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1 વિદ્યાર્થીઓ માટ ેનોંધ 

તમારા પ્રોક્ટર જોરર્થી િાાંચિાના છે ત ેતેમજ તમારી પરીક્ષા પુવતતકામાાં લખેલ વનદર્શોનુાં અનુિાદન નીચે છે જેમ તમારા પ્રોક્ટર 

અાંગ્રેજીમાાં વનદેર્શો મોટેર્થી િાાંચ ેછે, તમે તેમનુાં અનસુરણ કરો. તમારા પ્રોક્ટર દ્િારા ર્શુાં િાંચાઈ રહ્ુાં છે તે વિષ ેતમને જો કોઈ પ્રશ્ન છે, તો 

કૃપયા તમારો હાર્થ ઉંચો કરો. 

• જે તમારા પ્રોક્ટર દ્િારા િાાંચિામાાં આિ ેછે ત ેર્શબ્દે-ર્શબ્દે આ ભાષાાંતરરત વનદેર્શો મળે નહીં ખાય. ચચાંતા ન કરર્શો, અર્થથ સમાન 

છે. તમારા પ્રોક્ટર દ્િારા ર્શુાં િાંચાઈ રહ્ુાં છે ત ેવિષે તમને જો કોઈ પ્રશ્ન છે, તો કૃપયા તમારો હાર્થ ઉંચો કરો. 

• તમારા પ્રોક્ટર એિી કેટલીક સૂચનાઓની અિગણના કરી ર્શકે છે કે જે તમારી પરીક્ષાની વતર્થવતમાાં લાગ ુપડતી ન હોય. 

• તમે આ દતતાિેજને પરીક્ષા સમયે ડેતક પર રાખી ર્શકો છો, પણ પરીક્ષા પછી તે તમારે પ્રક્ટોરને પરત કરિાનો રહેર્શે. 

• તમે આ દતતાિેજનો ઉપયોગ કાચુાં કામ કરિા માટે કરી ર્શકો "નહીં". 

• વિવભન્ન સમય ેતમારા પ્રોક્ટર વિભાગમાાં અિવર્શષ્ટ સમયની અને તેની સાર્થ ેયર્થોવચત્ વિરામોની પણ ઘોષણા કરર્શે. જો તમે 

માંજૂર વ્યિતર્થાઓ સાર્થ ેપરીક્ષા આપી રહ્ા છો, તો આ ઘોષણાઓ કદાચ આ અનુરદત દતતાિેજમાાં સૂવચબદ્ધ કરેલ સમય 

અને વિરામોર્થી વભન્ન હોઈ ર્શકે. કૃપયા તમારા પ્રોક્ટર દ્િારા ર્થતી ઘોષણાઓ ધ્યાનર્થી સાાંભળો. 

• જો તમે માંજૂર આિાસો સાર્થ ેપરીક્ષા આપી રહ્ા છો, તો તમારા પ્રોક્ટર તમને અાંગ્રેજીમાાં િધારાનાાં વનદેર્શો આપી ર્શકે છે. 

• વનવશ્ચત સૂચના તરફ તમારાં ધ્યાન દોરિા માટે આ દતતાિેજમાાં બધ ેવચહ્નનો ઉપયોગ કરાય છે: 

 

મહત્િની જાણકારી 

 

તમારા પ્રોક્ટર દ્િારા કરિામાાં આિેલા વનદેર્શો 

 

તમારી કસોટી પુવતતકામાાં જોિા મળતા વનદેર્શો 
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2 ગવણત પરીક્ષા દ્િારા સામાન્ય SAT.એ.ટી. તરીપ્ટ - કેલ્કક્યુલેટર નહીં 

2.1 પરીક્ષા ર્શરૂ ર્થાય એ પહેલા 

એિુાં કહીને તમારા પ્રોક્ટર આગળ બોલર્શ ેક:ે 

 સુપ્રભાત. તમે જાણો છો તેમ, તમે અહીં SAT લેિા માટે છો. તમારી કોલેજ અને કારરકદી લક્ષયાાંકો તરફ આ મહત્િનુાં પગલુાં 

ભરિા બદલ અવભનાંદન. 

તમે પરીક્ષા ર્શરૂ કરો એ પહેલા, હુાં ર્થોડી સૂચનાઓ િાાંચિા જઈ રહ્ો છુાં. તેમાાં 20 વમવનટ્સનો સમય લાગિો જોઈએ. કૃપા 

કરીને કાળજીપૂિથક િાાંચો અને જો તમને કોઈ પ્રશ્નો હોય તો તમારો હાર્થ ઊંચો કરો. યાદ રાખો, મારી ભૂવમકા તમારી પાસે 

તમારા કૌર્શલ્કયો અને જ્ઞાનની રજૂઆત કરિાની શે્રષ્ઠ તક છે એની ખાતરી કરાિિાની છે. 

જો તમે વપ્રન્ટ કરેલા વનદેર્શોનો ઉપયોગ કરી રહ્ા છો, તો મારા વનદેર્શોનુાં અનુસરણ કરિા માટે હિે પુવતતકા ખોલો. 

વનમ્ન િાત સાર્થ ેતમારા પ્રોક્ટર આગળ બોલર્શે ક:ે 

 બધા વિદ્યાર્થીઓને કસોટીનો સારો અને સમાન અનુભિ મળે એની ખાતરી કરિા માટે College Board SAT વનયમો 

અને ર્શરતોમાાં વનયમો અને નીવતઓ ર્શામેલ છે. આજે આ ઓરડામાાં દરેક વ્યવક્ત તેને ર્શક્ય બનાિિા માટે જિાબદાર છે. જો 

કોઈ બીજાને ખલેલ પહોંચાડે છે અર્થિા અયોગ્ય ફાયદો લેિાની કોવર્શર્શો કર ેછે, તો હુાં તેમને ઓરડો છોડી જિાનુાં કહીર્શ અને 

તેમના ગુણો રદ્દ કરી દેિામાાં આિર્શે. તેઓને ભવિષ્યમાાં બીજા College Board ની પરીક્ષા આપિા માટે કદાચ રોકિામાાં 

આિર્શે નહીં. 

આિુાં કહીને ગેરિતથનનાાં ઉદાહરણોની સૂવચ બનાિો: 

 અહી અયોગ્ય લાભોના ર્થોડા ઉદાહરણો છે: 

• કોઈપણ પ્રકારની મદદ આપિી અર્થિા મેળિિી 

• સમય ર્શરૂ ર્થાય એ પહેલા પરીક્ષા પુવતતકાને જોઈ જિી 

• કોઈ વિભાગ તરફ જોિુાં અર્થિા અમે હાલમાાં લઈ રહ્ા છીએ તેનાર્થી જુદી પરીક્ષાની રાહ જોિી 

• સમય પૂરો ર્થાય પછી જિાબોને માકથ કરિા અને બદલિા 

• પરીક્ષણ ખાંડમાાંર્થી પરીક્ષણ સામગ્રીને દૂર કરિાનો પ્રયત્ન કરિો 

• સેલ ફોન અર્થિા બીજા કોઈ અનઅવધકૃત પરીક્ષણ સહાયતા નો પરીક્ષણ દરવમયાન અર્થિા વિરામ દરવમયાન 

ઉપયોગ કરિો 

• ઉત્તર સૂવચનો ઉપયોગ કરિો અર્થિા પરીક્ષા દરવમયાન અર્થિા પછી અન્ય સાર્થ ેજિાબો ર્શેર કરિા 

• લૉકરમાાં જઈને અર્થિા પરીક્ષા દરવમયાન ઈમારત છોડી જઈને 

• કોઈ વ્યવક્ત માટે પરીક્ષા લેિાનો પ્રયત્ન કરિો 

• આમ કરિા માટે માન્ય રહેઠાણ વિના પરીક્ષણ દરવમયાન ખાિુાં અર્થિા પીિુાં 

• ખલેલ પહોંચાડિી 

• પરીક્ષણ પ્રરરયાઓને અનુસરિામાાં વનષ્ફળ ર્થઈને 

• આ નીવતઓ એ વનવશ્ચત કરિામાાં મદદ કર ેછે ક ેતમારો આજનો પરીક્ષણ અનુભિ સારો છે, અને તમે અિરોધો 

વિના તમારી પોતાની પરીક્ષા પર ધ્યાન કેવન્િત કરી ર્શકો છો. 

 

તમારા પ્રોક્ટર માત્ર એક વિકલ્કપ, તરીપ્ટ A અર્થિા B, જે એના પછી આિ ેછે, િાાંચ ેછે. 

(A) જો તમારી ર્શાળાએ વિદ્યાર્થીઓની વ્યવક્તગત સામગ્રીઓ સાંકવલત કરી લીધી હોય, તો તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 આ સમય સુધી તમારે કોઈપણ ફોન ક ેઇલેક્રોવનક ઉપકરણ વિનાનાાં ર્થઈ જિુાં જોઈએ. જો હજુાં પણ કોઈની પાસે કોઈ 

પ્રકારનુાં ઇલેક્રોવનક ઉપકરણ છે, તો કોઈપણ અલામથને અસરરય કરી બાંધ કરીને હિે મારી પાસે રાખો, આ પરીક્ષાનાાં અાંતે 

તમને પાછુાં આપી દેિામાાં આિર્શ.ે 
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(B) જો તમારી ર્શાળા વિદ્યાર્થીઓની વ્યવક્તગત સામગ્રીનાાં સાંકલનની માંજૂરી નર્થી આપતી, તો તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 આ સમય ેજો તમારી પાસે કોઈ ફોન અર્થિા કોઈ અન્ય ઇલેક્રોવનક ઉપકરણ છે, તો તમારે કોઈપણ અલામથને અસરરય કરી 

દેિુાં જોઈએ, તેને પૂણથ રીતે બાંધ કરિુાં જોઈએ અને તેને બેગમાાં અર્થિા આ ખાંડની એક બાજુએ પડેલા બેકપેકમાાં પરીક્ષાનાાં 

અાંત સુધી રાખિુાં જોઈએ. જો તમારે તમારા ફોનને મુકિા માટે પ્લાવતટક બેગની આિશ્યકતા છે, તો તમારો હાર્થ ઊંચો કરો 

અને હુાં તમને એક બેગ આપીર્શ. 

