
AADDMMIISSSSIIOONN  CCRRIITTEERRIIOONN  FFOORR  UUNNDDEERRGGRRAADDUUAATTEE  PPRROOGGRRAAMMSS  
 

BBBBAA, BBSS ((AACCCCOOUUNNTTIINNGG && FFIINNAANNCCEE)),, BBCCSS,, BBSS ((EECCOONNOOMMIICCSS)), BBSS ((SSOOCCIIAALL 

SSCCIIEENNCCEESS)),,  BBSS ((SSOOFFTTWWAARREE EENNGGIINNEEEERRIINNGG))  aanndd  BBSS  DDaattaa  SScciieennccee 

 
 
FFoolllloowwiinngg  iiss  tthhee  ccrriitteerriioonn  ffoorr  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  mmeerriitt  ooff  tthhee  CCaannddiiddaatteess::  

  

SS..  NNoo..  IITTEEMM  WWEEIIGGHHTTAAGGEE  IINN  PPEERRCCEENNTTAAGGEE 

1 Marks in HSSC/Equivalent 50% 

2 Written Test 40% 

3 Interview 10% 

  

EElliiggiibbiilliittyy  CCrriitteerriiaa  ffoorr::  BBBBAA,,  BBSS  AAccccoouunnttiinngg  &&  FFiinnaannccee,,  BBSS  SSoocciiaall  SScciieennccee  aanndd  BBSS  
EEccoonnoommiiccss  PPrrooggrraammss  

SSttuuddeennttss  hhaavviinngg  aatt  lleeaasstt  4455%%  mmaarrkkss  iinn  FFAA,,  FFSScc  oorr  eeqquuiivvaalleenntt,,  aarree  eelliiggiibbllee  ttoo  aappppllyy..  

  

EElliiggiibbiilliittyy  CCrriitteerriiaa  ffoorr::  BBCCSS,,  BBSS  SSooffttwwaarree  EEnnggiinneeeerriinngg  aanndd  BBSS  DDaattaa  SScciieennccee  
PPrrooggrraammss  

SSttuuddeennttss  hhaavviinngg  aatt  lleeaasstt  5500%%  mmaarrkkss  iinn  FFAA,,  FFSScc  oorr  eeqquuiivvaalleenntt,,  aarree  eelliiggiibbllee  ttoo  aappppllyy..  

  

NNoottee::  SSppeecciiaall  ccrreeddiitt  ooff  tthhiirrttyy  ppooiinnttss  eeaacchh  ((wwiitthh  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ooff  ssiixxttyy  ppooiinnttss))  sshhaallll  

bbee  aalllloowweedd  ffoorr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rreelleevvaanntt  ssuubbjjeeccttss  ttoo  tthhee  ccaannddiiddaatteess  aappppllyyiinngg  ffoorr  

aaddmmiissssiioonn..  

aa..  EEccoonnoommiiccss,,  PPssyycchhoollooggyy,,  CCoommppuutteerrss,,  EEnngglliisshh  AAddvvaannccee..  

bb..  SSttaattiissttiiccss  pprroovviiddeedd  iitt  iiss  iinn  ccoommbbiinnaattiioonn  wwiitthh  aannyy  oonnee  ooff  

aaffoorreemmeennttiioonneedd  ssuubbjjeeccttss..  

cc..  ““AA””  LLeevveellss  

TThhee  ppooiinnttss  sshhaallll  bbee  aaddddeedd  ttoo  tthhee  mmaarrkkss  oobbttaaiinneedd  iinn  HHSSSSCC//eeqquuiivvaalleenntt..  

  
    



AAllllooccaattiioonn  ooff  SSeeaattss  

  

SS..  NNoo..  PPrrooggrraammss  ooff  SSttuuddiieess  GGrroouuppss 

1 BBA 04 

2 BBSS  ((AAccccoouunnttiinngg  &&  FFiinnaannccee)) 03 

3 BCS 01 

4 BS Economics 01 

5 BBSS  SSoocciiaall  SScciieenncceess 01 

6 BBSS  SSooffttwwaarree  EEnnggiinneeeerriinngg  01 

7 BBSS  DDaattaa  SScciieennccee 01 

  

**EEaacchh  ggrroouupp  mmaayy  ccoommpprriissee  ooff  4400--4455  ssttuuddeennttss,,  hhoowweevveerr,,  tthhee  IInnssttiittuuttee  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  

ttoo  aalltteerr  tthhee  sseeaattss..  CCoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  pprrooggrraammss  wwiillll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  mmiinniimmuumm  

nnuummbbeerr  ooff  ssttuuddeennttss  iinn  eeaacchh  pprrooggrraamm,,  aass  ppeerr  uunnddeerrllyyiinngg  rruulleess  ooff  IInnssttiittuuttee..  

