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یادداشتونه ته کونکي زده
 په ازموینې د ستاسو همدارنګه او ولولي، غږ لوړ په يې به نګران ستاسو چې ده ژباړه والرښوونو هغو د والندې
 لوړ په والرښوونې انګلیسي د نګران ستاسو چې څنګه لکه کړئ تعقیب. والرښوونې شوي لیکل موجود کې کتاب

 خپل وکړئ مهرباني کیږي، لوستل لخوا نګران د ستاسو چې لرئ پوښتنې اړه په څه هغه د تاسو که. لولې غږ
.کړئ پورته والس

 لوستل لخوا نګران د ستاسو چې څه هغه ونلري سمون سره لفظ په لفظ د ممکن والرښوونې شوي ژباړل دا▪
.دي شان یو معلومات اړوند هرصورت، په. کیږي

.کیږي پلي نه ته وضعیت ورکولو ازموینې د ستاسو چې پریږدي والرښوونې ځینې ممکن نګران ستاسو▪

 بیرته وروسته ازموینې د باید مګر کیږدئ، میز خپل په لپاره وخت ازموینې ټول د سند دا شئ کووالی تاسو▪
.شي ورکړل ته نګران

.کاروئ ونه لپاره کاغذ ايستلو كرښې د سند دا ممکن تاسو▪

 مناسب چې کله همدارنګه او کړي، ااعالن وخت پاتې د کې برخه په به نګران ستاسو کې، وختونو مختلفو په▪
 دې په ممکن ااعالنونه دا ورکوئ، ازموینه سره استوګنځي شوي تایید د تاسو که. وکړي به ااعالن وقفې د وي

 لوستل لخوا نګران خپل د وکړئ مهرباني. ولري توپیر څخه وقفو او وخت شوي لیست د کې سند شوي ژباړل
.واورئ سره دقت په ااعالنونو شوي

 اضافي کې انګلیسي په ته تاسو ممکن نګران ستاسو ورکوئ، ازموینه سره استوګنځي شوي تایید د تاسو که▪
.درکړي والرښوونې

:راواړوي پام ستاسو ته معلوماتو ځانګړي ترڅو کیږي کارول نښان یا آیکونونه کې اوږدو په سند دې د▪

معلومات مهم

دی موجود کې کتاب په ازموینې د ستاسو والرښوونې

شوي ویل لخوا نګران د ستاسو چې کوي ګوته په والرښوونې هغه متن شوي سیوري ټول
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 SAT Test Directions Translated into Pashto for Students والرښوونې ازموینې SAT د3



 SAT Test Directions Translated into Pashto for Students والرښوونې ازموینې SAT د4

لیکنه معیاري1
کړئ پیل ازموینه دلته1.1

:ووایي به نګران ستاسو
 او کالج خپل د. ورکړئ ازموینه SAT د چې یاست دلته تاسو پوهیږئ، تاسو چې څنګه لکه. پخير مو سهار

.شئ مبارک اخیستلو په ګام مهم دې د لور په اهدافو مسلک

 وخت دقیقې 20 شاوخوا باید دا. ولولم والرښوونې ځینې به زه ، کړو پیل ازموینه موږ چې لدې مخکې
 په. لرئ پوښتنې کومې تاسو که کړئ پورته والس خپل او واورئ يې سره احتیاط په وکړئ مهرباني. ونیسي

 غوره لپاره ښودلو پوهې او مهارتونو خپلو د تاسو چې دی کول تروالسه ډاډ خبری دې د رول زما ولرئ، یاد
.لرئ فرصت

 همدا لپاره کولو امل د دې په درکوم والرښوونې زه چې څنګه لکه کاروئ، والرښوونې شوي چاپ تاسو که
.پرانیزئ کتابچه اوس

:ووایي نګران ستاسو به بیا
College Board SAT کړي تروالسه ډاډ ترڅو دي شاملې پالیسۍ او قوااد کې ضوابطو او شرایطو په 

 پیښیدو دې د هرڅوک کې خونه پدې ورځ نن. لري تجربه مساوي او اادوالنه ازموینې د کوونکي زده ټول چې
 کوي، هڅه کولو تروالسه ګټې ناجایز د یا ګډوډوي نور څوک که. دي مسؤل لپاره مرستې د کې کولو داسي یا
 نورو د کې راتلونکي په دوی د .شي لغوه به نمرې دوی د او پریږدي خونه چې وغواړم څخه دوی له به زه

College Board شي کیدای نیول مخه ورکولو ازموینې.

:کړي لیست سره ویلو په مثالونه سرغړونو قواادو د به نګران ستاسو
:دي مثالونه ځینې ګټو ناجایزو د دلته

کول تروالسه یا ورکول مرسته ډول هر د▪
کتل کتاب ازموینې د مخکې څخه کیدو پیل وخت د▪
یو مهال اوس به موږ چې یوې له پرته کتل برخه بله کومه▪
بدلول یا کول نښه ځوابونو د وروسته ویلو وخت د▪
هڅه ایستلو موادو ازموینې د څخه خونې له ازموینې د▪
پرمهال وقفو د یا پرمهال ازموینې د یا لرل مرسته ازموینې مجاز غیر بل کوم یا تلیفون ګرځنده د▪
شریکول ځوابونه سره هرچا له وروسته یا پرمهال ازموینې د یا لرل مواد ځواب د▪
پریښودل ودانۍ د شمول په وقفې د کې جریان په ازموینې د یا ورتلل ته الماری یا والکر▪
کول هڅه ورکولو ازموینې د لپاره چا بل د▪
وکړئ داسي چې برابروالی له پرته څښل یا خوړل خواړه کې جریان په ازموینې د▪
کیدل والمل ګډوډۍ د▪
راتلل پاتې کې کولو تعقیب پروسیجرونو په ازموینې د▪

 تاسو چې دا او ده منصفانه تجربه ازموینې د ستاسو نن چې کوي مرسته کې کولو تروالسه ډاډ په پالیسۍ دا
.وکړئ تمرکز ازموینې خپل په څخه خنډ کوم له پرته شئ کووالی
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)A( ووایي به نګران ستاسو وي، کړي راټول شیان شخصي کوونکو زده د ښوونځي ستاسو که:
 اوس څوک که. وي سپارلې یا ورکړي وسایل بریښنایی نور او تلیفونونه ټول باید تاسو پورې وخت دې د

 وسیله بریښنایی ډول هر شمول په) fitness tracker (ټریکر فټنس یا) smart watch (واچ سمارټ د هم
 ازموینې د به دا او راکړئ، ته ما یې اوس او کړئ، بند دا کړئ، فعال غیر اوالرمونه ډول هر وکړئ مهرباني لري،

.شي درکړل بیرته ته تاسو کې پای په

)B( ووایي به نګران ستاسو ورنکړي، اجازه ته راټولولو شیانو شخصي کونکو زده د ښوونځی ستاسو که:
 smart (واچ سمارټ د پشمول لرئ، وسیله بریښنایی بل کوم یا تلیفون سره ځان د تاسو که ، کې وخت پدې

watch (ټریکر فټنس یا) fitness tracker(، یې ډول بشپړ په کړئ، فعال غیر اوالرمونه ډول هر باید تاسو 
 ته پای ازموینه چې پورې هغه تر. واچوئ کې کڅوړه کتاب یا کڅوړه په یې ته څنګ خونې د او کړئ بند
 کړئ پورته والس خپل لرئ، اړتیا ته کڅوړې پعالستيکي لپاره ایښودلو تلیفون خپل د تاسو که. رسیدلې وې نه
.درکړم يوه ته تاسو به زه

:ووایي به نګران ستاسو ته، کوونکو زده ټولو
 دې د او شي ضبط شي کیدای شوي ایښودل وي نه لرې او شوې بنده وي نه چې وسیله بریښنایی ډول هر

 یا کیږئ لیدل سره وسیلې یوې د تاسو که. شي معاینه توګه په برخې څیړنې بشپړې یوې د مینځپانګې
 څخه ازموینې له تاسو به زه نو کوي، رامنځته ګډوډي یا کوي شور وسیله یوه کې جریان په لرلو ستاسو
 یا واچ، سمارټ تلیفون، د يې زه چې کړم رخصت کوونکی زده هغه هر به زه څخه، ځایه دې له. کړم ګوښه
.ووینم سره وسایلو بریښنایی نورو

:ووایي نګران ستاسو به بیا
.کړئ پاک میزونه خپل لپاره ازموینې د به تاسو اوس،. مننه تاسو له لپاره کولو پام د ته والرښوونو دې

 کیلکولیټرو وړ منلو د پاکو، پنسل د سره پنسلونو 2 نمبر خپل له پرته کړئ لرې هرڅه څخه میز خپل له▪
 که لغت، لفظ څخه لفظ د یا والرښوونې شوي چاپ او کیلکولیټرونو، شاتړې هر د شمول په شمیرګرو یا

.کاروئ یو تاسو

.کېږدئ فرش په یې والندې میز خپل د راوړې، خواړه سپک یا مشروبات، بیټریاني، اضافي تاسو که▪

 رسیدو ته پای ازموینې د او وتړئ هغه لرئ، پاتې کڅوړې کتاب د یا کڅوړې کومې میز خپل په تاسو که▪
.کیږدئ ته څنګ خونې د يې پورې

:ووایي به نګران ستاسو شي، پاک څخه توکو شوي منع د میزونه چې یوځل
 کیلکولیټرونه وړ منلو د ټول تاسو چې کړم تروالسه ډاډ او وګورم شاوخوا چې واخلم وخت شیبه یو اوس به زه
.کاروئ شمیرګري یا

:ووایي نګران ستاسو به بیا
 نه تبادله یا شریکول شمیرګرو یا کیلکولیټرونو د کې وخت هیڅ په تاسو چې ولرئ یاد په وکړئ مهرباني