બધા વિદ્યાર્થીઓને, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 કોઈપણ ઇલેક્રોવનક ઉપકરણ ક ેજે બાંધ કરિામાાં આવ્યુાં નર્થી અને દૂર રાખિામા આવ્યુાં છે તો તેને જપ્ત કરિામાાં આિર્શે અને 

તેની સામગ્રીનુાં ગહન ર્શોધને અાંતગથત વનરીક્ષણ કરિામાાં આિર્શે. જો તમે ઉપકરણ સાર્થ ેજોિા મળર્શો અર્થિા તમારૂ ઉપકરણ 

અિાજ કર ેછે અર્થિા એ તમારી પાસે હોય ત્યાર ેખલેલ પાંહોચાડે છે, તો મારે તમન ેપરીક્ષણમાાંર્થી બરતરફ કરિા પડર્શ.ે આ 

મુદ્દા પર, ફોન, તમાટથફોન, અર્થિા અન્ય ઈલેક્રોવનક ઉપકરણ સાર્થ ેજોિા મળતા કોઈપણ વિદ્યાર્થીને બરતરફ કરી દઈર્શ. 

ત્યાર બાદ તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 આ સૂચનાઓ તરફ ધ્યાન આપિા બદલ આભાર. હિે, તમે તમારી ડેતક્સને પરીક્ષણ માટે તિચ્છ કરર્શો. 

• છેકરબ્બર, તિીકાયથ કેલ્કક્યુલેટર, બેકઅપ કેલ્કક્યુલેટર પણ, અને અનુિારદત પરીક્ષા વનદરે્શો અર્થિા ર્શબ્દે-ર્શબ્દની 

ર્શબ્દાિવલ, જો તમે ઉપયોગમાાં લઈ રહ્ા હો તો, તેની સાર્થ ેતમારી નાંબર 2 પેનવસલો આ વસિાય બધુાં જ તમારી 

ડેતક પરર્થી હટાિી દો. 

• જો તમે અવતરરક્ત બેટરી, પીણા અર્થિા નાતતો લાવ્યા છો, તો તેને તમારા ડેતકની નીચેની જમીન પર મૂકો. 

• જો તમારા ડેતક પર કોઈપણ બેગ ક ેબેગપેક બચેલી છે, તો તેને બાંધ કરો અને પરીક્ષા પૂણથ ન ર્થાય ત્યાાં સુધી તેને 

ખાંડમાાં બાજુએ મુકી દો. 

જ્યારે બધા વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર હોય, ત્યાર ેતમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 હુાં આજુબાજુ જોિા માટે ર્થોડો સમય લઈર્શ અને વનવશ્ચત કરીર્શ ક ેતમે તિીકૃત કેલ્કક્યુલેટરનો જ ઉપયોગ કરો છો. 

ત્યાર બાદ તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 કૃપા કરીને યાદ રાખો ક ેક્યારેય પણ તમારાાં કેલ્કક્યુલેટર બીજાને આપિા નહીં ક ેતેમની અદલાબદલી કરી ર્શકર્શો નહીં. અત્યારે 

તમારા કેલ્કક્યુલેટરને ડેતકની નીચનેાાં ભાગમાાં મુકો. આગલા વિભાગ સુધી તમારે તેની આિશ્કતા રહેર્શે નહીં. 

2.2 ઉત્તરિહીન વિતરણ ુાં

ઉત્તરપત્રોનાાં વિતરણ પછી તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે ક:ે 

 પરીક્ષામાાં જેમાાં તમે તમારા ઉત્તરો વચવહ્નત કરર્શો, તે આ ઉત્તરપત્રો છે. જો તમે લાજથ-બ્લોક ઉત્તરપત્રનો ઉપયોગ કરો છો, 

તો અત્યાર ેતમારા ઉત્તરપત્રનાાં મુખપૃષ્ઠ પરનાાં સૂચનો િાાંચો. મારા દ્િારા ઘોવષત પૃષ્ઠ રમાાંકોર્થી તમારા વભન્ન હર્શ,ે પરાંતુ 

field ની સાંખ્યા સમાન જ હર્શ,ે જે વિકલ્કપ field હુાં બધાને આપુાં છુાં. તમે બબલ્કસ ભરિાન ેબદલ ેX દ્િારા ચોરસને 

વચવહ્નત કરર્શો. 
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તમારા પ્રોક્ટર માત્ર એક વિકલ્કપ, તરીપ્ટ A અર્થિા B, જે એના પછી આિ ેછે, િાાંચ ેછે. 

(A) જો બધા વિદ્યાર્થીઓ પૂિથ-પ્રર્શાસન સત્ર સમયે ઉત્તર પુવતતકાને પોપ્યુલેટેડ કરી છે, તો તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે ક:ે 

 દરેક પાસે લેબલ અને/અર્થિા વપ્રન્ટ ર્થયેલી અને તેના પર બબલિાળી માવહતીિાળી ઉત્તરિહી હોિી જોઈએ. કૃપા કરીને 

તપાસો ક ેતમારી પાસે સાચી ઉત્તરિહી છે, તેની ખાતરી કરિી તમારાં સાચુાં કાયદાકીય નામ અને જન્મ તારીખ બતાિે છે. 

જો તમારી પાસે ખોટુાં ઉત્તરપત્ર છે અર્થિા જો તમને લેબલ પર કોઈ ભૂલો દેખાય છે, તો તમારો હાર્થ ઉંચો કરો. 

જો દરકે આિશ્યક ક્ષતે્રો પણૂથ કરી લ ેછે, તો તમારા પ્રોક્ટર પરીક્ષા પવુતતકાનુાં વિતરણ છોડી દરે્શ.ે પરીક્ષા પતુતક વિતરણ. 

(B) જો તમારે અર્થિા અન્ય વિદ્યાર્થીઓએ ઉત્તરપત્રમાાં આિશ્યક વિકલ્કપ ભરિાની આિશ્યકતા હોય, તો તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે ક:ે 

 તમરમાાંના કેટલાક પાસે લેબલ અને/અર્થિા વપ્રન્ટ ર્થયેલી અને મેં તને હમણાાં જ આપી એ ઉત્તરિહી પર બબલિાળી માવહતી 

છે. જો એ રકતસો હોય તો, કૃપા કરીને તમારી ઉત્તરિહી પરની માવહતી સાચી છે તેની ખાતરી કરીને તપાસો ક ેતમારી પાસે 

સાચી ઉત્તરિહી છે. જો ત ેસાચુાં હોય, તો કૃપા કરીને ર્થોડી વમવનટ્સ ર્શાાંવતર્થી બેસો જ્યારે હુાં બીજા વિદ્યાર્થીઓને તેમની 

ઉત્તરિહી પર જરૂરી ક્ષેત્રો ભરિા માટે માગથદર્શથન આપુાં છુ. જો તમારી ઉત્તરિહી પરની કોઈપણ માહતી ખોટી છે તો કૃપા 

કરીને તમારો હાર્થ ઊંચો કરો. 

બધા વિદ્યાર્થીઓને, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 જો તમારે કે્ષત્ર 1 ને પૂણથ કરિાની જરૂર છે, તો તમારાં કાનૂની છેલ્કલુાં નામ, પ્રર્થમ નામ અને મધ્યનાનો પ્રર્થમાક્ષર (જો હોય 

તો) ભરો. જો આ તમારા નામના ભાગ હોય તો જગ્યા, હાઇફન, અર્થિા એફોતટોફીએસ ્જોડો. ચોરસોમાાં બધુાં જ 

કેવપટલમાાં વપ્રન્ટ કરો અને સાંબાંવધત બબલ્કસમાાં ભરો. ખાતરી કરો પ્રત્યેક વચહ્ન કાળા છે અને બબલ્કસ પૂણથ રીતે ભરાયેલા છે. 

જ્યારે તમારે પૂણથ ર્થઈ જાય ત્યારે ઊંચુાં જુઓ. 

કે્ષત્ર 2 માટે, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 જો તમારે કે્ષત્ર 2 ને પૂણથ કરિાની જરૂર હોય અને તમે આ ર્શાળામાાં હાજરી આપતા હોિ, તો “Yes” ("હા") માટે બબલ 

ભરો. જો તમે વનયવમત રીતે ર્શાળામાાં હાજરી આપતા નર્થી, તો તમને લાગ ુપડતાાં બબલ ભરો. જો તમે વનવશ્ચત નર્થી ક ેર્શુાં 

ભરિુાં જોઈએ તો, તમારો હાર્થ ઉંચો કરો. 