  

GGEENNEERRAALL  IINNSSTTIIRRUUCCTTIIOONNSS::  

  

11..  QQuuaalliiffyyiinngg  tthhee  wwrriitttteenn  TTeesstt  aanndd  aappppeeaarraannccee  iinn  tthhee  IInntteerrvviieeww  aarree  ccoommppuullssoorryy  

rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  AAddmmiissssiioonn..  

22..  OOnnllyy  tthhoossee  aapppplliiccaannttss  wwhhoo  qquuaalliiffyy  tthhee  wwrriitttteenn  tteesstt  sshhaallll  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  aappppeeaarr  ffoorr  

tthhee  IInntteerrvviieeww..  

3. TThhee  LLiisstt  ooff  tthhee  ccaannddiiddaatteess  ttoo  aappppeeaarr  ffoorr  tthhee  IInntteerrvviieeww  sshhaallll  bbee  ddiissppllaayyeedd  oonn  tthhee  

IInnssttiittuuttee’’ss  OOffffiicciiaall  WWeebbssiittee::  www.imsciences.edu.pk 

44..  EEnnttrraannccee  TTeesstt  SSlliipp  sshhaallll  bbee  ggeenneerraatteedd  iinn  aann  oonnlliinnee  aapppplliiccaattiioonn  ppoorrttaall  ffoorr  aallll  tthhee  

ccaannddiiddaatteess  aappppeeaarriinngg  iinn  tthhee  tteesstt..  NNoo  oonnee  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  eenntteerr  tthhee  

EExxaammiinnaattiioonn  HHaallll//PPrreemmiisseess  wwiitthhoouutt  tthhee  EEnnttrraannccee  SSlliipp..    

55..  AApppplliiccaannttss  hhaavviinngg  aa  vvaalliidd    NNTTSS--NNAATT  ssccoorree  oorr  aannyy  ootthheerr  tteesstt  rreeqquuiirreedd  bbyy  HHEECC  wwiillll  

nnoott  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  tteesstt,,  hhoowweevveerr  tthheeyy  mmaayy  ttaakkee  tthhee  IIMM||SScciieenncceess  

EEnnttrraannccee  TTeesstt  ttoo  iimmpprroovvee  tthheeiirr  ssccoorree..  

66..  AApppplliiccaannttss  mmuusstt  ttaakkee  ccaarree  ooff  tthheeiirr  eennttrraannccee  sslliipp..  IInn  ccaassee  tthhee  eennttrraannccee  sslliipp  iiss  

mmiissppllaacceedd,,  aa  dduupplliiccaattee  ccooppyy  ccaann  bbee  oobbttaaiinneedd  ffrroomm  tthhee  AAddmmiissssiioonnss  ooffffiiccee  ooff  

IIMM||SScciieenncceess  oonn  ppaayymmeenntt  ooff  RRss..550000//..  

77..  AAllll  OOrriiggiinnaall  DDooccuummeennttss  sshhaallll  bbee  vveerriiffiieedd  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  aaddmmiissssiioonn..  AApppplliiccaannttss  aarree  

rreeqquuiirreedd  ttoo  aattttaacchh  tthheeiirr  ccoommpplleettee  aaccaaddeemmiicc  ddooccuummeennttss  aanndd  iiddeennttiittyy  ddooccuummeennttss,,  

iinncclluuddiinngg::  DDMMCCss,,  DDeeggrreeeess,,  BBooaarrdd  CCeerrttiiffiiccaatteess,,  aanndd  EEqquuiivvaalleennccee  CCeerrttiiffiiccaatteess  eettcc..,,  

ddoommiicciillee,,  CCNNIICC  aanndd  0033  ppaassssppoorrtt  ssiizzee  pphhoottooggrraapphhss  wwiitthh  aaddmmiissssiioonn  ffoorrmm..  