 اړتیا ته دې پورې برخې بلې یوې تر به تاسو. کیږدئ والندې میز خپل د کیلکولیټر خپل اوس. کووالی شي
.ونلرئ

ویش پاڼې ځواب د1.2
:ووایي به نګران ستاسو وروسته، ویشلو پاڼو ځواب د

 د تاسو که. وکاروئ لپاره کولو نښه په ځوابونه خپل کې ازموینه په یې به تاسو چې دي پاڼي ځواب د دا
 پاڼې د ستاسو. ولولئ والرښوونې صفحه لومړي په پاڼې ځواب خپل د اوس کاروئ، پاڼه ځواب چاپ لوی

 ورته ته شمیرو ساحې د به شمیرې ساحې د مګر ااعالنوم، یې زه چې ولري توپیر څخه هغه د به شمیرې
.کړئ نښه په سره X د څلورګوټې پرځای ډکولو پوکڼو د به تاسو. ورکوم ته هرچا يې زه چې وي
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)A( د کوونکي زده ټول چیرې که preadministration کړي، ډکې پاڼي ځواب کې جریان په پړاو یا دورې 
:ووایي به نګران ستاسو
 مهرباني. ولري پاڼي ځواب سره معلوماتو شوي جوړي پوکڼې او شوي چاپ یا/ او لیبل د باید هرڅوک دلته

 د او نوم قانوني سم ستاسو دا چې کړئ تروالسه ډاډ ترڅو لرئ پاڼه ځواب سمه تاسو چې وګورئ وکړئ
 تېروتني کومې کې لیبل په تاسو که یا لرئ پاڼه ځواب ناسمه تاسو که کړئ پورته والس خپل. ښیې نیټه زیږون

.ومومئ

 جریان په پړاو یا دورې preadministration د چې ولري پاڼه ځواب سمه کوونکی زده هر کې خونه په که
 پیل )ویشل کتاب ازموینې( Test Book Distribution د به نګران ستاسو لري، معلومات شوي چمتو کې

 .کړي

)B( به نګران ستاسو لرئ، اړتیا ته ډکولو ځایونه یا ساحو اړینو کې پاڼه ځواب په کونکي زده نور یا تاسو که 
:ووایي

 معلومات شوي جوړ پوکڼې او شوي چاپ یا/او لیبل کې پاڼه ځواب په دمخه وال ممکن ځینې څخه ستاسو
 لرئ پاڼه ځواب سمه تاسو چې وګورئ وکړئ مهرباني وي، قضیه دا که. درکړل اوس ته تاسو ما چې ولري
 څو د وکړئ مهرباني وي، سم دا که. دي سم معلومات کي پاڼه ځواب په ستاسو چې کړئ تروالسه ډاډ ترڅو
 دوی چې کوم والرښوونه ته کوونکو زده نورو زه چې کې حال پداسې کینئ سره خاموشۍ په لپاره دقیقو

 وی ناسم معلومات کوم کې پاڼه ځواب په ستاسو که. کړي ډکې ساحې اړینې کې پاڼو ځواب خپلو په
.کړئ پورته والس خپل اوس وکړئ مهرباني

:ووایي به نګران ستاسو ته، کوونکو زده ټولو
کړئ ډک نوم منځنی او نوم، لومړی نوم، وروستی قانوني خپل کړئ، بشپړه 1 ساحه چې لرئ اړتیا تاسو که

 په. کړئ شامل غړوندې یا نخښي، اتصال د تشې، نو وي برخه نوم د ستاسو دا چیرې که). لرئ تاسو که(
 نښه هر چې کړئ تروالسه ډاډ. کړئ ډکې پوکڼې اړوندې بیا کړئ، چاپ توری کې کیپونو ټولو په کې بکسونو

.ډکوي پوکڼی توګه بشپړه په او ده توره

 د تاسو او کاروئ نوم لومړی غوره یو تاسو که. وي نوم لومړی قانوني ستاسو باید نوم لومړی ستاسو
College Board کړئ داخل هلته دا شئ کووالی تاسو لرئ، اکاونټ آنعالین .College Board د ستاسو 

 نورو په سره ستاسو به دوی مګر کاروي، نوم قانوني ستاسو ورځ په ازموینې د لپاره کولو تصدیق هویت
.وکاروي نوم غوره ستاسو کې اړیکو ټولو

.کړئ ترسره تاسو چې کله وګورئ

:ووایي به نګران ستاسو لپاره، ساحو 2 د
 ښوونځي اددي 6 د زموږ کوئ، ګډون کې ښوونځي پدې تاسو او کړئ، بشپړه 2 ساحه چې لرئ اړتیا تاسو که

 ترسره تاسو چې کله وګورئ. کړئ ډکې پوکڼې اړوندې او کړئ چاپ کې 2 ساحه په _______ شفر یا کوډ
.کړئ

 راشم به زه. کړئ پورته والس خپل کوئ، کړې زده کې کور په یا کوئ نه ګډون کې ښوونځي پدې تاسو که
.درکړم کوډ سم لپاره داخلولو د کې 2 ساحه په ته تاسو چې

:ووایي به نګران ستاسو لپاره، 4 او 3 ساحو د
 پوکڼی کې 3 ساحه په ګډون، کې ښوونځي پدې تاسو او کړئ بشپړې 4 او 3 ساحې چې لرئ اړتیا تاسو که
 تاسو که. کړئ چاپ کې 4 ساحه په ایالت او ښار نوم، ښوونځي د زموږ او کړئ ډکه لپاره ")هو” ("Yes“ د

 تطبیق کې 3 ساحه په ته تاسو چې کړئ ډکه پوکڼی هغه کوئ، نه ګډون کې ښوونځي پدې ډول منظم په
 یاست نه ډاډه تاسو که کړئ پورته والس خپل. کړئ چاپ کې 4 ساحه په معلومات ښوونځي خپل د او کیږي
 .کړئ ډک څه چې
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:ووایي به نګران ستاسو لپاره، ساحو 5 د
 ID کونکي زده خپل د سره کولو پیل ته خوا ښي سره کالم لومړي د لرئ، اړتیا ته بشپړولو 5 ساحه تاسو که

 توری کې شمیره ID په ستاسو که. کړئ پیل ته خوا ښي سره کالم لومړي د کړئ، پوکڼی او چاپ شمیره
 که. کړئ دننه شمیرې یوازې څخه سپیسونو یا ځایونو خالې کوم له پرته او شاملوئ يې مه نو لري، شتون
 .کړئ ترسره تاسو چې کله وګورئ. پریږدئ خالي 5 ساحه پیژنئ، نه شمیره ID کوونکي زده د خپله تاسو

:ووایي به نګران ستاسو لپاره، ساحو 6 د
.کړئ ډکه پوکڼی لپاره درجې اوسني خپل د لرئ، اړتیا ته بشپړولو ساحه 6 تاسو که

:ووایي به نګران ستاسو لپاره، ساحو 7 د
 پکې تاسو چې کړئ ډک اددونه 2 وروستۍ کال د او ورځ، میاشت، لرئ، اړتیا ته بشپړولو ساحه 7 تاسو که

 کله وګورئ او کړئ ډک ساحې اړونده. ډکوئ شمیره اددي 1 د چیرې که کړئ پیل سره صفر د. وئ زیږیدلی
.کوئ ترسره تاسو چې

:ووایي به نګران ستاسو لپاره، ساحو 8 د
.وکړئ یې اوس همدا لرئ، اړتیا ته بشپړولو ساحه 8 تاسو که

:ووایي به نګران ستاسو ،)ډول ازموینې د( Test Type لپاره، 9 ساحې د
 وال دا چیرې که ورکوئ نن یې تاسو چې توګه په ازموینې هغه د پوکڼې کې" SAT "په کې، 9 ساحه په

.وي نه شوی پوکڼې دمخه

:ووایي به نګران ستاسو مخکې، څخه ویشلو پاڼو ځواب د
 ازموینې د به تاسو لرئ، ساحې نورې لپاره بشپړولو د کې برخه آزموینې غیر په پاڼې ځواب خپلې په تاسو که

.ولرئ فرصت بشپړولو دوی د وروسته رسیدو ته پای

ویش کتاب ازموینې د1.3
:ووایي به نګران ستاسو اوس
.پرانیزئ مه دوی وایم ونه ته تاسو زه چې څو تر. وویشم کتابونه ازموینې د ستاسو اوس به زه

:وساتي جاری سره ویلو په دې د به نګران ستاسو
 نوم منځنی او نوم، لومړی نوم، وروستی خپل او واړوئ دا نو کړئ، تروالسه کتاب ازموینې د تاسو چې کله

.لرئ تاسو که کړئ، چاپ

 د خونې دې د او ، ______________________________نوم او ______ کوډ ښوونځي دې د بیا
.دی لګولې لپاره ستاسو ما چې کوم کړئ، چاپ) ____________________ نوم یا (کوډ خونې ازموینې

:ووایي نګران ستاسو به بیا
 تاسو چې کله. لري معلومات مهم اړه په جوړولو نمرې او کولو نښه ځوابونو د دا. ولولئ پوښ شاته اوس

.وګورئ وکړئ مهرباني ورسوئ، ته پای لوستل

ولوستل؟ اوس تاسو چې لري شتون پوښتنې کومې اړه په څه هغه د ایا
:ورکړي سره ویلو په والرښوونې اضافي لپاره کولو نښه د ځوابونو د به نګران ستاسو

 نمرې پاڼه ځواب ستاسو چې کړئ تعقیب والرښوونې لپاره کولو نښه د ځوابونو خپلو د تاسو چې ده مهمه دا
 وکړئ مهرباني. دي روښانه دوی چې کړم تروالسه ډاډ ترڅو وکړم ټینګار ټکو مهم خورا په به زه. کړي جوړې

