آپ اگر. کریں ترپٹ استیٹ اور شہر بام، کا اسکول ہمارے تو، ہیں تڑھتے میں سکول اس آپ اگر میں، 4 تمیر قنلڈ
 نعد کے کرئے مکمل گا اؤں آگے لتے کے مدد کی آپ میں اور ابھائیں، ہابھ اپنا ہمیں، تڑھتے نہیں میں اسکول اس

متے دبکھیں۔ طرف کی سا
گا۔ دے جھوڑ کو 5 قنلڈ بگران کا آپ تو ہے رہا کر نہیں استعمال تمیرز ID کے غلم طالب سکول کا آپ اگر
:گا کہے بگران کا آپ تو ہے، رہا کر استعمال تمیرز ID کے غلم طالب لتے، کے 5 قنلڈ اسکول کا آپ اگر

پتے میں، 5 تمیر قنلڈ  شروع سے کالم نہلے طرف بائیں کریں، تر جایہ اور کریں ترپٹ میں تمیر سناخنی کے غلم طالب ا
 طالب اپنا کو اپ اگر کریں۔ درج ہندسے ضرف اور دیں جھوڑ کو ان تو ہیں حروف میں تمیر سناخنی کے آپ اگر کریں۔

متے نعد کے کرئے مکمل کریں۔ کھڑا ہابھ اپنا تو ہے، نہیں معلوم تمیر ID کا غلم دبکھیں۔ طرف کی سا
:گا کہے بگران کا آپ کنلتے، 6 قنلڈ

.کریں تر گربڈ جالبہ اپنا کنلتے، 6 قنلڈ

:گا کہے بگران کا آپ کنلتے، 7 قنلڈ
کریں۔ مکمل 7 قنلڈ

:گا کہے بگران کا آپ کنلتے، 8 قنلڈ
 کے مہتتے میں سنیس جوانی والے ترپٹ تڑی بھریں۔ بلنلہ لتے کے ماہ کے پندایش اپنی لتے، کے پندایش بارتخ اپنی

 کے پندایش اپنی نعد، کے اس ہے۔ ہوبا شروع سے صفر تو ہے ہوبا ہندسہ 1 ضرف میں مہتتے اگر ہیں، بھرئے ہندسے
 پندایش اپنی نعد کے اس کریں۔ آغاز سے صفر تو ہو جھوبا سے 10 دن اگر نیز لکھیں، تمیر واال ہندسوں 2 لتے کے دن
متے نعد کے کرئے مکمل اور بھریں بلنلے متعلقہ لکھیں۔ ہندسے 2 آحری کنلتے سال کے دبکھیں۔ طرف کی سا

تقسیم کی کباب امتحابی1.3
:گا کہے بگران کا آپ تو ہوں پنار سب چب

لتے مت انہیں کہوں یہ میں بک چب گا۔ کروں نقسیم کنائیں امتحانی کی آپ اب میں گا۔ کھو
:گا کہے بگران کا آپ تو گی، جائیں مل کنائیں امتحانی کی ان کو طلنا سیھی چب

پتے اور امتحان تر اس تڑھیں۔ کور تچھال اور بلنائیں کناب امتحانی اپنی  میں بارے کے کرئے زد یسان سے صختح کو جوابات ا
ہیں۔ درج معلومات اہم
ہتے توجھنا سوال کونی سے جوالے کے اس ہے تڑھا کچھ جو ئے آپ ہیں؟ جا

:گا کہے بگران کا آپ تو ہوں پنار سب چب
 بام با کوڈ کا امتحان کمرۂ کے کمرے اس اور بام، اور کوڈ کا اسکول اس بام، اپنا تر طور ضاف تر، یست کی کناب امتحانی
ہے۔ دبا کر توسٹ لتے کے آپ ئے میں جو لکھیں،

:گا دے ہدابات اضاقی لتے کے کرئے زد یسان کو جوابات کر کہہ یہ بگران کا آپ
پتے آپ کہ ہے اہم یہ  سکے۔ جا دبا سکور کو سیٹ جوانی کی آپ باکہ کریں عمل تر ہدابات کنلتے کرئے زد یسان جوابات ا

نقتنی باکہ گا کروں باکند کی نکات ترین اہم میں
سنیں۔ سے دھنان کرم تراہ ہیں۔ واصح وہ کہ سکے جا پنابا 
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پتے میں سیٹ جوانی▪  ہیں، سکتے کر استعمال کناب امتحانی اپنی لتے کے کام فالتو آپ کریں۔ زد یسان جوابات سیھی ا
 گا، ملے اسکور ہی تر جوابات زد یسان تر ترچے جوانی ضرف لنکن

 زد یسان انہیں میں کناب امتحانی کو آپ کہ یہ االا
ہو۔ ملی متظوری کی کرئے

 سکتے کر نہیں متتفل جوابات میں سیٹ جوانی سے کناب امتحانی اپنی آپ نعد، کے ہوئے اغالن کا ہوئے خیم وقت▪
ہیں۔ سکتے بھر بلنلے ہی یہ
نقتنی کربا استعمال پنیسل 2 تمیر▪

کریں۔ مت استعمال پنیسل منکتتکل با پنیسل ربگین ئین، پنائیں۔ 
نقے مکمل اور گہرے کو بلنلوں موجود تر سیٹ جوانی اور کریں زد یسان جواب ہی 1 کنلتے سوال ہر▪ بھریں۔ سے طر
 یسابات کے بالوجہ میں سیٹ جوانی کی آپ پنائیں۔ مت یسابات کونی اور میں سیٹ جوانی اپنی غالوہ کے جوابات▪

گے۔ کریں مداجلت میں سکوربگ
ہے۔ سکنا جا دبا اسکور تر طور کے جواب مفصود کو منائے تر طور بامکمل منائیں۔ تر طور مکمل تو ہیں، منائے آپ اگر▪

کرنا مکمل ببان کا تصدنق1.4
:گا کہے بگران کا آپ

کریں۔ مالخظہ) Certiifcation Statement (پنان کا نصدتق تر یست کی سیٹ جوانی اپنی کرم تراہ اب
نعے بھی کسی بھی، سابھ کے کسی آپ کرکے، دستخط تر پنان اس  نہیں اشیراک کا مواد بھی کسی کے امتحان سے، ذر

 سامل تحدبد بال استعمال دبگر کا انیرپیٹ با توسیس، انیرپیٹ پتعامات، متنی منل، ای میں جس ہیں، کرئے انفاق تر کرئے
 PSAT 8/9 Student وضاچت کی شرانط ان ہے۔ سکنی ہو متظوری ممکبہ دبگر با میسوخی اسکور سے کرئے ایسا ہیں۔

Guide ہے۔ گنی کی میں 
پتے بھر تڑھیں، معلومات درج اور پنان تر سیٹ جوانی اپنی یسے دستخط کا بام تورے ا  باضانظہ کسی آپ طرح جس کریں ہی و

پتے گے۔ کریں تر دسناوتز کریں۔ درج بارتخ کی آج اور کریں ترپٹ بام اپنا پتچے، کے دستخط ا
دیں۔ رکھ ئیسل اپنی تو لیں کر خیم آپ چب

کرنا مکمل معلومات کی کباب امتحابی1.5
:گا کہے بگراں کا آپ ، لتے کے )کوڈ فارم( Form Code ،A قنلڈ

 قنلڈ, ہیں رہے کر استعمال سیٹ جوانی والی ترپٹ تڑی آپ اگر کریں۔ بالش A قنلڈ تر خصے تچھلے کے سیٹ جوانی اپنی
A میں خصے تچھلے کے اس ہیں رہے دے امتحان آپ سابھ کے فارمیٹ امتحانی جسہے۔ تر 7 صفحہ Form Code

