ضروری ہدایات برائے تحریری امتحان
کثیر االنتخابی سواالت ( )Multiple Choice Questionsحل کرنے کے لئے درج ذیل ہدایات پر عمل کریں۔جوابات
کمپیوٹر کے ذریعے کئے جائیں گے لہذا ہر امیدوار کے لئے ضروری ہے کہ وہ دی گئ ہدایات کو اچھی طرح سے پڑھ اور
سمجھ کر امتحان کے لیے آئے۔ کسی قسم کی الپرواہی آپ کے نتائج ضائع کرنے کا سب بن سکتے ہے۔

تصویر۔ 1جوابی کاپی برائے کثیر االنتخاب سواالت ()MCQ

تصویر نمبر  1میں کثیراالنتخاب سواالت ( )MCQsکی جوابی کاپی کو) (Answer Sheetکودکھا یا گیا ہےجو ملٹری
کالج جہلم کی طرف سے امتحان کے لئے جاری کی جائے گی۔ یہ جوابی کاپی چھ حصوں پر مشتمل ہے۔
پر کرنا
1۔ رولنمبر لکھنا اور خانے ُ
پر کرنا
2۔ سوالنامے کا رنگ لکھنا اور خانے ُ
3۔ امیدوار کا نام اور تاریخ
4۔ امیدوار کے دستخط اور ہدایات
5۔ کثیر االنتخاب سواالت ()MCQsکے جوابات
6۔ ٹائم الئن
تفصیالت

1۔ رولنمبر لکھنا اور خانے پ ُر کرنا
پر کرئے گا۔ جوابی کاپی پر رول نمبر لکھتے
اس حصہ میں امیدوار اپنا رول نمبر لکھے گا اور نیچے دی گئ جگہ پر خانے ُ
ہوئے درج ہدایات کو مد نظر رکھا جائے۔
پہال مرحلہ :ہر ہندسہ رول نمبر والےبالک میں ایک چھوٹے خانے میں لکھا جائے گا۔
پر کیا جائے گا۔
دوسرا مرحلہ:ہر ہندسہ کے نیچےمقررہ جگہ پر دیا گیا دائرہ ُ

رول نمبر اندراج کی مثآلیں:۔

Correctly Filled

Roll Number 12375 is
correctly filled as all digits
are filled in corresponding
boxes.

Wrongly Filled
Roll Number12375 is
wrongly filled as against
one digit there are two
boxes filled. Only box for
one digit should be filled.

Wrongly Filled
Roll Number12375 is
wrongly filled as
corresponding boxes are not
filled if different columns and
all boxes are filled against
the first digit.

پر
پر نہیں کیے گئے۔اور تمام دائرے پہلی رو کے اندر ہی ُ
غلط مثال نمبر  :1رول نمبر کے لیے دئیےگئے درست دائرے ُ
کردیےگئے ہیں۔
پر نہیں کیے گئے بلکہ پہلے دو ہندسے ایک ہی رو کے اندر کر
غلط مثال نمبر  :2رول نمبر کے لیے دئیےگئے درست دائرے ُ
پر کرنا چاہیے۔
دیئے گئے ہیں۔ جبکہ ایک رو میں اسی سے متعلقہ ہندسے کا ُ
پر کیا گیا ہے۔
پر کیے گئے ہیں کہ ہر دائرہ متعلقہ نمبر والے کالم میں ُ
درست مثال :رول نمبر کے لیے دئیے گئے درست دائرے ُ

پر کریں
2۔ سوالنا مے کا رنگ لکھیں اور خانہ ُ
امیدواروں کو مختلف رنگوں کے سوالنامے دیےجائیں گے اس حصہ میں امیدوار سوالنامے کا رنگ لکھے گا اور متعلقہ رنگ
پر کرے گا۔
والے دائرے کو ُ

3۔ امیدوار کا نام اور تاریخ
اس حصے میں امیدوار اپنا نام اور تحریری امتحان کی تاریخ درج کرے گا۔