કે્ષત્ર 3 અને 4 માટે તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 જો તમને કે્ષત્ર 3 અને 4ને પૂણથ કરિાની જરૂર છે અને તમે આ ર્શાળામાાં ભણો છો, તો અમારી ર્શાળાનુાં નામ, ર્શહેર અને કે્ષત્ર 

3 માાં વપ્રન્ટ કરો; પછી કે્ષત્ર 4 માાં અમારો 6-અાંકોનો ર્શાળા કોડ વપ્રન્ટ કરી સાંબાંવધત બબલ ભરો. જ્યારે તમારે પૂણથ ર્થઈ જાય 

ત્યારે ઊંચુાં જુઓ. 

જો તમે આ ર્શાળા ક ેહોમ્સતકૂલ્કડ માાં હાજર રહ્ા નર્થી, તો હાર્થ ઉંચો કરો. વિકલ્કપ 4 ને ભરિા માટે હુાં તમને સાચો કોડ 

જણાિીર્શ. 

જો તમન ેહોમ્સતકલૂ કરાિિામાાં આિ ેછે, તો તમારા પ્રોક્ટર તમન ેબબલ ભરિા માટ ે“No, I am homeschooled” (“ના, હુાં 

ઘરબેઠા ભણાં છુાં”) માટ ેબબલ ભરિીન ેક્ષતે્ર 4 માાં “970000” દાખલ કરિાનુાં કહરે્શે. જો તમ ેકોઈ અલગ ર્શાળામાાં જાઓ છો, તો 

તમારા પ્રોક્ટર તમન ેકહરે્શ ેક ે“No, this is not the school I regularly attend” ("ના, આ ત ેર્શાળા નર્થી જેમાાં હુાં વનયવમતપણ ે

ઉપવતર્થત ર્થઉ છુાં"), પછી તમારી ર્શાળાની માવહતીન ેfield 3 માાં પણૂથ કરો. તેઓ તમન ેક્ષતે્ર 4 માાં ભરિા માટ ેર્શાળા કોડ પણ આપર્શ.ે 
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કે્ષત્ર 5 માટે, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 જો તમને કે્ષત્ર 5 પૂણથ કરિાની જરૂર હોય, તો વપ્રન્ટ કરો અને તમારા વિદ્યાર્થી ઓળખ નાંબરમાાં બબલ પ્રર્થમ કોલમ ડાબેર્થી 

પ્રારાંભ કરી ભરો. જો તમારા ઓળખ નાંબરમાાં અક્ષરો છે, તો તેમને ર્શામેલ ન કરો અને ફક્ત તેમની િચ્ચે કોઈ જગ્યા ન હોય 

તેિા અાંકો દાખલ કરો. જો તમને તમારો વિદ્યાર્થી આઈ.ડી. ખબર ના હોય તો કે્ષત્ર 5 ખાલી છોડી દો. જ્યારે તમારે પૂણથ ર્થઈ 

જાય ત્યારે ઊંચુાં જુઓ. 

કે્ષત્ર 6 માટે, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 જો તમારે કે્ષત્ર 6 પૂણથ કરિાની જરૂર હોય, તો તમારા હાલના ગ્રેડ માટે બબલ ભરો. 

કે્ષત્ર 7 માટે, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 જો તમારે કે્ષત્ર 7 પૂણથ કરિાની જરૂર હોય, તો તમારા જન્મના મવહના માટે બબલ ભરો. લાજથ-બ્લોક ઉત્તરિહીમાાં મવહના 

માટે અાંકોને ભરો, જો ર્શૂન્યર્થી આરાંભ ર્થતુાં હોય, તો મવહનાાં માત્ર 1 જ અાંક હોય છે. ત્યારબાદ તમે જે રદિસ ેજન્મ્યા હતા 

તે રદિસ માટે 2 અાંકોની સાંખ્યા લખો, જો રદિસ 10 ર્થી ઓછા હોય તો ર્શૂન્યર્થી આરાંબ કરો. ત્યારબાદ િષથનાાં અાંવતમ 2 

અાંક લખો, જેમાાં તમે જન્મ્યા હતા. સાંબાંવધત બબલ્કસ ને ભરો અને જ્યારે તમે પૂણથ કરી લો ત્યાર ેજુઓ. 

કે્ષત્ર 8 માટે, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 જો તમારે કે્ષત્ર 8 ને પૂણથ કરિાની જરૂર છે, તો હમણાાં તે કરો. 

પરીક્ષા પુવતતકા વિતરણ કરતા પૂિ,ે તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 જો તમારી પાસે તમારી ઉત્તરિહીનો નોનટેતટ ભાગ પૂણથ કરિા માટે અન્ય કે્ષત્ર છે, તો તમને પરીક્ષા સમાપ્ત ર્થયા પછી તેને 

પૂણથ કરિાની તક મળર્શે. 

2.3 પરીક્ષા પુવતતકાનુાં વિતરણ 

આગળના અને પાછળનાાં કિરનાાં ભાષાાંતર માટે આ વિભાગનાાં અાંતે આિેલ મુખપૃષ્ઠ વનદેર્શો અને બેક કિર વનદેર્શો જુઓ. 

જ્યારે બધા વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર હોય, ત્યાર ેતમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 હિે હુાં તમારી પરીક્ષા પુવતતકાનુાં વિતરણ કરીર્શ. જ્યાાંસુધી હુાં ન કહુાં ત્યાાં સુધી તેને ખોલર્શો નહીં. 

ત્યાર બાદ તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 જ્યારે તમને પરીક્ષા પુવતતકા મળી જાય, ત્યાર ેઉલટાિીને તમારી અટક, નામ અને વપતાના નામનો પ્રર્થમ અક્ષર લખો, જો 

તમારી પાસે હોય તો. 

ત્યારબાદ આ ર્શાળાનો કોડ, નામ, અને આ ખાંડનો પરીક્ષાખાંડ કોડ (અર્થિા નામ) વપ્રન્ટ કરો, જે મે તમારા માટે પોતટ કરેલુાં 

છે. 

ત્યાર બાદ તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 હિે પાછળનુાં કિર િાાંચો. ઉત્તર અને તકોરનાાં માર્કિંગ વિષ ેઆમાાં મહત્ત્િપૂણથ સૂચના છે. જ્યારે િાંચાઈ જાય, ત્યાર ેમાર્થુાં ઉપર 

કરો. 

હમણાાં તમે જે િાાંચ્ય ુએનાાં વિષ ેતમને કોઈ પ્રશ્ન છે? 
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કહીને તમારા પ્રોક્ટર તમને િધારાની માવહતી આપર્શે: 

 તે મહત્િનુ છે ક ેતમે તમારી ર્શીટનુાં ગુણાાંકન ર્થઈ ર્શકે તે માટે તમારા ઉત્તરોને વચવહ્નત કરિા માટે વનદેર્શોને અનુસરો છો. તે 

સાચા છે તેની ખાતરી કરિા માટે હુાં મહત્િના મુદ્દાઓ પર ભાર મૂકિા જઈ રહ્ો છુાં. કૃપા કરીને તનેે કાળજીપૂિથક સાાંભળો. 

• ઉત્તરિહી પર બધા ઉત્તરો વચવહ્નત કરો. તમે તરેચ કાયથ માટે તમારી પરીક્ષા પુતતકનો ઉપયોગ કરી ર્શકો છો, પરાંતુ 

ફક્ત ઉત્તરપત્ર પર વચવહ્નત કરેલ જિાબોના જ ગુણ મેળિી ર્શકાય છે, જ્યાાં સુધી ક ેતમારી પાસે પરીક્ષા પુતતકમાાં 

તેને વચવહ્નત કરિાની માંજૂરી College Board પાસેર્થી હોતી નર્થી. 

• જો તમને પરીક્ષા પુવતતકામાાં તમારો જિાબ નોંધિા માટે માંજૂરી મળી છે, તો તમારી પરીક્ષા પુવતતકામાાં પસાંદ 

કરેલ જિાબના અક્ષરને કુાંડાળુાં કરો. દરેક પ્રશ્ન માટે ફક્ત 1 જિાબ કુાંડાળુાં કરો. જો તમે તમારો વિચાર બદલ્કયો છે, 

તો હોઈ ર્શકે એટલુાં પૂણથપણે ભૂાંસી નાખો. જો તમને આ સમાિ માટે માંજૂરી નર્થી, તો તમારા જિાબોને ઉત્તર 

પવત્રકા પર નોંધિાની ખાતરી કરી લો. 

• સમય પૂણથ ર્થયા પછી તમે પરીક્ષા પુવતતકામાાંર્થી ઉત્તરપત્રમાાં ઉત્તરની કોપી અર્થિા બબલ્કસમાાં ભરિાનુાં કામ કરી 

ર્શકર્શો નહીં. 

• ખાતરી કરો ક ેતમને નબર 2 પેવન્સલનો ઉપયોગ કરો છો. પેન, રાંગીન પેવન્સલ, અર્થિા વમકેવનકલ પેવન્સલનો 

ઉપયોગ ન કરો. 

• દરેક પ્રશ્ન માટે 1 ઉત્તર વચવહ્નત કરો અને ઉત્તરિહી પર બબલ્કસને ઘાટા અને સાંપૂણથ રીતે ભરો. 

• તમારા ઉત્તરો વસિાય ઉત્તરિહીમાાં કોઈ વચહ્નો કરર્શો નહીં. તમારી ઉત્તરિહી પરના િધારાના વચહ્નો તમારા 

ગુણાાંકનમાાં દખલ પહોંચાડર્શે. 

• જો તમે ભૂસો છો, તો પૂણથપણે કરો. અધુરાં ભૂસાયેલુાં આર્શય સાર્થ ેઆપેલા ઉત્તર તરીકે તકોડથ ર્થઈ ર્શકે છે. 