 کناب، تربل ،)کردہ فراہم کو فاری ایسانی کے آپ (اسکرپٹ کا ربڈر ہے، کناب امتحانی کی آپ وہ—کریں بالش )کوڈ فارم(
 ٰیسٹ کے آپ یہ جیسے کریں کانی طرح اشی بالکل کو )کوڈ فارم( Form Code. پنکتج )ڈراپتو فلیش( flash drive با

 کرم ترائے تو لیں کر خیم آپ چب کریں۔ ُتر کو بلنلوں مناسب اور ہے، ہوبا طاہر میں اے قنلڈ تر سیٹ جوانی کے
متے  دبکھیں۔ طرف کی سا

:گا کہے بگراں کا آپ ، لتے کے )ڈی آنی ئیسٹ( Test ID ،B قنلڈ
 Test تر یست کی اس ہیں رہے دے امتحان آپ سابھ کے فارمیٹ امتحانی جس. کریں بالش B قنلڈ پتچے کے A قنلڈ

ID )کردہ فراہم کو فاری ایسانی کے آپ (اسکرپٹ کا ربڈر ہے، کناب امتحانی کی آپ وہ—کریں بالش )ڈی آنی ئیسٹ(، 
 یہ جیسے کریں کانی طرح اشی بالکل کو )ڈی آنی ئیسٹ( Test ID. پنکتج )ڈراپتو فلیش( flash drive با کناب، تربل
 تراہ تو لیں کر خیم آپ چب کریں۔ ُتر کو بلنلوں مناسب اور ہے، ہوبا طاہر میں B قنلڈ کے سیٹ کانی جوانی کے آپ
متے کرم  دبکھیں۔ طرف کی سا
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:گا کہے بگراں کا آپ ہیں، )تمیرز شیربل( serial numbersکے C قنلڈ میں کیب امتحانی کی آپ اگر
 جس کریں بالش تمیر میں کوئے دائیں والے اوتر دبکھیں۔ کو شرورق کے فارمیٹ دبگر کے امتحان با کناب امتحانی اپنی

 شیربل( serial number اپنا ۔“)تمیر شیربل بک ئیسٹ”“ (Test Book Serial Number” ہے ہوا لگا لتنل تر
 بھریں۔ کو بلنلوں متعلقہ اور کریں درج میں C قنلڈ کی سیٹ جوانی اپنی )تمیر

:گا کہے بگران کا آپ نعد کے اس
پتے کتے دسوارباں میں خصول کے اسکور ا  قنلڈز )ڈی آنی ئیسٹ( Test ID اور )کوڈ فارم( Form Code لتے، کے رو
نقتنی یہ باکہ کریں خنک

نقے صختح انہیں ئے آپ کہ سکے جا پنابا   ہے۔ کنا درج سے طر
:گا کہے بگراں کا آپ ہیں، )تمیرز شیربل( serial numbers میں کیب امتحانی کی آپ اگر

نقے صختح قنلڈ )تمیر شیربل بک ئیسٹ( Test Book Serial Number کہ کریں خنک بھی یہ کرم تراہ  ہوا بھرا سے طر
ہے۔

:گا کہے بگران کا آپ لتے، کے D قنلڈ تو ہے، کربا استعمال کوڈز کے امتحان کمرۂ اسکول کا آپ اگر
ہے۔ کنا توسٹ ئے میں جو کریں ُتر کوڈ روم ئیستنگ کا ہندسوں 3 میں، D قنلڈ کے سیٹ جوانی اپنی

:گا کہے بگران کا آپ تو ہوں پنار سب چب
گے۔ دیں کر شروع امتحان میں میٹ خند یس آپ نعد کے لتتے تڑھ ہدابات خیمی کچھ میرے
پتے امتحان  سیٹ جوانی اپنی کو آپ اگر رکھیں۔ کے کر جتنا تر ڈیسک کو کناب امتحانی اور سیٹ جوانی اپنی دوران، کے د

 جوانی اپنی آپ کہ جلے پبہ یہ کو آپ با ہو غاپب صفحہ کونی کہ جیسے ہو معلوم حرانی کچھ سے جوالے کے کناب امتحانی با
ابھائیں۔ ہابھ اپنا تو بھے رہے لکھ جوابات میں سنکشن غلط کے سیٹ
جاہنیں۔ جانی لے نہیں باہر بھی کیھی سے امتحان کمرہ کنائیں امتحانی اور سنیس جوانی

ققے کو آپ دوران کے امتحان ہے۔ مختص سے اعتنار کے سنکشن وقت میں امتحان  کمرے اس آپ میں جن گے ملیں و
ہیں۔ سکتے کر استعمال روم واش با ہیں سکتے کھا وعیرہ استنکس کر جا باہر سے
نقتنی کو بات اس میں

 PSAT 8/9 ہے۔ رہا کر کام تر سنکشن صختح کونی ہر کہ گا لگاؤں جکر کا کمرہ میں لتے کے پنائے 

 ہے نہیں اجازت کی جائے تر سنکشن اگلے کو آپ ہیں۔ سکتے کر کام تر سنکشن 1 ضرف میں وقت ابک آپ لتے، کے
نقتنی کو بات اس لہذا ہے، سکنا ہو مخنلف سے اس ہیں غادی کے جس آپ یہ جائے۔ یہ کہا کہ بک چب

 کہ پنائیں 
لیں۔ کر خیم جلدی کو سنکشن موجودہ آپ اگرجہ دبکھیں، یہ طرف کی خصے تچھلے با تڑھیں یہ آگے
 توجھنا سوال کونی آپ اگر کروں۔ یہ باہر کو آپ میں کہ بک چب رہیں ئتیھے کرم تراہ نعد، کے ہوئے خیم ئیسٹ بار ابک

ہتے ہیں۔ سکتے توجھ ابھی تو ہیں جا
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ہدانات کی شرورق1.6
ہے۔ ترجمہ کا شرورق کے کناب امتحانی کی آپ ذبل مندرجہ

دہابباں ناد اہم
کریں۔ یہ استعمال ئین با پنیسل منکتتکل ہے۔ درکار ئیسل 2 تمیر لتے کے امتحان اس.1
 ورزی جالف کی صوانط و شرانط ہماری آپ اگر ہے۔ ورزی جالف کی صوانط و شرانط ہماری کربا سییر سابھ کے کسی جوابات با سواالت کے امتحان.2

پندہ کو آپ اور ہیں سکتے کر میسوخ اسکور کا آپ ہم تو ہیں کرئے پتے یشختصات آ ہیں۔ سکتے کر متع سے د
ئے۔ خابی لے نہیں ناہر سے کمرے کباب امتحابی یہ ہی ہے۔ ممنوع اشتعمال نا تقل محاز غیر کی حصے بھی کسی کے کباب امتحابی اس خا

 ©2021 College Board۔ College Board، SAT اور acorn لوگو کا College Board ہیں۔ مارکس تربڈ سدہ رجشیر کے PSAT ابک 
ہے۔ ملکیت زتر کی College Board جو ہے یسان تحارنی
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ہدانات کی کور تچھلے1.7
 سیٹ جوانی با کناب امتحانی بلکہ نہیں، میں دسناوتز اس کو آپ تو جائے، دی ہداپت چب ہے۔ ترجمہ کا کور تچھلے کے کناب امتحانی کی آپ ذبل مندرجہ

ہتتے۔ لکھنا میں جا
آپ کا نام
(جلی حروف میں) اجتنامی بام نہال بام درمنانی بام

سکول
اسکول کا کوڈ سکول کا بام کمرۂ امتحان کا کوڈ / بام

PSAT 8/9
ہدانات عمومی
ہیں۔ سکتے کر کام تر سنکشن ہی ابک ضرف میں وقت ابک آپ▪
 سنکشن اس تو ہیں، لتتے کر مکمل سنکشن کونی نہلے سے جائے کتے اغالن کا ہوئے خیم وقت آپ اگر▪

پتے میں سکتے۔ جا نہیں تر سنکشن اور کسی آپ لیں۔ کر خنک کو کام ا
کرنا زد ٹشان جوانات
نقے درست کو سیٹ جوانی اپنی▪ نقتنی کربا زد یسان سے طر