AApppplliiccaannttss  mmuusstt  wwrriittee  tthheeiirr  nnaammee  aanndd  ffaatthheerr’’ss  nnaammee  oonn  tthhee  bbaacckk  ooff  aallll  

http://www.imsciences.edu.pk/


pphhoottooggrraapphhss..  HHaarrddccooppiieess  ooff  tthhee  ddooccuummeennttss  wwiillll  bbee  aacccceepptteedd  aafftteerr  aaddmmiissssiioonn  

iinntteerrvviieewwss..  

88..  TThhee  DDooccuummeennttss  oonnccee  ssuubbmmiitttteedd  wwiitthh  AAddmmiissssiioonn  ffoorrmmss  sshhaallll  nnoott  bbee  rreettuurrnneedd..  

99..  NNoo  sseeppaarraattee  ccaallll  lleetttteerrss  aarree  iissssuueedd  ttoo  tthhee  ccaannddiiddaatteess  ffoorr  TTeesstt  aanndd  IInntteerrvviieewwss..  AAllll  

IInnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  AAddmmiissssiioonn  sshhaallll  bbee  ddiissppllaayyeedd  oonn  tthhee  IInnssttiittuuttee’’ss  OOffffiicciiaall  

WWeebbssiittee..  

1100..  PPrrooggrraamm  ddeettaaiillss  aanndd  ffeeee  ssttrruuccttuurree  aalloonngg  wwiitthh  ssaammppllee  qquueessttiioonn  ppaappeerrss  ffoorr  tthhee  

eennttrryy  tteesstt  mmaayy  bbee  ddoowwnnllooaaddeedd  ffrroomm  tthhee  oonnlliinnee  aaddmmiissssiioonn  ppoorrttaall  

(http://admission.imsciences.edu.pk/)  

1111..  HHoosstteell  aaccccoommmmooddaattiioonn  mmaayy  bbee  pprroovviiddeedd  ttoo  tthhee  ccaannddiiddaatteess,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  

aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  sseeaattss..  

GGUUIIDDEELLIINNEESS  FFOORR  EENNTTRRYY  TTEESSTT  

  
11..  PPaassssiinngg  MMaarrkkss  ffoorr  qquuaalliiffyyiinngg  tthhee  WWrriitttteenn  TTeesstt  aarree  4400%%  ((4400  mmaarrkkss  oouutt  ooff  110000))..  

PPaassssiinngg  MMaarrkkss  ffoorr  qquuaalliiffyyiinngg  tthhee  IInntteerrvviieeww  aarree  4400%%  ((44  mmaarrkkss  oouutt  ooff  1100))..    

22..  IInn  oorrddeerr  ttoo  ccoonndduucctt  tthhee  tteesstt  ssmmooootthhllyy,,  wwee  nneeeedd  yyoouurr  ccooooppeerraattiioonn  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  

ccaarreeffuullllyy  ffoolllloowwiinngg  tthhee  iinnssttrruuccttiioonnss  ggiivveenn  hheerree  aanndd  bbyy  tthhee  IInnssttrruuccttoorrss  ccoonndduuccttiinngg  

tthhee  TTeesstt..  

33..  TThhee  eennttrryy  tteesstt  qquueessttiioonnss  wwiillll  bbee  sseellff--eexxppllaannaattoorryy  aanndd  wwee  bbeelliieevvee  tthhaatt  yyoouu  hhaavvee  

ssttuuddiieedd  aanndd  uunnddeerrssttoooodd  tthhee  iinnssttrruuccttiioonnss  ggiivveenn  hheerree,,  tthheerreeffoorree  nnoo  qquueessttiioonn  wwiillll  

bbee  eenntteerrttaaiinneedd..  

44..  DDuurriinngg  tthhee  tteesstt,,  ddoo  nnoott  ttaallkk,,  wwhhiissppeerr,,  oorr  ttuurrnn  yyoouurr  eeyyeess  oorr  hheeaadd  aawwaayy  ffrroomm  yyoouurr  

oowwnn  ppaappeerr..  AAnnyy  eevviiddeennccee  ooff  cchheeaattiinngg  oorr  nnoonn--ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  IInnssttrruuccttiioonnss  wwiillll  

ddiissqquuaalliiffyy  yyoouu  ffrroomm  tthhee  tteesstt..  

55..  DDuurriinngg  tthhee  tteesstt,,  cchhoooossee  tthhee  ccoorrrreecctt  aannsswweerr  bbyy  sseelleeccttiinngg  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ooppttiioonn  

ii..ee..  AA,,  BB,,  CC  oorr  DD..  