કે્ષત્ર 9 માટે, Test Type (પરીક્ષાનો પ્રકાર), તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે ક:ે 

 કે્ષત્ર 9 માાં, બબલમાાં આજે તમે જે પરીક્ષા આપી રહ્ા છો, જે મ ેબોડથ પર પોતટ કરેલ છે. જો તમે એ અવનવશ્ચત છો ક ેકયો 

બબલ અાંદર જિો જોઈએ, તો તમારો હાર્થ ઊંચો કરો. 

કે્ષત્ર A, Form Code (ફોમથ કોડ) માટે તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે ક:ે 

 તમારી ઉત્તર પવત્રકાના પાછલા ભાગ પર રફલ્કડ A ર્શોધો. તમારી પરીક્ષા પુવતતકાનાાં પાછલા ભાગ પર Form Code (ફોમથ 

કોડ) ર્શોધો. તમારી ઉત્તર પવત્રકા પરના ફીલ્કડ Aમાાં તમારા કસોટી પર દેખાય છે તે જ રીતે Form Code (ફોમથ કોડ)ને કોપી 

કરો, અને યોગ્ય પરપોટામાાં ભરો. કૃપા કરીને તમે પૂણથ કરી લો ત્યાર ેજુઓ. 

કે્ષત્ર B, Test ID (ટેતટ ID) માટે તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે ક:ે 

 તમારી ઉત્તર પવત્રકાના પાછલા ભાગ પર રફલ્કડ B ર્શોધો. તમારી પરીક્ષા પુવતતકાનાાં પાછલા ભાગ પર Test ID (પરીક્ષા 

આઈડી) ર્શોધો. તમારી ઉત્તર પવત્રકા પરના ફીલ્કડ Bમાાં તમારા કસોટી પર દેખાય છે તે જ રીતે Test ID (પરીક્ષા આઈડી)ને 

કોપી કરો, અને યોગ્ય પરપોટામાાં ભરો. કૃપા કરીને તમે પૂણથ કરી લો ત્યાર ેજુઓ. 

કે્ષત્ર C માટે, Test Book Serial Number (પરીક્ષા પુવતતકા વસરરયલ નાંબર) માટે તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે ક:ે 

 તમારી પરીક્ષા પવુતતકાનુાં મુખપૃષ્ઠ જુઓ. ઉપર જમણી બાજુનાાં ખૂણે લેબલ કરેલ Test Book Serial Number 

(પરીક્ષા પુવતતકા વસરરયલ નાંબર) સાંખ્યાને ર્શોધો. તમારી ઉત્તરિહીમાાં તમારા વસરરયલ નાંબરને કે્ષત્ર C મા દાખલ કરો અને 

સાંબાંવધત બબલ્કસમાાં ભરો. 
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વિદ્યાર્થીઓએ ક્ષેત્રો A-C પૂણથ કરી લીધા પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 તમારો તકોર મેળિિામાાં ર્થતી સમતયાઓને અટકાિિા માટે, Form Code (ફોમથ કોડ), Test ID (ટેતટ ID), અને Test 

Book Serial Number (પરીક્ષા પુવતતકા વસરરયલ નાંબર) ક્ષેત્રોને તમે સાચા દાખલ કયાથ છે તે તપાસો. 

જો તમારી ર્શાળા પરીક્ષાખાંડનાાં કોડનો ઉપયોગ કર ેછે, તો તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 ઉત્તરિહીમાાં કે્ષત્ર D માાં 3-અાંકીય પરીક્ષાખાંડ ભરો, જે મે તમારા માટે પોતટ કરેલ છે. 

જો તમારી ર્શાળા પરીક્ષણ ખાંડ કોડ્સનો ઉપયોગ કરી રહી નર્થી, તો તમારા પ્રોક્ટર વિદ્યાર્થીઓન ેક્ષતે્ર D ન ેકોરાં છોડી દિેાની સચૂના 

આપર્શ.ે 

બધા વિદ્યાર્થીઓને, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 ર્થોડી વમવનટ્સમાાં તમે પરીક્ષા ર્શરૂ કરર્શો, હુાં ર્થોડી આખરી સૂચનાઓ િાાંચી લઉં પછી. 

પરીક્ષા દરવમયાન, તમારી ઉત્તરિહી અને પરીક્ષા પુવતતકાને તમારા ડેતક પર સમતલ રીતે મુકો. જો તમને તમારી ઉત્તરપત્ર 

અર્થિા પરીક્ષા પુવતતકા વિષ ેકર્શુાં ખોટુાં જણાય, જેમ ક ેપૃષ્ઠ ખોિાઈ જિુાં અર્થિા તમારા ઉત્તરપત્રમાાં ખોટા વિઙભાગમાાં 

ઉત્તરો લખાઈ ગયા છે એિો જો તમને ખ્યાલ આિ,ે તો તમારો હાર્થ ઊંચો કરો. 

ક્યારેય ઉત્તરપત્રો અને પરીક્ષા પુવતતકાઓ પરીક્ષાખાંડમાાંર્થી બહાર લઈ જ ન જિી. 

વિભાગાનુસાર પરીક્ષા સમયબદ્ધ છે. પરીક્ષા દરવમયાન તમને વિરામ મળર્શે, જ્યારે તમે નાતતો કરિા અર્થિા સુવિધાકક્ષના 

ઉપયોગ માટે આ ખાંડ છોડી ર્શકો છો. 

વનમ્ન િાત સાર્થ ેતમારા પ્રોક્ટર આગળ બોલર્શે ક:ે 

 દરેક વ્યવક્ત સાચા વિભાગ પર કામ કરી રહી છે તેની ખાતરી કરિા માટે હુાં અત્યાર ેઅને પછી ખાંડની આજુબાજુ આાંટા 

મારતો રહીર્શ. SAT.એ.ટી. માટે, તમે એક સમય ેમાત્ર 1 વિભાગ પર કામ કરી ર્શકો છો. જ્યાાં સુધી કહેિામા ન આિે ત્યાાં 

સુધી તમને આગળના વિભાગ પર જિાની માંજૂરી નર્થી. તમે જેનાર્થી ટેિાયેલા હતા તેનાર્થી આ અલગ હોઈ ર્શકે, તેર્થી જો 

તમે હાલનો વિભાગ પૂણથ કરી લો તો પણ અલગ વિભાગ પર આગળ ન જાઓ ક ેપાછળ ન જુઓ. 

તમારાર્થી શે્રષ્ઠ કરિાનુાં યાદ રાખો અને જો તમે સાચા ઉત્તર માટે વનવશ્ચત ન હોિ તો પણ દરેક પ્રશ્ન માટે ઉત્તર આપો. ખોટા 

ઉત્તરો માટે તમે પોઇંટ્સ ગુમાિર્શો નહીં. 

એક િાર પરીક્ષા પૂણથ ર્થઈ જાય, પછી કૃપા કરીને બેઠા રહો અને હુાં જ્યાાં સુધી છોડુાં નહીં ત્યાાં સુધી ખાંડ છોડર્શો નહીં. જો 

તમને કોઈ પ્રશ્નો હોય તો તમે હિે પૂછી ર્શકો છો. 
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2.4 મુખપષૃ્ઠનાાં વનદેર્શો 

નીચે આપેલ તમારી પરીક્ષા પુવતતકાનાાં મુખપૃષ્ઠનુાં ભાષાાંતર છે. 

 

મહત્ત્િપણૂથ રરમાઇન્ડરો 
 

1 

A નાં. 2 પેવન્સલ પરીક્ષા માટે આિશ્યક છે. યાાંવત્રક પેવન્સલ અર્થિા 

પેન નો ઉપયોગ કરર્શો નહીં.  

 2 

કોઈપણ સાર્થ ેપરીક્ષા પ્રશ્નો અર્થિા જિાબો િહેંચિા એ અમારા 

વનયમો અને ર્શરતોનુાં ઉલ્કલાંઘન છે. જો તમે અમારા વનયમો અને 

ર્શરતોનુાં ઉલ્કલાંઘન કરો છો, તો અમે તમારા ગુણો રદ્દ કરી ર્શકીએ છીએ 

અને તમને ભવિષ્યની આાંકણીઓ કરિામાાં પ્રવતબાંવધત કરીર્શુાં. 

 

આ પરીક્ષા પુવતતકા ખાંડમાાંર્થી બહાર લઈ જિી ન જ જોઈએ. આ પરીક્ષા પુવતતકાનાાં કોઈપણ ભાગનુાં અનવધકતૃ પુનર્નથમાથણ અર્થિા ઉપયોગ 

પ્રવતબાંવધત છે. 

 

© 2020 College Board. College Board, SAT, અને એકોનથ લોગો College Boardના નોંધણી પામેલા રેડમાક્સથ છે.  
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2.5 બેક કિર વનદરે્શો 

તમારી પરીક્ષા પવુતતકા પૃષ્ઠ ભાગનુાં અનુિાદ નીચે આપેલ છે. જ્યારે સૂચના અપાય, ત્યાર ેપરીક્ષા પુવતતકામાાં અર્થિા 

ઉત્તરિહીમાાં લખિુાં જોઈએ, આ દતતાિેજમાાં નહીં. 

SAT 
સામાન્ય વનદરે્શો 

▪ તમે એક સમયે માત્ર એક વિભાગ પર કામ કરી ર્શકો છો.