پنائیں۔ 
مکمل کا یسان: بامکمل کے یسابات:

ہتتے۔ کرنی استعمال ئیسل 2 تمیر کو آپ▪ جا
کریں۔ زد یسان جواب ہی ابک ضرف سے دھنان لتے کے سوال ہر▪
نقتنی بھربا تر طور مکمل اور گہرے کو بلنلے تورے▪

پنائیں۔ 
ڈالیں۔ مت یسان کونی وجہ بال میں سیٹ جوانی اپنی▪
 اسکور تر طور کے جواب مفصود کو منائے تر طور بامکمل منائیں۔ تر طور مکمل تو ہیں، منائے آپ اگر▪

ہے۔ سکنا جا دبا
پتے جواب▪ ہوں۔ متعلق سے تمیرز سوال جو کریں استعمال جگہیں وہی ضرف کی د

کرنا اشتعمال کباب امتحابی ابنی
 جو میں کناب امتحانی اپنی آپ باہم ہیں، سکتے کر استعمال لتے کے کام فالتو کو کناب امتحانی آپ▪

گا۔ ہو نہیں موصول کربڈٹ کو آپ لتے کے اس گے لکھیں بھی کچھ
 متتفل جوابات میں سیٹ جوانی سے کناب امتحانی اپنی آپ نعد، کے ہوئے اغالن کا ہوئے خیم وقت▪

ہیں۔ سکتے بھر بلنلے ہی یہ سکتے کر نہیں
 با کناب ہی یہ سکتے، نہیں ہنا با سکتے کر یہ کو خصوں کے صفحہ با صفحہ کسی کے کناب اس آپ▪

ہیں۔ سکتے جا لے باہر سے امتحان کمرہ کو سیٹ جوانی
اسکورنگ

گا۔ ملے تواپیٹ ابک کو آپ لتے، کے جواب درست ہر▪
پتے جواب کا سوال ہر کو آپ لہذا گے؛ جائیں کائے نہیں تواپنیس کے آپ لتے کے جوابات غلط▪  د

ہتتے کرنی کوشش کی نقتنی کا جواب درست کو آپ جاہے جا
ہو۔ بھی یہ غلم تر طور 

اہم
ئے کے کباب امتحابی کی آپ کوڈز ذنل مبدرجہ  ہیں۔ متفرد ل
 اور کریں تقل میں B اور A قبلڈز کے شیٹ جوابی ابنی انہیں

 کو نلبلوں متعلقہ طرح اسی عین ہے گبا دکھانا طرح جس
 بھریں۔

 College وہ کہ نہیں ضروری ہے، گنا لنا سابھ کے ترمیم حزوی با اقتناس سے مواد سدہ سانع کو کچھ سے میں جن نظربات، سامل میں جات جوالہ کے امتحان اس
Board کریں۔ تماپندگی کی رائے کی

کہے۔ یہ کو کرنے اٹشا سے آپ نگران کا آپ کہ نک جب کھولیں مت کباب یہ
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امتحان کا یڑھئے: 1 سبکشن1.8
قفے کے میٹ 5 میں آحر کے سنکشن میں جس ہے، میٹ 55 وقت معناری کا 1 سنکشن  سدہ متظور آپ اگر ہیں۔ ہوئے و
ققے اور اوفات کے آپ تو ہیں رہے دے امتحان سابھ کے گتحایش پتے کرم تراہ ہیں۔ سکتے ہو مخنلف و  سے جاپب کی بگران ا
ہے۔ ہوبا طاہر ترجمہ کا ہدابات کی کناب امتحانی نعد کے ہدابات زبانی سدہ ترجمہ سنیں۔ سے دھنان کو اغالبات والے جائے تڑھے

:گا کہے بگران کا آپ تو ہوں پنار سب چب
 باس کے آپ تو کردیں، شروع ہم چب بار ابک گے۔ کریں شروع لتنا امتحان سے امتحان کے مظالعہ ،1 سنکشن ہم

تصر نعد کے ہوئے خیم سنکشن باس ہمارے. لتے کے کرئے کام تر 1 سنکشن ہوگا میٹ 55  آغاز میں ہوگا۔ وققہ سا مخ
کتے اور  میں سنکشن میں اور گا، کروں تحرتر اوفات کے ر

 کو آپ تر جائے رہ باقی میٹ 5 اور جائے گزر وقت آدھا نفرپناً
گاہ گا۔ کروں آ
 سیٹ جوانی اپنی کریں۔ مت شروع کام کہوں یہ میں بک چب جائیں۔ تر 1 تمیر سنکشن کر کھول سیٹ جوانی اپنی کرم تراہ
پتے میں 1 تمیر سنکشن کے سیٹ جوانی موڑیں۔ یہ صفحات رکھیں۔ کے کر جتنا تر ڈیسک کو کناب امتحانی اور  جوابات ا

نقتنی کربا زد یسان
 آپ اگر ہیں۔ میں جگہ درست کنلتے سوال سدہ تمیر ہر جوابات کے آپ کہ لیں کر خنک اور پنائیں 

نقتنی جھوڑبا جالی سظر کی اس میں سیٹ جوانی تو ہیں، جھوڑئے لتے کے کرئے مکمل میں نعد سوال کونی
 اگر پنائیں۔ 

منائیں۔ سے طرح توری بک جد ممکبہ اسے تو ہیں، کرئے پندبل جواب اپنا آپ
 کرسکتے خنک کام اپنا میں سنکشن اس آپ تو، ہیں ہوجائے فارغ قنل سے اغالن کے اجتنام کے وقت میرے آپ اگر

 کائے نہیں تواپنیس کے آپ تر جوابات غلط کرسکتے۔ نہیں شرکت میں خصے دوشرے کسی کے امتحان آپ لنکن ہیں،
پتے جواب کا سوال ہر لہذا گے، جائیں نقتنی کا جواب درست کو آپ جاہے کریں، کوشش کی د

ہو۔ بھی یہ غلم تر طور 
پتے اب،  سب آپ تمنائیں، پنک میری کریں۔ شروع کام اور تڑھیں ہدابات کھولیں۔ 1 سنکشن کے کناب کی امتحان ا
ہیں۔ سابھ کے

:گا کہے بگراں کا آپ لتے، کے کرئے شروع امتحان
اب۔ ہے ہوبا شروع وقت

:گا کہے بگراں کا آپ نعد کے میٹ 25
ہیں۔ باقی میٹ 30 کنلتے 1 تمیر سنکشن باس کے آپ

:گا کہے بگراں کا آپ نعد کے میٹ 50
ہیں۔ باقی میٹ 5 کنلتے 1 تمیر سنکشن باس کے آپ

:گا کہے بگران کا آپ نعد کے میٹ 55 عین
دیں۔ رکھ پتچے پنیسل اپنی اور دیں روک کربا کام

:گا کہے بگران کا آپ
 کر پند کناب امتحانی اپنی ہے۔ کنا پند کربا کام ئے آپ تر جس رکھیں تر صفچے اس کے کناب امتحانی کو سیٹ جوانی اپنی
دیں۔ جھوڑ تر ڈیسک اپنی اسے کے

ققے :گا کہے بگران کا آپ لتے، کے و
ققے کے میٹ-5 ہم اب :لیں سن سے دھنان صوانط و فوابد یہ کرم تراہ گے۔ رکیں لتے کے و
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ققے اور کسی با میں وققہ اس دوران کے امتحان▪  کسی ہی با کریں یہ خیت بات متعلق سے سواالت کے امتحان میں و
کریں استعمال کا ڈتوایس الکیرابک کے قسم

جائیں۔ میں الحال پیت با داالن، غالفوں، مخصوص ضرف تو ہو ضرورت کی جھوڑئے کمرہ کو آپ اگر▪
.ہے اجازت میں جگہوں مخصوص ضرف کی مشروبات اور ستنکس▪