66..  TThhee  tteesstt  iiss  ddiivviiddeedd  iinnttoo  44  ppaarrttss..  TThhee  IInnssttrruuccttiioonnss  ffoorr  eeaacchh  ppaarrtt  aarree  ggiivveenn  oonn  tthhee  

qquueessttiioonn  ppaappeerr..  PPlleeaassee  ffoollllooww  tthhee  IInnssttrruuccttiioonnss  ccaarreeffuullllyy  aanndd  ttaakkee  ccaarree  ooff  ttiimmee..  

77..  TThheerree  wwiillll  bbee  NNOO  NNEEGGAATTIIVVEE  MMAARRKKIINNGG  iinn  aannyy  ppaarrtt  ooff  tthhee  tteesstt..    

88..  TToottaall  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  tteesstt  iiss  9900  MMiinnuutteess..      

99..  AAllll  tthhee  qquueessttiioonnss  iinn  tthhee  EEnnttrryy  TTeesstt  aarree  MMCCQQ’’ss  aanndd  tthheeyy  aarree  cchheecckkeedd  tthhoorroouugghhllyy..  

HHoowweevveerr,,  iiff  ssoommeeoonnee  iiss  iinntteerreesstteedd  iinn  rreecchheecckkiinngg,,  tthhee  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  aappppllyy  ffoorr  

tthhee  ssaammee  wwiitthhiinn  tthhrreeee  ddaayyss  ooff  tthhee  ddeeccllaarraattiioonn  ooff  tthhee  tteesstt  rreessuulltt..  TThhee  ffeeee  ffoorr  

rreecchheecckkiinngg  ooff  tthhee  ppaappeerr  iiss  RRss..550000..  

1100..  TThhee  rreessuulltt  ooff  tthhee  EEnnttrryy  TTeesstt  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  oonn  IIMM||SScciieenncceess  ooffffiicciiaall  wweebbssiittee..  

  
  
  

http://admission.imsciences.edu.pk/


  

SSaammppllee  PPaappeerr  
  
  

NNoottee::  
  
IIMMSScciieenncceess  hhaass  pprroovviiddeedd  tthhiiss  ssaammppllee  eexxaammiinnaattiioonn  aass  aa  gguuiiddee  ffoorr  ffaammiilliiaarriittyy;;  tthhee  

ccoonntteennttss  ooff  tthhiiss  eexxaammiinnaattiioonn  ddoo  nnoott  ttrruullyy  rreefflleecctt  tthhee  ccoonntteennttss  ooff  tthhee  eennttrryy  tteesstt..  

CCaannddiiddaatteess  aarree  aaddvviisseedd  ttoo  ttrreeaatt  tthhiiss  sseeccttiioonn  oonnllyy  aass  aann  iinnffoorrmmaattiivvee  ttooooll..  TThhiiss  ssaammppllee  

tteesstt  aallssoo  ddooeess  nnoott  rreefflleecctt  tthhee  ssttaannddaarrdd  ooff  ddiiffffiiccuullttyy  ooff  tthhee  eennttrryy  eexxaammiinnaattiioonn..  

  

IInnssttrruuccttiioonnss  ffoorr  PPaarrtt::  11  

GGeenneerraall  KKnnoowwlleeddggee  
MMaarrkkss  2200  

  

SSeelleecctt  tthhee  ccoorrrreecctt  aannsswweerr  bbyy  ffiilllliinngg  iinn  tthhee  aapppprroopprriiaattee  aannsswweerr  bbooxx  ii..ee..  AA,,  BB,,  CC,,  DD..  TThhee  
ccoorrrreecctt  mmeetthhoodd  ooff  ffiilllliinngg  iinn  tthhee  aannsswweerrss  iiss  ddeemmoonnssttrraatteedd  oonn  tthhee  AAnnsswweerr  SShheeeett  
aattttaacchheedd..  
  

11..  ““HHTTMMLL””  ssttaannddss  ffoorr..  
  

aa..  HHyyppeerrtteexxtt  MMaarrkk  LLaanngguuaaggee..  
bb..  HHyyppeerrtteexxtt  MMaarrkkuupp  LLooggiicc..  
cc..  HHyyppeerrtteexxtt  MMaakkeeuupp  LLaanngguuaaggee..  
dd..  HHyyppeerrtteexxtt  MMaarrkkuupp  LLaanngguuaaggee..    