▪ વનધાથરરત સમય પૂિે જો તમે વિભાગ પૂણથ કરી લીધો હોય, તો તે

વિભાગનુાં તમારાં કામ ચકાર્શો. તમે બીજા કોઈ વિભાગ તરફ જઈ ર્શકો

"નહીં".

ઉત્તરો બનાિિા 

▪ તમારાં ઉત્તરપત્ર યોગ્ય રીતે વચવહ્નત કરિામાાં સચેત રહો.

▪ તમારે નાં. 2 પેવન્સલનો જ ઉપયોગ કરિાનો છે.

▪ પ્રત્યેક પ્રશ્ન માટે માત્ર એક ઉત્તર પર ધ્યાનર્થી વચહ્ન કરો.

▪ વનવશ્ચત કરો કે તમે બબલ ઘાટા કાળા રાંગે અને પૂણથપણે પૂરો છો.

▪ તમારા ઉત્તરપત્ર પર કોઈપણ આમ-તેમ વચહ્નો ન કરો.

▪ જો તમે ભૂસો છો, તો પૂણથપણે કરો. અધરુાં ભૂસાયેલુાં આર્શય સાર્થ ેઆપેલા

ઉત્તર તરીકે તકોડથ ર્થઈ ર્શકે છે.

▪ પ્રશ્ન સાંખ્યા સાર્થે સાંબાંવધત ઉત્તરનાાં ખાલી તર્થાન નો જ ઉપયોગ કરો.

તમારી પરીક્ષા પવુતતકાનો ઉપયોગ કરિો 

▪ તમે કાચા કામ માટે પરીક્ષા પુવતતકાનો ઉપયોગ કરી ર્શકો છો, પરાંતુ તમે

તમારી પરીક્ષા પુવતતકમાાં લખેલ કોઈપણ િતત ુમાટે રેરડટ મળર્શે નહીં.

▪ સમય પૂણથ ર્થયા પછી તમે પરીક્ષા પુવતતકામાાંર્થી ઉત્તરપત્રમાાં ઉત્તરની કોપી

અર્થિા બબલ્કસમાાં ભરિાનુાં કામ કરી ર્શકર્શો નહીં.

▪ તમે આ પુવતતકમાાંર્થી કોઈપણ પૃષ્ઠ કે પષૃ્ઠનાાં ભાગને િાળી અર્થિા હટાિી

ર્શકો નહીં, અર્થિા પરીક્ષાખાંડર્થી પુવતતકા કે ઉત્તરપત્ર લઈ જઈ ર્શકો નહીં.

તકોરરાંગ 
▪ પ્રત્યેક સાચા ઉત્તર માટે તમને એક પોઈન્ટ મળર્શે.

▪ તમે ખોટા ઉત્તર માટે પોઈન્ટ્સ ખોતા નર્થી; તેર્થી તમાર ેપ્રત્યેક પ્રશ્નનો

ઉત્તર આપિાનો પ્રયાસ કરિો જોઈએ, ભલે તમને સાચા ઉત્તર વિષે

ખાતરી નર્થી.

_મહત્િનુાં_

તમારી પરીક્ષા પવુતતકા માટ ેનીછેનાાં કોડ આગિા છે. તમારી 

ઉત્તર પવત્રકામાાં બોક્સ A અન ેB માાં તને ેકોપી કરો અન ેદર્શાથવ્યા 

પ્રમાણ ેસાંબાંવધત પરપોટામાાં યોગ્ય રીત ેભરો. 

આ પરીક્ષા માટે ફકરાઓમાાં રહેલા વિચારો, જેમાાંના કેટલાકન ેપ્રકાવર્શત સામગ્રી દ્િારા અપેવક્ષત માનિામાાં આિ ેછે, ન કરો 

જરૂરરયાત મુજબ College Board વિકલ્કપો રજૂ કર ેછે. 

જ્યાાં સુધી પ્રોક્ટર ન કહ ેત્યાાં સધુી આ પવુતતકાન ેખોલર્શો નહીં. 
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2.6  વિભાગ 1: િાાંચન પરીક્ષા 

વિભાગ 1 માટે સામાન્ય સમય 65 વમવનટ છે, જેમાાં 10 વમવનટનો વિરામ વિભાગનાાં અાંતે છે. જો તમે માન્ય રાખેલ સુવિધા 

સાર્થ ેપરીક્ષણ કરી રહ્ા છો, તો તમારો સમય અને વિરામ વભન્ન હોઈ ર્શકે છે. કૃપયા તમારા પ્રોક્ટર દ્િારા ર્થતી ઘોષણાઓ 

ધ્યાનર્થી સાાંભળો. પરીક્ષા પુવતતકાનાાં વનદેર્શોનુાં ભાષાાંતર ભાષાાંતરરત કરીને બોલાયેલ વનદેર્શોનુાં અનુસરણ કર ેછે. 

જ્યારે બધા વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર હોય, ત્યાર ેતમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

આપણે વિભાગ 1, િાાંચિાની પરીક્ષાર્થી કસોટી કરિાનુાં ર્શર કરીર્શુાં. આપણે એક િાર ર્શરૂ કરીએ પછી, વિભાગ 1 પર કામ 

કરિા માટે તમારી પાસે 65 વમવનટ્સ હર્શ.ે આ વિભાગનાાં પૂણથ ર્થયા પછી આપણે ટુાંકો વિરામ લઈર્શુાં. હુાં ર્શરૂ કરિાનો અને 

પૂરાં કરિાનો સમય પોતટ કરીર્શ, અને જ્યારે આપણે સેક્ર્શનમાાં અડધે સુધી પહોંચી જઈએ અને જ્યારે 5 વમવનટ્સ બાકી 

હોય ત્યારે હુાં તમને જણાિીર્શ. 

કૃપા કરીને તમારો જિાબ વિભાગ 1ની ઉત્તરિહીમાાં લખો. હુાં તમને કરિાનુાં ન કહુાં ત્યાાં સુધી કામ ચાલુ કરર્શો નહીં. તમારી 

ઉત્તરિહી અને પરીક્ષા પુવતતકાને તમારા ડેતક પર સમતલ રીતે મુકો. ઉત્તરિહીમાાં વિભાગ 1માાં તમારા ઉત્તરોને વચવહ્નત 

કરિા માટે વનવશ્ચત રહો ક ેતમારા ઉત્તરો દરેક નાંબરના પ્રશ્ન માટે સાચી જગ્યાઓએ છે. જો તમે તેના પર ફરી પરત આિિા 

માટે પ્રશ્નને છોડી દો છો, તો ખાતરી કરો ક ેતમે ઉત્તરિહીમાાં તે લીટી કોરી છોડો છો. 

જો હુાં સમય કહુાં એ પહેલા તમે પૂણથ કરો છો, તો તમે કદાચ આ વિભાગ પર તમારા કાયથની તપાસ કરી ર્શકો, પરાંતુ તમ ે

પરીક્ષા પુવતતકા અર્થિા ઉત્તરિહીના અન્ય કોઈ વિભાગ પર કદાચ િળી ર્શકર્શો નહીં. મેં અગાઉ જેમ ઉલ્કલેખ કયો હતો તેમ, 

તમે ખોટા ઉત્તરો માટે પોઇંટ્સ ગુમાિર્શો નહીં, તેર્થી તમે સાચા ઉત્તર વિર્શ ેતપષ્ટ ન હોિ તો પણ દરેક પ્રશ્નનો ઉત્તર આપો. 

હિે તમારા ઉત્તર પવત્રકામાાં વિભાગ 1 ખોલો. વનદેર્શો િાાંચો, અને કાયથ ર્શર કરો. અવભનાંદન, દરેકને. હિે સમય આરાંભ ર્થાય છે. 

30 વમવનટ્સ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

વિભાગ 1 માાં તમારી પાસે 35 વમવનટ બાકી છે. 

60 વમવનટ્સ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

વિભાગ 1 માાં તમારી પાસે 5 વમવનટ બાકી છે. 

ચોક્કસ 65 વમવનટ્સ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

કૃપા કરીને કામ બાંધ કરો અને તમારી પેવન્સલ નીચે મુકો. તમારી ઉત્તરિહી બાંધ કરો અને તેને તમારી પરીક્ષા પુવતતકાની 

સામેની બાજુ મુકી દો. તમારી પરીક્ષા પુવતતકાને બાંધ કરીને તમારા ડતેક પર તેને છોડી દો. હિે આપણે 10 વમવનટ્સના 

વિરામ માટે રોકાઈર્શુાં. 

કૃપા કરીને આ વનયમોને કાળજીપૂિથક સાાંભળો: 

• જો તમે નાતતો લાવ્યા છો, તો પૂિથવનધાથરરત તર્થાનમાાં બેસીને જ કરી ર્શકો છો.

• પરીક્ષા પ્રશ્નોની કોઈ સાર્થ ેચચાથ ન કરો અર્થિા વિરામ દરવમયાન કોઈ પણ પ્રકારના ઈલેક્રોવનક ઉપકરણનો

ઉપયોગ ન કરો.

• માત્ર રડઝાઇન કરેલા ક્ષેત્રો પર જાઓ, અડધે માગે, અર્થિા વિરામખાંડમાાં.

• કૃપા કરીને અન્ય ખાંડોમાાં કાયથ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે વિચારર્શીલ રહો અને અડધે પહોંચીને િાત ન કરો.