.واورئ سره دقت په
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 كرښې د کتاب ازموینې د خپل شئ کووالی تاسو. کړئ نښه په کې پاڼه په ځواب په ځوابونه ټول خپل▪
 جوړووالی نمرې وي شوي نښه کې پاڼه ځواب په چې ځوابونه هغه یوازې مګر وکاروئ، لپاره کار ايستل

 ونه منظوری College Board د لپاره کولو نښه د کې کتاب په ازموینې د تاسو چې پورې هغه تر شي،
.لرئ

 لیږدئ ونه ته پاڼې ځواب خپلې ځوابونه څخه کتاب ازموینې خپل د ممکن تاسو وروسته، ویلو له وخت د▪
.کړئ نه ډکې پوکڼې یا

.کاروئ مه پنسل میخانیکي یا پنسل، رنګین قلم،. کاروئ پنسل 2 نمبر تاسو چې کړئ تروالسه ډاډ▪

.کړئ ډکه ډول بشپړ په او توره پوکڼې کې پاڼه ځواب په او کړئ نښه په ځواب 1 لپاره پوښتنې هرې د▪

 به کول نښې هدفه بى پاڼه ځواب خپل په. کوئ مه نښه بله پرته ځوابونو خپلو د پاڼه ځواب خپل په▪
.وکړي مداخله کې نمرو په

 هدف د شي کیدای وارنونې یا پاکوڼې نیمګړی. کوئ یې توګه بشپړه په نو ورانوئ، یا پاکوئ تاسو که▪
.شي وټاکل توګه په ځوابونو شوي

 ستاسو شوي، تصویب لپاره ثبتولو ځوابونو خپل د کې کتاب په ازموینې د دوی چې لپاره کوونکو زده هغه د
:ووایي به نګران
 کتاب په ازموینې خپل د یاست، شوي تصویب لپاره ثبتولو ځوابونو خپلو د کې کتاب په ازموینې د تاسو که
 څخه ځواب 1 د یوازې لپاره پوښتنې هرې د. کړئ چاپیره دایره څخه توری ځواب شوي غوره خپل د کې

 وران یا پاک توګه بشپړه په شئ کووالی تاسو چې څومره کړئ، بدل ذهن خپل تاسو که. کړئ چاپیره دایره
.کړئ

.کړئ بشپړ معلومات ازموینې د کې پاڼو ځواب په

:ووایي به نګران ستاسو ،)کوډ فورمې( Form Code د لپاره، A ساحې د
 ازموینې خپل د). 16 صفحه پاڼي ځواب چاپ لوی د ستاسو یا (ومومئ A ساحه شاته پاڼي ځواب خپل د

 لکه کړئ کاپي توګه سمه په )کوډ فورمې( Form Code. ومومئ )کوډ فارم( Form Code شاته کتاب
 ډکې پوکڼې مناسبي او ښکاري، کې ساحه A په پاڼې ځواب د ستاسو کې ازموینه په ستاسو چې څنګه
 .کړئ ترسره تاسو چې کله وګورئ وکړئ مهرباني. کړئ

:ووایي به نګران ستاسو,  )ID ازموینې( Test ID د لپاره، ساحې B د
 ازموینې( Test ID د. ومومئ شاته کتاب ازموینې خپل د )ID ازموینې( Test ID د لپاره، ساحې B د

ID( په پاڼې ځواب د ستاسو کې کتاب په ازموینې د ستاسو دا چې څنګه لکه کړئ کاپي توګه سمه په B 
 .کړئ ترسره تاسو چې کله وګورئ وکړئ مهرباني. کړئ ډکې پوکڼې مناسبي او ښکاري، کې ساحې

:ووایي به نګران ستاسو )نمره سلسلې د کتاب د ازموینې د( Test Book Serial Number لپاره، C ساحې د
 Test Book کې کونج ښیې پورتنۍ په. وګورئ پوښ مخکی یا مخ کتاب ازموینې خپل د لپاره، C ساحې د

Serial Number )د خپله. ومومئ شمیره شوي لیبل )نمره سلسلې د کتاب د ازموینې د serial number 
.کړئ ډکې پوکڼې اړوندې او کړئ دننه کې C ساحه په کې پاڼه ځواب خپل په) شمیره سلسلي(

:ووایي به نګران ستاسو وی، کړي بشپړې ساحې A-C د کوونکي زده چې دې له وروسته
 او, )ID ازموینې د( Test ID کوډ، فورمې د لپاره، مخنیوي ستونزو د کې کولو تروالسه په نمرو خپلو د

Test Book Serial Number )کړئ تروالسه ډاډ ترڅو وګورئ ساحې )شمیره سلسلې کتاب ازموینې د 
 .کړي داخل توګه سمه په دوی تاسو چې

:ووایي به نګران ستاسو کاروي، کوډونه خونې ازموینې د ښوونځی ستاسو که
 ستاسو ما چې کوم ، ______کړئ، ډک کوډ خونې ازموینې اددي 3 د کې، ساحه D په پاڼې ځواب د ستاسو

.دی لګولې لپاره

ټکي وروستي دمخه ورکولو ازموینې د
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:ووایي به نګران ستاسو لپاره، کوونکو زده ټولو
 والرښوونې وروستي څو یو زه چې دې له وروسته کړئ، پیل کې دقیقو څو په مټ کټ ازموینه به تاسو
.ولولم

 خپل په تاسو که. کیږدئ اوار میز خپل په کتاب ازموینې د او پاڼه ځواب خپل کې، جریان په ازموینې د
 چې شئ پوهه تاسو که یا پاڼه، شوی ورکه لکه ومومئ، غلط څه یو کې کتاب په ازموینې د یا پاڼه ځواب
.کړئ پورته والس خپل دی، لیکلي ځوابونه کې برخه غلطه په پاڼې ځواب خپلې د تاسو

.شي ایستل ونه څخه خونې له ازموینې د هیڅکله باید کتابونه ازموینې د او پاڼې ځواب

 تاسو چې کله ولرئ وقفې کې جریان په ازموینې د به تاسو. کیږي ټاکل مخې له برخې د وخت ازموینې د
.وکاروئ تشناب یا وخورئ خواړه ترڅو پریږدئ خونه دا شئ کووالی

:وساتي جاری سره ویلو په دې د به نګران ستاسو
 .کوي کار کې برخه سمه په هرڅوک چې کړم تروالسه ډاډ ترڅو ګرځم چارچاپیره خونې د وخت هر هم به زه
 برخې بلې چې نلرئ اجازه تاسو. وکړئ کار برخه 1 په یوازې کې وخت یو په شئ کووالی تاسو لپاره، SAT د

 ورسره تاسو چې ولري توپیر څخه څه هغه د ممکن دا. وي نه شوي ویل ته تاسو چې هغه تر شئ والړ ته
 تاسو که حتی وګورئ، بیرته ته برخې مختلفې یا شئ نه والړ مخکې چې کړئ تروالسه ډاډ نو یاست، اادت

.ورسوئ ته پای مخکې برخه اوسنۍ

 د تاسو که حتی کړئ، چمتو ځواب لپاره پوښتنې هرې د او وکړئ کار غوره ټولو تر خپل چې ولرئ یاد په
.ورنکړئ والسه له نمرې لپاره ځوابونو غلط د به تاسو. یاست نه ډاډه اړه په ځواب سم

 تاسو زه چې څو تر پریږدئ مه خونه او اوسئ ناست وکړئ مهرباني ورسیده، ته پای ازموینه چې یوځل
.وکړئ پوښتنه اوس شئ کووالی تاسو لرئ پوښتنې کومې تاسو که. کړم نه رخصت

الرښوونې پوښ مخ د1.4
.ده ژباړه پوښ مخ د کتاب ازموینې د ستاسو والندې

یادونې مهمې
.اخلئ مه کار څخه قلم یا پنسل میخانیکي. ده اړتیا ته پنسل نمبر 2 لپاره ازموینې د.1

 شرایطو د زموږ تاسو که. ده سرغړونه څخه ضوابطو او شرایطو د زموږ شریکول ځوابونه یا پوښتنې ازموینې د سره چا هر د.2
.کړو منع څخه اخیستلو ارزونو راتلونکي د تاسو او کړو لغوه نمرې ستاسو ممکن موږ کوئ، سرغړونه څخه ضوابطو او

.دي منع کارونه یا بیاتولیدونه مجاز غیر برخې هرې د کتاب ازموینې دې د .شي ایستل ونه څخه خونې له باید کتاب ازموینې د دا

 ©2022 College Board.  College Board ،SAT، نښان اکورن د او College Board دي نښې سوداګریزې شوي راجستر.
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الرښوونې پوښ شاته د1.5
 ولیکئ، کې پاڼه ځواب یا کتاب په ازموینې د باید تاسو وشي، والرښوونه چې کله. ده ژباړه پوښ شاته کتاب ازموینې د ستاسو والندې
.نه کې سند پدې

YOUR NAME (PRINT)
ستاسو نوم (چاپ کړئ) LAST

وروستى
FIRST
لومړي

Middle Initial
د منځنی نوم لومړي توري

SCHOOL
ښوونځي SCHOOL CODE

د ښوونځي کوډ
NAME OF SCHOOL

د ښوونځي نوم
TESTING ROOM CODE/NAME

د ازموینې خونې کوډ/نوم

SAT
الرښوونې عمومي

.وکړئ کار برخه یوه په یوازې کې وخت یو په شئ کووالی تاسو▪

 کار خپل کې برخه هغه په ورسوئ، ته پای برخه یوه دمخه کیدو ویل وخت د تاسو که▪
.شئ نه والړ ته برخې یوې بلې ممکن تاسو. وګورئ

کول نښه ځوابونو د
.کړئ نښه په توګه سمه په پاڼه ځواب خپله چې کړئ تروالسه ډاډ▪

بشپړه نښه: نيمګړي یا نابشپړي نښې:

.وکاروئ پنسل 2 نمبر باید تاسو▪

.کړئ نښه په سره احتیاط په ځواب یو یوازې لپاره پوښتنې هرې د▪

.کړئ ډکه ډول بشپړه او توره پوکڼي ټوله تاسو چې کړئ تروالسه ډاډ▪

.کوئ مه نښې هدفه بى هیڅ کې پاڼه ځواب خپل په▪

 کیدای وارنونې یا پاکوڼې نیمګړی. کوئ یې توګه بشپړه په نو ورانوئ، یا پاکوئ تاسو که▪
.شي وټاکل توګه په ځوابونو شوي هدف د شي

.ولري مطابقت سره شمیرې پوښتنې د چې وکاروئ ځایونه خالې ځواب د یوازې▪

کارول کتاب ازموینې د خپل
 هر د به تاسو مګر وکاروئ، لپاره کار ايستلو كرښې د کتاب ازموینې د شئ کووالی تاسو▪

.لیکئ کې کتاب ازموینې خپل په تاسو چې کړئ نه تروالسه کریدیت لپاره څه هغه

 ځواب خپلې ځوابونه څخه کتاب ازموینې خپل د ممکن تاسو وروسته، ویلو له وخت د▪
.کړئ نه ډکې پوکڼې یا لیږدئ ونه ته پاڼې

 یا کتاب یا کړئ، لرې یا ونغاړئ برخې پاڼې د یا پاڼې څخه کتاب دې د کووالی نشي تاسو▪
.واخلئ څخه خونې ازموینې د پاڼه ځواب

جوړول نمرې
.کوئ تروالسه پواینټ یا نمره یوه تاسو لپاره، ځواب سم هر د▪

 پوښتنې هرې د باید تاسو نو ورکوئ، نه والسه له پواینټ یا نمرې لپاره ځوابونو غلط د تاسو▪
.یاست نه ډاډه اړه په ځواب سم د تاسو که حتی وکړئ هڅه ورکولو ځواب

مهم
 مثاله بې لپاره کتاب ازموینې د ستاسو کوډونه والندې

 کې پاڼه ځواب خپل په یې کې ساحو B او A په .دي
 لکه کړئ ډکې توګه سمه په پوکڼې اړوندې او کړئ کاپي
.شوي ښودل چې څنګه

 چې ده نه اړینه شوي، انطباق یا شوي اقتباس څخه موادو شوي خپاره د یې ځینې چې دي، شامل نظرونه کې ابارتونو په لپاره ازموینې دې د
College Board وکړي استازیتوب نظرونو د.

.وې نه ویلې ته تاسو نګران ستاسو چې پورې څو تر پرانیزئ مه پورې هغه تر کتاب دا
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ازموینه لوست د: 1 برخه1.6
 شوي تایید د تاسو که. سره وقفې دقیقو 5 د کې پای په برخې د دي، دقیقې 65 وخت معیاري لپاره 1 برخې د

 لخوا نګران خپل د وکړئ مهرباني. ولري توپیر ممکن وقفې او وخت ستاسو ورکوئ، ازموینه سره استوګنځي
 ژباړه والرښوونو ازموینې د تعقیب په والرښوونو شفاهي شوي ژباړل د. واورئ سره دقت په ااعالنونو شوي لوستل

.څرګندیږي

:ووایي به نګران ستاسو وي، چمتو یو هر چې کله
 .ازموینه لوست د کړو، پیل ازموینه سره 1 برخې د به موږ: ووایي به نګران ستاسو وي، چمتو یو هر چې کله

 وروسته ختمیدو له برخې د. ولرئ دقیقې 65 لپاره کولو کار د 1 برخه په به تاسو وکړو، پیل موږ چې یوځل
 .ولرو وقفه لنډه به موږ

 .وایم ونه ته تاسو زه چې څو تر کوئ پیل مه کار. پرانیزئ کې 1 برخه په پاڼه ځواب خپل وکړئ مهرباني
 ځواب د ځوابونه خپل چې کړئ تروالسه ډاډ. کیږدئ اوار میز خپل په کتاب ازموینې د او پاڼه ځواب خپل
 ځایونو سم په لپاره پوښتنې شمیرې هرې د ځوابونه ستاسو چې وګورئ او کړئ نښه په کې برخه 1 په پاڼې
 په تاسو چې کړئ تروالسه ډاډ راشئ، بیرته ته دې به وروسته چې پریږدئ پوښتنه یوه تاسو که. دي کې

 توګه بشپړه په حده تر امکان د دا کړئ، بدل ځواب خپل تاسو که. پریږدئ خالي کرښه دا کې پاڼه ځواب
.کړئ پاک یا وران

 تاسو مګر وګورئ، کار خپل کې برخه پدې شئ کووالی تاسو ورسیږئ، ته پای دمخه ویلو وخت د زما تاسو که
 ورنکړئ، والسه له نمرې یا پواینټس لپاره ځوابونو غلط د به تاسو. شئ نه والړ ته برخې بلې ازموینې د ممکن

.یاست نه ډاډه اړه په ځواب سم د تاسو که حتی وکړئ، هڅه ځواب ته پوښتنې نوهرې

 چی لرم هیله. کړئ پیل کار او ولولئ والرښوونې. کړئ خعال کي 1 برخه په کتاب ازموینې د خپل اوس،
اوسی بریالی به ټول

:ووایي به نګران ستاسو لپاره، کولو پیل ازموینې د
.کیږي پیل اوس وخت

کې جریان په برخې د1.6.1
 :ووایي به نګران ستاسو وروسته، دقیقو 30 د

.لرئ پاتې دقیقې 35 کې 1 برخه په تاسو

:ووایي به نګران ستاسو وروسته، دقیقو 60 د
.لرئ پاتې دقیقې 5 کې 1 برخه په تاسو

:ووایي به نګران ستاسو وروسته، دقیقو کره 65 د
.کیږدئ ښکته پنسل خپل او ودروئ کار

الرښوونې کتاب ازموینې د 1 برخه1.6.2
.ده ژباړه والرښوونو موجود کې پیل په 1 برخې د کتاب ازموینې د ستاسو والندې

)وخت معیاري( پوښتنې 52 دقیقې، 65
.الړشئ ته 1 برخې پاڼي ځواب خپل د لپاره ویلو ځواب د ته پوښتنو برخې دې د

الرښوونې
 لوستلو له جوړې یا ابارت هر د. لري شتون پوښتنې شمیر یو وروسته جوړې ابارتونو د یا هرابارت د والندې

 هرډول په او کې ابارتونو یا ابارت په چې وټاکئ بنسټ پر څه هغه د ځواب غوره لپاره پوښتنې هرې د وروسته،
).ګراف یا جدول یو لکه (شوي اشاره ورته یا شوي ویل کې ګرافیکونو ورسره
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وروسته 1 برخې د1.6.3
:ووایي به نګران ستاسو ته، کوونکو زده ټولو
 خپل. کړی بند کار تاسو چې چیرې کړئ پرځای ځای پاڼه ځواب خپل کې صفحه په کتاب د ازموینې خپل د
.پریږدئ یې میز خپل په او کړئ بند کتاب ازموینې د

:ووایي به نګران ستاسو لپاره، وقفې د
:واورئ سره دقت په قوااد دا وکړئ مهرباني. ودریږو لپاره وقفې دقیقو 10 د اوس به موږ

 پرمهال ازموینې د یا کې جریان په وقفې دې د یا کوئ مه بحث اړه په پوښتنو ازموینې د سره هیچا له▪
.کوئ مه والسرسی ته وسیلې بریښنایی ډول هر کې وقفه بله کومه په

.شئ والړ ته تشناب یا داوالن، ځایونو، شوي ټاکل یوازې پریږدئ، خونه چې لرئ اړتیا تاسو که▪

.لري اجازه کې ځایونو شویو ټاکل په یوازې څښاک او خواړه سپك▪

 مه خبرې کې داوالن په او شئ احتیاطه با ته کولو کار کوونکو زده د کې خونو نورو په وکړئ مهرباني▪
.کوئ

 .کړو پیل ازموینه بیا کې دقیقو 10 په مټ کټ به موږ

:ووایي به نګران ستاسو کې، پای په وقفې د
.وایم ونه ته تاسو زه چې هغه تر خعالصوئ مه برخه هیڅ ازموینې د. کینئ کرسیو خپلو په وکړئ مهرباني

بیان تصدیق د1.7
:ووایي به نګران ستاسو وي، چمتو کوونکې زده ټول چې کله

 له ازموینې د کې حالت هیڅ په به تاسو چې یاست موافق تاسو وسپارئ، پاڼه ځواب خپل تاسو چې کله
 په انټرنیټ یا پیغامونو، متن بریښنالیک، د یا ورنکړئ، ته چا دوې وانخلئ، پوښتنې ازموینې د څخه خونې
 تروالسه ډاډ چې دي لپاره دې د شرایط دا. کړئ ونه بحث دوې پر سره هېچا د والرې له وسیلې هرې د شمول

 SAT School Day Student په شرایط. لري تجربه مساوي او اادوالنه ازموینې د کوونکي زده ټول چې شي
Guide د کې SAT ورځ ښوونځي) SAT School Day (تشریح آنعالین او لري شتون ته ّازمويونكو ټولو 

sat.org: په دی شوي

 د او شئ، والړ ته شا پاڼي ځواب خپل د. پریږدئ بند کتاب ازموینې د خپل مګر واخلئ، پاڼه ځواب د خپل
 والس اادي خپل په بیان وروسته، لوستلو پاراګراف د شرایطو د کې بیخ په. ومومئ ساحه بیان تصدیق
 چې څنګه وکړئ والسلیک نوم بشپړ د خپل بیا. دی ښه کوږليک یا کړئ چاپ — کړئ کاپي کې طرز لیکنې
.کړئ ترسره تاسو چې کله وګورئ. ولیکئ نیټه نن د څنګ، تر والسلیک د ستاسو. کوئ سند رسمي په تاسو