کریں۔ یہ خیت بات میں ہال اور کریں خنال کا طلنا والے کرئے کام میں کمروں دبگر کرم تراہ▪
گے۔ دیں کر شروع دوبارہ امتحان نعد کے میٹ 5 عین ہم

ہدانات کی کباب امتحابی 1 سبکشن1.8.1
ہے۔ ترجمہ کا ہدابات موجود میں آغاز کے 1 تمیر سنکشن کے کناب امتحانی کی آپ ذبل مندرجہ

)وقت معباری (سواالت 42 میٹ، 55
ئے جواب کا سواالت موجود میں سبکشن اس ب ئے د خائیں۔ یر 1 نمیر سبکشن کے شیٹ جوابی ابنی کبل

ہدانات
 اقتناس نعد، کے تڑھتے کو جوڑے با اقتناس ہر ہیں۔ سواالت کنی نعد کے جوڑے کے اقتناسات با اقتناس ہر موجود میں ذبل

 گنا کنا اسارہ طرف کی جس با ہے گنا کنا پنان جو میں) گراف با ئتنل کہ جیسا (نقسے بھی کسی گتے دئے سابھ اور اقتناسات با
کریں۔ متتخب جواب نہیرین کا سوال ہر تر ئتناد کی اس ہے

وققہ کا بتچ کے سبکشیز1.8.2
ققے :گا کہے بگراں کا آپ تر، اجتنام کے و

.کھولیں یہ سنکشن کونی کا امتحان کہوں یہ میں بک چب رکھیں۔ یشرنف تر یشست اپنی کرم ترائے

امتحان زنابی اور تحریری: 2 سبکشن1.9
 اور اوفات کے آپ تو ہیں رہے دے امتحان سابھ کے گتحایش سدہ متظور آپ اگر ہے میٹ 30 وقت معناری کا 2 سنکشن

ققے پتے کرم تراہ ہیں۔ سکتے ہو مخنلف و  سدہ ترجمہ سنیں۔ سے دھنان کو اغالبات والے جائے تڑھے سے جاپب کی بگران ا
ہے۔ ہوبا طاہر ترجمہ کا ہدابات کی کناب امتحانی نعد کے ہدابات زبانی
:گا کہے بگران کا آپ تو ہوں پنار سب چب

 میٹ 30 باس کے آپ گے، کریں شروع ہم بار ابک گے رکھیں جاری امتحان کا زبان اور لکھنا سابھ، کے 2 سنکشن ہم
 میں سنکشن اس میں چب اور گا، کروں توسٹ اوفات اسناپ اور اسنارٹ میں. لتے کے کرئے کام تر 2 سنکشن ہوگا

ستے آدھے  گا۔ دوں پنا کو آپ میں گا جائے رہ باقی میٹ 5 چب اور گے ہوں تر را
پتے  امتحانی اور سیٹ جوانی اپنی کریں۔ مت شروع کام کہوں یہ میں بک چب کریں۔ بالش 2 سنکشن تر ترچے جوانی ا

پتے میں 2 تمیر سنکشن کے سیٹ جوانی موڑیں۔ یہ صفحات رکھیں۔ کے کر جتنا تر ڈیسک کو کناب  کربا زد یسان جوابات ا
نقتنی
 ہیں۔ میں جگہ درست کنلتے سوال سدہ تمیر ہر جوابات کے آپ کہ لیں کر خنک اور پنائیں 

 کرسکتے خنک کام اپنا میں سنکشن اس آپ تو، ہیں ہوجائے فارغ قنل سے اغالن کے اجتنام کے وقت میرے آپ اگر
کرسکتے۔ نہیں شرکت میں خصے دوشرے کسی کے امتحان آپ لنکن ہیں،
پتے اب کریں شروع کام اور تڑھیں ہھابات. کھولیں 2 سنکشن کے کناب کی امتحان ا
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:گا کہے بگران کا آپ لتے، کے کرئے شروع امتحان
اب۔ ہے ہوبا شروع وقت

:گا کہے بگراں کا آپ نعد کے میٹ 15
ہیں۔ باقی میٹ 15 کنلتے 2 تمیر سنکشن باس کے آپ

:گا کہے بگراں کا آپ نعد کے میٹ 25
ہیں۔ باقی میٹ 5 کنلتے 2 تمیر سنکشن باس کے آپ

:گا کہے بگران کا آپ نعد کے میٹ 30 عین
دیں۔ رکھ پتچے پنیسل اپنی اور دیں روک کربا کام

:گا کہے بگران کا آپ
 کر پند کناب امتحانی اپنی ہے۔ کنا پند کربا کام ئے آپ تر جس رکھیں تر صفچے اس کے کناب امتحانی کو سیٹ جوانی اپنی
دیں۔ جھوڑ تر ڈیسک اپنی اسے کے

ہدانات کی کباب امتحابی 2 سبکشن1.9.1
ہے۔ ترجمہ کا ہدابات موجود میں آغاز کے 2 تمیر سنکشن کے کناب امتحانی کی آپ ذبل مندرجہ

)وقت معباری (سواالت 40 میٹ، 30
ئے جواب کا سواالت موجود میں سبکشن اس ب ئے د خائیں۔ یر 2 نمیر سبکشن کے شیٹ جوابی ابنی کبل

ہدانات
 نہیر کو اظہار کے خناالت کہ ہوگا کربا غور تر اس کو آپ کنلتے سواالت کچھ ہیں۔ سواالت کنی سابھ کے اقتناس ہر میں ذبل

 جملے کہ ہوگا کربا غور یہ کو آپ کنلتے، سواالت دبگر ہے۔ سکنا جا لکھا دوبارہ اسے کے کر پندبلناں کنا میں نیراگراف کنلتے پنائے
 نیراگراف ہے۔ سکنی جا کی ترمیم طرح کس میں نیراگراف کنلتے کرئے اضالح کی غلطتوں کی اوفاف رموز با استعمال ترپیب، کی
 اور ہوئے کرئے بانی نظر آپ خنہیں ہیں سکنی ہو) گراف با ئتنل کہ جیسے (نصاوتر زابد سے ابک با ابک سابھ کے سوال با

گے۔ رکھیں نظر ئیش ہوئے لتتے قتصلے کے کرئے ترمیم
 جائیں لے تر مفام کسی کے اقتناس کو آپ سواالت دبگر گے۔ جائیں لے تر خصے کسندہ خط کے اقتناس کو آپ سواالت کچھ
گے۔ کہیں کا کرئے فکر و غور تر اقتناس تورے سے آپ با گے
پت زبادہ سے سب جو کریں متتخب جواب وہ کا سوال ہر نعد، کے تڑھتے کو نیراگراف ہر  نگاری تحرتر میں نیراگراف سابھ کے افاد
با نہیر معنار کا  سواالت سارے نہت ہے۔ ڈھالنا مظاتق کے اسلوب معناری کے نگاری تحرتر ابگرتزی کو نیراگراف جو با ہے پنا

 پآ اگر کریں متتخب میں صورت اس کو اجتنار اس ہے۔ سامل آیشن کا ”)NO CHANGE" (“نہیں پندبلی کونی" میں
ہتے توں کا جوں کو خصے متعلقہ کے نیراگراف اپتحاب نہیرین کہ ہوں سمچھتے پنا ر ہے۔ د
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نہیں کبلکولییر کوبی امتحان۔ کا رناضی: 3 سبکشن1.10
قفے کے میٹ 5 میں آحر کے سنکشن میں جس ہے، میٹ 20 وقت معناری کا 3 سنکشن  سدہ متظور آپ اگر ہیں۔ ہوئے و
ققے اور اوفات کے آپ تو ہیں رہے دے امتحان سابھ کے گتحایش پتے کرم تراہ ہیں۔ سکتے ہو مخنلف و  سے جاپب کی بگران ا
ہے۔ ہوبا طاہر ترجمہ کا ہدابات کی کناب امتحانی نعد کے ہدابات زبانی سدہ ترجمہ سنیں۔ سے دھنان کو اغالبات والے جائے تڑھے