  
AAnnsswweerr::  DD  
  

22..  ------------  iiss  tthhee  ccuurrrreenntt  CChhaaiirrmmaann  NNDDMMAA  PPaakkiissttaann..  
  
aa..  AAhhmmaadd  SShhuujjaa  PPaasshhaa  
bb..  LLiieeuutteennaanntt  GGeenneerraall  MMuuhhaammmmaadd  AAffzzaall    
cc..  AAzzhhaarr  HHaaiiddeerr  
dd..  NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  
AAnnsswweerr::  BB  

  

33..  TThhee  nnaammee  MMoohhaammeedd  SSaallaahh  iiss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh..  
  

aa..  MMuussiicc  
bb..  CCrriicckkeett  
cc..  FFoooottbbaallll  
dd..  NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

  
AAnnsswweerr::  CC  
  

44..  TThhee  bbrraaiinn  ooff  ccoommppuutteerr  iiss  ccaalllleedd________________________??..  
aa..  CCeennttrraall  PPrroocceessssiinngg  UUnniitt  ((CCPPUU))  
bb..  OOppeerraattiinngg  SSyysstteemm  

https://pakmcqs.com/computer-mcqs/collection-system-programs-controls-co-ordinates-overall-operations-computer-system-called____________


cc..  UUttiilliittyy  pprrooggrraamm  
dd..  DDeevviiccee  ddrriivveerr  

  
AAnnsswweerr::  AA  
  

55..  --------  iiss  tthhee  TT2200  CCaappttaaiinn  ooff  PPaakkiissttaann  CCrriicckkeett  TTeeaamm..  

  
aa..  AAzzhhaarr  AAllii  
bb..  SSaarrffaarraazz  AAhhmmaadd  
cc..  BBaabbaarr  AAzzaamm  
dd..  MMuuhhaammmmaadd  HHaaffeeeezz  

  
AAnnsswweerr::  CC  

  
66..  AA  ffoorrmm  ooff  bbuussiinneessss  wwhheerree  ttwwoo  oorr  mmoorree  ppeeooppllee  sshhaarree  oowwnneerrsshhiipp,,  aass  wweellll  aass  tthhee  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  mmaannaaggiinngg  tthhee  ccoommppaannyy  aanndd  tthhee  iinnccoommee  oorr  lloosssseess  tthhee  bbuussiinneessss  
ggeenneerraatteess  iiss  ccaalllleedd  aass::  

aa..  SSoollee  PPrroopprriieettoorrsshhiipp  
bb..  PPaarrttnneerrsshhiipp  
cc..  BBootthh  AA  &&  BB  
dd..  NNoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  

    
AAnnsswweerr::  BB  
  

IInnssttrruuccttiioonn  ffoorr  PPaarrtt::  22  

EEnngglliisshh  VVooccaabbuullaarryy  &&  RReeaaddiinngg  CCoommpprreehheennssiioonn  
  

MMaarrkkss::  3300  

  

SSeelleecctt    tthhee    lleetttteerreedd    wwoorrdd    oorr    pphhrraassee    tthhaatt    iiss    mmoosstt    ssiimmiillaarr    iinn    mmeeaanniinngg    ttoo    tthhee    wwoorrdd    
iinn  ccaappiittaall  lleetttteerrss..  

  

77..  CCOOAARRSSEE  
  

aa..  SSmmooootthh  
bb..  LLoovvee  
cc..  RRoouugghh  
dd..  HHaattee  

  
AAnnsswweerr::  --  CC  

  

88..  SSeelleecctt    tthhee    lleetttteerreedd    ooppttiioonn    iinn    tthhee    aannsswweerr    sshheeeett    tthhee    wwoorrdd    tthhaatt    bbeesstt    
ccoommpplleetteess    eeaacchh  sseenntteennccee..  

  
TThhee  __________________  iiss  pplleeaassaanntt..  

  
  

aa..  WWhheetthheerr  
bb..  WWeeaatthheerr  

  
AAnnsswweerr::  --              BB  

  
99..  SSeelleecctt  tthhee  ccoorrrreecctt  sseenntteennccee  bbyy  ffiilllliinngg  iinn  tthhee  lleetttteerreedd  ooppttiioonn  iinn  tthhee  aannsswweerr  sshheeeett  



  
aa..  WWhhoomm  wwaass  sshhee  ttaallkkiinngg  wwiitthh??  
bb..  WWhhoomm  wwaass  sshhee  ttaallkkiinngg  ttoo??  