 شوي ورکړل دلته کړئ، کاپي کې انګلیسي په بیان. ده ژباړه بیان تصدیق د شاته پاڼي ځواب د ستاسو الندې
 .نه ژباړه

 تعقیب ضوابط او شرایط SAT د چې کوم ژمنه او یم کس شوی لیست پاڼه ځواب په زه چې کوم تایید زه
.SAT School Day Student Guide په کړم

ازموینه ژبې او لیکلو د: 2 برخه1.8
 ستاسو ورکوئ، ازموینه سره استوګنځي شوي تایید د تاسو که. دي دقیقې 35 وخت معیاري لپاره 2 برخې د

 .واورئ سره دقت په ااعالنونو شوي لوستل لخوا نګران خپل د وکړئ مهرباني. ولري توپیر ممکن وقفې او وخت
.څرګندیږي ژباړه والرښوونو ازموینې د تعقیب په والرښوونو شفاهي شوي ژباړل د

:ووایي به نګران ستاسو وي، چمتو یو هر چې کله
 به تاسو وکړو، پیل موږ چې یوځل. ازموینه ژبې او لیکلو د ورکړو، دوام ته ازموینې سره 2 برخې د به موږ
 زه او کړم، ځوړند یا ښکاره وختونه دريدنې او پیل د به زه. ولرئ دقیقې 35 لپاره کولو کار د 2 برخه په
 .وي پاتې دقیقې 5 چې کله او یو کې نیمایي په برخې د موږ چې کله درکړم خبر ته تاسو به

http://sat.org
http://sat.org
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 پاڼه ځواب خپل. وایم ونه ته تاسو زه چې څو تر کوئ پیل مه کار. ومومئ 2 برخه کې پاڼه ځواب خپل په
 برخه 2 په پاڼې ځواب د ځوابونه خپل چې کړئ تروالسه ډاډ. کیږدئ اوار میز خپل په کتاب ازموینې د او

.دي کې ځایونو سم په لپاره پوښتنې شمیرې هرې د ځوابونه ستاسو چې وګورئ او کړئ نښه په کې

 تاسو مګر وګورئ، کار خپل کې برخه پدې شئ کووالی تاسو ورسیږئ، ته پای دمخه ویلو وخت د زما تاسو که
.شئ نه والړ ته برخې بلې ازموینې د ممکن

.کړئ پیل کار او ولولئ والرښوونې. کړئ خعال ته 2 برخې کتاب ازموینې د خپل اوس،

:ووایي به نګران ستاسو لپاره، کولو پیل ازموینې د
.کیږي پیل اوس وخت

کې جریان په برخې د1.8.1
 :ووایي به نګران ستاسو وروسته، دقیقو 15 د

.لرئ پاتې دقیقې 20 کې 2 برخه په تاسو

:ووایي به نګران ستاسو وروسته، دقیقو 30 د
.لرئ پاتې دقیقې 5 کې 2 برخه په تاسو

:ووایي به نګران ستاسو وروسته، دقیقو کره 35 د
.کیږدئ ښکته پنسل خپل او ودروئ کار

الرښوونې کتاب ازموینې د 2 برخه1.8.2
.ده ژباړه والرښوونو موجود کې پیل په 2 برخې د کتاب ازموینې د ستاسو والندې

)وخت معیاري( پوښتنې 44 دقیقې، 35
.الړشئ ته 2 برخې پاڼي ځواب خپل د لپاره ویلو ځواب د ته پوښتنو برخې دې د

الرښوونې
 د څنګه چې ونیسئ کې پام په به تاسو لپاره، پوښتنو ځینو د. دي سره پوښتنو شمیر یو د ابارت هر والندې

 چې ونیسئ کې پام په به تاسو لپاره، پوښتنو نورو د. شي کیدای ترمیم ابارت د لپاره کولو ښه د بیان د نظرونو
 ابارت یو. شي کیدای څنګه سمول کې غبارت په لپاره سمولو غلطیو د کې تنقيط یا کارونې، جوړښت، په جملې د
 څنګه لکه ونیسئ کې پام په به تاسو چې) ګراف یا جدول لکه (وي سره ګرافیکونو ډیرو یا یو د ممکن پوښتنه یا

.کوئ پریکړې ترمیم او بیاکتنې د تاسو چې

 په ته تاسو به پوښتنې نورې. بوځي ته برخې یوې ابارت شوي ايستل والندې ترې کرښه تاسو به پوښتنې ځینې
.وکړئ فکر اړه په ابارت د توګه ټوله په چې وغواړي به څخه تاسو له یا بوځي ته ځای یو کې ابارت یوه

 ښه کیفیت لیکلو د توګه اغیزمنه خورا په چې کړئ غوره ځواب پوښتنې هرې د وروسته، لوستلو له ابارت د
 ”NO CHANGE“ د کې پوښتنو ډیرو. لري سمون سره کړنعالرو شوي لیکل معیاري انګلیسي د چې دا یا کوي

 ابارت د چې دی دا انتخاب غوره کوئ فکر تاسو که کړئ غوره انتخاب هغه. دی شامل انتخاب ")نه بدلون("
.دي چې څنګه لکه پریږدئ برخه اړونده

وروسته 2 برخې د1.8.3
:ووایي به نګران ستاسو ته، کوونکو زده ټولو
 خپل. کړی بند کار تاسو چې چیرې کړئ پرځای ځای پاڼه ځواب خپل کې صفحه په کتاب د ازموینې خپل د
.پریږدئ یې میز خپل په او کړئ بند کتاب ازموینې د
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نه سره شمېرګر یا کیلکولیټر – ازموینه ریاضی د: 3 برخه1.9
 شوي تایید د تاسو که. سره وقفې دقیقو 5 د کې پای په برخې د دي، دقیقې 25 وخت معیاري لپاره 3 برخې د

 لخوا نګران خپل د وکړئ مهرباني. ولري توپیر ممکن وقفې او وخت ستاسو ورکوئ، ازموینه سره استوګنځي
 ژباړه والرښوونو ازموینې د تعقیب په والرښوونو شفاهي شوي ژباړل د. واورئ سره دقت په ااعالنونو شوي لوستل

.څرګندیږي

:ووایي به نګران ستاسو وي، چمتو یو هر چې کله
 چې یوځل. ازموینه ریاضی د پرته شمېرګر یا کیلکولیټر د ورکړو، دوام ته ازموینې سره 3 برخې د به موږ
 به موږ وروسته ختمیدو له برخې د. ولرئ دقیقې 25 لپاره کولو کار د 3 برخه په به تاسو وکړو، پیل موږ
 چې کله درکړم خبر ته تاسو به زه او کړم، ځوړند یا ښکاره وختونه دريدنې او پیل د به زه. ولرو وقفه لنډه
 .وي پاتې دقیقې 5 چې کله او یو کې نیمایي په برخې د موږ

:ووایي به نګران ستاسو
 پاڼه ځواب خپل. وایم ونه ته تاسو زه چې څو تر کوئ پیل مه کار. ومومئ 3 برخه کې پاڼه ځواب خپل په
 برخه 3 په پاڼې ځواب د ځوابونه خپل چې کړئ تروالسه ډاډ. کیږدئ اوار میز خپل په کتاب ازموینې د او

.دي کې ځایونو سم په لپاره پوښتنې شمیرې هرې د ځوابونه ستاسو چې وګورئ او کړئ نښه په کې

 .دي ځوابونه شوي تولید لخوا کوونکو زده د پوښتنې ځینې وروستي مګر دي، انتخابونه ګڼ پوښتنې زیاتره
 خپل د هیڅکله به تاسو. دي کې کتاب ازموینې د ستاسو والرښوونې ډکولو ځوابونو د ستاسو ته پوښتنو دې

 4 ټول شي کیدای ځوابونه ځینې هم څه که ونلرئ، اړتیا ته ځایونو زیاتو څخه 4 له لپاره ثبتولو ځواب
.کاروي ونه ځایونه

:ووایي به نګران ستاسو مخکې،
 .وکاروئ شمیرګر یا کیلکولیټر کې برخه پدې ازموینې د چې نلرئ اجازه تاسو ده، برخه ریاضی د دا هم څه که

 توګه په برابروالی د تاسو چې لدې پرته کیږدئ والندې میز خپل د شمیرګر یا کیلکولیټر خپل وکړئ مهرباني
.کړئ تروالسه اجازه کارولو کیلکولیټر فعالیت یا فنکشن 4 د

 تاسو مګر وګورئ، کار خپل کې برخه پدې شئ کووالی تاسو ورسیږئ، ته پای دمخه ویلو وخت د زما تاسو که
.شئ نه والړ ته برخې بلې ازموینې د ممکن

 خعال کي برخه په کتاب ازموینې د خپل اوس،. کړئ خعال ته 3 برخې کتاب ازموینې د خپل اوس،
.کړئ

:ووایي به نګران ستاسو لپاره، کولو پیل ازموینې د
.کیږي پیل اوس وخت

کې جریان په برخې د1.9.1
 :ووایي به نګران ستاسو وروسته، دقیقو 10 د

.لرئ پاتې دقیقې 15 کې 3 برخه په تاسو

:ووایي به نګران ستاسو وروسته، دقیقو 20 د
.لرئ پاتې دقیقې 5 کې 3 برخه په تاسو

:ووایي به نګران ستاسو وروسته، دقیقو کره 25 د
.کیږدئ ښکته پنسل خپل او ودروئ کار
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الرښوونې کتاب ازموینې د 3 برخه1.9.2
.ده ژباړه والرښوونو موجود کې پیل په 3 برخې د کتاب ازموینې د ستاسو والندې

)وخت معیاري( پوښتنې 20 دقیقې، 25
.الړشئ ته 3 برخې پاڼي ځواب خپل د لپاره ویلو ځواب د ته پوښتنو برخې دې د