:گا کہے بگران کا آپ تو ہوں پنار سب چب
 کریں شروع ہم چب بار ابک ہے کے کلکولییر نغیر امتحان کا رباضی گے، رکھیں جاری امتحان سابھ کے 3 سنکشن ہم

تمے کے سیشن لتے کے کرئے کام تر 3 سنکشن ہوگا میٹ 20 باس کے آپ گے، تصر ابک ہمیں نعد کے جا  وققہ مخ
ستےمیں آدھے کے سنکشن آپ چب اور گا، کروں توسٹ بائم اسناپ اور اسنارٹ میں گا ملے  5 چب اور گے ہوں را

 گا۔ دوں پنا کو آپ میں گا جائے رہ باقی میٹ
:گا کہے بگران کا آپ

پتے  امتحانی اور سیٹ جوانی اپنی کریں۔ مت شروع کام کہوں یہ میں بک چب کریں۔ بالش 3 سنکشن تر ترچے جوانی ا
پتے میں 3 تمیر سنکشن کے سیٹ جوانی موڑیں۔ یہ صفحات رکھیں۔ کے کر جتنا تر ڈیسک کو کناب  کربا زد یسان جوابات ا
نقتنی
 ہیں۔ میں جگہ درست کنلتے سوال سدہ تمیر ہر جوابات کے آپ کہ لیں کر خنک اور پنائیں 
 کے سواالت ان ہیں۔ جوابات کردہ پنار کے طلناء سواالت کچھ آحری لنکن ہیں، جامل کے اپتحاب متعدد سواالت ئیشیر

 سے 4 بھی کیھی کنلتے کرئے رنکارڈ جواب اپنا کو آپ ہیں۔ موجود میں کناب امتحانی کی آپ ہدابات کی کرئے ُتر کو جوابات
کریں۔ یہ استعمال جگہیں 4 جوابات کچھ کہ ہے ممکن اگرجہ ہوگی نہیں ضرورت کی جگہوں زبادہ

:گا کہے بگران کا آپ نعد کے اس
 تراہ ہوگی نہیں اجازت کی کرئے استعمال کلکولییر کو آپ میں مرجلہ اس کے امتحان لنکن ہے، سنکشن کا رباضی یہ اگرجہ
پتے کرم پتے کو کنلکولییر ا  استعمال شہولت ترائے کو کنلکولییر والے قنکشن 4 کو آپ کہ بک چب رکھیں پتچے کے ڈیسک ا

جانی۔ مل نہیں متظوری کی کرئے
 کرسکتے خنک کام اپنا میں سنکشن اس آپ تو، ہیں ہوجائے فارغ قنل سے اغالن کے اجتنام کے وقت میرے آپ گر

کرسکتے۔ نہیں شرکت میں خصے دوشرے کسی کے امتحان آپ لنکن ہیں،
.کریں شروع کام اور تڑھیں ہدابات کھولیں، 3 سنکشن توک ئیسٹ اپنی اب

:گا کہے بگراں کا آپ لتے، کے کرئے شروع امتحان
اب۔ ہے ہوبا شروع وقت

:گا کہے بگراں کا آپ نعد کے میٹ 10
ہیں۔ باقی میٹ 10 کنلتے 3 تمیر سنکشن باس کے آپ

:گا کہے بگراں کا آپ نعد کے میٹ 15
ہیں۔ باقی میٹ 5 کنلتے 3 تمیر سنکشن باس کے آپ

:گا کہے بگران کا آپ نعد کے میٹ 20 عین
دیں۔ رکھ پتچے پنیسل اپنی اور دیں روک کربا کام
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:گا کہے بگران کا آپ
 کر پند کناب امتحانی اپنی ہے۔ کنا پند کربا کام ئے آپ تر جس رکھیں تر صفچے اس کے کناب امتحانی کو سیٹ جوانی اپنی
دیں۔ جھوڑ تر ڈیسک اپنی اسے کے

:گا کہے بگران کا آپ نعد کے اس
 مفامات مخصوص ضرف آپ تو ہیں، الئیں اسنتنک اگر لتے، کے وقفقہ. گے رکیں لتے کے وققہ کے مغٹ 5 ابھی ہم
 غالوہ کے الحال پیت با داالن، غالفوں، مخصوص ہو، ضرورت کی جھوڑئے کمرہ کو آپ اگر طرح، کی نہلے ہیں سکتے کھا ہی تر

 کسی ہی یہ کریں یہ خیت بات تر سواالت امتحانی سابھ بھی کے کسی کریں، یہ بائیں میں ہال جائیں۔ مت اور کہیں
کریں۔ استعمال آلہ النکیروبک کا قسم
گے۔ کریں شروع امتحان دوبارہ میں میٹ 5 بھنک ہم
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ہدانات کی کباب امتحابی 3 سبکشن1.10.1
ہے۔ ترجمہ کا ہدابات موجود میں آغاز کے 3 تمیر سنکشن کے کناب امتحانی کی آپ ذبل مندرجہ

)وقت معباری (سواالت 13 میٹ، 20
ئے جواب کا سواالت موجود میں سبکشن اس ب ئے د خائیں۔ یر 3 نمیر سبکشن کے شیٹ جوابی ابنی کبل

ہدانات
 میں کانی جوانی اپنی اور کریں، متتخب جواب نہیرین سے میں اپتحابات کردہ فراہم کریں، جل کو مسنلے ہر ،10-1 سواالت یرانے
 کریں تحرتر جواب میں جاتوں کے کانی جوانی اپنی اور کریں جل کو مسنلے ہر ،13-11 سواالت یرانے کریں۔ تر جائے متعلقہ

پتے کنلتے کام فالتو آپ ہے کربا تر کیسے میں جائے کر جواب کہ 11 دبکھیں ہدابات نہلے سے سوال کرم تراہ  میں کناتحہ امتحانی ا
ہیں۔ سکتے کر استعمال جگہ بھی کونی دستناب
نوٹس

۔ہے نہیں اخازت کی استعمال کے کنلکولییر.1
 ہیں کرنی طاہر کو اغداد خفتقی رباضی غالمات اور متغیرات سیھی کردہ استعمال.2

ہو۔ گنی کی یسابدہی ترغکس کے اس کہ یہ االا
 ہیں گنی پنانی سے لحاظ کے پیمائے نصاوتر کردہ فراہم میں امتحان اس.3

ہو۔ گنی کی یسابدہی ترغکس کے اس کہ یہ االا
سطح ہی ابک نصاوتر سیھی.4

 ہیں ہونی تر 
ہو۔ گنی کی یسابدہی ترغکس کے اس کہ یہ االا

 جس ہے سیٹ تر x اغداد خفتقی سیھی ڈومین کی f قنکشن گتے دئے ہو، گنی کی یہ یسابدہی ترغکس کے اس کہ بک چب.5
ہے۔ غدد خفتقی x(f( کنلتے

جوالہ

r

r
r

r

w

w w

h

hh hh

b

c

a

b

A = l w

V = l wh

A =    bhA = πr2

V = πr2h

c2 = a2 + b2

C = 2πr

l

l l
V =    πr34

3 V =    πr2h1
3 V =    l wh1

3

30°

60° 45°

45°

2x
x s

sx√3

s√2

1
2 بلتیم ہتتوازال ہتیمتٔٔنافق نصوصخخ

ہے۔ 360 غدد کا زاوئے کے جم ابدر کے داترے
ہے۔ 2π غدد کا قظر کے جم ابدر کے داترے
ہے۔ 180 جمع کی پیمایش کی ڈگری کی زاتوں کے منلث
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ہدانات
 جواب میں جایہ اور کریں جل کو مسنلے ،13-11 سواالت یرانے

 ۔ ورق جوانی ہے، گنا کنا پنان میں ذبل کہ جیسا کریں، تحرتر
با کنا تجوتز باہم ہے نہیں الزمی اگرجہ.1  اپنا آپ کہ ہے جا

 بالکل بلنلے باکہ لکھیں میں باکشز تر باپ کے کالمز جواب
 ضرف کربڈٹ کو آپ ہو۔ شہولت میں بھرئے تر طور درست

 بھرے تر طور درست بلنلے چب گا ملے میں صورت اس
گے۔ ہوں ہوئے

کریں۔ یہ زد یسان کو بلنلہ زابد سے ابک میں کالم بھی کسی.2
ہے۔ نہیں میں متقی جواب کا سوال کسی.3
 ہیں۔ سکتے ہو جوابات درست زابد سے ابک کے مسابل کچھ.4

کریں۔ درج میں گرڈ جواب ہی ابک ضرف میں، صورتوں ایسی
 جابا کنا گرڈ تر طور کے 7/2 با 3.5 کو½ 3 جیسے نمیر محلوط.5

ہتے۔ / اگر (جا

. . . .

