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ئے طلبا نوٹس کبل
 میں کناب امتحانی کی آپ جو بھی کا ہدایات تحرتری ان نیز گا، تڑھے یلند یاآواز یگران جو ہے ترجمہ کا ہدایات ان ذیل مندرجہ
 اس کو آپ اگر جائیں۔ دیکھتے ترجمہ سابھ کے اس جائے تڑھنا یلند یاآواز ہدایات ایگرتزی یگران کا آپ جیسے جیسے ہیں۔ موجود

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

ہیں۔ وہی
ہوئیں۔ نہیں الگو تر جال صورت امتحانی کی آپ جو دے کر ایداز نظر ہدایات ایسی کچھ یگران کا آپ کہ ہے ممکن▪
 لویایا کو یگران اسے نعد کے امتحان یاہم 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 یاقی میں سنکشن یگران کا آپ تر، اوفات مخنلف▪

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

ہے۔ سکنا دے ہدایات اضاقی میں ایگرتزی کو آپ یگران 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
ہدایات موجود میں کناب امتحانی کی آپ

ہے تولنا یگراں کا آپ جو ہیں کرنی اسارہ طرف کی ہدایات ان مین کردہ اجاگر تمام
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اسکرپٹ SAT معباری1
قبل سے ہونے شروع امتحان1.1

:گا کرے آغاز کر کہہ یہ یگران کا آپ
پتے آپ کہ جیسا تخیر۔ صتح پتے SAT نہاں آپ ہیں، جا پتے ہیں۔ آئے د لج ا  اہم یہ جاپب کی اہداف کے کیرنیر اور کا
کریں۔ وصول منارکناد تر لیتے فدم
 میں اس ہوں۔ رہا جا تڑھتے ہدایات کچھ میں ہو، شروع امتحان کہ قنل سے اس

ہیتے۔ لگنا وقت کا میٹ 20 نقرپناً  تراہ جا
ہتے توجھنا سوال کونی اگر اور سنیں سے دھنان کرم  یہ کردار میرا میں امتحان اس رکھیں، یاد کریں۔ یلند ہابھ اپنا تو ہوں جا
پتے کو آپ کہ ہے نقینی کریا فراہم موقع نہیرین کنلتے کرئے مظاہرہ کا معلومات اور ہیر ا

سکے۔ جا پنایا 
ہے۔ ماپنا کیسے کو ان تو دوں ہدایات میں جب کھولیں کناتچہ اب تو ہیں، رہے کر استعمال کا ہدایات سدہ طناعت آپ اگر

کھے جاری یات طرح اس یگران کا آپ :گا ر
College Board کی SAT نقینی یہ میں صوانط و شرانط کی

 طلنا سیھی کہ ہیں سامل یالیسناں اور اصول کنلتے پنائے 
 ذمہ کنلتے کرئے مدد میں پنائے ممکن یہ شخص ہر موجود میں کمرے اس آج ملے۔ تحریہ مساوی اور متصفایہ کا امتحان کو

 سے کمرے اسے میں تو ہے، کریا کوشش کی ابھائے فایدہ یاجاتز کونی یا ہے کریا پنگ کو دوشروں شخص کونی اگر ہے۔ دار
پندہ انہیں کہ ہے ممکن گے۔ جائیں ہو کالعدم اسکورز کے اس اور گا کہوں کا جائے ہو رخصت  College Board آ

پتے امتحایات دیگر کے جائے۔ دیا روک بھی سے د
:گا دے منالیں کی تریاؤ غلط ہوئے کہتے یہ یگران کا آپ

:ہیں یہ منالیں کچھ کی فواید متصفایہ عیر

پنا مدد کی قسم بھی کسی▪ کریا جاضل یا د
دیکھنا کناب امتحانی قنل سے ہوئے شروع وقت▪
دیکھنا کو خصے اور کسی غالوہ کے اس ہیں میں سنکشن جس ہم الحال قی▪
کریا پندیل یا زد یسان کو جوایات نعد کے جائے کتے اغالن کا ہوئے خیم وقت▪
کریا کوشش کی جائے لے یاہر مواد امتحانی سے امتحان کمرہ▪
قفے یا امتحان▪ رکھنا کا امداد امتحانی محاز عیر دوشری کونی یا فون مویایل دوران کے و
میں نعد یا دوران کے امتحان یائینا جوایات سابھ کے کسی یا کریا استعمال کا کلند جواب▪
جایا نکل یاہر سے یلڈیگ یا جایا یاس کے الکر دوران کے امتحان▪
پتے امتحان کنلتے اور کسی▪ کریا کوشش کی د
ئینا یا کھایا دوران کے امتحان نغیر کے گتحایش سدہ متظور▪
کریا پندا جلل▪
ہویا یاکام میں کرئے عمل تر کار طرنقہ امتحانی▪
نقینی یالیسناں 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
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)A (گا کہے یگران تو ہے لنا لے سامان ذانی کا طلنا ئے سکول کے آپ اگر:
پتے ئے آپ یک اب  بھی اب یاس کے کسی اگر ہوگا۔ دیا کر جوالے ہمارے آلہ النکیرویک بھی کونی دیگر اور فوتز سیھی ا
 اسے دیں، کر قعال عیر االرمز بھی کونی کرم تراہ تو تریکر قنیس یا واچ سمارٹ یسمول ہے، آلہ النکیرویک کونی کا قسم کسی
گا۔ جائے دیا لویا کو آپ تر اجینام کے امتحان یہ دیں، دے مچھے ابھی اور دیں کر آف

)B (پنا نہیں اجازت کی لیتے سامان ذانی کا طلنا سکول کا آپ اگر :گا کہے یگران کا آپ تو د
 ہے، موجود تریکر قنیس یا واچ اسمارٹ یسمول آلہ، النکیرویک کونی کا قسم کسی یا فون کونی یاس 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 ہیتے، د  ہوئے خیم امتحان اور جا
پنا رکھ کر ڈال میں پنک پنگ یا پنگ طرف ایک کے کمرے اسے یک ہیتے۔ د  کنلتے کرئے استور فون اپنا کو آپ اگر جا

گا۔ دوں فراہم پنگ یالسنک ایک کو آپ میں اور کریں کھڑا ہابھ اپنا تو ہے درکار پنگ یالسنک
:گا کہے یگراں کا آپ لتے، کے طلنا سیھی

 اس تخت کے نفنیش جامع اور گا جائے لنا لے اسے ہو گنا دیا رکھ یہ ترے کے کر آف جو آلہ النکیرویک بھی کونی ایسا
 پندا آواز ئے آلہ ہوئے ہوئے یاس کے آپ یا گنا دیکھا سابھ کے آلہ کو آپ اگر گی۔ جائے کی تڑیال جاتچ کی مواد کے

 فون، مچھے یاس کے غلم طالب بھی جس سے، اب گا۔ تڑے کریا ترجاست سے امتحان کو آپ مچھے تو کنا پندا جلل یا کی
گا۔ دوں کر ترجاست اسے میں دیا دکھانی آلہ النکیرویک اور کونی یا واچ، اسمارٹ

:گا کہے یگران کا آپ نعد کے اس
پتے توجہ تر ہدایات ان پتے امتحان آپ اب سکریہ۔ کنلتے د گے۔ کریں ضاف ڈیسکس اپنی کنلتے د
پتے▪  اپ پنک یسمول کلکولییر قتول فایل ئیسل، 2 تمیر کی آپ سمیت اترتزر سوائے ہنائیں اسناء ساری سے ڈیسک ا

ہوں۔ رہے کر استعمال اپ اگر لغت، ورڈ تو ورڑ یا ہدایات مطتوعہ اور کلکولییر،
دیں۔ رکھ تر فرش پتچے کے ڈیسک اپنی انہیں تو ہیں الئے اسینکس یا ڈریکس ئییریاں، اضاقی آپ اگر▪
 طرف ایک کے کمرے یک ہوئے خیم امتحان کے کر پند اسے تو ہے یاقی پنک پنک یا پنگ کونی تر ڈیسک کی آپ اگر▪

دیں۔ رکھ
:گا کہے یگران کا آپ تو گے جائیں ہو پنار طلنا سیھی جب

ہیں۔ رہے کر استعمال کنلکولییرز قتول فایل سب آپ کہ گا دیکھوں یہ میں اب
:گا کہے یگران کا آپ نعد کے اس

پتے وقت بھی کسی آپ کہ رکھیں یاد کرم تراہ  ڈیسک اپنی ابھی کنلکولییر اپنا سکتے۔ کر نہیں پنادلہ یا اشیراک کا کنلکولییرز ا
گی۔ آئے نہیں ئیش ضرورت کی اس نہلے سے سنکشن والے آئے میں نعد کو آپ دیں۔ رکھ ایدر کے

تقسیم۔ کی شیٹ جوابی1.2
نقینی کو یات اس یگراں کا آپ تو ہے، ہویا انعفاد سیشن preadministration میں اسکول کے آپ اگر

 ہر کہ گا پنائے 
 میں سیشن preadministration طلناء جو ملے۔ سیٹ جوانی کی اس کی اس سابھ کے معلومات سناخنی کو غلم طالب
 ہے نہیں سیٹ جوانی لینل تری یاس کے طلناء جن گی۔ ملے سیٹ جوانی لینل تری کی ان انہیں ہوئےہیں نہیں سامل
گی۔ ملے سیٹ جوانی جالی ایک انہیں
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:گا کہے یگران کا آپ نعد، کے کرئے نقسیم سنیس جوانی
پتے میں امتحان آپ کا جن ہیں سنیس جوانی وہ یہ  آپ اگر گے۔ کریں استعمال لتے کے کرئے زد یسان کو جوایات ا

پتے تو ہیں، رہے کر استعمال سیٹ جوانی والی ترپٹ تڑی  نہلے میں یارے کے طرنقہ کے کرئے زد یسان کو جوایات ا
 تمیرز قنلڈ یاہم گا کروں اغالن میں کا جن گے ہوں مخنلف سے اس تمیر صفچہ کے آپ تڑھیں۔ کو ہدایات موجود تر صفچہ
یل سے اس  سابھ کے X کو مرنعوں تحائے کی بھرئے یلنلے آپ گا۔ کروں فراہم کو سب میں تمیرز قنلڈ جو گے ہوں مما

گے۔ کریں زد یسان
نقینی کو یات اس کرم تراہ

 جوانی کی آپ اگر ہے۔ ترموجود سیٹ جوانی یام فاتونی صختح کا آپ کہ کریں خنک لتے کے پنائے 
 لینل یا ہے غلط ترجہ جوانی کا آپ اگر ہے۔ موجود یام فاتونی صختح کا آپ یہ کہ کریں خنک کرم تراہ تو ہے، لینل تر سیٹ

ابھائیں۔ اوتر ہابھ اپنا تو ہے درج غلط یام کا آپ تر
:گا کہے یگران کا آپ

 سے جاموشی لتے کے میٹ خند کرم تراہ تو ہے، دیا بھر میں سیٹ جوانی اپنی معلومات دیگر اور یام صختح اپنا ئے آپ اگر
ہوں۔ کریا ہداپت کی بھرئے قنلڈز مظلویہ تر سیتوں جوانی کی ان کو طلبہ دوشرے میں کہ یک جب ئییھیں

:گا کہے یگران کا آپ نعد کے اس
قفے، اگر بھریں۔ یام فاتونی مکمل اپنا میں 1 قنلڈ ابھی  تراہ تو ہیں خصہ کا یام کے آپ غالمات جذقی یا یسایات، کے رنط و
نقینی بھریں۔ یلنلے متعلقہ بھر کریں، ترپٹ حروف جلی تڑے سیھی میں جاتوں کریں۔ سامل انہیں کرم

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

:گا کہے یگران کا آپ کنلتے، 2 قنلڈ
 واال ہندسوں 6 ہمارا میں 2 قنلڈ تو ہیں، جائے میں اسکول اس آپ اور ہے، ضرورت کی کرئے مکمل 2 قنلڈ کو آپ اگر

متے نعد کے کرئے مکمل کریں۔ تر کو یلنلوں متعلقہ اور کریں ترپٹ _______ کوڈ اسکول دیکھیں۔ طرف کی سا
 کنلتے کرئے درج میں 2 تمیر قنلڈ میں ابھائیں۔ ہابھ اپنا تو ہیں تڑھتے سکول تر گھر یا تڑھتے نہیں میں سکول اس آپ اگر

گا۔ آؤں یاس کے آپ کرئے فراہم کوڈ درست
:گا کہے یگران کا آپ لتے، کے 4 اور 3 تمیر قنلڈ

ہتے کریا مکمل 4 اور 3 قنلڈ آپ آاگر  "yes "لتے کے میں یلنلے ہے، کی تڑھانی میں اسکول اس ئے آپ اور ہیں، جا

 اس سے یافاغدگی آپ اگر کریں۔ ترپٹ اسییٹ اور شہر یام، کا اسکول ہمارے میں 4 قنلڈ اور کریں تر میں 3 قنلڈ') ہاں('
پتے اور ہویا، الگو تر آپ جو بھریں یلنلہ وہ تو کرئے میں 3 قنلڈ ، ہیں جائے نہیں میں اسکول  قنلڈ معلومات کی اسکول ا

ابھائیں۔ ہابھ اپنا تو ہے بھریا کنا کہ ہو یہ معلوم تر طور درست کو آپ اگر کریں۔ ترپٹ میں 4
:گا کہے یگران کا آپ کنلتے، 5 قنلڈ

پتے ہوئے، کرئے شروع سے کالم نہلے طرف یائیں تو، ہے جالی 5 قنلڈ اگر  تمیر سناخنی کے غلم طالب کے اسییٹ ا
 ہے۔ سکنا مل میں کوئے یائیں اوتر کے لینل تمیر سناخنی غلم طالب اسییٹ اپنا کو آپ کریں۔ تر یلنلہ اور ترپٹ میں
 اگر کریں۔ درج ہندسے ضرف نغیر دئے جگہ میں پتچ اور کریں یہ سامل انہیں تو ہیں حروف میں تمیر سناخنی کے آپ اگر

متے نعد کے کرئے مکمل ابھائیں۔ اوتر ہابھ اپنا مہریانی تراہ ہو، یہ پبہ تمیر سناخنی غلم طالب اسییٹ اپنا کو آپ  کی سا
دیکھیں۔ طرف

:گا کہے یگران کا آپ کنلتے، 6 قنلڈ
پتے میں 6 قنلڈ تو ہے، جالی 6 قنلڈ اگر کریں۔ ُتر یلنلہ لتے کے گریڈ موجودہ ا
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:گا کہے یگران کا آپ کنلتے، 7 قنلڈ
 مہیتے تر، کاپتوں جوانی والی ترپٹ تڑے ہونی۔ پندایش کی آپ میں جس بھریں یلنال کا مہیتے اس تو ہے، جالی 7 قنلڈ اگر
 دن کے پندایش اپنی نعد، کے اس ہے۔ ہندسہ 1 ضرف میں مہیبہ اگر کریں، شروع سے صقر بھریں، میں ہندسوں کو

 سال کے پندایش اپنی نعد کے اس کریں۔ آغاز سے صقر تو ہو جھویا سے 10 دن اگر نیز لکھیں تمیر واال ہندسوں 2 کنلتے
متے نعد کے کرئے مکمل اور بھریں یلنلے متعلقہ لکھیں۔ ہندسے 2 آحری کنلتے دیکھیں۔ طرف کی سا

:گا کہے یگران کا آپ کنلتے، 8 قنلڈ
لگائیں۔ یسان تر یلنلے صختح میں 8 قنلڈ تو ہے، جالی 8 قنلڈ اگر
:گا کہے یگران کا آپ قنل، سے کرئے نقسیم کنائیں امتحانی
 کو آپ نعد کے ہوئے خیم امتحان تو ہیں، کرنی ُتر قنلڈز کونی اور میں خصے امتحانی عیر کے سیٹ جوانی اپنی کو آپ اگر

گا۔ ملے موقع کا اس

تقسیم کی کباب امتحابی1.3
:گا کہے یگراں کا آپ اب

لتے مت انہیں کہوں یہ میں یک جب گا۔ کروں نقسیم کنائیں امتحانی کی آپ اب میں گا۔ کھو
کھے جاری یات طرح اس یگران کا آپ :گا ر

کریں۔ درج اسے تو ہو یام درمنانی اگر اور یام نہال یام، اجینامی اپنا اور دیں یلٹ اسے تو ملے کناب امتحانی اپنی کو آپ جب
 روم امتحانی کا کمرے اس اور ، ______________________________یام اور ______ کوڈ کا اسکول اس بھر
ہے۔ کنا توسٹ لتے کے آپ ئے میں جو کریں، ترپٹ) ____________________ یام یا (کوڈ
:گا کہے یگران کا آپ نعد کے اس

 تڑھنا آپ جب ہیں۔ معلومات اہم سے جوالے کے سکوریگ اور کرئے زد یسان کو جوایات میں اس تڑھیں۔ کور تچھال اب
متے کرم تراہ تو لیں کر مکمل دیکھیں۔ طرف کی سا
ہتے توجھنا سوال کونی سے جوالے کے اس ہے تڑھا کچھ جو ئے آپ ہیں؟ جا