الرښوونې
 خپل په او کړئ، غوره ځواب غوره څخه انتخابونو شوي چمتو د کړئ، حل ستونزه یوه ، لپاره پوښتنو 15-1 د

 پاڼې ځواب د ځواب خپل او کړئ حل ستونزه ، لپاره پوښتنو 20-16 د. کړئ ډکه پوکڼی اړونده کې پاڼه ځواب
 څنګه چې وکړئ مراجعه ته والرښوونو مخکې څخه پوښتنې 16 د وکړئ مهرباني. کړئ دننه کې ځاليز یا گرډ په

 کې کتابچه ازموینې د خپل لپاره کار هدفه بې د شئ کووالی تاسو. کړئ دننه کې ځاليز یا ګرډ په ځوابونه خپل
.وکاروئ ځای خالې موجود

یادښتونه
.نلري اجازه کارول شمیرګر یا کیلکولیټر د.1

.شوي اشاره ډول بل چې لدې پرته څرګندوي شمیرې ریښتیني څرګندونه او متغیرات شوي کارول ټول.2

 اشاره ډول بل چې لدې پرته شوي رسمول لپاره اندازې د شکلونه یا ارقام شوي چمتو کې ازموینه دې په.3
.شوي

.وشي اشاره ډول بل چې لدې پرته دي پراته اوار شکلونه یا ارقام ټول.4

 x شمیرو ریښتیني ټولو د f ساحه فعالیت یا کار شوي ورکړل د وي، شوې اشاره ډول بل چې لدې پرته.5
.ده شمیره ریښتیني x(f( چې لپاره کوم د ده مجمواه

حواله

r

r
r

r

w

w w

h

hh hh
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c
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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
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45°
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x s

sx√3

s√2

1
2 ځانګړي ښي مثلثونه

.دی 360 شمیر درجې د قوس د کې دایره یوه په
.دی 2π شمیر وړانګو د قوس د کې دایره یوه په
.ده 180 مجمواه پیمانو د کې درجو په زاویو د مثلث د
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الرښوونې
 یا ګریډ په ځواب خپل او کړئ حل ستونزه ، لپاره پوښتنو 20-16د

 ځواب په شوي، تشریح والندې چې څنګه لکه کړئ، دننه کې ځاليز
.کې پاڼه

 ځواب خپل تاسو چې کیږي وړاندیز دا نشته، اړتیا هم څه که.1
 سره تاسو ترڅو ولیکئ کې بکسونو په کې سر په ستونونو د
 یوازې به تاسو. وکړي مرسته کې ډکولو توګه سمه په پوکڼو د

 شوي ډکې توګه سمه په پوکڼې چیرې که کړئ تروالسه نمرې
.وي

.کوئ نښه مه ډیري څخه پوکڼي یو له کې ستون هر په.2

.لري نه ځواب منفي پوښتنه هیڅ.3

 په. ولري ځوابونه سم زیات څخه یو له ممکن ستونزې ځینې.4
.وټاکئ ځواب یو یوازې کې، حالتونو داسې

 وټاکل څیر په 7/2 یا 3.5 د باید 3 ½لکه شمیره مخلوط.5
/ چیرې که. (شي

. . . .

 توګه په 31/2 د به دا داخلیږي، ته گرډ /
.)نه 3 ½شي، تشریح

 د اددونو ډیرو د څخه ګریډ د تاسو که :ځوابونه اشاريو د.6
 نیمګړې یا ګردي شي کیدای دا کړئ، تروالسه ځواب یو ااشاری

.کړي ډک ګریډ ټول باید دا مګر وی،

گرډ یا ځاليز لپاره د منلو وړ طریقي دي: 2 د
3

7ځواب:ځواب:  2.5
12

ځوابونه
ونوسکب
ئکیلو ېک

په پایله کې
 یا ډرگ
ځاليز

د کسر
هښرک د اشاريي

يکټ

ځواب: 201 - دواړه حالتونه سم دی

یادونه:
 لپخ ئش یالوک وسات
 ځوابونه په هر کالم یا
،ستون کې پیل کړئ

 يوکرو هزاجا یاځ هک.
 هغه کالمونه چې اتسو

ې کارولو ته اړتیا نلرئ  ی
.باید خالي پریښودل شي

وروسته 3 برخې د1.9.3
:ووایي به نګران ستاسو ته، کوونکو زده ټولو
 خپل. کړی بند کار تاسو چې چیرې کړئ پرځای ځای پاڼه ځواب خپل کې صفحه په کتاب د ازموینې خپل د
.پریږدئ یې میز خپل په او کړئ بند کتاب ازموینې د
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:ووایي به نګران ستاسو لپاره، وقفې د
 دا شئ کووالی تاسو راوړئ، خواړه سپک تاسو که لپاره، وقفې د. ودریږو لپاره وقفې لنډې د اوس به موږ

 ټاکل د نو پریږدئ، خونه چې لرئ اړتیا تاسو که څیر، په مخکې د. وخورئ کې ځایونو شویو ټاکل په یوازې
 د سره هیچا له کوئ، مه خبرې کې داوالن په. ځئ مه چیرې بل پرته څخه تشناب یا داوالن ځایونو، شوي

.کوئ مه والسرسی ته وسایلو بریښنایی ډول هر پرمهال وقفې د یا کوئ، مه خبرې اړه په پوښتنو ازموینې

 .کړو پیل ازموینه بیا کې دقیقو 5 په مټ کټ به موږ

:ووایي به نګران ستاسو کې، پای په وقفې د
.وایم ونه ته تاسو زه چې هغه تر خعالصوئ مه برخه هیڅ ازموینې د. کینئ کرسیو خپلو په وکړئ مهرباني

شمېرګر یا کیلکولیټر – ازموینه ریاضی د: 4 برخه1.10
 ستاسو ورکوئ، ازموینه سره استوګنځي شوي تایید د تاسو که. دي دقیقې 55 وخت معیاري لپاره 4 برخې د

 .واورئ سره دقت په ااعالنونو شوي لوستل لخوا نګران خپل د وکړئ مهرباني. ولري توپیر ممکن وقفې او وخت
.څرګندیږي ژباړه والرښوونو ازموینې د تعقیب په والرښوونو شفاهي شوي ژباړل د

:ووایي به نګران ستاسو وي، چمتو کوونکې زده چې کله
 چې یوځل. ازموینه ریاضی د سره شمېرګر یا کیلکولیټر د ورکړو، دوام ته ازموینې سره 4 برخې د به موږ
 ښکاره وختونه دريدنې او پیل د به زه. ولرئ دقیقې 55 لپاره کولو کار د 4 برخه په به تاسو وکړو، پیل موږ

 دقیقې 5 چې کله او یو کې نیمایي په برخې د موږ چې کله درکړم خبر ته تاسو به زه او کړم، ځوړند یا
 وي پاتې
:ووایي به نګران ستاسو
 وکړئ مهرباني لرئ، شمیرګر یا کیلکولیټر تاسو که. شئ کارووالی شمیرګر یا کیلکولیټر لپاره برخې دې د تاسو

 د پوښ کیلکولیټر د جریان په ازموینې د. کیږدئ میز خپل په کیلکولیټر اوس او کړئ لرې ترې پوښ هر
.کیږدئ فرش په والندې میز خپل

 پرته شمیرګر یا کیلکولیټر د پوښتنې ټولې لرئ، اجازه کارولو کیلکولیټر د لپاره برخې دې د تاسو هم څه که
:کړئ تعقیب والرښوونې دا چې ولرئ یاد په کاروئ، کیلکولیټر تاسو که. شي کیدای ځواب

.ګوري ونه کار ستاسو کوونکي زده نور ترڅو وساتئ یې یا کیږدئ اوار میز خپل په کیلکولیټر خپل▪

.کوئ تبادله یا شریکوئ مه کیلکولیټر خپل▪

.کیږدئ فرش په يې والندې میز خپل د نو لرئ، بیټریانې یا کیلکولیټر شاتړ تاسو که▪

 به زه. کړئ پورته والس خپل لرئ، کیلکولیټر شاتړ یا بیټریانې تاسو او شي خراب کیلکولیټر ستاسو که▪
 وکړئ کار غوره ټولو تر او ورکړئ دوام ته ازموینې نلرئ، شاتړ تاسو که. راشم لپاره مرستې د سره ستاسو

.شئ کووالی یې تاسو چې

 پاڼه ځواب خپل. وایم ونه ته تاسو زه چې څو تر کوئ پیل مه کار. ومومئ 4 برخه کې پاڼه ځواب خپل په
 برخه 4 په پاڼې ځواب د ځوابونه خپل چې کړئ تروالسه ډاډ. کیږدئ اوار میز خپل په کتاب ازموینې د او

.دي کې ځایونو سم په لپاره پوښتنې شمیرې هرې د ځوابونه ستاسو چې وګورئ او کړئ نښه په کې

 .دي ځوابونه شوي تولید لخوا کوونکو زده د پوښتنې ځینې وروستي مګر دي، انتخابونه ګڼ پوښتنې زیاتره
.وکړل سره برخې وروستى یا تیرې د تاسو چې څنګه لکه کړئ ډک دا

:ووایي به نګران ستاسو
 تاسو مګر وګورئ، کار خپل کې برخه پدې شئ کووالی تاسو ورسیږئ، ته پای دمخه ویلو وخت د زما تاسو که

.شئ نه والړ ته برخې بلې ازموینې د ممکن

 خعال کي برخه په کتاب ازموینې د خپل اوس،. کړئ خعال ته 4 برخې کتاب ازموینې د خپل اوس،
.کړئ
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:ووایي به نګران ستاسو لپاره، کولو پیل ازموینې د
.کیږي پیل اوس وخت