با کنا داجل میں گرڈ /  کی اس تو، ہے جا
)سے۔½ 3 کہ یہ ہوگی، سے 31/2 ترجمانی

 زبادہ میں مفابلہ کے گرڈ کو آپ اگر: جوانات کے اعشاریہ.6
 با گول یہ تو، ہے ملنا جواب واال اعساریہ سابھ کے ہندسوں

ہتے۔ بھربا ضرور گرڈ تورا میں اس لنکن ہے، ہوسکنا جھوبا جا

نقے یہ ہیں: کو گرڈ کرئے کے فابل قتول طر 23

712جواب:2.5جواب:
جواب 

باکشز میں
لکھیں۔ 

 ئتتچے
  میں گرڈ۔

فربکشن
کی
لکیر

نفظہ
اعساریہ

دوتوں مفامات درست ہیں201 - جواب:
توٹ: 

 آپ کسی بھی کالم میں
پتے جوابات شروع   ا

 کر سکتے ہیں جہاں 
 جگہ اجازت دے۔

 آپ جو کالم استعمال
ہتٔتے۔ پنا جا  جالی جھوڑ د

وققہ کا بتچ کے سبکشیز1.10.2
ققے :گا کہے بگراں کا آپ تر، اجتنام کے و

پتے کہوں یہ میں بک چب رکھیں۔ یشرنف تر یشست اپنی کرم ترائے کھولیں یہ سنکشن کونی کا امتحان ا
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کبلکولییر  -امتحان کا رناضی: 4 سبکشن1.11
 اور اوفات کے آپ تو ہیں رہے دے امتحان سابھ کے گتحایش سدہ متظور آپ اگر ہے میٹ 40 وقت معناری کا 4 سنکشن

ققے پتے کرم تراہ ہیں۔ سکتے ہو مخنلف و  سدہ ترجمہ سنیں۔ سے دھنان کو اغالبات والے جائے تڑھے سے جاپب کی بگران ا
ہے۔ ہوبا طاہر ترجمہ کا ہدابات کی کناب امتحانی نعد کے ہدابات زبانی
:گا کہے بگران کا آپ تو ہوں پنار سب چب

 باس کے آپ دیں، کر شروع ہم بار ا؛بک امتحان کا رباضی سابھ کے کنلکولییر گے، رکھیں جاری امتحان کا 4 سنکشن ہم
کتے اور آغاز میں لتے کے کرئے کام تر 4 سنکشن ہوگا میٹ 40  میں سنکشن میں اور گا، کروں تحرتر اوفات کے ر

 نفرپناً
گاہ کو آپ تر جائے رہ باقی میٹ 5 اور جائے گزر وقت آدھا  گا۔ کروں آ

:گا کہے بگران کا آپ
 ہنادیں کو کور کے قسم ہر مہربانی ترائے ہے، کلکولییر کے اپ اکر ہیں۔ سکتے کر استعمال کنلکولییر کنلتے سنکشن اس آپ
پتے کو کلکولییر اب اور پتے کو کور کلکولییر دوران کے امتحان. دیں رکھ اوتر کے ڈیسک ا دیں۔ رکھ تر زمین پتچے کے ڈیسک ا

 بھی کے کلکولییر نغیر جوات کے سواالت سارے ہے، اجازت کی کرئے استعمال کلکولییر کو آپ میں سنکشن اس اگرجہ
:رکھیں باد کربا عمل تر خظوط رہیما ان تو ہیں کرئے استعمال کنلکولییر آپ اگر ہیں جاسکتے دئے

پتے▪ سکیں۔ دبکھ یہ کام کا آپ طلنا دبگر کہ بکڑیں طرح اس با رکھیں میں توزیشن جتنی تر ڈیسک اپنی کو کنلکولییر ا
پتے▪ کریں۔ یہ پنادلہ با اشیراک کا کنلکولییر ا
پتے انہیں ہے، ئییری با کلکولییر اپ پنک باس کے آپ اگر▪ دیں رکھ تر زمین پتچے کے ڈیسک ا
با ہو حراب کنلکولییر کا آپ اگر▪  میں ابھائیں۔ ہابھ اپنا تو ہے کنلکولییر اپ پنک با ئییرباں باس کے آپ اور ہے جا

کریں۔ کوشش توری اپنی اور رکھیں جاری امتحان تو, ہے نہیں اپ پنک باس کے آپ اگر گا۔ آؤں کرئے اغاپت کی آپ
پتے  امتحانی اور سیٹ جوانی اپنی کریں۔ مت شروع کام کہوں یہ میں بک چب کریں۔ بالش 4 سنکشن تر ترچے جوانی ا

پتے میں 4 تمیر سنکشن کے سیٹ جوانی موڑیں یہ صفحات رکھیں۔ کے کر جتنا تر ڈیسک کو کناب  کربا زد یسان جوابات ا
نقتنی
ہیں۔ میں جگہ درست کنلتے سوال سدہ تمیر ہر جوابات کے آپ کہ لیں کر خنک اور پنائیں 
 اشی بالکل کو ان ہیں۔ جوابات کردہ پنار کے طلناء سواالت کچھ آحری لنکن ہیں، جامل کے اپتحاب متعدد سواالت ئیشیر
بھا۔ کنا کو سنکشن آحری طرح جس کریں ُتر طرح

:گا کہے بگران کا آپ
 کرسکتے خنک کام اپنا میں سنکشن اس آپ تو، ہیں ہوجائے فارغ قنل سے اغالن کے اجتنام کے وقت میرے آپ گر

کرسکتے۔ نہیں شرکت میں خصے دوشرے کسی کے امتحان آپ لنکن ہیں،
.کریں شروع کام اور تڑھیں ہدابات کھولیں۔ 4 سنکشن کا کناب اپنی

:گا کہے بگراں کا آپ لتے، کے کرئے شروع امتحان
اب۔ ہے ہوبا شروع وقت

:گا کہے بگراں کا آپ نعد کے میٹ 20
ہیں۔ باقی میٹ 20 کنلتے 4 تمیر سنکشن باس کے آپ

:گا کہے بگراں کا آپ نعد کے میٹ 35
ہیں۔ باقی میٹ 5 کنلتے 4 تمیر سنکشن باس کے آپ
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:گا کہے بگران کا آپ نعد کے میٹ 40 عین
دیں۔ رکھ پتچے پنیسل اپنی اور دیں روک کربا کام
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ہدانات کی کباب امتحابی 4 سبکشن1.11.1
ہے۔ ترجمہ کا ہدابات موجود میں آغاز کے 4 تمیر سنکشن کے کناب امتحانی کی آپ ذبل مندرجہ

)وقت معباری (سواالت 25 میٹ، 40
ئے جواب کا سواالت موجود میں سبکشن اس ب ئے د خائیں۔ یر 4 نمیر سبکشن کے شیٹ جوابی ابنی کبل