:گا دے ہدایات اضاقی لتے کے کرئے زد یسان کو جوایات کر کہہ یہ یگران کا آپ
پتے آپ کہ ہے اہم یہ  سکے۔ جا دیا سکور کو سیٹ جوانی کی آپ یاکہ کریں عمل تر ہدایات کنلتے کرئے زد یسان جوایات ا

نقینی یاکہ گا کروں یاکند کی نکات ترین اہم میں
سنیں۔ سے دھنان کرم تراہ ہیں۔ واصح وہ کہ سکے جا پنایا 

پتے میں سیٹ جوانی▪  سکتے کر استعمال کناب امتحانی اپنی لتے کے کام ردی ہر آپ کریں۔ زد یسان جوایات سیھی ا
 ہے سکنا جا دیا سکور ہی کو جوایات گتے کتے زد یسان میں سیٹ جوانی ضرف لنکن ہیں،

 انہیں یاس کے آپ کہ یہ االا
ہو۔ متظوری کی College Board کنلتے کرئے زد یسان میں کناب امتحانی

 سکتے کر نہیں میتفل جوایات میں سیٹ جوانی سے کناب امتحانی اپنی آپ نعد، کے ہوئے اغالن کا ہوئے خیم وقت▪
ہیں۔ سکتے بھر یلنلے ہی یہ
نقینی کریا استعمال پنیسل 2 تمیر▪

کریں۔ مت استعمال پنیسل منکیتکل یا پنیسل ریگین ئین، پنائیں۔ 
نفے مکمل اور گہرے کو یلنلوں موجود تر سیٹ جوانی اور کریں زد یسان جواب ہی 1 کنلتے سوال ہر▪ بھریں۔ سے طر
 یسایات کے یالوجہ میں سیٹ جوانی کی آپ پنائیں۔ مت یسایات کونی اور میں سیٹ جوانی اپنی غالوہ کے جوایات▪

گے۔ کریں مداجلت میں سکوریگ
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ہے۔ سکنا جا دیا اسکور تر طور کے جواب مقصود کو منائے تر طور یامکمل منائیں۔ تر طور مکمل تو ہیں، منائے آپ اگر▪
پتے کو طلنا جن :گے کہیں یگراں کے آپ میں یارے کے ان ہے، مل متظوری کی کرئے رنکارڈ جوایات میں توک امتحان ا

پتے کو آپ اگر پتے تو ہے ملی متظوری کی کرئے رنکارڈ میں کناب امتحانی جوایات ا پتے میں کناب امتحانی ا  کردہ میتخب ا
یا یدل ارادہ کا آپ اگر پنائیں۔ داترہ تر جواب 1 ضرف کنلتے سوال ہر پنائیں۔ داترہ تر حروف  جد کی کوشش اپنی ہے جا

منائیں۔ تر طور مکمل یک
کریں مکمل معلومات کی امتحان پر شیٹس جوابی
:گا کہے یگران کا آپ کنلتے،) قسم کی امتحان( Test Type ،9 تمیر قنلڈ

 اگر ہے۔ ہوا کنا تحرتر بھی تر تورڈ میں کہ جو بھریں کو یلنلے کے اس ہیں رہے لے امتحان جو آج آپ میں، 9 تمیر قنلڈ
ابھائیں۔ ہابھ اپنا تو ہے بھریا کو یلنلے کس کے امتحان کہ ہو یہ معلوم تر طور درست کو آپ

:گا کہے یگراں کا آپ ، لتے کے )کوڈ فارم( Form Code ،A قنلڈ
پتے یا ( کریں یالش A قنلڈ تر یشت کے کانی جوانی اپنی  تر یشٹ کی توک ئیشٹ اپنی ۔)16 صفچہ کا کانی جوانی لمنی ا

Form Code )کوڈ فارم( کریں۔ یالش Form Code )ٰیشٹ کے آپ یہ جیسے کریں کانی طرح اشی یالکل کو )کوڈ فارم 
 کرم ترائے تو لیں کر خیم آپ جب کریں۔ ُتر کو یلنلوں مناسب اور ہے، ہویا طاہر میں اے قنلڈ تر سیٹ جوانی کے

متے  دیکھیں۔ طرف کی سا
:گا کہے یگراں کا آپ ، لتے کے )ڈی آنی ئیشٹ( Test ID ،B قنلڈ

 Test ID تر کانی جوانی اپنی. کریں یالش )ڈی آنی ئیشٹ( Test ID لتے کے B قنلڈ تر یشٹ کی توک ئیشٹ اپنی

 جاتوں مناسب اور ہے، ہویا ظاہر میں B قنلڈ کے توک ئیشٹ کے آپ کہ جیسا کریں کانی ہی و؛سے )ڈی آنی ئیشٹ(
متے کرم تراہ تو لیں کر خیم آپ جب. کریں تر تو  دیکھیں۔ طرف کی سا
:گا کہے یگراں کا آپ ، لتے کے )تمیر شیریل یک ئیشٹ( Test Book Serial Number ،C قنلڈ

 Test Book میں کوئے دائیں اوتری ۔ فارمیٹ ئیشٹ دوشرے یا شرورق کا کناب امتحانی اپنی لتے، کے C قنلڈ

Serial Number )قنلڈ کی سیٹ جوانی اپنی سمار تمیر اپنا کریں۔ یالش )تمیر شیریل یک ئیشٹ C اور کریں درج میں 
بھریں۔ کو یلنلوں متعلقہ

:گا کہے یگران کا آپ تو گے لیں کر مکمل C یا A قنلڈز طلنا جب
پتے  اور ،)ڈی آنی ئیشٹ( Test ID ،)کوڈ فارم( Form Code لتے، کے تختے سے دسوارتوں میں خصول کے اسکور ا

Test Book Serial Number )نقینی یہ یاکہ کریں خنک کو قنلڈز والے )تمیر شیریل یک ئیشٹ
 آپ کہ سکے جا پنایا 

نفے صختح انہیں ئے  ہے۔ کنا درج سے طر
:گا کہے یگران کا آپ تو ہے رہا کر استعمال کوڈز کے امتحان کمرہ سکول کا آپ اگر

 کنا توسٹ لتے کے آپ ئے میں جو ، ______کریں، ُتر کوڈ روم امتحانی کا ہندسوں 3 میں، D قنلڈ کے سیٹ جوانی اپنی
ہے۔
نواپیٹس آخری پہلے سے امتحان
:گا کہے یگراں کا آپ لتے، کے طلناء سارے

گے۔ دیں کر شروع امتحان میں میٹ خند یس آپ نعد کے لیتے تڑھ ہدایات خیمی کچھ میرے
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پتے امتحان  سیٹ جوانی اپنی کو آپ اگر رکھیں۔ کے کر جینا تر ڈیسک کو کناب امتحانی اور سیٹ جوانی اپنی دوران، کے د
 جوانی اپنی آپ کہ جلے پبہ یہ کو آپ یا ہو غاپب صفچہ کونی کہ جیسے ہو معلوم حرانی کچھ سے جوالے کے کناب امتحانی یا

ابھائیں۔ ہابھ اپنا تو بھے رہے لکھ جوایات میں سنکشن غلط کے سیٹ
جاہنیں۔ جانی لے نہیں یاہر بھی کیھی سے امتحان کمرہ کنائیں امتحانی اور سنیس جوانی

قفے کو آپ دوران کے امتحان ہے۔ مختص سے اعینار کے سنکشن وقت میں امتحان  کمرے اس آپ میں جن گے ملیں و
ہیں۔ سکتے کر استعمال روم واش یا ہیں سکتے کھا وعیرہ اسینکس کر جا یاہر سے

کھے جاری یات طرح اس یگران کا آپ :گا ر
نقینی یاکہ گا لگاؤں بھی جکر کا کمرے نعد دتر بھوڑی ہر میں

 ہے۔ رہا کر کام تر سنکشن درست کونی ہر کہ سکوں پنا 
SAT ،نہیں اجازت کی جائے تر سنکشن اگلے کو آپ ہیں۔ سکتے کر کام تر سنکشن ہی 1 ضرف میں وقت ایک آپ کنلتے 

نقینی یہ لہذا ہیں، غادی آپ کے جس ہے ہوسکنا مخنلف سے اس یہ جائے۔ یہ کہا کہ یک جب ہے
 آگے کہ پنائیں 

کرلیں۔ خیم ہی جلد کو سنکشن موجودہ آپ اگرجہ تڑے، دیکھنا وایس طرف کی سنکشن دوشرے کسی یا تڑھیں یہ
پنا جواب کا سوال ہر اور کریا کوشش نہیرین اپنی نقینی کا جواب درست کو آپ جاہے رکھیں یاد د

 غلط ہو۔ یہ غلم تر طور 
گے۔ جائیں کائے نہیں تواپنیس کے آپ تر جوایات
 یاہر سے کمرے کروں یہ ترجاست کو آپ میں یک جب اور رہیں ئییھے تر جگہ اپنی کرم تراہ نعد، کے ہوئے خیم امتحان

ہتے توجھنا سوال کونی آپ اگر نکلیں۔ یہ ہیں۔ سکتے توجھ ابھی تو ہیں جا

ہدایات کی شرورق1.4
ہے۔ ترجمہ کا شرورق کے کناب امتحانی کی آپ ذیل مندرجہ

دہاپباں یاد اہم
کریں۔ یہ استعمال ئین یا پنیسل منکیتکل 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 کریا سییر سابھ کے کسی جوایات یا 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۔ جابی لے پہیں یاہر سے کمرے کباب امتحابی یہ ہی ہے۔ ممنوع اشتعمال یا تقل محاز غیر کی حصے بھی کسی کے کباب امتحابی اس جا

 ©2021 College Board۔ College Board، SAT اور acorn لوگو کا College Board ہیں۔ مارکس تریڈ سدہ رجسیر کے
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ہدایات کی کور پچھلے1.5
 سیٹ جوانی یا کناب امتحانی یلکہ نہیں، میں دسناوتز اس کو آپ تو جائے، دی ہداپت جب ہے۔ ترجمہ کا کور تچھلے کے کناب امتحانی کی آپ ذیل مندرجہ

ہیتے۔ لکھنا میں جا
آپ کا یام
(جلی حروف میں) اجینامی یام نہال یام درمنانی یام

سکول
اسکول کا کوڈ سکول کا یام کمرۂ امتحان کا کوڈ / یام

SAT
ہدایات عمومی

ہیں۔ سکتے کر کام تر سنکشن ہی ایک ضرف میں وقت ایک آپ▪
 اس تو ہیں، لیتے کر مکمل سنکشن کونی نہلے سے جائے کتے اغالن کا ہوئے خیم وقت آپ اگر▪

پتے میں سنکشن سکتے۔ جا نہیں تر سنکشن اور کسی آپ لیں۔ کر خنک کو کام ا
کریا زد ٹشان جوایات

نفے درست کو سیٹ جوانی اپنی▪ نقینی کریا زد یسان سے طر
پنائیں۔ 

مکمل کا یسان: یامکمل کے یسایات:

ہیتے۔ کرنی استعمال ئیسل 2 تمیر کو آپ▪ جا
کریں۔ زد یسان جواب ہی ایک ضرف سے دھنان لتے کے سوال ہر▪
نقینی بھریا تر طور مکمل اور گہرے کو یلنلے تورے▪

پنائیں۔ 
ڈالیں۔ مت یسان کونی وجہ یال میں سیٹ جوانی اپنی▪
 تر طور کے جواب مقصود کو منائے تر طور یامکمل منائیں۔ تر طور مکمل تو ہیں، منائے آپ اگر▪

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

کریا اشتعمال کباب امتحابی اپنی
 میں کناب امتحانی اپنی آپ یاہم ہیں، سکتے کر استعمال لتے کے کام فالتو کو کناب امتحانی آپ▪

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

ہیں۔ سکتے بھر یلنلے ہی یہ سکتے کر نہیں میتفل
 کناب ہی یہ سکتے، نہیں ہنا یا سکتے کر یہ کو خصوں کے صفچہ یا صفچہ کسی کے کناب اس آپ▪

ہیں۔ سکتے جا لے یاہر سے امتحان کمرہ کو سیٹ جوانی یا
اسکوریگ

گا۔ ملے تواپیٹ ایک کو آپ لتے، کے جواب درست ہر▪
 جواب کا سوال ہر کو آپ لہذا گے؛ جائیں کائے نہیں تواپنیس کے آپ لتے کے جوایات غلط▪

پتے ہیتے کرنی کوشش کی د نقینی کا جواب درست کو آپ جاہے جا
ہو۔ بھی یہ غلم تر طور 

اہم
ئے کے کباب امتحابی کی آپ کوڈز ذیل مبدرجہ  اپہیں ہیں۔ متفرد ل

 طرح جس اور کریں تقل میں B اور A قبلڈز کے شیٹ جوابی اپنی
 بھریں۔ کو یلبلوں متعلقہ طرح اسی عین ہے گبا دکھایا

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

کہے۔ یہ کو کرنے اٹشا سے آپ یگران کا آپ کہ یک جب کھولیں مت کباب یہ
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ئے کے کمروں مشیرکہ غیر2 اسکرپٹ معباری ل
امتحان کا پڑھئے: 1 شبکشن2.1

قفے کے میٹ 5 میں آحر کے سنکشن میں جس ہے، میٹ 65 وقت معناری کا 1 سنکشن  سدہ متظور آپ اگر ہیں۔ ہوئے و
قفے اور اوفات کے آپ تو ہیں رہے دے امتحان سابھ کے گتحایش پتے کرم تراہ ہیں۔ سکتے ہو مخنلف و  سے جاپب کی یگران ا
ہے۔ ہویا طاہر ترجمہ کا ہدایات کی کناب امتحانی نعد کے ہدایات زیانی سدہ ترجمہ سنیں۔ سے دھنان کو اغالیات والے جائے تڑھے
:گا کہے یگران کا آپ تو ہوں پنار سب جب

 یاس کے آپ تو کردیں، شروع ہم جب یار ایک گے۔ کریں شروع لینا امتحان سے امتحان کے مظالعہ ،1 سنکشن ہم

تمے کے سیشن لتے۔ کے کرئے کام تر 1 سنکشن ہوگا میٹ 65 تصر ایک ہمیں نعد کے جا  اسنارٹ میں گا۔ ملے وققہ مخ
ستےمیں آدھے کے سنکشن آپ جب اور گا، کروں توسٹ یائم اسناپ اور  گا جائے رہ یاقی میٹ 5 جب اور گے ہوں را

گا۔ دوں پنا کو آپ میں
 سیٹ جوانی اپنی کریں۔ مت شروع کام کہوں یہ میں یک جب جائیں۔ تر 1 تمیر سنکشن کر کھول سیٹ جوانی اپنی کرم تراہ
پتے میں 1 تمیر سنکشن کے سیٹ جوانی رکھیں۔ کے کر جینا تر ڈیسک کو کناب امتحانی اور  نقینی کریا زد یسان جوایات ا

 میں نعد سوال کونی آپ اگر ہیں۔ میں جگہ درست کنلتے سوال سدہ تمیر ہر جوایات کے آپ کہ لیں کر خنک اور پنائیں
نقینی جھوڑیا جالی سظر کی اس میں سیٹ جوانی تو ہیں، جھوڑئے لتے کے کرئے مکمل

 پندیل جواب اپنا آپ اگر پنائیں۔ 
منائیں۔ سے طرح توری یک جد ممکبہ اسے تو ہیں، کرئے

 کرسکتے خنک کام اپنا میں سنکشن اس آپ تو، ہیں ہوجائے فارغ قنل سے اغالن کے اجینام کے وقت میرے آپ اگر
 کائے نہیں تواپنیس کے آپ تر جوایات غلط کرسکتے۔ نہیں شرکت میں خصے دوشرے کسی کے امتحان آپ لنکن ہیں،

پتے جواب کا سوال ہر لہذا گے، جائیں نقینی 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 ہدایات کھولیں۔ 1 سنکشن کے کناب کی امتحان ا
ہیں۔ سابھ کے
:گا کہے یگراں کا آپ لتے، کے کرئے شروع امتحان

اب۔ ہے ہویا شروع وقت
دوران کے شبکشن2.1

:گا کہے یگراں کا آپ نعد کے میٹ 30
ہیں۔ یاقی میٹ 35 کنلتے 1 تمیر سنکشن یاس کے آپ

:گا کہے یگراں کا آپ نعد کے میٹ 60
ہیں۔ یاقی میٹ 5 کنلتے 1 تمیر سنکشن یاس کے آپ

:گا کہے یگران کا آپ نعد کے میٹ 65 عین
دیں۔ رکھ پتچے پنیسل اپنی اور دیں روک کریا کام



SAT Test Directions Translated into Urdu for Students SAT 12ہدایات امتحان

ہدایات کی کباب امتحابی 1 شبکشن2.1
ہے۔ ترجمہ کا ہدایات موجود میں آغاز کے 1 تمیر سنکشن کے کناب امتحانی کی آپ ذیل مندرجہ

)وقت معباری (سواالت 52 میٹ، 65
ئے جواب کا سواالت موجود میں شبکشن اس پ ئے د جائیں۔ پر 1 نمیر شبکشن کے شیٹ جوابی اپنی کبل

ہدایات
 اقیناس نعد، کے تڑھتے کو جوڑے یا اقیناس ہر ہیں۔ سواالت کنی نعد کے جوڑے کے اقیناسات یا اقیناس ہر موجود میں ذیل