کې جریان په برخې د1.10.1
 :ووایي به نګران ستاسو وروسته، دقیقو 25 د

.لرئ پاتې دقیقې 30 کې 4 برخه په تاسو

:ووایي به نګران ستاسو وروسته، دقیقو 50 د
.لرئ پاتې دقیقې 5 کې 4 برخه په تاسو

:ووایي به نګران ستاسو وروسته، دقیقو کره 55 د
.کیږدئ ښکته پنسل خپل او ودروئ کار
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الرښوونې کتاب ازموینې د 4 برخه1.10.2
.ده ژباړه والرښوونو موجود کې پیل په 4 برخې د کتاب ازموینې د ستاسو والندې

)وخت معیاري( پوښتنې 38 دقیقې، 55
.الړشئ ته 4 برخې پاڼي ځواب خپل د لپاره ویلو ځواب د ته پوښتنو برخې دې د

الرښوونې
 خپل په او کړئ، غوره ځواب غوره څخه انتخابونو شوي چمتو د کړئ، حل ستونزه یوه ، لپاره پوښتنو 30-1 د

 پاڼې ځواب د ځواب خپل او کړئ حل ستونزه ، لپاره پوښتنو 38-31 د. کړئ ډکه پوکڼی اړونده کې پاڼه ځواب
 څنګه چې وکړئ مراجعه ته والرښوونو مخکې څخه پوښتنې 31 د وکړئ مهرباني. کړئ دننه کې ځاليز یا گرډ په

 کې کتابچه ازموینې د خپل لپاره کار هدفه بې د شئ کووالی تاسو. کړئ دننه کې ځاليز یا ګرډ په ځوابونه خپل
.وکاروئ ځای خلې موجود

یادښتونه
.لري اجازه کارول شمیرګر یا کیلکولیټر د.1

.شوي اشاره ډول بل چې لدې پرته څرګندوي شمیرې ریښتیني څرګندونه او متغیرات شوي کارول ټول.2

 اشاره ډول بل چې لدې پرته شوي رسمول لپاره اندازې د شکلونه یا ارقام شوي چمتو کې ازموینه دې په.3
.شوي

.وشي اشاره ډول بل چې لدې پرته دي پراته اوار شکلونه یا ارقام ټول.4

 x شمیرو ریښتیني ټولو د f ساحه فعالیت یا کار شوي ورکړل د وي، شوې اشاره ډول بل چې لدې پرته.5
.ده شمیره ریښتیني x(f( چې لپاره کوم د ده مجمواه

حواله
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1
2 ځانګړي ښي مثلثونه

.دی 360 شمیر درجې د قوس د کې دایره یوه په
.دی 2π شمیر وړانګو د قوس د کې دایره یوه په
.ده 180 مجمواه پیمانو د کې درجو په زاویو د مثلث د
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الرښوونې
 ګریډ په ځواب خپل او کړئ حل ستونزه ، لپاره پوښتنو 38-31 د
 ځواب په شوي، تشریح والندې چې څنګه لکه کړئ، دننه کې ځاليز یا

 .کې پاڼه

 ځواب خپل تاسو چې کیږي وړاندیز دا نشته، اړتیا هم څه که.1
 سره تاسو ترڅو ولیکئ کې بکسونو په کې سر په ستونونو د
 یوازې به تاسو. وکړي مرسته کې ډکولو توګه سمه په پوکڼو د

 شوي ډکې توګه سمه په پوکڼې چیرې که کړئ تروالسه نمرې
.وي

.کوئ نښه مه ډیري څخه پوکڼي یو له کې ستون هر په.2

.لري نه ځواب منفي پوښتنه هیڅ.3

 په. ولري ځوابونه سم زیات څخه یو له ممکن ستونزې ځینې.4
.وټاکئ ځواب یو یوازې کې، حالتونو داسې

 وټاکل څیر په 7/2 یا 3.5 د باید 3 ½لکه شمیره مخلوط.5
/ چیرې که. (شي

. . . .

 توګه په 31/2 د به دا داخلیږي، ته گرډ /
.)نه 3 ½شي، تشریح

 د اددونو ډیرو د څخه ګریډ د تاسو که :ځوابونه اشاريو د.6
 نیمګړې یا ګردي شي کیدای دا کړئ، تروالسه ځواب یو ااشاری

.کړي ډک ګریډ ټول باید دا مګر وی،

گرډ یا ځاليز لپاره د منلو وړ طریقي دي: 2 د
3

7ځواب:ځواب:  2.5
12

ځوابونه
ونوسکب
ئکیلو ېک

په پایله کې
 یا ډرگ
ځاليز

د کسر
هښرک د اشاريي

يکټ

ځواب: 201 - دواړه حالتونه سم دی

یادونه:
 لپخ ئش یالوک وسات
 ځوابونه په هر کالم یا
،ستون کې پیل کړئ

 يوکرو هزاجا یاځ هک.
 هغه کالمونه چې اتسو

ې کارولو ته اړتیا نلرئ  ی
.باید خالي پریښودل شي

وروسته 4 برخې د1.10.3
:ووایي به نګران ستاسو ته، کوونکو زده ټولو

.کړئ بند کتاب ازموینې د خپل. وي سر په 1 صفحه ترڅو کړئ بنده پاڼه ځواب د خپل



:ووایي به نګران ستاسو اوس
واړوئ مخ بل په پاڼه ځواب خپله وکړئ مهرباني کړم، راټول مواد ازموینې د ستاسو زه چې دې له مخکې

 کې ساحه A په تاسو چې وګورئ او) شئ والړ ته 16 صفحه نو کاروئ پاڼه ځواب چاپ لوی د تاسو که یا(
Form Code )کوډ فورمې د( دا. دی کړی ډک Form Code )نمرو ازموینې د ستاسو )کوډ فورمې د 

 .دي اړین کولولپاره تروالسه

 که کړئ پورته والس خپل وکړئ مهرباني. دي کړي بشپړې هم ساحې پورې D تر څخه B د تاسو چې وګورئ
.لرئ اړتیا ته مرستې کې بشپړولو په ساحو کومو د تاسو
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وروسته ازموینې د2
:ووایي به نګران ستاسو

.ده رسولې ته پای ازموینه تاسو شئ، مبارک

 څخه ما له غواړئ، کول لغوه نمرې خپلې مخکې څخه رخصتیدو د تاسو که. واورئ معلومات مهم دا اوس
 تاسو چې کوم وکړئ، )غوښتنه کولو لغوه فورمې نمرو ازموینې( Request to Cancel Test Scores د

 خپلو د وروسته. راکړئ بیرته يې ته ما شئ والړ بهر څخه خونې له تاسو چې دې له مخکې او کړئ بشپړ باید
 کې لیکلو په ته College Board د وروسته څخه بجو 11:59 شپې له باید تاسو لپاره، کولو لغوه نمرو
 sat.org په فورمه شئ کووالی تاسو. وخت ختیځ ورځ کاری څلورمه په اونۍ د څخه نن له. ورکړئ خبر

.ومومئ آنعالین

 خپلې کووالی نشئ تاسو. واستوئ والرې له فکس یا ډاګ د شپې د غوښتنه کولو لغوه د شوی والسلیک خپله
.کړئ لغوه والرې له زنګ تلیفون یا بریښنالیک د نمرې

 ځواب خپلې وکړئ مهرباني. کړم راټول مواد ازموینې د نور به څخه ستاسو او راشم شاوخوا اوس به زه
.وساتئ پاڼې

مجموعه پاڼې ځواب د2.1
:ووایي به نګران ستاسو

 راپور نمرو نوي هر د لرئ، معلومات ازموینې غیر د لپاره ډکولو د کې پاڼه ځواب خپل په والهم تاسو که
 چې شئ کووالی انتخاب دا تاسو چې چیرې کړئ، جوړ کې ساحه 15 په غواړئ تاسو چې شمول په غوښتنو

 خپله وکړئ مهرباني غوړئ، کول تروالسه نمرې خپلې تاسو څخه پروګرامونو سکالرشپ یا کالجونو کوم د
 غلی. وي به وړیا جوړوئ اوس یې تاسو چې غوښتنې راپور سکور د. کړئ خعالصه 2 صفحه په پاڼه ځواب
 کې دقیقو څو په. فارغوم کونکي زده نور زه چې کې حال پداسې لیکئ مه هیڅ پاڼه په ځواب د او کېنئ

.وکړم مرسته کې بشپړولو په پاڼو ځواب ستاسو سره تاسو زه به

 مخ په پاڼه ځواب خپل نو وي، کړي بشپړ معلومات آزموینې غیر د ټول پاڼه ځواب خپل په دمخه تاسو که
.پریږدئ میز خپل په پورته مخ یا

بشپړول پاڼو ځواب د2.2
 نګران ستاسو. وساتئ بنده پاڼه ځواب خپل وې، کړي بشپړ معلومات شخصي کې پاڼه ځواب خپل په تاسو که
 کونکي زده نور چې کې حال پداسې کینئ سره خاموشۍ په ډول، بل په. کړي راټولې پاڼه ځواب ستاسو به

.رخصتیږي

:ووایي به نګران ستاسو ته، کوونکو زده ټولو
 والرښوونې ته تاسو زه چې څنګه لکه Student Answer Sheet Instructions کړئ تعقیب کې کتابچه په

 .ولولم

:ووایي به نګران ستاسو لپاره، ساحو 14-10 د
 دا. کړئ ډک آدرس خپل کې ساحو پورې 13 تر څخه10 له کې پاڼه ځواب خپل په او شئ، والړ ته 2 صفحه
 خپل لرئ پوښتنې کومې تاسو که. پریږدئ خالي ساحه 14. کیږي يې سپارښتنه مګر دي اختیاري ساحې

 .کړئ ترسره تاسو چې کله وګورئ. کړئ پورته والس

http://sat.org
http://sat.org


 SAT Test Directions Translated into Pashto for Students والرښوونې ازموینې SAT د23