  

AAnnsswweerr::  --              BB  

    
1100..  FFiillll  iinn  tthhee  bbllaannkkss  bbyy  sseelleeccttiinngg  iinn  tthhee  lleetttteerreedd  ooppttiioonn  iinn  tthhee  aannsswweerr  sshheeeett..  

SShhee  iiss  nnoott  ssttrraannggee________________________  mmee..    
  

aa..  OOnn  
bb..  TToo  
cc..  WWiitthh  
dd..  IInn  

  

AAnnsswweerr::  --              BB  
  
SSeelleecctt  tthhee  lleetttteerreedd  wwoorrdd  oorr  pphhrraassee  tthhaatt  iiss  mmoosstt  ddiissssiimmiillaarr  iinn  mmeeaanniinngg  ttoo  tthhee  wwoorrdd  iinn  
ccaappiittaall  lleetttteerrss..  

  
DDEEAARRTTHH  

  
aa..  LLaacckk  
bb..  PPoowweerr    
cc..  PPoovveerrttyy  
dd..  AAbbuunnddaannccee  

  
AAnnsswweerr::  --                DD  

  

RReeaaddiinngg  CCoommpprreehheennssiioonn  
  

YYoouu  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  rreeaadd  aa  ppaassssaaggee  ffoolllloowweedd  bbyy  qquueessttiioonnss  bbaasseedd  oonn  iittss  ccoonntteenntt..  

RReeaadd  tthhee  qquueessttiioonnss  ccaarreeffuullllyy  aanndd  cchhoooossee  tthhee  bbeesstt  aannsswweerr  bbyy  ffiilllliinngg  iinn  tthhee  aannsswweerr  

sshheeeett  tthhee  aapppprroopprriiaattee  lleetttteerr  ii..ee..  AA,,  BB  ,,CC........    

  

PPaassssaaggee  

BBootthh  sscciieennttiissttss  aanndd  aarrttiissttss  wwiitthh  nnootthhiinngg  nneeww  ttoo  rreevveeaall  aarree  ffaaiilluurreess..  SScciieennttiissttss  aanndd  aarrttiissttss  

wwhhoo  ccaannnnoott  ccoommmmuunniiccaattee  tthheeiirr  iinnssiigghhttss  aarree  ffaaiilluurreess..  IItt  ttaakkeess  bbootthh  sskkiillllss  ttoo  mmaakkee  aa  

ssuucccceessssffuull  sscciieennttiisstt  oorr  aarrttiisstt..  SScciieennttiissttss  wwhhoo  ccaann  ccoommmmuunniiccaattee  bbuutt  hhaavvee  nnootthhiinngg  nneeww  ttoo  

ssaayy  aarree  ffrraauuddss  aanndd  hhyyppee--sstteerrss..  AArrttiissttss  wwiitthh  nneeww  vviieewwss  ooff  tthhee  wwoorrlldd  bbuutt  wwhhoo  ccaannnnoott  

ccoommmmuunniiccaattee  tthheemm  eeffffeeccttiivveellyy  aarree  ccrraacckkppoott  ffrriinnggiieess..  

1111..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ppaassssaaggee  tthhee  ffaaiilluurreess  ooff  sscciieennttiissttss  aanndd  aarrttiissttss  aarree  wwhheenn::  
  

aa..  TThheeyy  hhaavvee  mmuucchh  mmoorree  ttoo  rreevveeaall  
bb..  TThheeyy  hhaavvee  vveerryy  lliittttllee  ttoo  rreevveeaall  
cc..  BBootthh  AA  aanndd  BB  
dd..  TThheeyy  hhaavvee  nnootthhiinngg  nneeww  ttoo  rreevveeaall  

  
AAnnsswweerr::  --                DD  

  



IInnssttrruuccttiioonnss  ffoorr  PPAARRTT  33  
QQuuaannttiittaattiivvee  AAnnaallyyssiiss  

  

MMaarrkkss::  3300  

  
YYoouu    aarree    rreeqquuiirreedd    ttoo    ssoollvvee    eeaacchh    pprroobblleemm    aanndd    iinnddiiccaattee    tthhee    aannsswweerr    bbyy    ffiilllliinngg    iinn    
tthhee  aannsswweerr  sshheeeett  tthhee  aapppprroopprriiaattee  lleetttteerr  ii..ee..  AA,,  BB,,  CC................  
  