 گنا کنا اسارہ طرف کی جس یا ہے گنا کنا پنان جو میں) گراف یا ئینل کہ جیسا (نقسے بھی کسی گتے دئے سابھ اور اقیناسات یا
کریں۔ میتخب جواب نہیرین کا سوال ہر تر ئیناد کی اس ہے

تعد کے 1 شبکشن2.1
:گا کہے یگراں کا آپ لتے، کے طلنا سیھی

 کر پند کناب امتحانی اپنی ہے۔ کنا پند کریا کام ئے آپ تر جس رکھیں تر صفچے اس کے کناب امتحانی کو سیٹ جوانی اپنی
دیں۔ جھوڑ تر ڈیسک اپنی اسے کے

قفے :گا کہے یگران کا آپ لتے، کے و
قفے کے میٹ-10 ہم اب :لیں سن سے دھنان صوانط و فواید یہ کرم تراہ گے۔ رکیں لتے کے و

قفے اور کسی یا میں وققہ اس دوران کے امتحان▪  کسی ہی یا کریں یہ خیت یات متعلق سے سواالت کے امتحان میں و
کریں۔ استعمال کا ڈتوایس الکیرایک کے قسم

جائیں۔ میں الحال پیت یا داالن، غالفوں، مخصوص ضرف تو ہو ضرورت کی جھوڑئے کمرہ کو آپ اگر▪
ہے۔ میں غالفوں مخصوص ضرف اجازت کی مشرویات اور سینکس▪
کریں۔ یہ خیت یات میں ہال اور کریں خنال کا طلنا والے کرئے کام میں کمروں دیگر کرم تراہ▪

گے۔ دیں کر شروع دویارہ امتحان نعد کے میٹ 10 عین ہم
قفے :گا کہے یگراں کا آپ تر، اجینام کے و

پتے کہوں یہ میں یک جب رکھیں۔ یشرنف تر یششت اپنی کرم ترائے کھولیں۔ یہ سنکشن کونی کا امتحان ا

پبان کا شبد2.2
:گا کہے یگران کا آپ تو گے جائیں ہو پنار طلنا سیھی جب

 امتحان کمرہ آپ میں جال بھی کسی کہ ہیں کرئے انفاق سے اس آپ تو ہیں کروائے جمع سیٹ جوانی اپنی آپ جب
نعے بھی کسی یا گے دیں نہیں کو کسی انہیں گے، جائیں کر لے نہیں سواالت امتحانی سے  خیت یات تر ان سے ذر

نقینی یہ مقصد کا شرانط ان انیرپیٹ۔ یا پتعامات مینی منل، ای یالتحدید یاہم یسمول گے کریں نہیں
 سیھی کہ ہے پنایا 

 کی ذکر میں SAT School Day Student Guide جو شرانط ساری ملے۔ تحریہ مساوی اور متصفایہ کا امتحان کو طلنا
ہے۔ دسیناب تر sat.org کے الین آن اور ئیسیر SAT School Day تمام ہیں گنی

http://sat.org
http://sat.org
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 اور جائیں تر خصے تچھلے کے سیٹ جوانی اپنی رکھیں۔ پند کناب امتحانی اپنی یاہم نکالیں یاہر سیٹ جوانی اپنی
Certiifcation Statement )نعد، کے تڑھتے نیراگراف کا شرانط میں خصے تحلے دیکھیں۔ قنلڈ کی) پنان کے سند 

پتے کو پنان پتے بھر ہیں۔ درست دوتوں خط رواں یا جلی کریں، نفل میں لکھانی طرز کے معمول ا  دستخط کا یام مکمل ا
پتے ہیں۔ کرئے تر دسناوتز شرکاری کسی آپ کہ جیسے کریں  کے کرئے مکمل کریں۔ درج یارتخ کی آج نعد، کے دستخط ا

متے نعد دیکھیں۔ طرف کی سا
 کہ یہ کریں، تقل میں ایگرپزی پبان ہے۔ پرجمہ کا پبان کے شبد موجود پر حصے پچھلے کے شیٹ جوابی کی آپ ذیل مبدرجہ
ئے دنے پہاں کو۔ پرجمے گ

 SAT School Day کہ ہوں کریا وغدہ اور ہے درج تر کانی جوانی یام کا جس ہوں شخص وہ میں کہ ہوں کریا نصدتق میں

Student Guide میں SAT گا۔ کروں عمل تر صوانط و شرانط کے

امتحان زیابی اور پحرپری: 2 شبکشن2.3
 اور اوفات کے آپ تو ہیں رہے دے امتحان سابھ کے گتحایش سدہ متظور آپ اگر ہے میٹ 35 وقت معناری کا 2 سنکشن

قفے پتے کرم تراہ ہیں۔ سکتے ہو مخنلف و  سدہ ترجمہ سنیں۔ سے دھنان کو اغالیات والے جائے تڑھے سے جاپب کی یگران ا
ہے۔ ہویا طاہر ترجمہ کا ہدایات کی کناب امتحانی نعد کے ہدایات زیانی
:گا کہے یگران کا آپ تو ہوں پنار سب جب

 میٹ 35 یاس کے آپ گے، کریں شروع ہم یار ایک گے رکھیں جاری امتحان کا زیان اور لکھنا سابھ، کے 2 سنکشن ہم
 میں سنکشن اس میں جب 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 یاقی میٹ 5 جب اور گے ہوں تر را
پتے  امتحانی اور سیٹ جوانی اپنی کریں۔ مت شروع کام کہوں یہ میں یک جب کریں۔ یالش 2 سنکشن تر ترچے جوانی ا

پتے میں 2 تمیر سنکشن کے سیٹ جوانی رکھیں۔ کے کر جینا تر ڈیسک کو کناب نقینی کریا زد یسان جوایات ا
 خنک اور پنائیں 

ہیں۔ میں جگہ درست کنلتے سوال سدہ تمیر ہر جوایات کے آپ کہ لیں کر
 کرسکتے خنک کام اپنا میں سنکشن اس آپ تو، ہیں ہوجائے فارغ قنل سے اغالن کے اجینام کے وقت میرے آپ اگر

کرسکتے۔ نہیں شرکت میں خصے دوشرے کسی کے امتحان آپ لنکن ہیں،
پتے اب کریں۔ شروع کام اور تڑھیں ہھایات. کھولیں 2 سنکشن کے کناب کی امتحان ا
:گا کہے یگراں کا آپ لتے، کے کرئے شروع امتحان

اب۔ ہے ہویا شروع وقت
دوران کے شبکشن2.3

:گا کہے یگراں کا آپ نعد کے میٹ 15
ہیں۔ یاقی میٹ 20 کنلتے 2 تمیر سنکشن یاس کے آپ

:گا کہے یگراں کا آپ نعد کے میٹ 30
ہیں۔ یاقی میٹ 5 کنلتے 2 تمیر سنکشن یاس کے آپ

:گا کہے یگران کا آپ نعد کے میٹ 35 عین
دیں۔ رکھ پتچے پنیسل اپنی اور دیں روک کریا کام
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ہدایات کی کباب امتحابی 2 شبکشن2.3
ہے۔ ترجمہ کا ہدایات موجود میں آغاز کے 2 تمیر سنکشن کے کناب امتحانی کی آپ ذیل مندرجہ

)وقت معباری (سواالت 44 میٹ، 35
ئے جواب کا سواالت موجود میں شبکشن اس پ ئے د جائیں۔ پر 2 نمیر شبکشن کے شیٹ جوابی اپنی کبل

ہدایات
 نہیر کو اظہار کے خناالت کہ ہوگا کریا غور تر اس کو آپ کنلتے سواالت کچھ ہیں۔ سواالت کنی سابھ کے اقیناس ہر میں ذیل

 جملے کہ ہوگا کریا غور یہ کو آپ کنلتے، سواالت دیگر ہے۔ سکنا جا لکھا دویارہ اسے کے کر پندیلناں کنا میں نیراگراف کنلتے پنائے
 نیراگراف ہے۔ سکنی جا کی ترمیم طرح کس میں نیراگراف کنلتے کرئے اضالح کی غلطتوں کی اوفاف رموز یا استعمال ترپیب، کی
 اور ہوئے کرئے یانی نظر آپ خنہیں ہیں سکنی ہو) گراف یا ئینل کہ جیسے (نصاوتر زاید سے ایک یا ایک سابھ کے سوال یا

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

 پآ اگر کریں میتخب میں صورت اس کو اجینار اس ہے۔ سامل آیشن کا ”)NO CHANGE" (“نہیں پندیلی کونی" میں
ہتے توں کا جوں کو خصے متعلقہ کے نیراگراف اپتحاب نہیرین کہ ہوں سمچھتے پنا ر ہے۔ د

تعد کے 2 شبکشن2.3
:گا کہے یگراں کا آپ لتے، کے طلنا سیھی

 کر پند کناب امتحانی اپنی ہے۔ کنا پند کریا کام ئے آپ تر جس رکھیں تر صفچے اس کے کناب امتحانی کو سیٹ جوانی اپنی
دیں۔ جھوڑ تر ڈیسک اپنی اسے کے

پہیں کبلکولییر کوبی امتحان۔ کا ریاضی: 3 شبکشن2.4
قفے کے میٹ 5 میں آحر کے سنکشن میں جس ہے، میٹ 25 وقت معناری کا 3 سنکشن  سدہ متظور آپ اگر ہیں۔ ہوئے و
قفے اور اوفات کے آپ تو ہیں رہے دے امتحان سابھ کے گتحایش پتے کرم تراہ ہیں۔ سکتے ہو مخنلف و  سے جاپب کی یگران ا
ہے۔ ہویا طاہر ترجمہ کا ہدایات کی کناب امتحانی نعد کے ہدایات زیانی سدہ ترجمہ سنیں۔ سے دھنان کو اغالیات والے جائے تڑھے
:گا کہے یگران کا آپ تو ہوں پنار سب جب

 کریں شروع ہم جب یار ایک ہے۔ کے کلکولییر نغیر امتحان کا ریاضی گے، رکھیں جاری امتحان سابھ کے 3 سنکشن ہم
تمے کے سیشن لتے۔ کے کرئے کام تر 3 سنکشن ہوگا میٹ 25 یاس کے آپ گے، تصر ایک ہمیں نعد کے جا  وققہ مخ
ستےمیں آدھے کے سنکشن آپ جب اور گا، کروں توسٹ یائم اسناپ اور اسنارٹ میں گا۔ ملے  5 جب اور گے ہوں را

 گا۔ دوں پنا کو آپ میں گا جائے رہ یاقی میٹ
:گا کہے یگران کا آپ

پتے  امتحانی اور سیٹ جوانی اپنی کریں۔ مت شروع کام کہوں یہ میں یک جب کریں۔ یالش 3 سنکشن تر ترچے جوانی ا
پتے میں 3 تمیر سنکشن کے سیٹ جوانی رکھیں۔ کے کر جینا تر ڈیسک کو کناب نقینی کریا زد یسان جوایات ا

 خنک اور پنائیں 
ہیں۔ میں جگہ درست کنلتے سوال سدہ تمیر ہر جوایات کے آپ کہ لیں کر
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 کے سواالت ان ہیں۔ جوایات کردہ پنار کے طلناء سواالت کچھ آحری لنکن ہیں، جامل کے اپتحاب متعدد سواالت ئیسیر
 سے 4 بھی کیھی کنلتے کرئے رنکارڈ جواب اپنا کو آپ ہیں۔ موجود میں کناب امتحانی کی آپ ہدایات کی کرئے ُتر کو جوایات

کریں۔ یہ استعمال جگہیں 4 جوایات کچھ کہ ہے ممکن اگرجہ ہوگی نہیں ضرورت کی جگہوں زیادہ
:گا کہے یگران کا آپ نعد کے اس

 تراہ ہوگی نہیں اجازت کی کرئے استعمال کلکولییر کو آپ میں مرجلہ اس کے امتحان لنکن ہے، سنکشن کا ریاضی یہ اگرجہ
پتے کرم پتے کو کنلکولییر ا  استعمال شہولت ترائے کو کنلکولییر والے قنکشن 4 کو آپ کہ یک جب 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 اجینام کے وقت میرے آپ گر

کرسکتے۔ نہیں شرکت میں خصے دوشرے کسی کے امتحان آپ لنکن ہیں،
کریں۔ شروع کام اور تڑھیں ہدایات کھولیں، 3 سنکشن توک ئیشٹ اپنی اب
:گا کہے یگراں کا آپ لتے، کے کرئے شروع امتحان

اب۔ ہے ہویا شروع وقت
دوران کے شبکشن2.4

:گا کہے یگراں کا آپ نعد کے میٹ 10
ہیں۔ یاقی میٹ 15 کنلتے 3 تمیر سنکشن یاس کے آپ

:گا کہے یگراں کا آپ نعد کے میٹ 20
ہیں۔ یاقی میٹ 5 کنلتے 3 تمیر سنکشن یاس کے آپ

:گا کہے یگران کا آپ نعد کے میٹ 25 عین
دیں۔ رکھ پتچے پنیسل اپنی اور دیں روک کریا کام
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ہدایات کی کباب امتحابی 3 شبکشن2.4
ہے۔ ترجمہ کا ہدایات موجود میں آغاز کے 3 تمیر سنکشن کے کناب امتحانی کی آپ ذیل مندرجہ

)وقت معباری (سواالت 20 میٹ، 25
ئے جواب کا سواالت موجود میں شبکشن اس پ ئے د جائیں۔ پر 3 نمیر شبکشن کے شیٹ جوابی اپنی کبل

ہدایات
 میں کانی جوانی اپنی اور کریں، میتخب جواب نہیرین سے میں اپتحایات کردہ فراہم کریں، جل کو مسنلے ہر ،15-1 سواالت پرانے
 کریں تحرتر جواب میں جاتوں کے کانی جوانی اپنی اور کریں جل کو مسنلے ہر ،20-16 سواالت پرانے کریں۔ تر جائے متعلقہ

پتے کنلتے کام فالتو آپ ہے کریا تر کیسے میں جائے کر جواب کہ 16 دیکھیں ہدایات نہلے سے سوال کرم تراہ  میں کناتچہ امتحانی ا
ہیں۔ سکتے کر استعمال جگہ بھی کونی دسیناب

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

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

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

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

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

جوالہ
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1
2 یلییم ہیتوازال ہییمیٔٔنافق نصوصخخ

ہے۔ 360 غدد کا زاوئے کے جم ایدر کے داترے
ہے۔ 2π غدد کا قظر کے جم ایدر کے داترے
ہے۔ 180 جمع کی پیمایش کی ڈگری کی زاتوں کے منلث
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ہدایات
 جواب میں جایہ اور کریں جل کو مسنلے ،20-16 سواالت پرانے

 ۔ ورق جوانی ہے، گنا کنا پنان میں ذیل کہ جیسا کریں، تحرتر
یا کنا تجوتز یاہم ہے نہیں الزمی اگرجہ.1  اپنا آپ کہ ہے جا

 یالکل یلنلے یاکہ لکھیں میں یاکشز تر یاپ کے کالمز جواب
 ضرف کریڈٹ کو آپ ہو۔ شہولت میں بھرئے تر طور درست

 بھرے تر طور درست یلنلے جب گا ملے میں صورت اس
گے۔ ہوں ہوئے

کریں۔ یہ زد یسان کو یلنلہ زاید سے ایک میں کالم بھی کسی.2
ہے۔ نہیں میں متقی جواب کا سوال کسی.3
 ہیں۔ سکتے ہو جوایات درست زاید سے ایک کے مسایل کچھ.4

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

ہتے۔ / اگر (جا

. . . .