ہدانات
 کانی جوانی اپنی اور کریں، اپتحاب کا جواب نہیرین سے میں اپتحابات کردہ فراہم کریں، جل کو مسنلے ہر ،21-1 سواالت یرانے

 سوال کریں۔ تر کو جایہ میں کانی جوانی اپنی اور کریں جل کو مسنلے ہر ،25-22 سواالت یرانے کریں۔ تر کو جایہ متعلقہ میں
پتے کنلتے کام فالتو آپ ہے بھربا میں جائے کو آپ جوابات کیسے کہ 22 لیں تڑھ ہدابات نہلے سے  دستناب میں کناتحہ امتحانی ا
ہیں۔ سکتے کر استعمال جگہ بھی کونی

نوٹس
۔ہے اخازت کی استعمال کے کنلکولییر.1
 ہیں کرنی طاہر کو اغداد خفتقی رباضی غالمات اور متغیرات سیھی کردہ استعمال.2

ہو۔ گنی کی یسابدہی ترغکس کے اس کہ یہ االا
 ہیں گنی پنانی سے لحاظ کے پیمائے نصاوتر کردہ فراہم میں امتحان اس.3

ہو۔ گنی کی یسابدہی ترغکس کے اس کہ یہ االا
سطح ہی ابک نصاوتر سیھی.4

 ہیں ہونی تر 
ہو۔ گنی کی یسابدہی ترغکس کے اس کہ یہ االا

 جس ہے سیٹ تر x اغداد خفتقی سیھی ڈومین کی f قنکشن گتے دئے ہو، گنی کی یہ یسابدہی ترغکس کے اس کہ بک چب.5
ہے۔ غدد خفتقی x(f( کنلتے

جوالہ

r

r
r

r

w

w w

h

hh hh

b

c
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b

A = l w

V = l wh

A =    bhA = πr2

V = πr2h
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l
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V =    πr34

3 V =    πr2h1
3 V =    l wh1

3

30°

60° 45°

45°

2x
x s

sx√3

s√2

1
2 بلتیم ہتتوازال ہتیمتٔٔنافق نصوصخخ

ہے۔ 360 غدد کا زاوئے کے جم ابدر کے داترے
ہے۔ 2π غدد کا قظر کے جم ابدر کے داترے
ہے۔ 180 جمع کی پیمایش کی ڈگری کی زاتوں کے منلث
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ہدانات
پتے اور کریں جل کو مسنلے ہر ،25-22 سواالت یرانے  جواب ا

 درج تر کانی جوانی ہے، گنا کنا پنان میں ذبل کہ جیسا میں، جایہ کو
 کریں۔
با کنا تجوتز باہم ہے نہیں الزمی اگرجہ.1  اپنا آپ کہ ہے جا

 بالکل بلنلے باکہ لکھیں میں باکشز تر باپ کے کالمز جواب
 ضرف کربڈٹ کو آپ ہو۔ شہولت میں بھرئے تر طور درست

 بھرے تر طور درست بلنلے چب گا ملے میں صورت اس
گے۔ ہوں ہوئے

کریں۔ یہ زد یسان کو بلنلہ زابد سے ابک میں کالم بھی کسی.2
ہے۔ نہیں میں متقی جواب کا سوال کسی.3
 ہیں۔ سکتے ہو جوابات درست زابد سے ابک کے مسابل کچھ.4

کریں۔ درج میں گرڈ جواب ہی ابک ضرف میں، صورتوں ایسی
 جابا کنا گرڈ تر طور کے 7/2 با 3.5 کو½ 3 جیسے نمیر محلوط.5

ہتے۔ / اگر (جا

. . . .

با کنا داجل میں گرڈ /  کی اس تو، ہے جا
)سے۔½ 3 کہ یہ ہوگی، سے 31/2 ترجمانی

 زبادہ میں مفابلہ کے گرڈ کو آپ اگر: جوانات کے اعشاریہ.6
 با گول یہ تو، ہے ملنا جواب واال اعساریہ سابھ کے ہندسوں

ہتے۔ بھربا ضرور گرڈ تورا میں اس لنکن ہے، ہوسکنا جھوبا جا

نقے یہ ہیں: کو گرڈ کرئے کے فابل قتول طر 23

712جواب:2.5جواب:
جواب 

باکشز میں
لکھیں۔ 

 ئتتچے
  میں گرڈ۔

فربکشن
کی
لکیر

نفظہ
اعساریہ

دوتوں مفامات درست ہیں201 - جواب:
توٹ: 

 آپ کسی بھی کالم میں
پتے جوابات شروع   ا

 کر سکتے ہیں جہاں 
 جگہ اجازت دے۔

 آپ جو کالم استعمال
ہتٔتے۔ پنا جا  جالی جھوڑ د

اخیبام کا ٹشختص1.11.2
:گا کہے بگران کا آپ

کریں پند کناب کی امتحان اپنی رہے۔ اوتر 1 صفحہ کہ کریں پند طرح اس سیٹ جوانی اپنی
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:گا کہے بگران کا آپ تو ہوں پنار سب چب
 والی ترپٹ تڑی آپ اگر دیں۔ بلٹ کو سیٹ جوانی اپنی کرم تراہ کروں، جمع مواد کا امتحان کے آپ میں کہ نہلے سے اس

 )کوڈ فارم( Form Code میں A قنلڈ ئے آپ کہ کریں خنک جائیں۔ تر 7 صفحہ تو ہیں، رہے کر استعمال سیٹ جوانی

 کر مکمل بھی B قنلڈ ئے آپ کہ کریں خنک ہے۔ درکار کوڈ فارم یہ لتے کے کرئے اسکور امتحان کا آپ. ہے دبا کر ُتر
ہے۔ لنا
نقتنی کو ہوئے مکمل C قنلڈ کرم تراہ تو ہے سمار تمیر تر شرورق تر فارمیٹ امتحانی دبگر با کناب امتحانی کی آپ اگر

پنائیں۔ 
ابھائیں۔ ہابھ اپنا کرم تراہ تو ہو درکار اغاپت کو آپ اگر میں کرئے مکمل قنلڈ کونی
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یرخاسبگی2
:گا کہے بگران کا آپ

رہیں۔ تر یشستوں اپنی بک پب کردوں یہ ترجاست کو آپ میں بک چب. ہے لنا کر مکمل امتحان اب ئے آپ—ہو منارک

مچموعہ کا مواد امتحابی دنگر اور کیب امتحابی2.1
:گا کہے بگراں کا آپ تو ہوں پنار سب چب

ئتیھیں۔ جاموش اور رکھیں جتنا تر ڈیسک اپنی کو سنیس جوانی اپنی کرم ترائے گا۔ کروں اکیھا کنائیں امتحانی کی آپ اب میں

کرنا خیم2.2
:گا کہے بگران کا آپ

 کی پتچے رخ کا سیٹ جوانی اپنی کرم تراہ تو ہیں کرنی ُتر معلومات امتحانی عیر ذانی، تر سیٹ جوانی اپنی بھی اب کو آپ اگر
 طلنا دبگر میں کہ بک چب لکھیں یہ کچھ میں سیٹ جوانی اور جائیں ئتیھ سے جاموشی رکھیں۔ تر ڈیسک اپنی کرکے طرف

گا۔ کروں مدد میں کرئے مکمل سنیس جوانی کو آپ میں نعد کے میٹ خند ہوں۔ رہا کر ترجاست کو
 کر طرف کی اوتر رخ کا سیٹ جوانی اپنی کرم تراہ تو ہے لنا کر مکمل مواد امتحانی عیر تمام تر سیٹ جوانی اپنی ئے آپ اگر

ئتیھیں۔ سے جاموشی کرم تراہ بک پب کروں یہ ترجاست کو آپ میں بک چب رکھیں۔ تر ڈیسک اپنی اسے کے
 اور کرنے جمع شیٹ جوابی بگراں کا آپ تو ہیں لی کر مکمل معلومات ذانی تر سنیس جوانی ئے غلم طالب بھی کسی اگر