NNoottee::  --  UUssee  ooff  CCaallccuullaattoorr  iiss  nnoott  aalllloowweedd  
  
EExxaammppllee::  
  

1122..    KKnnoowwiinngg  tthhaatt  AAhhmmaadd’’ss  eexxppeennddiittuurree  ffoorr  ffiirrsstt  33  ddaayyss  iiss  RRss..  110000,,  RRss..  112255  aanndd  RRss..  8855,,  
wwhhaatt  iiss  hhiiss  44tthh  ddaayy  eexxppeennddiittuurree  aass  hhiiss  44  ddaayyss  aavveerraaggee  eexxppeennddiittuurree  RRss..  9900????  

  
aa..  222200  
bb..  6600  
cc..  5500  
dd..  9900  

  
AAnnsswweerr::  --              CC  
  

IInnssttrruuccttiioonnss  ffoorr  PPaarrtt::  44  

II..QQ  
MMaarrkkss  2200  
  

TThhee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhiiss  ppaarrtt  iiss  ttoo  tteesstt  yyoouurr  iinntteelllliiggeennccee,,  qquuiicckknneessss  aanndd  aappttiittuuddee..  
  
EExxaammpplleess::  --  

  

RReeaadd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppaassssaaggee  aanndd  cchhoooossee  tthhee  ccoorrrreecctt  aannsswweerr  bbyy  ffiilllliinngg  iinn  tthhee  
aannsswweerr  sshheeeett  tthhee  aapppprroopprriiaattee  lleetttteerr  AA,,  BB,,  CC..........  

  

SSttuuddeennttss  aatt  tthhee  IInnssttiittuuttee  ooff  BBuussiinneessss  AAddmmiinniissttrraattiioonn  mmuusstt  ccoommpplleettee,,  aa  ttoottaall  ooff  ttwweellvvee  

ccoouurrsseess  sseelleecctteedd  ffrroomm  tthhrreeee  ddiiffffeerreenntt  ggeenneerraall  aarreeaass——mmaarrkkeettiinngg,,  ffiinnaannccee,,  aanndd  hhuummaann  

rreessoouurrcceess——iinn  oorrddeerr  ttoo  ggrraadduuaattee..  TThhee  ssttuuddeennttss  mmuusstt  mmeeeett  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccoouurrssee  

ddiissttrriibbuuttiioonn  rreeqquuiirreemmeennttss::  

••  AAtt  lleeaasstt  ssiixx  ooff  tthhee  rreeqquuiirreedd  ttwweellvvee  ccoouurrsseess  mmuusstt  bbee  ffrroomm  ffiinnaannccee..  

••  AAtt  lleeaasstt  ffiivvee  ooff  tthhee  rreeqquuiirreedd  ttwweellvvee  ccoouurrsseess  mmuusstt  bbee  ffrroomm  mmaarrkkeettiinngg  aanndd  hhuummaann  

rreessoouurrcceess,,  wwiitthh  aatt  lleeaasstt  oonnee,,  bbuutt  nnoo  mmoorree  tthhaann  tthhrreeee,,  sseelleecctteedd  ffrroomm  mmaarrkkeettiinngg..  

1133..  TThhee  mmiinniimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  hhuummaann  rreessoouurrcceess  ccoouurrsseess  rreeqquuiirreedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  ffuullffiillll  

tthhee  ccoouurrssee  ddiissttrriibbuuttiioonn  rreeqquuiirreemmeennttss  iiss  

aa..  11  
bb..  22  
cc..  33  

dd..  44  
  
AAnnsswweerr::  --                BB  

  
  



RREECCOOMMMMEENNDDEEDD  RREEAADDIINNGGSS  

  
AAllll  lleeaaddiinngg  NNeewwss  PPaappeerrss  wwiitthh  ssppeecciiaall  eemmpphhaassiiss  oonn  BBuussiinneessss  

PPaaggee..  DDiiccttiioonnaarryy  ooff  CCoommmmeerrccee  aanndd  EEccoonnoommiiccss  

LLaatteesstt  IIssssuuee  ooff  TTOOFFEELL,,  GGMMAATT  aanndd  GGRREE  

WWaattcchhiinngg  TTVV  PPrrooggrraammss  lliikkee  GGeeoo  BBuussiinneessss,,  BBuussiinneessss  uuppddaattee  aanndd  KKaarroobbaarrii  DDuunnyyaa  wwill bbee  

ooff  aaddddeedd  aaddvvaannttaaggee..  