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

 زیادہ میں مفایلہ کے گرڈ کو آپ اگر: جوایات کے اعشاریہ.6
 یا گول یہ تو، ہے ملنا جواب واال اعساریہ سابھ کے ہندسوں

ہتے۔ بھریا ضرور گرڈ تورا میں اس لنکن ہے، ہوسکنا جھویا جا

نفے یہ ہیں: کو گرڈ کرئے کے فایل قتول طر 23

712جواب:2.5جواب:
جواب 

یاکشز میں
لکھیں۔ 

 ئیتچے
  میں گرڈ۔

فریکشن
کی
لکیر

نقطہ
اعساریہ

دوتوں مفامات درست ہیں201 - جواب:
توٹ: 

 آپ کسی بھی کالم میں
پتے جوایات شروع   ا

 کر سکتے ہیں جہاں 
 جگہ اجازت دے۔

 آپ جو کالم استعمال
ہیٔتے۔ پنا جا  جالی جھوڑ د

تعد کے 3 شبکشن2.4
:گا کہے یگراں کا آپ لتے، کے طلنا سیھی

 کر پند کناب امتحانی اپنی ہے۔ کنا پند کریا کام ئے آپ تر جس رکھیں تر صفچے اس کے کناب امتحانی کو سیٹ جوانی اپنی
دیں۔ جھوڑ تر ڈیسک اپنی اسے کے
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قفے :گا کہے یگران کا آپ لتے، کے و
تصر ایک ہم اب قفے مخ  تر مفامات مخصوص ضرف آپ تو ہیں، الئیں اسنینک اگر لتے، کے وقققہ گے۔ رکیں لتے کے و
 غالوہ کے الحال پیت یا داالن، غالفوں، مخصوص ہو، ضرورت کی جھوڑئے کمرہ کو آپ اگر طرح، کی نہلے ہیں۔ سکتے کھا ہی

 کسی ہی یہ کریں یہ خیت یات تر سواالت امتحانی سابھ بھی کے کسی کریں، یہ یائیں میں ہال جائیں۔ مت اور کہیں
کریں۔ استعمال آلہ النکیرویک کا قسم
گے۔ کریں شروع امتحان دویارہ میں میٹ 5 بھنک ہم
قفے :گا کہے یگراں کا آپ تر، اجینام کے و

پتے کہوں یہ میں یک جب رکھیں۔ یشرنف تر یششت اپنی کرم ترائے کھولیں۔ یہ سنکشن کونی کا امتحان ا

کبلکولییر  -امتحان کا ریاضی: 4 شبکشن2.5
 اور اوفات کے آپ تو ہیں رہے دے امتحان سابھ کے گتحایش سدہ متظور آپ اگر ہے میٹ 55 وقت معناری کا 4 سنکشن

قفے پتے کرم تراہ ہیں۔ سکتے ہو مخنلف و  سدہ ترجمہ سنیں۔ سے دھنان کو اغالیات والے جائے تڑھے سے جاپب کی یگران ا
ہے۔ ہویا طاہر ترجمہ کا ہدایات کی کناب امتحانی نعد کے ہدایات زیانی
:گا کہے یگران کا آپ تو گے، جائیں ہو پنار طلنا جب

 یاس کے آپ دیں، کر شروع ہم یار ا؛یک امتحان۔ کا ریاضی سابھ کے کنلکولییر گے، رکھیں جاری امتحان کا 4 سنکشن ہم
کتے اور آغاز میں لتے۔ کے کرئے کام تر 4 سنکشن ہوگا میٹ 55  میں سنکشن میں اور گا، کروں تحرتر اوفات کے ر

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

:گا کہے یگران کا آپ
 ہنادیں کو کور کے قسم ہر مہریانی 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 یاد کریا عمل تر خظوط رہیما ان تو ہیں کرئے استعمال کنلکولییر آپ اگر ہیں جاسکتے دئے

پتے▪ سکیں۔ دیکھ یہ کام کا آپ طلنا دیگر کہ یکڑیں طرح اس یا رکھیں میں توزیشن جینی تر ڈیسک اپنی کو کنلکولییر ا
پتے▪ کریں۔ یہ پنادلہ یا اشیراک کا کنلکولییر ا
پتے انہیں ہے، ئییری یا کلکولییر اپ پنک یاس کے آپ اگر▪ دیں رکھ تر زمین پتچے کے ڈیسک ا
یا ہو حراب کنلکولییر کا آپ اگر▪  میں ابھائیں۔ ہابھ اپنا تو ہے کنلکولییر اپ پنک یا ئییریاں یاس کے آپ اور ہے جا

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

پتے میں 4 تمیر سنکشن کے سیٹ جوانی رکھیں۔ کے کر جینا تر ڈیسک کو کناب نقینی کریا زد یسان جوایات ا
 خنک اور پنائیں 

ہیں۔ میں جگہ درست کنلتے سوال سدہ تمیر ہر جوایات کے آپ کہ لیں کر
 اشی یالکل کو ان ہیں۔ جوایات کردہ پنار کے طلناء سواالت کچھ آحری لنکن ہیں، جامل کے اپتحاب متعدد سواالت ئیسیر
بھا۔ کنا کو سنکشن آحری طرح جس کریں ُتر طرح
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:گا کہے یگران کا آپ
 کرسکتے خنک کام اپنا میں سنکشن اس آپ تو، ہیں ہوجائے فارغ قنل سے اغالن کے اجینام کے وقت میرے آپ گر

کرسکتے۔ نہیں شرکت میں خصے دوشرے کسی کے امتحان آپ لنکن ہیں،
کریں۔ شروع کام اور تڑھیں ہدایات کھولیں۔ یک 4 کو کناب امتحانی اپنی اب،
:گا کہے یگراں کا آپ لتے، کے کرئے شروع امتحان

اب۔ ہے ہویا شروع وقت
دوران کے شبکشن2.5

:گا کہے یگراں کا آپ نعد کے میٹ 25
ہیں۔ یاقی میٹ 30 کنلتے 4 تمیر سنکشن یاس کے آپ

:گا کہے یگراں کا آپ نعد کے میٹ 50
ہیں۔ یاقی میٹ 5 کنلتے 4 تمیر سنکشن یاس کے آپ

:گا کہے یگران کا آپ نعد کے میٹ 55 عین
دیں۔ رکھ پتچے پنیسل اپنی اور دیں روک کریا کام
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ہدایات کی کباب امتحابی 4 شبکشن2.5
ہے۔ ترجمہ کا ہدایات موجود میں آغاز کے 4 تمیر سنکشن کے کناب امتحانی کی آپ ذیل مندرجہ

)وقت معباری (سواالت 38 میٹ، 55
ئے جواب کا سواالت موجود میں شبکشن اس پ ئے د جائیں۔ پر 4 نمیر شبکشن کے شیٹ جوابی اپنی کبل

ہدایات
 کانی جوانی اپنی اور کریں، اپتحاب کا جواب نہیرین سے میں اپتحایات کردہ فراہم کریں، جل کو مسنلے ہر ،30-1 سواالت پرانے

 سوال کریں۔ تر کو جایہ میں کانی جوانی اپنی اور کریں جل کو مسنلے ہر ،38-31 سواالت پرانے کریں۔ تر کو جایہ متعلقہ میں
پتے کنلتے کام فالتو آپ ہے بھریا میں جائے کو آپ جوایات کیسے کہ 31 لیں تڑھ ہدایات نہلے سے  دسیناب میں کناتچہ امتحانی ا
ہیں۔ سکتے کر استعمال جگہ بھی کونی

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

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

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

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

 جس ہے سیٹ تر x اغداد خفتقی سیھی ڈومین کی f قنکشن گتے دئے ہو، گنی کی یہ یسایدہی ترغکس کے اس کہ یک جب.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 یلییم ہیتوازال ہییمیٔٔنافق نصوصخخ

ہے۔ 360 غدد کا زاوئے کے جم ایدر کے داترے
ہے۔ 2π غدد کا قظر کے جم ایدر کے داترے
ہے۔ 180 جمع کی پیمایش کی ڈگری کی زاتوں کے منلث
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ہدایات
پتے اور کریں جل کو مسنلے ہر ،38-31 سواالت پرانے  جواب ا

 درج تر کانی جوانی ہے، گنا کنا پنان میں ذیل کہ جیسا میں، جایہ کو
 کریں۔

یا کنا تجوتز یاہم ہے نہیں الزمی اگرجہ.1  اپنا آپ کہ ہے جا
 یالکل یلنلے یاکہ لکھیں میں یاکشز تر یاپ کے کالمز جواب

 ضرف کریڈٹ کو آپ ہو۔ شہولت میں بھرئے تر طور درست
 بھرے تر طور درست یلنلے جب گا ملے میں صورت اس

گے۔ ہوں ہوئے
کریں۔ یہ زد یسان کو یلنلہ زاید سے ایک میں کالم بھی کسی.2
ہے۔ نہیں میں متقی جواب کا سوال کسی.3
 ہیں۔ سکتے ہو جوایات درست زاید سے ایک کے مسایل کچھ.4

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

ہتے۔ / اگر (جا

. . . .

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

 زیادہ میں مفایلہ کے گرڈ کو آپ اگر: جوایات کے اعشاریہ.6
 یا گول یہ تو، ہے ملنا جواب واال اعساریہ سابھ کے ہندسوں

ہتے۔ بھریا ضرور گرڈ تورا میں اس لنکن ہے، ہوسکنا جھویا جا

نفے یہ ہیں: کو گرڈ کرئے کے فایل قتول طر 23

712جواب:2.5جواب:
جواب 

یاکشز میں
لکھیں۔ 

 ئیتچے
  میں گرڈ۔

فریکشن
کی
لکیر

نقطہ
اعساریہ

دوتوں مفامات درست ہیں201 - جواب:
توٹ: 

 آپ کسی بھی کالم میں
پتے جوایات شروع   ا

 کر سکتے ہیں جہاں 
 جگہ اجازت دے۔

 آپ جو کالم استعمال
ہیٔتے۔ پنا جا  جالی جھوڑ د

 تعد کے 4 شبکشن2.5
:گا کہے یگراں کا آپ لتے، کے طلنا سیھی

کریں۔ پند کناب کی امتحان اپنی رہے۔ اوتر 1 صفچہ کہ کریں پند طرح اس سیٹ جوانی اپنی
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:گا کہے یگراں کا آپ اب
 اگر دیں موڑ طرف کی 16 صفچہ یا (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 اور) ہیں کررہے استعمال کانی جوانی والی ترپٹ تڑی آپ

 ہے۔ ضرورت کی )کوڈ فارم( Form Code یہ لتے کے کرئے اسکور کو امتحان کے آپ ہے۔ کنا ُتر
لتے مکمل بھی قنلڈز C اور B ئے آپ کہ کریں خنک  ضرورت کی مدد میں کرئے مکمل کو قنلڈ بھی کسی کو آپ اگر ہیں، کر

ابھائیں۔ ہابھ اپنا کرم تراہ تو ہو
ئے SAT کے Essay تغیر ئے طلبا والے لی کبل

 تڑھیں۔ طرف کی 24 تر صفچہ تعد کے ہونے خیم امتحان ہے۔ خکا ہو خیم امتحان
Essay سابھ کے SAT ئے ئے طلبا والے لی کبل

کھے جاری سابھ کے وققہ آگلے یگراں کا آپ گا۔ ر
وققہ کا پتچ کے شبکشیز2.5

:گا کہے یگران کا آپ نعد کے گیتے اور لیتے کنائیں امتحانی
یارئے بھکن ہم اب دیں۔ رکھ پتچے کے ڈیسک کنلکولییر اپنا کرم تراہ  سے کمرے آپ گے۔ لیں وققہ کا میٹ 2 کنلتے ا
ہیں۔ سکتے کر خیت یات تر سواالت امتحانی ہی یہ سکتے نکل نہیں یاہر

قفے :گا کہے یگراں کا آپ تر، اجینام کے و
رکھیں۔ یشرنف تر یششت اپنی کرم ترائے

2.6The Essay
 اوفات کے آپ تو ہیں رہے دے امتحان سابھ کے گتحایش سدہ متظور آپ اگر ہے میٹ 50 وقت معناری کا Essay سنکشن

قفے اور پتے کرم تراہ ہیں۔ سکتے ہو مخنلف و  سدہ ترجمہ سنیں۔ سے دھنان کو اغالیات والے جائے تڑھے سے جاپب کی یگران ا
ہے۔ ہویا طاہر ترجمہ کا ہدایات کی کناب امتحانی نعد کے ہدایات زیانی
:گا کہے یگراں کا آپ لتے، کے طلنا سیھی

کھولیں۔ یہ کناب کی Essay اپنی کہوں یہ میں یک جب گا۔ دوں کناب ایک کی Essay کو سب آپ میں اب
کھے جاری یات طرح اس یگران کا آپ :گا ر

 اسے تو ہو یام درمنانی اگر اور یام نہال یام، اجینامی اپنا اور دیں یلٹ اسے تو ملے کناب کی Essay اپنی کو آپ جب
 )یام یا (کوڈ روم امتحانی کا کمرے اس اور ، ______________یام اور _______ کوڈ کا اسکول اس بھر کریں۔ درج

ہے۔ کنا توسٹ لتے کے آپ ئے میں جو کریں، ترپٹ_______ 
:گا کہے یگران کا آپ نعد کے اس

 30 صفچہ ہیں، رہے کر استعمال سیٹ جوانی والی ترپٹ تڑی آپ اگر کھولیں۔ 6 تمیر صفچہ میں سیٹ جوانی اپنی اب

 کوڈ کے Essay Code گا۔ ملے کوڈ کا Essay Code کو آپ تر خصے تچھلے کے کناب کی Essay اپنی کھولیں۔
 نظر تر خصے تچھلے کے کناب کی Essay کے آپ یہ طرح جس کریں نفل میں قنلڈ کی سیٹ جوانی اپنی طرح اشی عین

یل اور ہے رہا آ نفے درست قنلڈ یہ بھریں۔ یلنلہ مما ہیتے جانی کی ُتر سے طر  سکور کو مضمون کے آپ کہ ہے ممکن وریہ جا
جائے۔ دیا یہ
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:گا کہے یگران کا آپ تو جائے مل کناب کی Essay کو طلنا سیھی جب
پتے ہدایات کچھ کو آپ میں اب نقینی یہ جو ہوں واال د

 طور درست کو مضمون کے آپ کہ گی کریں مدد کی آپ میں پنائے 
جائے۔ دیا سکور تر
پتے اور لیتے تویس▪  تر صفچے سظر ئے کریں۔ استعمال صفچہ کا پندی متصویہ سظر ئے کنلتے پندی متصویہ کی مضمون ا

گا۔ جائے دیا نہیں سکور اسے گے لکھیں بھی کچھ جو آپ
 Begin“ کہ ہے لکھا میں جس کریں، شروع لکھنا Essay اپنا تر صفچہ والے الین نہلے تو جائیں ہو پنار آپ جب▪

Your Essay Here") ”اپنا Essay یسان اور صفحات والے سظر ان مضمون اپنا ۔")کریں شروع سے نہاں 
لکھیں۔ ایدر کے جاستوں زدہ

ہتے جھوڑیا جالی صفحات آپ اگر یا ہے نہیں پنیسل یاس کے آپ اگر کریں۔ استعمال پنیسل 2 تمیر▪  آپ تو ہیں جا
گا۔ ملے سکور کا صقر کنلتے Essay کو
ہیتے۔ آیا تورا ایدر کے صفحات کردہ فراہم مضمون کا آپ▪  ')جائیں رک” ('STOP“ لقظ تر صفچے والے الین آحری جا

گی۔ جائے کی نہیں اسکور جیز کونی ہونی لکھی آگے سے تواپیٹ اس کتویکہ لکھیں، یہ بھی کچھ نعد کے
Essay گا کہے یگران کا آپ کنلتے کرئے شروع:

 کے کرئے کام تر سنکشن Essay یاس کے آپ ہیں، کرئے شروع ہم جیسے یار ایک گے۔ جائیں تر Essay ہم اب
ستےمیں آدھے کے سنکشن آپ جب اور گا، کروں توسٹ یائم اسناپ اور اسنارٹ میں گے۔ ہوں میٹ 50 لتے  ہوں را
 جینا تر ڈیسک کو کناب کی Essay اور سیٹ جوانی اپنی گا۔ دوں پنا کو آپ میں گا جائے رہ یاقی میٹ 5 جب اور گے

 رکھیں۔ کے کر
پتے کرم تراہ  ہے۔) "By Jane Doe" کہ جیسا (کریں سامل یام اپنا میں اس ہی یہ اور کریں یہ دستخط تر essay ا
پتے سکور کو مضمون کے آپ سے کرئے ایسا ہے۔ سکنی ہو یاجیر میں د
اب۔ ہے ہویا شروع وقت کریں۔ شروع کریا کام اور جائیں تر سوال کے Essay بھر تڑھیں، ہدایات اب

2.6Essay دوران کے
:گا کہے یگراں کا آپ نعد کے میٹ 25

Essay ہیں۔ یاقی میٹ 25 یاس کے آپ میں سنکشن
:گا کہے یگراں کا آپ نعد کے میٹ 45

Essay ہیں۔ یاقی میٹ 5 یاس کے آپ میں سنکشن
:گا کہے یگران کا آپ نعد کے میٹ 50 عین

 کو سیٹ جوانی اپنی دیں۔ کر پند کناب کی Essay اور سیٹ جوانی اپنی دیں۔ رکھ پتچے پنیسل اپنی اور دیں روک کریا کام
دیں۔ رکھ سابھ کے کناب کی Essay کے کر سندھا
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2.6Essay ئے کباب کی ہدایات کبل
ہے۔ ترجمہ کا ہدایات موجود تر شرورق کے کناب کی Essay کی آپ ذیل مندرجہ

ہدایات
پنا موقع کا دکھائے یہ کو آپ مضمون  کا نیراگراف اور ہیں سکتے سمچھ اسے کر تڑھ کو نیراگراف سے ایداز مؤتر کیتے آپ کہ ہے د

پتے ہیں۔ سکتے لکھ مضمون کے کر تحزیہ ہیتے کریا طاہر یہ کو آپ میں، مضمون ا  واصح ہیں، جکے تڑھ نعور کو نیراگراف آپ کہ جا
ہیتے کریا فراہم تحزیہ متطقی اور ہیتے۔ کریا استعمال درست یالکل کا زیان نیز جا جا

ہیتے جایا لکھا تر سظروں کردہ فراہم میں سیٹ جوانی مضمون کا آپ  کے، صفچے والے پندی متصویہ کے ترچے جوانی ماسوائے جا
پتے اور ہیں کرئے گرتز سے جاستوں جوڑے ہیں، لکھتے تر سظر ہر آپ اگر گا۔ ملے نہیں کاغذ اور کونی کنلتے لکھتے کو آپ  طرز ا

 طرز کے آپ جو گے تڑھیں لوگ وہ تحرتر کی آپ کہ رکھیں یاد ہوگی۔ کاقی جگہ یاس کے آپ تو ہیں رکھتے معفول ساتز کا لکھانی
 تڑھتے کنلتے فارئین وہ ہیں رہے لکھ جو آپ کہ کریں کوشش کی کرئے ترپٹ یا لکھتے طرح اس ہیں۔ نہیں واقف سے لکھانی