4۔ امیدوار کے دستخط اور ہدایات
اس حصے میں امیدوار صرف دستخط والے خانے میں اپنے دستخط کرے گا۔ اگر دستخط متعلقہ خانے کی حدور سے باہر آگئےتو
جوابی کاپی درجہ بندی کرنے والی مشین کی طرف سے نا قابل قبول قرار دے دی جائے گی۔ امیدوار نیچے دی گئ ہدایات کے
پر کر کے دکھایا اور سمجھایا گیا۔
پر کرنے کا طریقہ خانہ کو ُ
مطابق جوابی کاپی پر امتحان دے گا۔ خانے ُ

5۔ کثیر االنتخاب سواالت ( )MCQsکے جوابات
پر کرئے گا۔ یہ
کل  200سواالت دیے جائیں گے۔ ہر سوال کے چارخانے ہوں گے جن میں سے امیدوار درست جواب واال خانہ ُ
جوابات ایک رو  Aمیں  Dسے تک ہوں گے۔

پر کیے خانے:
غلط ُ
پر کرنا ،غلط جگہ نشان
پر کیا ہودائرہ درجہ بندی کرنے واال کمپیوٹر غلط قرار دے دے گا۔ جیسا کہ آدھا دائرہ ُ
غلط طریقے سے ُ
پر کر دینا و غیرہ ۔
کو
دائروں
لگ جانا یا دو
ُ

Wrong Filling

Examples

The grading computer will mark
improperly filled circle as incorrect
answers.
Computer will also mark boxes with stray
marks or partially filled or boxes filled
more than once, as invalid answer.

درست حل شدہ جواب کی مثال:
سوال نمبر  1۔ پاکستان کا دارالحکومت کون سا ہے۔
(ا) الہور

(ب)کراچی

(ج)اسالم آباد (د) پشاور

جواب درست ہے۔اسالم آباد
پر کریں گے۔
چنانچہ جوابات والی رو میں سے (ج) والے دائرے کو ُ

Answer: The correct answer is C. So circle
Q.1

should be filled in Q.1 on the answer
sheet.

6۔ ٹائم الئن:
جوابی کاپی میں سب سے نیچے دئیے کالے نشان معیاد کہالتے ہیں جو کہ کمپیوٹر کی درجہ بندی کا حصہ ہیں اس حصہ میں
کسی قسم کا نشان بھی ہونے کی صورت میں کمپیوٹر جوابی کا پی کو غلط قرار دے سکتا ہے۔

پر کرنے کا درست طریقہ
دائرے کو ُ
ضروی اقدامات:
1۔ کثیراال نتخاب سواالت ( )MCQsکی جوابی کاپی پر سواالت حل کرنے کے لیے صرف بلیک بال پوائنٹ پین استعمال کریں۔
پر کرنے کے لیے دی گئ جگہ کے عالوہ جوابی کاپی پر کسی جگہ بھی غیر
2۔ رول نمبر ،نام اور جوابات لکھنے اور دائرہ ُ
ضروری نشان یا الئن لگانے سے اجتناب کریں۔
3۔ رف

)(Rough

کام کرنا ہو تو اس کے لئے علیحدہ کاغذ استعمال کریں۔

مندرجہ ذیل اموار سے اجتناب کریں
 .1جوابی کاپی پر کوئی غیر ضروری چیز نہ لکھی جائے۔
 .2پرچہ حل کرتے ہوئے جوابی کاپی کو خراب مت کریں۔
 .3جوابی کاپی یا اس کے کسی کونے کو ہر گزدہرا

)(Fold

مت کریں۔

اپر نہ کریں۔
 .4دائرہ نامکمل اور ادھورا ُ
پر کریں۔
 .5ایک سوال کے جواب کے ایک سے زائد دائرے مت ُ
.6

) (Answer Sheetجوابی کاپی کے کسی بھی حصے پر رف )(Rough
)

کام مت کریں۔