વનવશ્ચત 10 વમવનટ્સમાાં આપણે ફરીર્થી પરીક્ષા આરાંભ કરીર્શુાં. 
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2.6.1 વિભાગ 1 પરીક્ષા પુવતતકાનાાં વનદરે્શો 

65 વમવનટ્સ, 52 પ્રશ્નો (વનયત સમય) 

આ વિભાગના પ્રશ્નોના ઉત્તર માટે તમારા ઉત્તરિહીના વિભાગ 1 તરફ જાઓ. 

વનદરે્શો 

નીચે આપેલા પ્રત્યેક ફકરા અર્થિા ફકરાની જોડી અનેક પ્રશ્નો દ્િારા અનુસરાય છે. પ્રત્યકે ફકરા અર્થિા જોડીને િાાંચ્યા પછી, ફકરા 

અર્થિા ફકરાઓનાાં અને સાર્થેનાાં કોઈપણ ગ્રારફક્સમાાં જે જણાિેલ અર્થિા ગર્ભથત હોય તેનાાં આધારે પ્રત્યેક પ્રશ્ન માટ ેશે્રષ્ઠ ઉત્તરનુાં ચયન 

કરો (જેમ ક ેટેબલ અર્થિા ગ્રાફ). 

2.6.2 વિભાગો િચ્ચેનો વિરામ 

વિરામનાાં અાંતે તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 કૃપા કરીને તમારાં તર્થાન ગ્રહણ કરો. 

2.7 પ્રમાણપત્ર વનિેદન 

જ્યારે બધા વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર હોય, ત્યાર ેતમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 જ્યારે તમે તમારા ઉત્તરપત્રને જમા કરો છો, ત્યાર ેતમે સાંમત ર્થાઓ છો ક ેતમે કોઈપણ વતર્થવતમાાં પરીક્ષાખાંડમાાંર્થી કોઈપણ 

પરીક્ષાપ્રશ્નો લેતા નર્થી, કોઈને પણ આપર્શો નહીં, અર્થિા કોઈપણ સાર્થ ેતેની ચચાથ કરર્શો નહી, જેમાાં ઇમેઇલ, ટેક્તટ સાંદેર્શા 

અર્થિા ઇન્ટરનેટ સમાવિષ્ટ ર્થાય છે પરાંતુ તેના પૂરતુાં મયાથરદત નર્થી. બધા વિદ્યાર્થીઓને કસોટીનો સારો અને સમાન અનુભિ 

મળે એની ખાતરી કરિા માટેઆ ર્શરતો તર્થળમાાં છે. ર્શરતો તમામ School Day પરીક્ષકો પર ઉપલબ્ધ SAT School 

Day Student Guide (SAT તકૂલ ડે તટુડન્ટ ગાઈડ) માાં અને sat.org પર ઓનલાઈન વનર્દથષ્ટ કરિામાાં આિી છે. 

તમારા ઉત્તરપત્ર નીકાળો પણ તમારી પરીક્ષા પુવતતકા બાંધ જ છોડી દો. તમારા ઉત્તરપત્રને પાછળ ફેરિો અને કે્ષત્ર 

Certification Statement (પ્રમાણપત્ર વનિેદન) ર્શોધો. નીચેનાાં વનયમોના અનચુ્છેદને િાાંચ્યા પછી વિિરણને તમારા 

સામાન્ય અક્ષરોમાાં વનિેદન કોપી કરો-વપ્રન્ટ અર્થિા કર્સથિમાાં લખેલુાં ચાલર્શે. ત્યારપછી, તમે કોઈ અવધકારીક દતતાિેજ પર 

સહી કરો છો ત ેરીતે તમારા પૂરા નામની સહી કરો. તમારા હતતાક્ષરની બાજુમાાં આજની તારીખ ઉમેરો. જ્યારે તમારે પૂણથ 

ર્થઈ જાય ત્યારે ઊંચુાં જુઓ. 

2.8  વિભાગ 2: લેખન અન ભાષા પરીક્ષા ે

વિભાગ 2 માટે માનક સમય 35 વમવનટ છે. જો તમે માન્ય રાખેલ સુવિધા સાર્થ ેપરીક્ષણ કરી રહ્ા છો, તો તમારો સમય અને 

વિરામ વભન્ન હોઈ ર્શકે છે. કૃપયા તમારા પ્રોક્ટર દ્િારા ર્થતી ઘોષણાઓ ધ્યાનર્થી સાાંભળો. પરીક્ષા પુવતતકાનાાં વનદેર્શોનુાં 

ભાષાાંતર ભાષાાંતરરત કરીને બોલાયેલ વનદેર્શોનુાં અનુસરણ કર ેછે. 

જ્યારે બધા તૈયાર હોય, ત્યાર ેતમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 અમે હિે વિભાગ 2 તરફ જઈર્શુાં, લેવખત અને ભાષાકીય પરીક્ષા. આપણે એક િાર ર્શરૂ કરીએ પછી, વિભાગ 2 પર કામ 

કરિા માટે તમારી પાસે 35 વમવનટ્સ હર્શ.ે હુાં ર્શરૂ કરિાનો અને પૂરાં કરિાનો સમય પોતટ કરીર્શ, અને જ્યારે આપણે 

સેક્ર્શનમાાં અડધે સુધી પહોંચી જઈએ અને જ્યારે 5 વમવનટ્સ બાકી હોય ત્યાર ેહુાં તમને જણાિીર્શ. 

તમારી ઉત્તરિહી ખોલો અને વિભાગ 2 ર્શોધો. હુાં તમને કરિાનુાં ન કહુાં ત્યાાં સુધી કામ ચાલુ કરર્શો નહીં. તમારી ઉત્તરિહી 

અને પરીક્ષા પુવતતકાને તમારા ડેતક પર સમતલ રીતે મુકો. ઉત્તરિહીમાાં વિભાગ 2માાં તમારા ઉત્તરોને વચવહ્નત કરિા માટે 

વનવશ્ચત રહો ક ેતમારા ઉત્તરો દરેક નાંબરના પ્રશ્ન માટે સાચી જગ્યાઓએ છે. 

સમય પૂણથ ર્થતાાં પહેલા જો તમે સમાપ્ત કરી દો છો, તો આ વિભાગમાાં તમારા કામને ચેક કરી ર્શકો છો, પણ તમે કોઈ અન્ય 

વિભાગમાાં જઈ ર્શકો નહીં. કૃપા કરીને તમારાં calculator (કેલ્કક્યુલેટર) તમારા ડેતકની નીચે મુકી દો. 

હિે, વિભાગ 2 માટે તમારી પરીક્ષા પુવતતકા ખોલો, વનદેર્શો િાાંચો અને કાયથ આરાંભ કરો. હિે સમય આરાંભ ર્થાય છે. 

http://sat.org/
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15 વમવનટ્સ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 વિભાગ 2 માાં તમારી પાસે 20 વમવનટ બાકી છે. 

30 વમવનટ્સ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 વિભાગ 2 માાં તમારી પાસે 5 વમવનટ બાકી છે. 

ચોક્કસ 35 વમવનટ્સ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 કૃપા કરીને કામ બાંધ કરો અને તમારી પેવન્સલ નીચે મુકો. 

તમારી પરીક્ષા પવુતતકામાાં જ્યાાં તમે કામ બાંધ કયુિં છે, ત્યાાં તમારાં ઉત્તરપત્ર મુકી દો. તમારી પરીક્ષા પવુતતકાને બાંધ કરીને 

તમારા ડેતક પર તેને છોડી દો. 

2.8.1 વિભાગ 2 પરીક્ષા પુવતતકાનાાં વનદર્શો ે

તમારી પરીક્ષા પવુતતકાનાાં વિભાગ 2નાાં આરાંભમાાં વનદર્શોનુાં અનુિાદ વનમ્ન વલવખત મળી આિ ેછે. 

 

35 વમવનટ્સ, 44 પ્રશ્નો (વનયત સમય) 

આ વિભાગના પ્રશ્નોના ઉત્તર માટ ેતમારા ઉત્તરિહીના વિભાગ 2 તરફ જાઓ. 

વનદરે્શો 

નીચે આપેલા પ્રત્યેક અનુચ્છેદ સાર્થ ેઅનેક પ્રશ્નો જોડાયેલા છે. કેટલાક પ્રશ્નો માટે, વિચારોની અવભવ્યવક્તને સુધારિા માટે તમે કેિી 

રીતે અનુચ્છેદમાાં સુધારો કરી ર્શકાય ત ેધ્યાનમાાં લેર્શો. અન્ય પ્રશ્નો માટે તમે વિચારર્શો ક ેિાક્યની રચના, િપરાર્શ અર્થિા વિરામવચહ્નોમાાં 

ભૂલો સુધારિા માટે અનુચ્છેદને કેિી રીતે સાંપારદત કરી ર્શકાય છે. એક અનુચ્છેદ અર્થિા પ્રશ્ન એક અર્થિા િધ ુગ્રારફક્સ (ટેબલ અર્થિા 

ગ્રાફ જેિાાં) સાર્થે સાંબાંવધત હોઈ ર્શકે છે, જેનુાં તમે પરરિતથન અર્થિા સાંપાદન કરિાનો વનણથય લેર્શો. 

અનુચ્છેદનાાં અધોરેખાાંરકત કરેલા ભાગ માટે કેટલાક પ્રશ્નો સીધા જ હર્શ.ે અન્ય પ્રશ્નો સીધા અનુચ્છેદમાાં હર્શ ેઅર્થિા સાંપૂણથ અનુચ્છેદ 

વિષ ેવિચાર માટે પુછર્શે. 