ہو۔ التق
دہاپباں یاد

 تر صفحات والے سظر کے سیٹ جوانی اپنی آپ جو گی جائے کی جاتچ کی اشی ضرف لکھیں۔ یہ مضمون اپنا میں کناتچہ اس▪
ہیں۔ لکھتے

گی جائے کی نہیں جاتچ کی essay جارج سے موصوع▪
پچے اس) وقت معباری( میٹ 50 ہیں یاس کے آپ  اور پڑھئے جوالہ میں جواب کے اسارے کردہ فراہم ایدر کے کبا

ئے مضمون لئے۔ کے لکھ

ئے۔ جابی لے پہیں یاہر سے کمرے کباب امتحابی یہ ہی  ممنوع اشتعمال یا تقل محاز غیر کی حصے بھی کسی کے کباب امتحابی اس جا
ہے۔

2.6Essay تعد کے
:گا کہے یگراں کا آپ لتے، کے طلنا سیھی

ہوں۔ رہا لے کنائیں کی Essay کی آپ میں کہ یک جب رہیں ئییھے سے جاموشی کرم تراہ
تعد کے ہونے خیم امتحان2.6

پتے جائے میں گروپ 2 انہیں ہے لنا کر مکمل امتحان ئے طلناء جن  خنہوں طلناء وہ - ہے تڑسکنی ضرورت کی اجازت کی د
ہتے جانی دی اجازت کی جائے نہلے خنہیں (ہوں لتے کر مکمل قنلڈز تمام تر سیٹ جوانی ئے  اپنی ئے خنہوں طلنا وہ اور ،)جا

ہتے کریا پندیلی میں رتوریس اسکور اپنی میں 15 قنلڈ تر سیٹ جوانی یا ہیں کی نہیں مکمل معلومات امتحانی عیر تر سیتوں جوانی  جا
ہیں۔
:گا کہے یگراں کا آپ لتے، کے طلنا سیھی

ہے۔ لنا کر مکمل امتحان ئے آپ ہو، منارک
پتے نہلے سے ہوئے رخصت آپ اگر سنیں۔ معلومات اہم یہ اب ہتے کریا میسوخ سکورز ا  سکورز امتحانی سے مچھ تو ہیں جا

پتے میں نعد ہوگا۔ کریا مکمل نہلے سے نکلتے یاہر سے کمرے کو آپ جو کریں طلب فارم کا درجواست کی کرئے میسوخ  ا
ہوگا۔ کریا مظلع کو College Board میں صورت تحرتری کو آپ کنلتے، کرئے میسوخ سکورز
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نعے کے کال فون یا منل ای آپ پتے ذر نعے کے قنکس یا ڈاک والی نہتختے میں بھر رات سکتے۔ کر نہیں میسوخ سکورز ا  ذر
بھے کر لے سے آج درجواست کی میسوخی سدہ دستخط اپنی  سے وقت مشرقی تچے 11:59 رات) ڈے ویک (ہفبہ ایام جو
 ہیں۔ سکتے کر جاضل بھی فارم الین آن تر sat.org آپ بھتجیں۔ نہلے
پتے آپ اگر پتے کر میسوخ اسکورز ا  لنکن گے ہوں رسانی فایل کنلتے اسکول کے آپ اور گے ریاست بھی بھر وہ تو ہیں د
 رتورپنگ کے College Board ہی یہ گے جائیں بھتچے نہیں کو پتطیموں کی اسکالرسپ یا کالحز کردہ میتخب کے آپ یہ

گے۔ ہوں دسیناب میں شسیم
:گا کہے یگراں کا آپ لتے، کے طلنا سیھی
 بھی کونی یسمول ہیں، موجود لتے کے کرئے ُتر معلومات امتحانی عیر میں سیٹ جوانی اپنی بھی اب یاس کے آپ اگر

ہتے کریا میں 15 قنلڈ آپ جو پندیلی لج سا کون کہ ہیں سکتے کر اپتحاب آپ جہاں ہیں، جا پتے آپ تروگرام اسکالرسپ یا کا  ا
ہتے کریا جاضل اسکور پتے آپ اب آپ جو درجواست رتورٹ اسکور کھولیں۔ 2 صفچہ کا سیٹ جوانی اپنی کرم تراہ تو ہیں، جا  د
 ترجاست کو طلنا دیگر میں کہ یک جب لکھیں یہ کچھ میں سیٹ جوانی اور جائیں ئییھ سے جاموشی ہوگی۔ مفت یالکل وہ ہیں

گا۔ کروں مدد میں کرئے مکمل سنیس جوانی کو آپ میں نعد کے میٹ خند ہوں۔ رہا کر
 تر 27 تر صفچہ لیبا شیٹ جوابی ہیں، کرلی مکمل معلومات امتحانی عیر تر سنیس جوانی ئے خنہوں لتے کے طلناء ان

 جائیں۔
کریا مکمل شیٹس جوابی2.6

 جوانی کی آپ یگراں کے آپ رکھیں۔ پند سیٹ جوانی اپنی تو ہیں لی کر مکمل معلومات ذانی میں سیٹ جوانی اپنی ئے آپ اگر
ہے۔ رہا جا کنا ترجاست کو طلنا دیگر کہ یک جب رہیں ئییھے تر جگہ اپنی سے جاموشی دیگر، نصورت گے۔ کریں جمع کاپنان
:گا کہے یگراں کا آپ لتے، کے طلنا سیھی

تچے Student Answer Sheet Instructions تو سناؤں کر تڑھ ہدایات کو آپ ئے میں جب  مرکوز دھنان کنا
 کریں۔

:گا کہے یگران کا آپ کنلتے 14-10 تمیر قنلڈ
 ہیں اجیناری قنلڈز یہ کریں۔ درج پبہ اپنا یک 13 کر لے سے 10 تمیر قنلڈ کی سیٹ جوانی اپنی اور کھولیں 2 تمیر صفچہ
 کرئے مکمل ابھائیں۔ ہابھ اپنا تو ہیں رکھتے سواالت کونی آپ اگر دیں۔ جھوڑ جالی کو 14 تمیر قنلڈ ہیں۔ کردہ تجوتز لنکن
متے نعد کے  دیکھیں۔ طرف کی سا

:گا کہے یگراں کا آپ لتے، کے 15 قنلڈ
پتے SAT تخت کے SAT School Day آپ جب کریں۔ یالش15 قنلڈ تر 2 صفچہ کے سیٹ جوانی اپنی  تو ہیں د
پتے آپ  سنکشن اجیناری یہ آپ اگر ہیں۔ ہوئے خفدار کے بھتختے کو تروگرامز سکالرسپ یا کالحز 4 زیادہ سے زیادہ سکورز ا

 ہیں۔ سکتے بھتج اسکور بھی کرکے ادا قیس شی بھوڑی میں نعد آپ گا۔ جائے بھتحا مفت اسکور کا آپ ہیں، کرئے مکمل
 یہ پنار کنلتے کرئے ایالنی آپ جاہے ہیں ہوئے جواہسمند کے کرئے جاضل سکورز کے طلنا ہمیشہ توپتورسیناں اور کالحز
ہوں۔ بھی
پتے تچے Student Answer Sheet Instructions ا  یا سکولز جن کریں۔ یالش لشٹ کوڈ رتورپنگ اسکور میں کنا

پتے آپ کو تروگرامز سکالرسپ ہتے بھتخنا سکورز ا  استعمال فہرست یہ کنلتے کرئے یالش تمیر واال ہندسوں 4 کنلتے ان ہیں جا
 کے اس ہیں۔ مندرج میں ترپیب کی نہجی حروف سے لحاظ کے ریاست نہلے سے سب توپتورسییز اور کالحز امریکی کریں۔

 لحاظ کے ملک یا ریاست فہرست آحری میں کناتچہ ہیں۔ آئے ادارے االفوامی ئین بھر اور ادارے میں ضلعوں امریکی نعد
ہے۔ دکھانی ہوئے درج تروگرامز سکالرسپ میں ترپیب اتحدی سے

http://sat.org
http://sat.org
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ہتے بھتخنا سکورز آپ جسے کنلتے جگہ اس ہر یل اور کریں نفل میں یاکشز ہندسے 4 ہیں، جا  کونی آپ اگر بھریں۔ یلنلے مما
ہتے توجھنا سوال گاہ مچھے تو ہوں جا کریں۔ آ
متے نعد کے کرئے مکمل دیکھیں۔ طرف کی سا

:گا کہے یگراں کا آپ اب
 Student Answer Sheet تو ہوں یہ معلومات کونی دیگر کنلتے کرئے سامل میں سیٹ جوانی اپنی یاس کے آپ اگر

Instructions دیں۔ رکھ تر ڈیسک اپنی کے کر سندھا کا سیٹ جوانی کے کر پند سیٹ جوانی اپنی اور
ئے نے آپ اگر پ  دوشرے اور یلییں مچموعہ کا پرچے جوابی نو ہے لبا کر مکمل ہی پہلے 39–16 نمیر قبلڈ پر پرچے جوابی ا

ئے کے طلبا ئے اسکرئٹس اگلی ل پ کریں۔ اپتظار یک پڑھئے کے یگران ا
:گا کہے یگران کا آپ سے ان ہیں میں کمرے طلنا جو

 جس دوران کے کرئے کام کے ان اور گا کروں مدد کی طلنا دیگر میں کرئے شروع کریا مکمل سیٹ جوانی نفبہ میں اب
گا۔ دوں کر ترجاست میں اسے ہے خکا ہو مکمل کام بھی کا
:گا کہے یگران کا آپ کنلتے، 16 قنلڈ

پتے کنلتے کرئے ُتر 16 تمیر قنلڈ یلنیں۔ 3 صفچہ تچے ا  آپٹ آپ آیا کہ کریں یسایدہی اور کریں عمل تر ہدایات موجود میں کنا
ہتے توجھنا سوال کونی آپ اگر نہیں۔ یا گے جاہیں کریا ان ابھائیں۔ ہابھ اپنا تو ہیں جا

:گا کہے یگران کا آپ کنلتے، 17 قنلڈ
نعے کے منل ای سے جاپب کی College Board آپ اگر ہتے کریا جاضل معلومات ذر  دسیناب الین آن یسمول ہیں، جا
یل میں 17 تمیر قنلڈ اور لکھیں پبہ منل ای اپنا تو معلومات، سے جوالے کے سکورز کے آپ نعد کے جائے ہو  یلنلے مما

 غالمت یہ اوتر کے قنلڈ ہوگا۔ تر 6 صفچہ یہ تو ہیں کررہے استعمال کانی جوانی والی ترپٹ تڑی ایک آپ اگر بھریں۔
پتے پبہ منل ای اپنا آپ اگر ہے۔ پبہ کا گارجین یا والدین یا اپنا کا آپ یہ لگائیں  Student میں 16 قنلڈ اور ہیں د

Search Service )جاضل معلومات بھی سے کالجوں گتے بھتچے کو آپ ہیں، کرئے اپتحاب کا)شروس شرچ استوڈپٹ 
 ہیں۔ کرسکتے

:گا کہے یگران کا آپ سے طلناء سیھی کنلتے 18 تمیر قنلڈ
 ہے۔ اجیناری قنلڈ یہ ہیں۔ قتول فایل تمیرز مویایل امریکی ضرف ہے۔ کرنی طلب تمیر مویایل امریکی کا آپ 18 تمیر قنلڈ
 کرم ترائے نعد کے کرئے مکمل کریں۔ درج تمیر فون اپنا تو ہیں متفق سے شرانط درج میں سیٹ جوانی اپنی آپ اگر

متے دیکھیں۔ طرف کی سا
:گا کہے یگران کا آپ تو ہوں پنار سب جب

نعلیمی کے آپ میں، یارے کے آپ جو گے کریں مکمل سواالت امتحانی عیر نفبہ ہم اب
 شرگرمتوں اور تحریات متظر، یس 

ہیں۔ کرئے طلب معلومات مزید میں یارے کے دلچسیتوں و
پتے میں یارے کے فواید کے کرئے فراہم معلومات اجیناری اپنی آپ  Student Answer Sheet Instructions ا

تچے  اور گا یائے کر استعمال کو معلومات اس College Board کہ ہے اہم جاپنا یہ کنلتے آپ ہیں۔ سکتے تڑھ میں کنا
گا۔ یائے کر فراہم کو دوشروں کنلتے تخفتق کہ جیسے استعمال، اضاقی
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 معلومات رضاکارایہ یا اجیناری کونی کو آپ کہ ہے کہا سے آپ ئے شرترست یا والدین کے آپ اگر ہیں۔ اجیناری قنلڈز یہ
 بھی کونی ایسی ہیں۔ رہے کر مکمل شرگرمی یہ ہم کہ یک جب رہیں ئییھے سے جاموشی کرم تراہ تو جاہنیں کرنی نہیں ُتر

 کنا متع کو آپ ئے شرترست یا والدین کے آپ سے کرئے فراہم جسے ہے کرنی طلب معلومات ایسی جو کریں یہ ُتر قنلڈ
ہے۔
تچے Student Answer Sheet Instructions کے آپ والے ہوئے شروع سے 2 صفچہ  کیسے کو قنلڈز ان میں کنا
 عمل تر ہدایات کنلتے کرئے ُتر یک 22 کر لے سے 19 تمیر قنلڈ گنیں۔ کی فراہم ہدایات لتے کے اس جائے کنا مکمل

 جوانی والے ترپٹ تڑے کے آپ یا (کانی جوانی اپنی لتے کے کرئے مکمل کو قنلڈز یک 39 سے 23 نعد کے اس کریں۔
 ابھائیں۔ ہابھ اپنا تو ہیں رکھتے سواالت کونی آپ اگر کریں۔ رخ کا شرورق تچھلے کے ایدر کے) 8 صفچہ میں کانی

 سیٹ جوانی اپنی اسے کے کر پند کناتچہ کا Student Answer Sheet Instructions اپنی نعد، کے کرئے مکمل
 دوشروں سے جاموشی کرم تراہ دیں۔ رکھ رکے کر سندھا تر ڈیسک کو سیٹ جوانی اپنی کرم تراہ دیں۔ رکھ تر ڈیسک سابھ کے
 کریں۔ اپتظار کا کرئے مکمل کے

لیبا شیٹ جوابی2.6
:گا کہے یگران کا آپ سے ان ہیں پنار کنلتے جائے کتے ترجاست طلنا جو

ہیتے، جایا لے نہیں یاہر سے امتحان کمرہ سوال امتحانی بھی کونی کو آپ میں جال بھی کسی رکھیں، یاد  نہیں کو اور کسی جا
پنا ہیتے د نعے بھی کسی یا جا  نہیں خیت یات تر ان سابھ کے کسی کو آپ سے انیرپیٹ یا پتعامات مینی منل، ای یسمول ذر
ہیتے۔ کرنی جا

:گا کہے یگران کا آپ سے ان ہے کنا مکمل SAT Essay ئے طلنا جن
 کرئے اشیراک کا اس یا کرئے خیت یات تر سوال کے Essay کے آج یک ہوئے ریلیز سکورز کو آپ غالوہ، کے اس

ہے۔ نہیں اجازت کی
یسے کر کہ یہ کو طلنا یگران کا آپ :گا کروائے دہانی یاد کی پناتج کے قعل کسی ا

 ایک کسی سے میں یالیستوں ان متعلق سے سکتورنی امتحان شخص کونی اگر بھا، کہا میں آغاز کے امتحان ئے میں کہ جیسا
لج کو انہیں میں مستفنل اور گا جائے کردیا یاطل اسکور کا اس ہے، کریا ورزی جالف بھی کی  امتحان دوشرے کے تورڈ کا

ہے۔ جاسکنا روکا بھی سے شرکت میں
)A (گا کہے یگران کا آپ نو ہو کریا جاصل واٹس سامان ذابی اپبا کو طلبا اگر:

 وایس سامان ذانی وہ اپنا کر آ کرم تراہ ہوئے کرئے پناری کی ہوئے رخصت ہے۔ خکا ہو خیم اب انصرام کا امتحان اس
 سے کمرے آپ نعد کے لیتے کر جاضل وایس سامان ذانی سیھی اپنا بھا۔ لنا سے آپ نہلے ئے میں جو لیں کر جاضل

 امتحان بھی اب طلنا میں کمروں دیگر ہے ممکن کہ رکھیں یسین ذہن یہ کرم تراہ ہیں۔ سکتے نکل یاہر سابھ کے جاموشی
سکریہ۔ کا سب آپ کنلتے مخیت شخت اور شرکت کی آپ اور ہو منارک کو آپ بھر یار ایک ہوں۔ رہے دے

)B (گا کہے یگران نو ہے موجود سامان ذابی شیھی اپبا یاس کے طلبا اگر:
 جائیں۔ نکل یاہر سے کمرے سابھ کے جاموشی اور لیں کر جاضل سامان ذانی اپنا ہے۔ خکا ہو خیم اب انصرام کا امتحان

 کو آپ بھر یار ایک ہوں۔ رہے دے امتحان بھی اب طلنا میں کمروں دیگر ہے ممکن کہ رکھیں یسین ذہن یہ کرم تراہ
سکریہ۔ کا سب آپ کنلتے مخیت شخت اور شرکت کی آپ اور ہو منارک