گا۔ کرے شروع عمل کا کرنے یرخاست کو طلبہ

کرنا مکمل کو شینوں جوابی2.3
:گا کہے بگران کا آپ

Student Answer Sheet Instructions لتے کے آپ میں وقت جس بھا۔ دبا کو آپ ئے میں جو نکالیں کناتحہ  
تچے اس ہوئے لتتے جگہ اپنی تو تڑھوں، ہدابات کریں۔ نیروی بھی کی ہدابات موجود میں کنا

:گا کہے بگران کا آپ تو ہوں پنار سب چب
با لتنل ایسا تر ترچے جوانی کے آپ اگر  درست پبہ کا آپ کہ کریں نصدتق تو ہے ڈسنلے پبہ کا گھر کے آپ تر جس ہے لگا

ہے۔
پتے  سکتے جھوڑ قنلڈ کی بک 13 کر لے سے 9 آپ تو ہے صختح پبہ کا آپ تر لتنل اگر کھولیں۔ 2 صفحہ کا ترچے جوانی ا
پتے کو آپ اگر ہیں۔ پتے باس کے آپ با ہے آنی نظر غلطی کونی میں پتے ا  جوانی کو آپ تو ہے نہیں لتنل واال پبہ ا
ہوگا۔۔ بھربا پبہ درست اپنا تر سیٹ

:گا کہے بگراں کا آپ سے، طلنا تمام والے بھرئے پبہ اپنا
پتے تچے ا  کریں عمل تر ہدابات گنی دی میں اس لتے کے لکھتے میں Student Answer Sheet Instructions کنا

پتے میں جاتوں کے 13 سے 9 اور ہتے توجھنا سواالت آپ اگر ترکریں۔ کو داترہ گول کے پتے ا  ابھائیں۔ ہابھ اپنا تو ہوں جا
با ہو پندبل پبہ کا آپ اگر پتے اسے آپ تو ہے، جا لج ا نعے کے اکاؤپٹ تورڈ کا پٹ اپ ہمیشہ ذر  آپ اگر ہیں سکتے کر ڈ
 ہے۔ زبادہ سے اس با سال 13 عمر کی
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:گا کہے بگراں کا آپ لتے، کے 14 قنلڈ
ہیں۔ قتول فابل تمیرز موبابل امربکی ضرف ہے۔ کرنی طلب تمیر موبابل کا آپ 14 تمیر قنلڈ
 کرئے مکمل کریں۔ درج تمیر فون اپنا تو ہیں متفق سے شرانط درج میں سیٹ جوانی اپنی آپ اگر ہے۔ اجتناری قنلڈ یہ

متے کرم ترائے نعد کے دبکھیں۔ طرف کی سا
:گا کہے بگراں کا آپ اب

نقتنی یہ جوابات کے آپ کے سوالوں بک 18 کر لے سے 15 قنلنڈ
 تمام جدمات اور امتحان کہ گے کریں مدد میں پنائے 

پتے ترغیب ترزور کی کرئے مکمل سنکشن یہ کو طلبہ تما ہم لتے، اس ہیں۔ مفند اور سفاف لتے کے طلنا  کے آپ ہیں۔ د
 سییر سابھ کے رباست اور ضلع اسکولی اسکول، کے آپ اور گے جائیں کتے استعمال بھی لتے کے مفاضد تخفتقی جوابات

گے۔ جائیں کتے
 معلومات رضاکارایہ با اجتناری کونی کو آپ کہ ہے پنابا کو آپ ئے شرترست با والدین کے آپ اگر ہیں۔ اجتناری قنلڈز یہ
ہتے کربا نہیں مکمل کو  قنلڈ بھی کونی ایسی ئتیھیں۔ سے جاموشی تو ہیں جائے میں سعتوں ان ہم چب کرم ترائے تو، جا
ہے۔ کنا متع کو آپ ئے شرترست با والدین کے آپ سے کرئے فراہم جسے ہے کرنی طلب معلومات ایسی جو کریں یہ ُتر

:گا کہے بگران کا آپ
تچے کے جوابات کے 18 سے 15تمیر سواالت اب،  معلومات کی Student Answer Sheet Instructions لتےکنا

متے نعد کے کرئے مکمل تڑھیں۔ کو  دبکھیں۔ طرف کی سا
:گا کہے بگران کا آپ کنلتے، 19 قنلڈ

تڑھیں۔ کو معلومات میں بارے کے کرئے فراہم پبہ منل ای اپنا کریں۔ بالش19 قنلڈ تر 4 صفحہ کے سیٹ جوانی اپنی
 با کا والدین با ہے کا آپ منل ای کہ پنائیں کر بھر جایہ تو، ہیں کرئے قتصلہ کا کرئے فراہم ابڈریس منل ای آپ اگر

لج ہے، زبادہ سے اس با سال 13 عمر کی آپ اگر کا۔ شرترست  استعمال ابڈریس منل ای لتے کے بھتختے معلومات تورڈ کا
ہوں۔ دستناب الین آن چب اسکور کے آپ کہ جیسے گا، کرے

:گا کہے بگراں کا آپ پب،
 جوانی اپنی کریں۔ پند سیٹ جوانی اپنی کرم ترائے ہے۔ لنا کر تورا عمل کا کرئے مکمل معلومات ذانی کی آپ ئے ہم اب

تچے Student Answer Sheet Instructions اور سیٹ پتے کو کنا  جائے کو آپ میں بک چب رکھیں۔ تر ڈیسک ا
ئتیھیں۔ سے جاموشی کرم ترائے بک پب دوں یہ اجازت کی

یرخاسبگی کی طلبہ اور کرنا جمع شیٹ جواب2.4
یسے :گا کہے بگراں کا آپ ہیں، کی مکمل معلومات ذانی تر ستتوں جوانی اپنی ئے خنہوں کو طلناء ا

 کے کسی با ہوگی، نہیں اجازت کی لتتے نہیں مواد یستنگ کونی سے روم ئیستنگ میں جالت بھی کسی کو آپ رکھیں، باد
 نہیں سییر با خنال پنادلہ تر مسموالت کے ئیسٹ سے طرح بھی کسی سمیت انیرپیٹ با میشحز، پنکسٹ منل، ای سابھ

 میں بالیستوں ان متعلق سے سکتورنی ئیسٹ شخص کونی اگر کہ، بھا کہا میں آغاز کے امتحان ئے میں کہ جیسا کرسکتے۔
College Board ابھیں میں مستفنل اور گا جائے کردبا میسوخ کو اسکور کے اس تو، ہے کربا ورزی جالف کی کسی سے

. ہے۔ جاسکنا روکا بھی سے لتتے ئیسٹ دوشرے کے

 الین آن بک رتورٹ اسکور مکمل کے آپ اور وقت کا ہوئے دستناب اسکور کے آپ تو ہو 13 کم از کم عمر کی آپ اگر
نقے کے کرئے جاضل رسانی پتے آپ ہے، کم سے 13 عمر کی آپ اگر گا۔ جائے کنا مظلع کو آپ باپت کی طر  امتحان ا
پتے میں بارے پناتج کے .کریں بات سے کاؤیسلر ا
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 سامان اپنا آپ وقت، اس کریں۔ اپتظار تر یشست اپنی کرم ترائے بک پب کردوں یہ ترجاست قظار کی آپ میں بک چب
 کر کام میں کمروں دوشرے بھی اب جو رکھیں خنال کا لوگوں ان کرم ترائے تو نکلیں باہر آپ چب ہیں۔ سکتے کر جمع

منارکناد۔ تر مخیت شخت کی آپ آج بھر، بار ابک ہیں۔ رہے
 جوابی بگراں کا آپ تو، ہیں کی نہیں مکمل معلومات سدہ ئیسٹ عیر اپنی تر سیٹ جوانی ئے طلبہ بھی کسی موجود میں کمرے اگر

گا۔ کردے وایس تر 24 تر صفحہ کرنا مکمل کو شینوں
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