પ્રત્યેક અનુચ્છેદને િાાંચ્યા પછી પ્રત્યેક પ્રશ્ન માટે ઉત્તરનુાં ચયન કરો, જે અનુચ્છેદમાાં લખિાની ગુણિત્તાને યોગ્ય રીતે િધારી ર્શકે અર્થિા 

જે પ્રમાણભૂત રીતે લખેલા અાંગ્રેજીની પ્રણાલીને અનુરૂપ બનાિ ેછે. અનેક પ્રશ્નો માાં “NO CHANGE” ("પરરિતથન નહીં") વિકલ્કપ 

અન્તભૂથત છે. જો સાંબાંવધત અનુચ્છેદનો કોઈ ભાગ જેમનો તેમ જ યોગ્ય છે એમ તમે વિચારો છો, તો એ વિકલ્કપનુાં ચયન કરો. 
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2.9  વિભાગ 3: ગવણત પરીક્ષા - કેલ્કક્યુલેટર નહીં 

વિભાગ 3 માટે માનક સમય 25 વમવનટ છે, જેમાાં 5 વમવનટનો વિરામ વિભાગનાાં અાંતે છે. જો તમે માન્ય રાખેલ સુવિધા 

સાર્થ ેપરીક્ષણ કરી રહ્ા છો, તો તમારો સમય અને વિરામ વભન્ન હોઈ ર્શકે છે. કૃપયા તમારા પ્રોક્ટર દ્િારા ર્થતી ઘોષણાઓ 

ધ્યાનર્થી સાાંભળો. પરીક્ષા પુવતતકાનાાં વનદેર્શોનુાં ભાષાાંતર ભાષાાંતરરત કરીને બોલાયેલ વનદેર્શોનુાં અનુસરણ કર ેછે. 

જ્યારે બધા વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર હોય, ત્યાર ેતમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 અમે હિે વિભાગ 3 પર જઈર્શુાં, કેલ્કયુલેટર વિના ગવણત પરીક્ષા. આપણે એક િાર ર્શરૂ કરીએ પછી, વિભાગ 3 પર કામ કરિા 

માટે તમારી પાસે 25 વમવનટ્સ હર્શ.ે આ વિભાગનાાં પૂણથ ર્થયા પછી આપણે ટુાંકો વિરામ લઈર્શુાં. હુાં ર્શરૂ કરિાનો અને પૂરાં 

કરિાનો સમય પોતટ કરીર્શ, અને જ્યારે આપણે સેક્ર્શનમાાં અડધે સુધી પહોંચી જઈએ અને જ્યારે 5 વમવનટ્સ બાકી હોય 

ત્યારે હુાં તમને જણાિીર્શ. 

તમારી ઉત્તરિહી ખોલો અને વિભાગ 3 ર્શોધો. હુાં તમને કરિાનુાં ન કહુાં ત્યાાં સુધી કામ ચાલુ કરર્શો નહીં. તમારી ઉત્તરિહી 

અને પરીક્ષા પુવતતકાને તમારા ડેતક પર સમતલ રીતે મુકો. ઉત્તરિહીમાાં વિભાગ 3માાં તમારા ઉત્તરોને વચવહ્નત કરિા માટે 

વનવશ્ચત રહો ક ેતમારા ઉત્તરો દરેક નાંબરના પ્રશ્ન માટે સાચી જગ્યાઓએ છે. મોટાભાગના પ્રશ્નો બહુવિધ વિકલ્કપના છે 

પરાંતુ છેલ્કલા ર્થોડા પ્રશ્નો "Student-Produced Responses” (“વિદ્યાર્થી-ઉત્પારદત પ્રવતભાિો”) છે. તમારા ઉત્તરો 

ભરિા માટે વનદેર્શો તમારી પરીક્ષા પુવતતકામાાં છે. તમારા ઉત્તરોની નોંધ કરિા માટે તમારે 4 તપેસ કરતાાં િધાર ેતપેસ ક્યારેય 

જોર્શે નહીં, છતાાં પણ કેટલાક ઉત્તરો તમામ 4 તપેસનો ઉપયોગ કરર્શે નહીં. જો તમને તમારા પરીક્ષણ પુતતકમાાં તમારા 

જિાબો નોંધ કરિાની માંજૂરી મળી છે, તો જિાબોને તપષ્ટ રીતે વચવહ્નત કરિાની ખાતરી કરો - ઉદાહરણ તરીકે, તમારા 

અાંવતમ જિાબને કુાંડાળુાં કરો. 

આ ગવણત વિભાગ હોિા છતાાં પણ, તમને પરીક્ષાના આ ભાગમાાં કેલ્કક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરિાની માંજૂરી નર્થી. જ્યાાં સુધી 

4-ફાંક્ર્શન કેલ્કક્યુલટેરનો ઉપયોગ કરિા માટે તમારી પાસે પ્રમાવણત ર્થયેલ સમાિેર્શ ન હોય ત્યાાં સુધી કૃપા કરીને તમારાં 

કેલ્કક્યુલેટર તમારી ડેતક નીચે મૂકો. ર્શુાં કોઈ પ્રશ્ન છે? 

જો હુાં સમય કહુાં એ પહેલા તમે પૂણથ કરો છો, તો તમે કદાચ આ વિભાગ પર તમારા કાયથની તપાસ કરી ર્શકો, પરાંતુ તમ ે

પરીક્ષા પુવતતકા અર્થિા ઉત્તરિહીના અન્ય કોઈ વિભાગ પર કદાચ િળી ર્શકર્શો નહીં. 

વિભાગ 3 માટે તમારી પરીક્ષા પવુતતકા ખોલો, વનદેર્શો િાાંચો અને કાયથ આરાંભ કરો. હિે સમય આરાંભ ર્થાય છે. 

10 વમવનટ્સ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 વિભાગ 3 માાં તમારી પાસે 15 વમવનટ બાકી છે. 

20 વમવનટ્સ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 વિભાગ 3 માાં તમારી પાસે 5 વમવનટ બાકી છે. 

ચોક્કસ 25 વમવનટ્સ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 કૃપા કરીને કામ બાંધ કરો અને તમારી પેવન્સલ નીચે મુકો. 

તમને મદદ કરિા માટે વિરામ પછી જલ્કદીર્થી તમારાં તર્થળ ર્શોધો, તમારી ઉત્તરિહી તમે જેના પર અત્યાર ેકાયથ કરી રહ્ા છો 

એ તમારી પરીક્ષા પુવતતકાના પૃષ્ઠની ઉપરની બાજુ પર મૂકો. તમારી પરીક્ષા પુવતતકાને બાંધ કરીને, તમારા ડેતક પર તનેે છોડી 

દો. આપણે હિે વિશ્રામ માટે 5 વમવનટનો વિરામ લઈર્શુાં. જો તમે નાતતો લાવ્યા છો, તો પૂિથવનધાથરરત તર્થાનમાાં બેસીને જ 

કરી ર્શકો છો. પહેલાની જેમ, વનવશ્ચત કરેલ તર્થાન વસિાય બીજે કર્શે કોરરડોર અર્થિા સુવિધાકક્ષમાાં જર્શો નહીં. અડધા રતતે 

િાતો ન કરો, પરીક્ષા પ્રશ્નોની કોઈ સાર્થ ેચચાથ ન કરો અર્થિા વિરામ દરવમયાન કોઈ પણ પ્રકારના ઈલેક્રોવનક ઉપકરણનો 

ઉપયોગ ન કરો. ચોક્કસ 5 વમવનટ્સમાાં આપણે ફરીર્થી પરીક્ષા આરાંભ કરીર્શુાં. 
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2.9.1 વિભાગ 3 પરીક્ષા પુવતતકાનાાં વનદર્શો ે

તમારી પરીક્ષા પવુતતકાનાાં વિભાગ 3નાાં આરાંભમાાં વનદર્શોનુાં અનુિાદ વનમ્ન વલવખત મળી આિ ેછે. 

 

25 વમવનટ્સ, 20 પ્રશ્નો (વનયત સમય) 

 

આ વિભાગના પ્રશ્નોના ઉત્તર માટ ેતમારા ઉત્તરિહીના વિભાગ 3 તરફ જાઓ. 

 

વનદરે્શો 

પ્રશ્નો 1-15 માટે, બધી જ સમતયાનુાં સમાધાન કરો, આપલે વિકલ્કપોમાાંર્થી શ્રેષ્ઠતમ ઉત્તરનુાં ચયન કરો અને તમારા ઉત્તરપત્રમાાં સાંબાંવધત 

બબલમાાં ભરો. પ્રશ્નો 16-20 માટે, સમતયાનુાં સમાધાન કરો અને ઉત્તરપત્રમાાં વગ્રડમાાં તમારા ઉત્તર લખો. કૃપયા પ્રશ્ન 16 પહેલા કેિી 

રીત ેતમારા ઉત્તરો વગ્રડમાાં દાખલ કરિા ત ેપર વનદરે્શો િાાંચો. આરાંવભક કાયથ માટે તમારી પરીક્ષા પુવતતકામાાં ઉપલબ્ધ કોઈપણ ખાલી 

જગ્યાનો ઉપયોગ કરો. 

 

નોંધો 

1. કેલ્કક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરિાની માંજૂરી નર્થી. 

2. જ્યાર સુધી અન્યર્થા સાંકેત આપિામાાં ન આિે તે વસિાય િપરાયેલ બધા ચલો અને અવભવ્યવક્તઓ િાતતવિક સાંખ્યાઓને રજૂ કરે છે. 

3. આ પરીક્ષામાાં આપેલ અન્યર્થા સૂચિિામાાં ના આિેલ હોય તો માપન માટે આપિામાાં આવ્યા છે. 