 مکمل شیٹس جوابی وہ تو ہوں، رہے کر اپتظار کا کرئے مکمل کو معلومات امتحانی عیر اجیناری تر سیتوں جوانی اپنی طلناء کچھ اگر
گے۔ جائیں آ وایس تر 25 تر صفچہ کریا
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ئے کے کمروں مشیرکہ3 اسکرپٹ معباری ل
امتحان کا پڑھئے: 1 شبکشن3.1

قفے کے میٹ 5 میں آحر کے سنکشن میں جس ہے، میٹ 65 وقت معناری کا 1 سنکشن  سدہ متظور آپ اگر ہیں۔ ہوئے و
قفے اور اوفات کے آپ تو ہیں رہے دے امتحان سابھ کے گتحایش پتے کرم تراہ ہیں۔ سکتے ہو مخنلف و  سے جاپب کی یگران ا
ہے۔ ہویا طاہر ترجمہ کا ہدایات کی کناب امتحانی نعد کے ہدایات زیانی سدہ ترجمہ سنیں۔ سے دھنان کو اغالیات والے جائے تڑھے
:گا کہے یگران کا آپ تو ہوں پنار سب جب

 یاس کے آپ تو کردیں، شروع ہم جب یار ایک گے۔ کریں شروع لینا امتحان سے امتحان کے مظالعہ ،1 سنکشن ہم

تمے کے سیشن لتے۔ کے کرئے کام تر 1 سنکشن ہوگا میٹ 65 تصر ایک ہمیں نعد کے جا  اسنارٹ میں گا۔ ملے وققہ مخ
ستےمیں آدھے کے سنکشن آپ جب اور گا، کروں توسٹ یائم اسناپ اور  گا جائے رہ یاقی میٹ 5 جب اور گے ہوں را

گا۔ دوں پنا کو آپ میں
 سیٹ جوانی اپنی کریں۔ مت شروع کام کہوں یہ میں یک جب جائیں۔ تر 1 تمیر سنکشن کر کھول سیٹ جوانی اپنی کرم تراہ
پتے میں 1 تمیر سنکشن کے سیٹ جوانی رکھیں۔ کے کر جینا تر ڈیسک کو کناب امتحانی اور  نقینی کریا زد یسان جوایات ا

 میں نعد سوال کونی آپ اگر ہیں۔ میں جگہ درست کنلتے سوال سدہ تمیر ہر جوایات کے آپ کہ لیں کر خنک اور پنائیں
نقینی جھوڑیا جالی سظر کی اس میں سیٹ جوانی تو ہیں، جھوڑئے لتے کے کرئے مکمل

 پندیل جواب اپنا آپ اگر پنائیں۔ 
منائیں۔ سے طرح توری یک جد ممکبہ اسے تو ہیں، کرئے

 کرسکتے خنک کام اپنا میں سنکشن اس آپ تو، ہیں ہوجائے فارغ قنل سے اغالن کے اجینام کے وقت میرے آپ اگر
 کائے نہیں تواپنیس کے آپ تر جوایات غلط کرسکتے۔ نہیں شرکت میں خصے دوشرے کسی کے امتحان آپ لنکن ہیں،

پتے جواب کا سوال ہر لہذا گے، جائیں نقینی 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 ہدایات کھولیں۔ 1 سنکشن کے کناب کی امتحان ا
ہیں۔ سابھ کے
:گا کہے یگراں کا آپ لتے، کے کرئے شروع امتحان

اب۔ ہے ہویا شروع وقت
دوران کے شبکشن3.1

:گا کہے یگراں کا آپ نعد کے میٹ 30
ہیں۔ یاقی میٹ 35 کنلتے 1 تمیر سنکشن یاس کے آپ

:گا کہے یگراں کا آپ نعد کے میٹ 60
ہیں۔ یاقی میٹ 5 کنلتے 1 تمیر سنکشن یاس کے آپ

:گا کہے یگران کا آپ نعد کے میٹ 65 عین
دیں۔ رکھ پتچے پنیسل اپنی اور دیں روک کریا کام
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ہدایات کی کباب امتحابی 1 شبکشن3.1
ہے۔ ترجمہ کا ہدایات موجود میں آغاز کے 1 تمیر سنکشن کے کناب امتحانی کی آپ ذیل مندرجہ

)وقت معباری (سواالت 52 میٹ، 65
ئے جواب کا سواالت موجود میں شبکشن اس پ ئے د جائیں۔ پر 1 نمیر شبکشن کے شیٹ جوابی اپنی کبل

ہدایات
 اقیناس نعد، کے تڑھتے کو جوڑے یا اقیناس ہر ہیں۔ سواالت کنی نعد کے جوڑے کے اقیناسات یا اقیناس ہر موجود میں ذیل

 گنا کنا اسارہ طرف کی جس یا ہے گنا کنا پنان جو میں) گراف یا ئینل کہ جیسا (نقسے بھی کسی گتے دئے سابھ اور اقیناسات یا
کریں۔ میتخب جواب نہیرین کا سوال ہر تر ئیناد کی اس ہے

تعد کے 1 شبکشن3.1
:گا کہے یگراں کا آپ لتے، کے طلنا سیھی

 کر پند کناب امتحانی اپنی ہے۔ کنا پند کریا کام ئے آپ تر جس رکھیں تر صفچے اس کے کناب امتحانی کو سیٹ جوانی اپنی
دیں۔ جھوڑ تر ڈیسک اپنی اسے کے

قفے :گا کہے یگران کا آپ لتے، کے و
قفے کے میٹ-10 ہم اب :لیں سن سے دھنان صوانط و فواید یہ کرم تراہ گے۔ رکیں لتے کے و

قفے اور کسی یا میں وققہ اس دوران کے امتحان▪  کسی ہی یا کریں یہ خیت یات متعلق سے سواالت کے امتحان میں و
کریں۔ استعمال کا ڈتوایس الکیرایک کے قسم

جائیں۔ میں الحال پیت یا داالن، غالفوں، مخصوص ضرف تو ہو ضرورت کی جھوڑئے کمرہ کو آپ اگر▪
ہے۔ میں غالفوں مخصوص ضرف اجازت کی مشرویات اور سینکس▪
کریں۔ یہ خیت یات میں ہال اور کریں خنال کا طلنا والے کرئے کام میں کمروں دیگر کرم تراہ▪

گے۔ دیں کر شروع دویارہ امتحان نعد کے میٹ 10 عین ہم
قفے :گا کہے یگراں کا آپ تر، اجینام کے و

پتے کہوں یہ میں یک جب رکھیں۔ یشرنف تر یششت اپنی کرم ترائے کھولیں۔ یہ سنکشن کونی کا امتحان ا

پبان کا شبد3.2
:گا کہے یگران کا آپ تو گے جائیں ہو پنار طلنا سیھی جب

 امتحان کمرہ آپ میں جال بھی کسی کہ ہیں کرئے انفاق سے اس آپ تو ہیں کروائے جمع سیٹ جوانی اپنی آپ جب
نعے بھی کسی یا گے دیں نہیں کو کسی انہیں گے، جائیں کر لے نہیں سواالت امتحانی سے  خیت یات تر ان سے ذر

نقینی یہ مقصد کا شرانط ان انیرپیٹ۔ یا پتعامات مینی منل، ای یالتحدید یاہم یسمول گے کریں نہیں
 سیھی کہ ہے پنایا 

 کی ذکر میں SAT School Day Student Guide جو شرانط ساری ملے۔ تحریہ مساوی اور متصفایہ کا امتحان کو طلنا
ہے۔ دسیناب تر sat.org کے الین آن اور ئیسیر SAT School Day تمام ہیں گنی

http://sat.org
http://sat.org
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 اور جائیں تر خصے تچھلے کے سیٹ جوانی اپنی رکھیں۔ پند کناب امتحانی اپنی یاہم نکالیں یاہر سیٹ جوانی اپنی
Certiifcation Statement )نعد، کے تڑھتے نیراگراف کا شرانط میں خصے تحلے دیکھیں۔ قنلڈ کی) پنان کے سند 

پتے کو پنان پتے بھر ہیں۔ درست دوتوں خط رواں یا جلی کریں، نفل میں لکھانی طرز کے معمول ا  دستخط کا یام مکمل ا
پتے ہیں۔ کرئے تر دسناوتز شرکاری کسی آپ کہ جیسے کریں  کے کرئے مکمل کریں۔ درج یارتخ کی آج نعد، کے دستخط ا

متے نعد دیکھیں۔ طرف کی سا
 کہ یہ کریں، تقل میں ایگرپزی پبان ہے۔ پرجمہ کا پبان کے شبد موجود پر حصے پچھلے کے شیٹ جوابی کی آپ ذیل مبدرجہ
ئے دنے پہاں کو۔ پرجمے گ

 SAT School Day کہ ہوں کریا وغدہ اور ہے درج تر کانی جوانی یام کا جس ہوں شخص وہ میں کہ ہوں کریا نصدتق میں

Student Guide میں SAT گا۔ کروں عمل تر صوانط و شرانط کے

امتحان زیابی اور پحرپری: 2 شبکشن3.3
 اور اوفات کے آپ تو ہیں رہے دے امتحان سابھ کے گتحایش سدہ متظور آپ اگر ہے میٹ 35 وقت معناری کا 2 سنکشن

قفے پتے کرم تراہ ہیں۔ سکتے ہو مخنلف و  سدہ ترجمہ سنیں۔ سے دھنان کو اغالیات والے جائے تڑھے سے جاپب کی یگران ا
ہے۔ ہویا طاہر ترجمہ کا ہدایات کی کناب امتحانی نعد کے ہدایات زیانی
:گا کہے یگران کا آپ تو ہوں پنار سب جب

 میٹ 35 یاس کے آپ گے، کریں شروع ہم یار ایک گے رکھیں جاری امتحان کا زیان اور لکھنا سابھ، کے 2 سنکشن ہم
 میں سنکشن اس میں جب 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 یاقی میٹ 5 جب اور گے ہوں تر را
پتے  امتحانی اور سیٹ جوانی اپنی کریں۔ مت شروع کام کہوں یہ میں یک جب کریں۔ یالش 2 سنکشن تر ترچے جوانی ا

پتے میں 2 تمیر سنکشن کے سیٹ جوانی رکھیں۔ کے کر جینا تر ڈیسک کو کناب نقینی کریا زد یسان جوایات ا
 خنک اور پنائیں 

ہیں۔ میں جگہ درست کنلتے سوال سدہ تمیر ہر جوایات کے آپ کہ لیں کر
 کرسکتے خنک کام اپنا میں سنکشن اس آپ تو، ہیں ہوجائے فارغ قنل سے اغالن کے اجینام کے وقت میرے آپ اگر

کرسکتے۔ نہیں شرکت میں خصے دوشرے کسی کے امتحان آپ لنکن ہیں،
پتے اب کریں۔ شروع کام اور تڑھیں ہھایات. کھولیں 2 سنکشن کے کناب کی امتحان ا
:گا کہے یگراں کا آپ لتے، کے کرئے شروع امتحان

اب۔ ہے ہویا شروع وقت
دوران کے شبکشن3.3

:گا کہے یگراں کا آپ نعد کے میٹ 15
ہیں۔ یاقی میٹ 20 کنلتے 2 تمیر سنکشن یاس کے آپ

:گا کہے یگراں کا آپ نعد کے میٹ 30
ہیں۔ یاقی میٹ 5 کنلتے 2 تمیر سنکشن یاس کے آپ

:گا کہے یگران کا آپ نعد کے میٹ 35 عین
دیں۔ رکھ پتچے پنیسل اپنی اور دیں روک کریا کام
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ہدایات کی کباب امتحابی 2 شبکشن3.3
ہے۔ ترجمہ کا ہدایات موجود میں آغاز کے 2 تمیر سنکشن کے کناب امتحانی کی آپ ذیل مندرجہ

)وقت معباری (سواالت 44 میٹ، 35
ئے جواب کا سواالت موجود میں شبکشن اس پ ئے د جائیں۔ پر 2 نمیر شبکشن کے شیٹ جوابی اپنی کبل

ہدایات
 نہیر کو اظہار کے خناالت کہ ہوگا کریا غور تر اس کو آپ کنلتے سواالت کچھ ہیں۔ سواالت کنی سابھ کے اقیناس ہر میں ذیل

 جملے کہ ہوگا کریا غور یہ کو آپ کنلتے، سواالت دیگر ہے۔ سکنا جا لکھا دویارہ اسے کے کر پندیلناں کنا میں نیراگراف کنلتے پنائے
 نیراگراف ہے۔ سکنی جا کی ترمیم طرح کس میں نیراگراف کنلتے کرئے اضالح کی غلطتوں کی اوفاف رموز یا استعمال ترپیب، کی
 اور ہوئے کرئے یانی نظر آپ خنہیں ہیں سکنی ہو) گراف یا ئینل کہ جیسے (نصاوتر زاید سے ایک یا ایک سابھ کے سوال یا

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

 پآ اگر کریں میتخب میں صورت اس کو اجینار اس ہے۔ سامل آیشن کا ”)NO CHANGE" (“نہیں پندیلی کونی" میں
ہتے توں کا جوں کو خصے متعلقہ کے نیراگراف اپتحاب نہیرین کہ ہوں سمچھتے پنا ر ہے۔ د

تعد کے 2 شبکشن3.3
:گا کہے یگراں کا آپ لتے، کے طلنا سیھی

 کر پند کناب امتحانی اپنی ہے۔ کنا پند کریا کام ئے آپ تر جس رکھیں تر صفچے اس کے کناب امتحانی کو سیٹ جوانی اپنی
دیں۔ جھوڑ تر ڈیسک اپنی اسے کے

پہیں کبلکولییر کوبی امتحان۔ کا ریاضی: 3 شبکشن3.4
قفے کے میٹ 5 میں آحر کے سنکشن میں جس ہے، میٹ 25 وقت معناری کا 3 سنکشن  سدہ متظور آپ اگر ہیں۔ ہوئے و
قفے اور اوفات کے آپ تو ہیں رہے دے امتحان سابھ کے گتحایش پتے کرم تراہ ہیں۔ سکتے ہو مخنلف و  سے جاپب کی یگران ا
ہے۔ ہویا طاہر ترجمہ کا ہدایات کی کناب امتحانی نعد کے ہدایات زیانی سدہ ترجمہ سنیں۔ سے دھنان کو اغالیات والے جائے تڑھے
:گا کہے یگران کا آپ تو ہوں پنار سب جب

 کریں شروع ہم جب یار ایک ہے۔ کے کلکولییر نغیر امتحان کا ریاضی گے، رکھیں جاری امتحان سابھ کے 3 سنکشن ہم
تمے کے سیشن لتے۔ کے کرئے کام تر 3 سنکشن ہوگا میٹ 25 یاس کے آپ گے، تصر ایک ہمیں نعد کے جا  وققہ مخ
ستےمیں آدھے کے سنکشن آپ جب اور گا، کروں توسٹ یائم اسناپ اور اسنارٹ میں گا۔ ملے  5 جب اور گے ہوں را

 گا۔ دوں پنا کو آپ میں گا جائے رہ یاقی میٹ
:گا کہے یگران کا آپ

پتے  امتحانی اور سیٹ جوانی اپنی کریں۔ مت شروع کام کہوں یہ میں یک جب کریں۔ یالش 3 سنکشن تر ترچے جوانی ا
پتے میں 3 تمیر سنکشن کے سیٹ جوانی رکھیں۔ کے کر جینا تر ڈیسک کو کناب نقینی کریا زد یسان جوایات ا

 خنک اور پنائیں 
ہیں۔ میں جگہ درست کنلتے سوال سدہ تمیر ہر جوایات کے آپ کہ لیں کر
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 کے سواالت ان ہیں۔ جوایات کردہ پنار کے طلناء سواالت کچھ آحری لنکن ہیں، جامل کے اپتحاب متعدد سواالت ئیسیر
 سے 4 بھی کیھی کنلتے کرئے رنکارڈ جواب اپنا کو آپ ہیں۔ موجود میں کناب امتحانی کی آپ ہدایات کی کرئے ُتر کو جوایات

کریں۔ یہ استعمال جگہیں 4 جوایات کچھ کہ ہے ممکن اگرجہ ہوگی نہیں ضرورت کی جگہوں زیادہ
:گا کہے یگران کا آپ نعد کے اس

 تراہ ہوگی نہیں اجازت کی کرئے استعمال کلکولییر کو آپ میں مرجلہ اس کے امتحان لنکن ہے، سنکشن کا ریاضی یہ اگرجہ
پتے کرم پتے کو کنلکولییر ا  استعمال شہولت ترائے کو کنلکولییر والے قنکشن 4 کو آپ کہ یک جب 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 اجینام کے وقت میرے آپ گر

کرسکتے۔ نہیں شرکت میں خصے دوشرے کسی کے امتحان آپ لنکن ہیں،
کریں۔ شروع کام اور تڑھیں ہدایات کھولیں، 3 سنکشن توک ئیشٹ اپنی اب
:گا کہے یگراں کا آپ لتے، کے کرئے شروع امتحان