:ووایي به نګران ستاسو لپاره، ساحو 15 د
 یوې د ورځ ښوونځي SAT د SAT تاسو چې کله. ومومئ ساحه 15 کې 2 صفحه په پاڼې ځواب خپل په

 ته پروګرامونو سکالرشپ یا کالجونو پورې 4 تر نمرې خپلې چې لرئ حق تاسو ورکوئ، توګه په برخې
 وروسته شئ کووالی تاسو. شي ولیږل وړیا به نمرې ستاسو کړئ، بشپړه برخه اختیاري دا تاسو که. واستوئ

 دي، لیواله ته کولو تروالسه نمرې څخه کونکو زده د تل پوهنتونونه او کالجونه. واستوئ نمرې فیس لږ په
.یاست نه چمتو ته ورکولو غوښتنلیک تاسو که حتی

 .ومومئ لیست کوډ ورکولو راپور نمرو د کې کتابچه Student Answer Sheet Instructions خپل په
 غواړئ تاسو چې وکاروئ لیست دا لپاره موندلو شمیرو اددي 4 د لپاره برنامو سکالرشپ یا ښوونځیو د

 لومړی ترتیب په الفبا د لخوا ایالت د پوهنتونونه او کالجونه ایاوالتو متحده د. واستوئ ورته نمرې خپلې
 دې په. راځي ادارې نړیوالې ورپسې راځي، کې مخکې ادارې کې سیمو په ایاوالتو متحده د. شوي لیست

 سره ترتیب په الفبا د لخوا هیواد یا دولت د چې ښیې پروګرامونه سکالرشپ د لیست وروستی کې کتابچه
.شوي لیست

 اړوندې او کړئ کاپي اددي 4 کې بکسونو په واستوئ، ورته نمرې غواړئ تاسو چې لپاره ځای هغه هر د
.لرئ پوښتنې کومې تاسو که راکړئ خبر ته ما. کړئ ډکې پوکڼې

.کړئ ترسره تاسو چې کله وګورئ

:ووایي به نګران ستاسو اوس
 Student Answer Sheet نلرئ، معلومات نور لپاره شاملولو د کې پاڼه ځواب خپل په تاسو که

Instructions ځای په ځای کې میز خپل په مخ په یا پورته مخ پاڼه ځواب د او وتړئ، پاڼه ځواب خپله 
 .کړئ

 او شئ الړ ته مجموعې پاڼې ځواب د وي، کړې بشپړې برخې 39-16 کې پاڼه ځواب خپل په دمخه تاسو که
 .ولولي سکریپټونه راتلونکی ته کوونکو زده نورو نګران ستاسو چې پورې هغه تر وکړئ انتظار

:ووایي به نګران ستاسو لپاره، کوونکو زده پاتې کې خونه په
 پداسې او وکړم، مرسته سره کوونکو زده د کې کولو پیل بشپړولو برخې پاتې د پاڼي ځواب د اوس به زه

.وی رسیدلې ته پای کار چې کړم رخصت څوک هغه به زه کوي، کار دوی چې کې حال

:ووایي به نګران ستاسو لپاره، ساحو 16 د
 کړئ ګوته په او کړئ تعقیب والرښوونې کې کتابچه خپل په لپاره ډکولو ساحه 16 د. شئ والړ ته 3 صفحه

.کړئ پورته والس خپل لرئ پوښتنې تاسو که. نه یا غواړئ اخیستل برخه تاسو ایا چې

:ووایي به نګران ستاسو لپاره، ساحو 17 د
 د ستاسو شمول په کړئ، تروالسه معلومات څخه College Board د والرې له بریښنالیک د غواړئ تاسو که

 کې ساحه 17 په او ولیکئ آدرس بریښنالیک د خپل ولري، شتون آنعالین یوځل چې معلومات اړه په نمرو
 پورتنۍ په ساحې د. کاروئ پاڼه ځواب چاپ لوی د تاسو که دي کې 6 صفحه په دا. کړئ ډکې پوکڼې اړوندې

 بریښنالیک خپل تاسو که. دي آدرس سرپرست یا والدینو د یا خپل ستاسو دا ایا چې کړئ ګوته په کې برخه
 برخه کې )خدمت لټون کوونکي زده( Student Search Service د کې ساحه 16 په او ورکړئ آدرس
 .کړئ تروالسه هم معلومات شوی لیږل ته تاسو څخه کالجونو د ممکن تاسو اخلې،

:ووایي به نګران ستاسو لپاره، ساحې 18 د لپاره، کونکو زده ټولو
 ګرځنده ایاوالتو متحده د یوازې. کوي غوښتنه شمیرې تلیفون ګرځنده د ایاوالتو متحده د ستاسو 18 ساحه

 سره شرایطو شوي چاپ کې پاڼه ځواب خپل په تاسو که. ده اختیاري ساحه دا. کیږي منل شمیرې تلیفون
.کړئ ترسره تاسو چې کله وګورئ وکړئ مهرباني. کړئ دننه شمیره تلیفون د خپل یاست، موافق

:ووایي به نګران ستاسو وي، چمتو یو هر چې کله
 ستاسو معلوماتو، نورو د اړه په ستاسو چې کوم کړو، بشپړې پوښتنې آزموینې غیر پاتې نوري موږ به اوس

.کوي غوښتنه ګټو او فعالیتونو او تجربو، شالید، تعلیمي



 معلوماتو اختیاري دې د کې کتابچه Student Answer Sheet Instructions خپل په شئ کووالی تاسو
 معلومات دا به College Board د چې شئ پوهه تاسو چې ده مهمه دا. ولولئ اړه په ګټو کولو چمتو

.څیړنه لکه کړي، چمتو لپاره کارونې اضافي د دا به ته نورو او شي کارووالی

 هیڅ باید تاسو چې وي ویلي ته تاسو سرپرست یا والدینو ستاسو که. دي اختیاري ځایونه یا ساحې دا
 دې د موږ چې ځکه کینئ سره خاموشۍ په وکړئ مهرباني نو کړئ، نه بشپړ معلومات رضاکارانه یا اختیاري
 یا والدینو ستاسو چې کوي غوښتنه معلوماتو هغه د چې ډکوئ مه ساحه هیڅ داسي. تیریږو څخه فعالیت

.وی ویلي کولو چمتو نه د ته تاسو سرپرست

 Student Answer Sheet Instructions په ستاسو والرښوونې لپاره څرنګوالي بشپړولو د ساحو دې د
 لپاره بشپړولو ساحې پورې 22 تر څخه 19 د. کیږي پیل 2 صفحه په چې دی شوي چمتو کې کتابچه

 پوښ شاته دننه پاڼي ځواب خپل د لپاره بشپړولو ساحو پورې 39 تر څخه 23 د بیا. کړئ تعقیب والرښوونې
 پورته والس خپل لرئ پوښتنې کومې تاسو که. شئ والړ) ته 8 صفحه پاڼه ځواب چاپ لوی خپل په یا (ته

 .کړئ

 خپل په او وتړئ کتابچه Student Answer Sheet Instructions خپله ورسیږئ، ته پای تاسو چې کله
 مهرباني. کیږدئ میز خپل په مخ په یا پورته مخ پاڼه ځواب خپله. کیږدئ سره پاڼې ځواب خپل د يې میز

 .ورسیږي ته پای نور چې پورې هغه تر وکړئ انتظار سره خاموشۍ په وکړئ

شي رخصت کوونکي زده چې دې له مخکې2.3
:ووایي به نګران ستاسو وروسته، شمیرلو موادو ټولو د

 چا دوې وانخلئ، پوښتنې ازموینې د څخه خونې له ازموینې د کې، حالت هیڅ په باید، تاسو ولرئ، یاد په
 دوې پر سره هېچا د والرې له وسیلې هرې د شمول په انټرنیټ یا پیغامونو، متن بریښنالیک، د یا ورنکړئ، ته

.کړئ ونه بحث

:وکړي یادونه پایلو د سره ویلو په دې د ته کوونکو زده به نګران ستاسو
 دې له اړوند پورې امنیت ازموینې د څوک یو چیرې که ، وویل کې پیل په ازموینې د ما چې څنګه لکه

 College Board د کې راتلونکي په به دوی او شي لغوه به نمرې دوی د نو ، وکړي سرغړونه څخه پالیسیو
.شي کیدای منع څخه ورکولو ازموینیو نورو

)A( ووایي به نګران ستاسو لري، اړتیا ته راټولولو شیانو خپلو د کوونکي زده که:
 مهرباني یاست، چمتو لپاره رخصتیدو د تاسو چې څنګه لکه. دي رسیدلې ته پای اوس مدیریت ازموینې دې د

 یوځل. وو کړي راټول څخه تاسو له مخکې ما چې کوم واخلئ بیرته شیان شخصي خپل او راشئ وکړئ
 وکړئ مهرباني. ووځئ بهر څخه خو له سره خاموشۍ په شئ کووالی تاسو ولرئ، شیان ټول خپل تاسو چې
 ستاسو او شئ مبارک بیا ځل یو. ورکوي ازموینه والهم ممکن کوونکي زده کې خونو نورو په چې ولرئ یاد په
.مننه تاسو له لپاره کار سخت ټول د ستاسو او ګډون د

)B( ووایي به نګران ستاسو ولري، شیان ټول خپل کوونکي زده که:
 څخه خونې له سره خاموشۍ په او کړئ، راټول شیان خپل. دي رسیدلې ته پای اوس مدیریت ازموینې د

 یو. ورکوي ازموینه والهم ممکن کوونکي زده کې خونو نورو په چې ولرئ یاد په وکړئ مهرباني. ووځئ بهر
.مننه تاسو له لپاره کار سخت ټول د ستاسو او ګډون د ستاسو او شئ مبارک بیا ځل

.کړي راټوله څخه تاسو له کتابچه دا به نګران ستاسو مخکې څخه رخصتیدو د ستاسو
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