اب۔ ہے ہویا شروع وقت
دوران کے شبکشن3.4

:گا کہے یگراں کا آپ نعد کے میٹ 10
ہیں۔ یاقی میٹ 15 کنلتے 3 تمیر سنکشن یاس کے آپ

:گا کہے یگراں کا آپ نعد کے میٹ 20
ہیں۔ یاقی میٹ 5 کنلتے 3 تمیر سنکشن یاس کے آپ

:گا کہے یگران کا آپ نعد کے میٹ 25 عین
دیں۔ رکھ پتچے پنیسل اپنی اور دیں روک کریا کام
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ہدایات کی کباب امتحابی 3 شبکشن3.4
ہے۔ ترجمہ کا ہدایات موجود میں آغاز کے 3 تمیر سنکشن کے کناب امتحانی کی آپ ذیل مندرجہ

)وقت معباری (سواالت 20 میٹ، 25
ئے جواب کا سواالت موجود میں شبکشن اس پ ئے د جائیں۔ پر 3 نمیر شبکشن کے شیٹ جوابی اپنی کبل

ہدایات
 میں کانی جوانی اپنی اور کریں، میتخب جواب نہیرین سے میں اپتحایات کردہ فراہم کریں، جل کو مسنلے ہر ،15-1 سواالت پرانے
 کریں تحرتر جواب میں جاتوں کے کانی جوانی اپنی اور کریں جل کو مسنلے ہر ،20-16 سواالت پرانے کریں۔ تر جائے متعلقہ

پتے کنلتے کام فالتو آپ ہے کریا تر کیسے میں جائے کر جواب کہ 16 دیکھیں ہدایات نہلے سے سوال کرم تراہ  میں کناتچہ امتحانی ا
ہیں۔ سکتے کر استعمال جگہ بھی کونی دسیناب

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

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

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

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

 جس ہے سیٹ تر x اغداد خفتقی سیھی ڈومین کی f قنکشن گتے دئے ہو، گنی کی یہ یسایدہی ترغکس کے اس کہ یک جب.5
ہے۔ غدد خفتقی x(f( کنلتے
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2 یلییم ہیتوازال ہییمیٔٔنافق نصوصخخ

ہے۔ 360 غدد کا زاوئے کے جم ایدر کے داترے
ہے۔ 2π غدد کا قظر کے جم ایدر کے داترے
ہے۔ 180 جمع کی پیمایش کی ڈگری کی زاتوں کے منلث
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ہدایات
 جواب میں جایہ اور کریں جل کو مسنلے ،20-16 سواالت پرانے

 ۔ ورق جوانی ہے، گنا کنا پنان میں ذیل کہ جیسا کریں، تحرتر
یا کنا تجوتز یاہم ہے نہیں الزمی اگرجہ.1  اپنا آپ کہ ہے جا

 یالکل یلنلے یاکہ لکھیں میں یاکشز تر یاپ کے کالمز جواب
 ضرف کریڈٹ کو آپ ہو۔ شہولت میں بھرئے تر طور درست

 بھرے تر طور درست یلنلے جب گا ملے میں صورت اس
گے۔ ہوں ہوئے

کریں۔ یہ زد یسان کو یلنلہ زاید سے ایک میں کالم بھی کسی.2
ہے۔ نہیں میں متقی جواب کا سوال کسی.3
 ہیں۔ سکتے ہو جوایات درست زاید سے ایک کے مسایل کچھ.4

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

ہتے۔ / اگر (جا

. . . .

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

 زیادہ میں مفایلہ کے گرڈ کو آپ اگر: جوایات کے اعشاریہ.6
 یا گول یہ تو، ہے ملنا جواب واال اعساریہ سابھ کے ہندسوں

ہتے۔ بھریا ضرور گرڈ تورا میں اس لنکن ہے، ہوسکنا جھویا جا

نفے یہ ہیں: کو گرڈ کرئے کے فایل قتول طر 23

712جواب:2.5جواب:
جواب 

یاکشز میں
لکھیں۔ 

 ئیتچے
  میں گرڈ۔

فریکشن
کی
لکیر

نقطہ
اعساریہ

دوتوں مفامات درست ہیں201 - جواب:
توٹ: 

 آپ کسی بھی کالم میں
پتے جوایات شروع   ا

 کر سکتے ہیں جہاں 
 جگہ اجازت دے۔

 آپ جو کالم استعمال
ہیٔتے۔ پنا جا  جالی جھوڑ د

تعد کے 3 شبکشن3.4
:گا کہے یگراں کا آپ لتے، کے طلنا سیھی

 کر پند کناب امتحانی اپنی ہے۔ کنا پند کریا کام ئے آپ تر جس رکھیں تر صفچے اس کے کناب امتحانی کو سیٹ جوانی اپنی
دیں۔ جھوڑ تر ڈیسک اپنی اسے کے
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قفے :گا کہے یگران کا آپ لتے، کے و
تصر ایک ہم اب قفے مخ  تر مفامات مخصوص ضرف آپ تو ہیں، الئیں اسنینک اگر لتے، کے وقققہ گے۔ رکیں لتے کے و
 غالوہ کے الحال پیت یا داالن، غالفوں، مخصوص ہو، ضرورت کی جھوڑئے کمرہ کو آپ اگر طرح، کی نہلے ہیں۔ سکتے کھا ہی

 کسی ہی یہ کریں یہ خیت یات تر سواالت امتحانی سابھ بھی کے کسی کریں، یہ یائیں میں ہال جائیں۔ مت اور کہیں
کریں۔ استعمال آلہ النکیرویک کا قسم
گے۔ کریں شروع امتحان دویارہ میں میٹ 5 بھنک ہم
قفے :گا کہے یگراں کا آپ تر، اجینام کے و

پتے کہوں یہ میں یک جب رکھیں۔ یشرنف تر یششت اپنی کرم ترائے کھولیں۔ یہ سنکشن کونی کا امتحان ا

کبلکولییر  -امتحان کا ریاضی: 4 شبکشن3.5
 اور اوفات کے آپ تو ہیں رہے دے امتحان سابھ کے گتحایش سدہ متظور آپ اگر ہے میٹ 55 وقت معناری کا 4 سنکشن

قفے پتے کرم تراہ ہیں۔ سکتے ہو مخنلف و  سدہ ترجمہ سنیں۔ سے دھنان کو اغالیات والے جائے تڑھے سے جاپب کی یگران ا
ہے۔ ہویا طاہر ترجمہ کا ہدایات کی کناب امتحانی نعد کے ہدایات زیانی
:گا کہے یگران کا آپ تو گے، جائیں ہو پنار طلنا جب

 یاس کے آپ دیں، کر شروع ہم یار ا؛یک امتحان۔ کا ریاضی سابھ کے کنلکولییر گے، رکھیں جاری امتحان کا 4 سنکشن ہم
کتے اور آغاز میں لتے۔ کے کرئے کام تر 4 سنکشن ہوگا میٹ 55  میں سنکشن میں اور گا، کروں تحرتر اوفات کے ر

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

:گا کہے یگران کا آپ
 ہنادیں کو کور کے قسم ہر مہریانی 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 یاد کریا عمل تر خظوط رہیما ان تو ہیں کرئے استعمال کنلکولییر آپ اگر ہیں جاسکتے دئے

پتے▪ سکیں۔ دیکھ یہ کام کا آپ طلنا دیگر کہ یکڑیں طرح اس یا رکھیں میں توزیشن جینی تر ڈیسک اپنی کو کنلکولییر ا
پتے▪ کریں۔ یہ پنادلہ یا اشیراک کا کنلکولییر ا
پتے انہیں ہے، ئییری یا کلکولییر اپ پنک یاس کے آپ اگر▪ دیں رکھ تر زمین پتچے کے ڈیسک ا
یا ہو حراب کنلکولییر کا آپ اگر▪  میں ابھائیں۔ ہابھ اپنا تو ہے کنلکولییر اپ پنک یا ئییریاں یاس کے آپ اور ہے جا

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

پتے میں 4 تمیر سنکشن کے سیٹ جوانی رکھیں۔ کے کر جینا تر ڈیسک کو کناب نقینی کریا زد یسان جوایات ا
 خنک اور پنائیں 

ہیں۔ میں جگہ درست کنلتے سوال سدہ تمیر ہر جوایات کے آپ کہ لیں کر
 اشی یالکل کو ان ہیں۔ جوایات کردہ پنار کے طلناء سواالت کچھ آحری لنکن ہیں، جامل کے اپتحاب متعدد سواالت ئیسیر
بھا۔ کنا کو سنکشن آحری طرح جس کریں ُتر طرح
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:گا کہے یگران کا آپ
 کرسکتے خنک کام اپنا میں سنکشن اس آپ تو، ہیں ہوجائے فارغ قنل سے اغالن کے اجینام کے وقت میرے آپ گر

کرسکتے۔ نہیں شرکت میں خصے دوشرے کسی کے امتحان آپ لنکن ہیں،
کریں۔ شروع کام اور تڑھیں ہدایات کھولیں۔ یک 4 کو کناب امتحانی اپنی اب،
:گا کہے یگراں کا آپ لتے، کے کرئے شروع امتحان

اب۔ ہے ہویا شروع وقت
دوران کے شبکشن3.5

:گا کہے یگراں کا آپ نعد کے میٹ 25
ہیں۔ یاقی میٹ 30 کنلتے 4 تمیر سنکشن یاس کے آپ

:گا کہے یگراں کا آپ نعد کے میٹ 50
ہیں۔ یاقی میٹ 5 کنلتے 4 تمیر سنکشن یاس کے آپ

:گا کہے یگران کا آپ نعد کے میٹ 55 عین
دیں۔ رکھ پتچے پنیسل اپنی اور دیں روک کریا کام
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ہدایات کی کباب امتحابی 4 شبکشن3.5
ہے۔ ترجمہ کا ہدایات موجود میں آغاز کے 4 تمیر سنکشن کے کناب امتحانی کی آپ ذیل مندرجہ

)وقت معباری (سواالت 38 میٹ، 55
ئے جواب کا سواالت موجود میں شبکشن اس پ ئے د جائیں۔ پر 4 نمیر شبکشن کے شیٹ جوابی اپنی کبل

ہدایات
 کانی جوانی اپنی اور کریں، اپتحاب کا جواب نہیرین سے میں اپتحایات کردہ فراہم کریں، جل کو مسنلے ہر ،30-1 سواالت پرانے

 سوال کریں۔ تر کو جایہ میں کانی جوانی اپنی اور کریں جل کو مسنلے ہر ،38-31 سواالت پرانے کریں۔ تر کو جایہ متعلقہ میں
پتے کنلتے کام فالتو آپ ہے بھریا میں جائے کو آپ جوایات کیسے کہ 31 لیں تڑھ ہدایات نہلے سے  دسیناب میں کناتچہ امتحانی ا
ہیں۔ سکتے کر استعمال جگہ بھی کونی

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

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

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

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

 جس ہے سیٹ تر x اغداد خفتقی سیھی ڈومین کی f قنکشن گتے دئے ہو، گنی کی یہ یسایدہی ترغکس کے اس کہ یک جب.5
ہے۔ غدد خفتقی x(f( کنلتے
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ہے۔ 360 غدد کا زاوئے کے جم ایدر کے داترے
ہے۔ 2π غدد کا قظر کے جم ایدر کے داترے
ہے۔ 180 جمع کی پیمایش کی ڈگری کی زاتوں کے منلث
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ہدایات
پتے اور کریں جل کو مسنلے ہر ،38-31 سواالت پرانے  جواب ا

 درج تر کانی جوانی ہے، گنا کنا پنان میں ذیل کہ جیسا میں، جایہ کو
 کریں۔

یا کنا تجوتز یاہم ہے نہیں الزمی اگرجہ.1  اپنا آپ کہ ہے جا
 یالکل یلنلے یاکہ لکھیں میں یاکشز تر یاپ کے کالمز جواب

 ضرف کریڈٹ کو آپ ہو۔ شہولت میں بھرئے تر طور درست
 بھرے تر طور درست یلنلے جب گا ملے میں صورت اس

گے۔ ہوں ہوئے
کریں۔ یہ زد یسان کو یلنلہ زاید سے ایک میں کالم بھی کسی.2
ہے۔ نہیں میں متقی جواب کا سوال کسی.3
 ہیں۔ سکتے ہو جوایات درست زاید سے ایک کے مسایل کچھ.4

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

ہتے۔ / اگر (جا

. . . .

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

 زیادہ میں مفایلہ کے گرڈ کو آپ اگر: جوایات کے اعشاریہ.6
 یا گول یہ تو، ہے ملنا جواب واال اعساریہ سابھ کے ہندسوں

ہتے۔ بھریا ضرور گرڈ تورا میں اس لنکن ہے، ہوسکنا جھویا جا

نفے یہ ہیں: کو گرڈ کرئے کے فایل قتول طر 23

712جواب:2.5جواب:
جواب 

یاکشز میں
لکھیں۔ 

 ئیتچے
  میں گرڈ۔

فریکشن
کی
لکیر

نقطہ
اعساریہ

دوتوں مفامات درست ہیں201 - جواب:
توٹ: 

 آپ کسی بھی کالم میں
پتے جوایات شروع   ا

 کر سکتے ہیں جہاں 
 جگہ اجازت دے۔

 آپ جو کالم استعمال
ہیٔتے۔ پنا جا  جالی جھوڑ د

 تعد کے 4 شبکشن3.5
:گا کہے یگران کا آپ

کریں۔ پند کناب کی امتحان اپنی رہے۔ اوتر 1 صفچہ کہ کریں پند طرح اس سیٹ جوانی اپنی
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:گا کہے یگراں کا آپ اب
 اگر دیں موڑ طرف کی 16 صفچہ یا (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 اور) ہیں کررہے استعمال کانی جوانی والی ترپٹ تڑی آپ

 ہے۔ ضرورت کی )کوڈ فارم( Form Code یہ لتے کے کرئے اسکور کو امتحان کے آپ ہے۔ کنا ُتر
 ہے درکار مدد میں کرئے مکمل قنلڈ بھی کونی کو آپ اگر ہیں۔ لی کر مکمل بھی D یا B قنلڈز ئے آپ کہ لیں کر خنک

ابھائیں۔ ہابھ اپنا کرم تراہ تو
:گا کہے یگران کا آپ نعد کے گیتے اور لیتے کنائیں امتحانی
 تر ڈیسک کو سیٹ جوانی اپنی اور دیں رکھ پتچے کے ڈیسک اپنی کنلکولییر اپنا کرم تراہ تو ہیں رہے دے Essay آپ اگر
پنا امتحان جو ہوں رہا کر اکیھا مواد سے طلنا ان اور ہوں رہا دے ہدایات میں یک جب دیں۔ رکھ کے کر النا جکے کر خیم د  

تصر کنلتے آرام آپ ہیں، ہوں۔ رخصت سے کمرے ہی یہ اور کریں یہ یات نغیر کے اجازت کرم تراہ ہیں۔ سکتے لے وققہ مخ
:گا کہے یگران کا آپ سے ان ہیں رہے دے SAT نغیر کے Essay طلنا جو

 اپنی کرم تراہ ہے۔ خکا ہو مکمل امتحان کا ان ہو، منارک انہیں ہیں رہے دے نہیں Essay لوگ جو سے میں آپ
دیں۔ رکھ رکے کر سندھا تر ڈیسک کو سیٹ جوانی

:گا کہے یگراں کا آپ لتے، کے طلنا سیھی
پتے نہلے سے جائے آپ اگر سنیں۔ معلومات اہم یہ اب ہتے کریا میسوخ اسکورز ا  Request to سے مچھ تو ہیں جا

Cancel Test Scores ہوگا۔ کریا وایس مچھے نہلے سے جھوڑئے کمرہ اور ہوگا کریا مکمل کو آپ جسے کریں، طلب فارم 
پتے میں نعد  ہوگا۔ کریا مظلع کو College Board میں صورت تحرتری کو آپ کنلتے، کرئے میسوخ سکورز ا

نعے کے کال فون یا منل ای آپ پتے ذر نعے کے قنکس یا ڈاک والی نہتختے میں بھر رات سکتے۔ کر نہیں میسوخ سکورز ا  ذر
بھے کر لے سے آج درجواست کی میسوخی اپنی  بھتجیں۔ نہلے سے وقت مشرقی تچے 11:59 رات) ڈے ویک (ہفبہ ایام جو
ہیں۔ سکتے کر جاضل بھی فارم الین آن تر sat.org آپ
پتے آپ اگر  یا کالجوں کردہ میتخب کے آپ وہ لنکن گے، جائیں بھتچے کو ریاست بھی بھر وہ تو ہیں، کرئے میسوخ اسکور ا

لج یا تروگراموں اسکالرسپ گے۔ ہوں نہیں دسیناب میں شسیم رتورپنگ تورڈ کا
:گا کہے یگران کا آپ نعد کے اس

ہتے کریا پندیلناں میں 15 تمیر قنلڈ کی سیٹ جوانی اپنی آپ کہ ہے لگنا کو آپ اگر  سکالرسپ اور کالحز وہ آپ جہاں ہیں جا
پتے آپ خنہیں ہیں کرئے میتخب تروگرامز ہتے بھتخنا سکورز ا ابھائیں۔ ہابھ اپنا کرم تراہ تو ہیں جا

کریا پُر قبلڈ کی رنورپبگ سکور3.5
:گا کہے یگراں کا آپ لتے، کے طلنا سیھی

لج سا کون کہ لتے کے کرئے پندیلناں  صفچہ سیٹ جوانی اپنی ہیں، کرئے جاضل اسکور کے آپ تروگرام اسکالرسپ اور کا
ہتے کریا نہیں پندیلی کونی آپ اگر گی۔ ہوں مفت ہیں پنائے ابھی آپ جو رتوریس اسکور کھولیں۔ 2  کرم تراہ تو ہیں جا

دیں۔ جھوڑ پند کو سیٹ جوانی اپنی اور رہیں ئییھے سے جاموشی

http://sat.org
http://sat.org
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:گا کہے یگراں کا آپ لتے، کے 15 قنلڈ
پتے SAT تخت کے SAT School Day آپ جب کریں۔ یالش15 قنلڈ تر 2 صفچہ کے سیٹ جوانی اپنی  تو ہیں د
پتے آپ  سنکشن اجیناری یہ آپ اگر ہیں۔ ہوئے خفدار کے بھتختے کو تروگرامز سکالرسپ یا کالحز 4 زیادہ سے زیادہ سکورز ا

 ہیں۔ سکتے بھتج اسکور بھی کرکے ادا قیس شی بھوڑی میں نعد آپ گا۔ جائے بھتحا مفت اسکور کا آپ ہیں، کرئے مکمل
 یہ پنار کنلتے کرئے ایالنی آپ جاہے ہیں ہوئے جواہسمند کے کرئے جاضل سکورز کے طلنا ہمیشہ توپتورسیناں اور کالحز
ہوں۔ بھی

پتے فہرست کی کوڈ رتورپنگ اسکور  کریں۔ یالش میں )ہدایات کی سیٹ جوانی کی طلنا( Answer Sheet Instructions ا
پتے آپ کو تروگرامز سکالرسپ یا سکولز جن ہتے بھتخنا سکورز ا  یہ کنلتے کرئے یالش تمیر واال ہندسوں 4 کنلتے ان ہیں جا

پتے ترختح نہلی کو ریاست توپتورسییز اور کالحز امریکی کریں۔ استعمال فہرست  مندرج سے لحاظ کے ترپیب اتحدی ہوئے د
 یا ریاست فہرست آحری میں کناتچہ ہیں۔ آئے ادارے االفوامی ئین بھر اور ادارے میں ضلعوں امریکی نعد کے اس ہیں۔
ہے۔ دکھانی ہوئے درج تروگرامز سکالرسپ میں ترپیب اتحدی سے لحاظ کے ملک

ہتے بھتخنا اسکور آپ جہاں لتے کے جگہ اس ہر  کریں ُتر کو یلنلوں متعلقہ اور کریں کانی کو ہندسوں 4 میں یکس ہیں، جا
 کونی آپ اگر ۔)کریں ترپٹ ہوسکے تر طور واصح جینا کو ہندسوں تو ہیں رہے کر استعمال سیٹ جوانی والی ترپٹ تڑی اگر(

ہتے توجھنا سوال گاہ مچھے تو ہوں جا کریں۔ آ
متے نعد کے کرئے مکمل دیکھیں۔ طرف کی سا

:گا کہے یگراں کا آپ اب
Answer Sheet Instructions )آپ اگر کریں۔ پند سیٹ جوانی اپنی اور )ہدایات کی سیٹ جوانی کی طلنا Essay 

نقینی تو ہیں رہے دے
 مکمل امتحان آپ اگر ہے۔ ہوا رکھا کے کر النا تر ڈیسک کو سیٹ جوانی اپنی ئے آپ کہ پنائیں 

سکوں۔ کر خنک ہوئے لیتے سے آپ اسے میں یاکہ رکھیں کے کر سندھا کو سیٹ جوانی اپنی تو ہیں جکے کر
لیبا شیٹ جوابی3.5

:گا کہے یگران کا آپ سے ان ہیں پنار کنلتے جائے کتے ترجاست طلنا جو
ہیتے، جایا لے نہیں یاہر سے امتحان کمرہ سوال امتحانی بھی کونی کو آپ میں جال بھی کسی رکھیں، یاد  نہیں کو اور کسی جا

پنا ہیتے د نعے بھی کسی یا جا  نہیں خیت یات تر ان سابھ کے کسی کو آپ سے انیرپیٹ یا پتعامات مینی منل، ای یسمول ذر
ہیتے۔ کرنی  میں یالیستوں ان متعلق سے سکتورنی ئیشٹ شخص کونی اگر کہ، بھا کہا میں آغاز کے امتحان ئے میں کہ جیسا جا
 College Board ابھیں میں مستفنل اور گا جائے کردیا میسوخ کو اسکور کے اس تو، ہے کریا ورزی جالف کی کسی سے

ہے۔ جاسکنا روکا بھی سے لیتے ئیشٹ دوشرے کے
)A (گا کہے یگران کا آپ نو ہو کریا جاصل واٹس سامان ذابی اپبا کو طلبا اگر:

 وایس سامان ذانی وہ اپنا کر آ کرم تراہ ہوئے کرئے پناری کی ہوئے رخصت ہے۔ خکا ہو خیم اب انصرام کا امتحان اس
 سے کمرے آپ نعد کے لیتے کر جاضل وایس سامان ذانی سیھی اپنا بھا۔ لنا سے آپ نہلے ئے میں جو لیں کر جاضل

 امتحان بھی اب طلنا میں کمروں دیگر ہے ممکن کہ رکھیں یسین ذہن یہ کرم تراہ ہیں۔ سکتے نکل یاہر سابھ کے جاموشی
سکریہ۔ کا سب آپ کنلتے مخیت شخت اور شرکت کی آپ اور ہو منارک کو آپ بھر یار ایک ہوں۔ رہے دے

)B (گا کہے یگران نو ہے موجود سامان ذابی شیھی اپبا یاس کے طلبا اگر:
 جائیں۔ نکل یاہر سے کمرے سابھ کے جاموشی اور لیں کر جاضل سامان ذانی اپنا ہے۔ خکا ہو خیم اب انصرام کا امتحان

 کو آپ بھر یار ایک ہوں۔ رہے دے امتحان بھی اب طلنا میں کمروں دیگر ہے ممکن کہ رکھیں یسین ذہن یہ کرم تراہ
سکریہ۔ کا سب آپ کنلتے مخیت شخت اور شرکت کی آپ اور ہو منارک
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3.6The Essay
 اوفات کے آپ تو ہیں رہے دے امتحان سابھ کے گتحایش سدہ متظور آپ اگر ہے میٹ 50 وقت معناری کا Essay سنکشن

قفے اور پتے کرم تراہ ہیں۔ سکتے ہو مخنلف و  سدہ ترجمہ سنیں۔ سے دھنان کو اغالیات والے جائے تڑھے سے جاپب کی یگران ا
ہے۔ ہویا طاہر ترجمہ کا ہدایات کی کناب امتحانی نعد کے ہدایات زیانی
:گا کہے یگراں کا آپ لتے، کے طلنا سیھی

کھولیں۔ یہ کناب کی Essay اپنی کہوں یہ میں یک جب گا۔ دوں کناب ایک کی Essay کو سب آپ میں اب
کھے جاری یات طرح اس یگران کا آپ :گا ر

 اسے تو ہو یام درمنانی اگر اور یام نہال یام، اجینامی اپنا اور دیں یلٹ اسے تو ملے کناب کی Essay اپنی کو آپ جب
 )یام یا (کوڈ روم امتحانی کا کمرے اس اور ، ______________یام اور _______ کوڈ کا اسکول اس بھر کریں۔ درج

ہے۔ کنا توسٹ لتے کے آپ ئے میں جو کریں، ترپٹ_______ 
:گا کہے یگران کا آپ نعد کے اس

 30 صفچہ ہیں، رہے کر استعمال سیٹ جوانی والی ترپٹ تڑی آپ اگر کھولیں۔ 6 تمیر صفچہ میں سیٹ جوانی اپنی اب

 کوڈ کے Essay Code گا۔ ملے کوڈ کا Essay Code کو آپ تر خصے تچھلے کے کناب کی Essay اپنی کھولیں۔
 نظر تر خصے تچھلے کے کناب کی Essay کے آپ یہ طرح جس کریں نفل میں قنلڈ کی سیٹ جوانی اپنی طرح اشی عین

یل اور ہے رہا آ نفے درست قنلڈ یہ بھریں۔ یلنلہ مما ہیتے جانی کی ُتر سے طر  سکور کو مضمون کے آپ کہ ہے ممکن وریہ جا
جائے۔ دیا یہ
:گا کہے یگران کا آپ تو جائے مل کناب کی Essay کو طلنا سیھی جب

پتے ہدایات کچھ کو آپ میں اب نقینی یہ جو ہوں واال د
 طور درست کو مضمون کے آپ کہ گی کریں مدد کی آپ میں پنائے 

جائے۔ دیا سکور تر
پتے اور لیتے تویس▪  تر صفچے سظر ئے کریں۔ استعمال صفچہ کا پندی متصویہ سظر ئے کنلتے پندی متصویہ کی مضمون ا

گا۔ جائے دیا نہیں سکور اسے گے لکھیں بھی کچھ جو آپ
 Begin“ کہ ہے لکھا میں جس کریں، شروع لکھنا Essay اپنا تر صفچہ والے الین نہلے تو جائیں ہو پنار آپ جب▪

Your Essay Here") ”اپنا Essay یسان اور صفحات والے سظر ان مضمون اپنا ۔")کریں شروع سے نہاں 
لکھیں۔ ایدر کے جاستوں زدہ

ہتے جھوڑیا جالی صفحات آپ اگر یا ہے نہیں پنیسل یاس کے آپ اگر کریں۔ استعمال پنیسل 2 تمیر▪  آپ تو ہیں جا
گا۔ ملے سکور کا صقر کنلتے Essay کو
ہیتے۔ آیا تورا ایدر کے صفحات کردہ فراہم مضمون کا آپ▪  ')جائیں رک” ('STOP“ لقظ تر صفچے والے الین آحری جا

گی۔ جائے کی نہیں اسکور جیز کونی ہونی لکھی آگے سے تواپیٹ اس کتویکہ لکھیں، یہ بھی کچھ نعد کے
Essay گا کہے یگران کا آپ کنلتے کرئے شروع:

 کے کرئے کام تر سنکشن Essay یاس کے آپ ہیں، کرئے شروع ہم جیسے یار ایک گے۔ جائیں تر Essay ہم اب
ستےمیں آدھے کے سنکشن آپ جب اور گا، کروں توسٹ یائم اسناپ اور اسنارٹ میں گے۔ ہوں میٹ 50 لتے  ہوں را
 جینا تر ڈیسک کو کناب کی Essay اور سیٹ جوانی اپنی گا۔ دوں پنا کو آپ میں گا جائے رہ یاقی میٹ 5 جب اور گے

 رکھیں۔ کے کر
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پتے کرم تراہ  ہے۔) "By Jane Doe" کہ جیسا (کریں سامل یام اپنا میں اس ہی یہ اور کریں یہ دستخط تر essay ا
پتے سکور کو مضمون کے آپ سے کرئے ایسا ہے۔ سکنی ہو یاجیر میں د
اب۔ ہے ہویا شروع وقت کریں۔ شروع کریا کام اور جائیں تر سوال کے Essay بھر تڑھیں، ہدایات اب

3.6Essay دوران کے
:گا کہے یگراں کا آپ نعد کے میٹ 25

Essay ہیں۔ یاقی میٹ 25 یاس کے آپ میں سنکشن
:گا کہے یگراں کا آپ نعد کے میٹ 45

Essay ہیں۔ یاقی میٹ 5 یاس کے آپ میں سنکشن
:گا کہے یگران کا آپ نعد کے میٹ 50 عین

 کو سیٹ جوانی اپنی دیں۔ کر پند کناب کی Essay اور سیٹ جوانی اپنی دیں۔ رکھ پتچے پنیسل اپنی اور دیں روک کریا کام
دیں۔ رکھ سابھ کے کناب کی Essay کے کر سندھا

3.6Essay ئے کباب کی ہدایات کبل
ہے۔ ترجمہ کا ہدایات موجود تر شرورق کے کناب کی Essay کی آپ ذیل مندرجہ

ہدایات
پنا موقع کا دکھائے یہ کو آپ مضمون  کا نیراگراف اور ہیں سکتے سمچھ اسے کر تڑھ کو نیراگراف سے ایداز مؤتر کیتے آپ کہ ہے د

پتے ہیں۔ سکتے لکھ مضمون کے کر تحزیہ ہیتے کریا طاہر یہ کو آپ میں، مضمون ا  واصح ہیں، جکے تڑھ نعور کو نیراگراف آپ کہ جا
ہیتے کریا فراہم تحزیہ متطقی اور ہیتے۔ کریا استعمال درست یالکل کا زیان نیز جا جا

ہیتے جایا لکھا تر سظروں کردہ فراہم میں سیٹ جوانی مضمون کا آپ  کے، صفچے والے پندی متصویہ کے ترچے جوانی ماسوائے جا
پتے اور ہیں کرئے گرتز سے جاستوں جوڑے ہیں، لکھتے تر سظر ہر آپ اگر گا۔ ملے نہیں کاغذ اور کونی کنلتے لکھتے کو آپ  طرز ا

 طرز کے آپ جو گے تڑھیں لوگ وہ تحرتر کی آپ کہ رکھیں یاد ہوگی۔ کاقی جگہ یاس کے آپ تو ہیں رکھتے معفول ساتز کا لکھانی
 تڑھتے کنلتے فارئین وہ ہیں رہے لکھ جو آپ کہ کریں کوشش کی کرئے ترپٹ یا لکھتے طرح اس ہیں۔ نہیں واقف سے لکھانی

ہو۔ التق
دہاپباں یاد

 تر صفحات والے سظر کے سیٹ جوانی اپنی آپ جو گی جائے کی جاتچ کی اشی ضرف لکھیں۔ یہ مضمون اپنا میں کناتچہ اس▪
ہیں۔ لکھتے

گی جائے کی نہیں جاتچ کی essay جارج سے موصوع▪
پچے اس) وقت معباری( میٹ 50 ہیں یاس کے آپ  اور پڑھئے جوالہ میں جواب کے اسارے کردہ فراہم ایدر کے کبا

ئے مضمون لئے۔ کے لکھ

ئے۔ جابی لے پہیں یاہر سے کمرے کباب امتحابی یہ ہی  ممنوع اشتعمال یا تقل محاز غیر کی حصے بھی کسی کے کباب امتحابی اس جا
ہے۔
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3.6Essay تعد کے
:گا کہے یگران کا آپ

 کنائیں کی Essay کی آپ میں کہ یک جب رہیں ئییھے سے جاموشی کرم تراہ ہے۔ لنا کر مکمل امتحان ئے آپ ہو، منارک
ہوں۔ رہا لے

پہلے سے کرنے پرجاست کو طلبا3.6
:گا کہے یگران کا آپ تو گا جائے ہو سمار کا مواد سیھی جب
ہیتے، جایا لے نہیں یاہر سے امتحان کمرہ سوال امتحانی بھی کونی کو آپ میں جال بھی کسی رکھیں، یاد  نہیں کو اور کسی جا

پنا ہیتے د نعے بھی کسی یا جا  نہیں خیت یات تر ان سابھ کے کسی کو آپ سے انیرپیٹ یا پتعامات مینی منل، ای یسمول ذر
ہیتے۔ کرنی جا

یسے کر کہ یہ کو طلنا یگران کا آپ :گا کروائے دہانی یاد کی پناتج کے قعل کسی ا
 ایک کسی سے میں یالیستوں ان متعلق سے سکتورنی امتحان شخص کونی اگر بھا، کہا میں آغاز کے امتحان ئے میں کہ جیسا

لج کو انہیں میں مستفنل اور گا جائے کردیا یاطل اسکور کا اس ہے، کریا ورزی جالف بھی کی  امتحان دوشرے کے تورڈ کا
ہے۔ جاسکنا روکا بھی سے شرکت میں

)A (گا کہے یگران کا آپ تو ہو کریا جاضل وایس سامان ذانی اپنا کو طلنا اگر:
 وایس سامان ذانی وہ اپنا کر آ کرم تراہ ہوئے کرئے پناری کی ہوئے رخصت ہے۔ خکا ہو خیم اب انصرام کا امتحان اس

 سے کمرے آپ نعد کے لیتے کر جاضل وایس سامان ذانی سیھی اپنا بھا۔ لنا سے آپ نہلے ئے میں جو لیں کر جاضل
 امتحان بھی اب طلنا میں کمروں دیگر ہے ممکن کہ رکھیں یسین ذہن یہ کرم تراہ ہیں۔ سکتے نکل یاہر سابھ کے جاموشی

سکریہ۔ کا سب آپ کنلتے مخیت شخت اور شرکت کی آپ اور ہو منارک کو آپ بھر یار ایک ہوں۔ رہے دے
)B (گا کہے یگران تو ہے موجود سامان ذانی سیھی اپنا یاس کے طلنا اگر:

 جائیں۔ نکل یاہر سے کمرے سابھ کے جاموشی اور لیں کر جاضل سامان ذانی اپنا ہے۔ خکا ہو خیم اب انصرام کا امتحان
 کو آپ بھر یار ایک ہوں۔ رہے دے امتحان بھی اب طلنا میں کمروں دیگر ہے ممکن کہ رکھیں یسین ذہن یہ کرم تراہ

سکریہ۔ کا سب آپ کنلتے مخیت شخت اور شرکت کی آپ اور ہو منارک
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