4. અન્યર્થા સૂચિિામાાં ના આિેલ હોય તો, તમામ અાંકો સમતલ રહ ેછે. 

5. અન્યર્થા સૂચિિામાાં ના આિેલ હોય તો, આપેલા fફાંક્ર્શનનુાં ડોમેઇન બધી જ િાતતવિક સાંખ્યાઓ xનો સમૂહ છે 

ક્યો f (x) િાતતવિક સાંખ્યા છે. 

 

સાંદભથ 

 
 
એક િતુથળમાાં િૃત્તચાપની રડગ્રીની સાંખ્યા 360 છે. 

એક િતુથળમાાં ચાપિૃત્તના રેરડયન્સની સાંખ્યા 2 છે.𝜋 

એક વત્રકોણનાાં ખૂણાઓનાાં માપમાાં ઉપાયોનો યોગ 180 છે. 
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વનદરે્શો 
 

16-20 પ્રશ્નો માટે, સમતયાનુાં સમાધાન કરો અને 

ઉત્તરિહીમાાં નીચે જેમ િણથવ્યુાં છે તેમ તમારો ઉત્તર વગ્રડમાાં 

દાખલ કરો. 

1. જો ક ેઆિશ્યકતા નર્થી, પરન્તુ પરામર્શથ આપિામાાં 

આિ ેછે ક ેબબલ્કસને યોગ્યરીતે ભરિામાાં સહાયતા 

માટે કોલમ્તનાાં ર્શીષથ ભાગ પર બોક્સમાાં પોતનાાં ઉત્તર 

લખો. જો તમે બબલ્કસ યોગ્ય રીતે ભયાથ હર્શ,ે તો જ 

તમને રેરડટ મળર્શે. 

 

2. કોઈપણ કોલમમાાં એક બબલ ર્થી િધ ુપર વચવહ્નત ન 

કરો. 

 

3. કોઈપણ પ્રશ્ન માટે નકારાત્મક ઉત્તર નર્થી. 

 

4. કેટલીક સમતયાઓનાાં એક કરતા િધ ુસાચાાં ઉત્તર 

હોઈ ર્શકે.  આિા રકતસામાાં, માત્ર એક જ ઉત્તરને 

વગ્રડ કરો. 

5. વમવશ્રત સાંખ્યા જેમ ક ે3 
1

2
  ને 3.5 અર્થિા 7/2 નાાં 

રૂપમાાં વગ્રડ કરિા જ જોઈએ. (જો    

વગ્રડમાાં દાખલ કરિામાાં આિ ેછે, તો તેનુાં 
31

2
 તરીકે 

અર્થથઘટન ર્થર્શ,ે 3 
1

2
 તરીકે નહીં.) 

6. દર્શાાંર્શ ઉત્તરો: જો તમે કક્ષામાાં સમાિી ર્શકાય તેર્થી 

િધ ુઅાંકોિાળો દર્શાાંર્શ ઉત્તર પ્રાપ્ત કરો છો, તો તેન ેકાાં 

તો ગોળાકાર અર્થિા રન્કેટેડ કરિામાાં આિર્શ,ે પરાંતુ 

તેણે સાંપૂણથ કક્ષા ભરિી આિશ્યક છે. 

 

 

 
 

 

 

2.9.2 વિભાગો િચ્ચેનો વિરામ 

વિરામનાાં અાંતે તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 કૃપા કરીને તમારાં તર્થાન ગ્રહણ કરો. 
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3 વનયત SAT.એ.ટી. તરીપ્ટ: ગવણત પરીક્ષા-કેલ્કક્યુલેટર અન SAT.એ.ટી. વનબાંધ ે

3.1 વિભાગ 4: ગવણત પરીક્ષા - કેલ્કક્યુલેટર 

વિભાગ 4 માટે માનક સમય 55 વમવનટ છે. જો તમે માન્ય રાખેલ સુવિધા સાર્થ ેપરીક્ષણ કરી રહ્ા છો, તો તમારો સમય અને 

વિરામ વભન્ન હોઈ ર્શકે છે. કૃપયા તમારા પ્રોક્ટર દ્િારા ર્થતી ઘોષણાઓ ધ્યાનર્થી સાાંભળો. પરીક્ષા પુવતતકાનાાં વનદેર્શોનુાં 

ભાષાાંતર ભાષાાંતરરત કરીને બોલાયેલ વનદેર્શોનુાં અનુસરણ કર ેછે. 

જ્યારે બધા વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર હોય, ત્યાર ેતમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 અમે આપણે વિભાગ 4 તરફ િળીર્શુાં, કેલ્કક્યુલેટર સાર્થેની ગાવણવતક પરીક્ષા. આપણે એક િાર ર્શરૂ કરીએ પછી, વિભાગ 4 પર 

કામ કરિા માટે તમારી પાસે 55 વમવનટ્સ હર્શ.ે હુાં ર્શરૂ કરિાનો અને પૂરાં કરિાનો સમય પોતટ કરીર્શ, અને જ્યારે આપણે 

સેક્ર્શનમાાં અડધે સુધી પહોંચી જઈએ અને જ્યારે 5 વમવનટ્સ બાકી હોય ત્યાર ેહુાં તમને જણાિીર્શ. 

તમે આ વિભાગ માટે કેલ્કક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરી ર્શકો છો. જો તમે કેલ્કક્યુલેટર લઈ આવ્યા છો, તો કૃપા કરીને અત્યાર ેતેને 

બહાર કાઢો અને તમારી ડેતક પર મૂકો. 

આ વિભાગ માટે તમને કેલ્કક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરિાની માંજૂરી હોિા છતાાં પણ, બધા પ્રશ્નોના જિાબ કેલ્કક્યુલટેર વિના 

આપી ર્શકાય તેમ છે. જો તમે કેલ્કક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરો છો, તો આ માગથદર્શથન સૂચનાઓને અનુસરિાનુાં યાદ રાખો. 

• તમારા ડેતક પર તમારા કેલ્કક્યુલેટરને સપાટ વતર્થવતમાાં મુકો અર્થિા એને એિી રીતે પકડો કે અન્ય વિદ્યાર્ર્થથઓ તમારાં 

કામ જોઈ ન ર્શક.ે 

• તમાર કેલ્કક્યુલેટર કોઈને આપો નહીં ક ેતેની અદલાબદલી ન કરો. 

• જો તમે બેકઅપ માટે કેલ્કક્યુલેટર અર્થિા બેટરી લાવ્યા છો, તો તેને તમારા ડેતકની નીચેનાાં ભાગમાાં મુકો. 

• જો તમારાં કેલ્કક્યુલેટર ખામીયુક્ત ર્થાય છે અને તમારી પાસે બેટરી અર્થિા બેકઅપ calculator (કલે્કક્યુલેટર) છે, 

તો તમારો હાર્થ ઊંચો કરો. હુાં જોઈર્શ ક ેતમારો વિકલ્કપ તિીકારિા યોગ્ય છે. જો તમારી પાસે બેકઅપ નર્થી, તો 

પરીક્ષા લેિાનુાં ચાલ ુરાખો અને કરી ર્શકો એટલ ુશે્રષ્ઠ કરો. 

 

તમારી ઉત્તરિહી બહાર કાઢો, અને વિભાગ 4 ર્શોધો. હુાં તમને કરિાનુાં ન કહુાં ત્યાાં સુધી કામ ચાલુ કરર્શો નહીં. તમારી 

ઉત્તરિહી અને પરીક્ષા પુવતતકાને તમારા ડેતક પર સમતલ રીતે મુકો. ઉત્તરિહીમાાં વિભાગ 4માાં તમારા ઉત્તરોને વચવહ્નત 

કરિા માટે વનવશ્ચત રહો ક ેતમારા ઉત્તરો દરેક નાંબરના પ્રશ્ન માટે સાચી જગ્યાઓએ છે. અમુક પ્રશ્નો "Student-

Produced Responses” (“વિદ્યાર્થી-ઉત્પારદત પ્રવતભાિો”) છે. તમે છેલ્કલા વિભાગમાાં જેમ કયુિં હતુાં તેિી રીતે જ આ 

ભરો. ઉત્તરો ભરિા માટે વનદેર્શો તમારી પરીક્ષા પવુતતકામાાં છે. તમારા ઉત્તરોની નોંધ કરિા માટે તમારે 4 તપેસ કરતાાં િધારે 

તપેસ ક્યારેય જોર્શે નહીં, છતાાં પણ કેટલાક ઉત્તરો તમામ 4 તપેસનો ઉપયોગ કરર્શે નહીં. જો તમને તમારા પરીક્ષણ 

પુતતકમાાં તમારા જિાબો નોંધ કરિાની માંજૂરી મળી છે, તો જિાબોને તપષ્ટ રીતે વચવહ્નત કરિાની ખાતરી કરો - ઉદાહરણ 

તરીકે, તમારા અાંવતમ જિાબને કુાંડાળુાં કરો. 

સમય પૂણથ ર્થતાાં પહલેા જો તમે સમાપ્ત કરી દો છો, તો આ વિભાગમાાં તમારા કામને ચેક કરી ર્શકો છો, પણ તમે કોઈ અન્ય 

વિભાગમાાં જઈ ર્શકો નહીં. 

વિભાગ 4 માટે તમારી પરીક્ષા પવુતતકા ખોલો, વનદેર્શો િાાંચો અને કાયથ આરાંભ કરો. હિે સમય આરાંભ ર્થાય છે. 

25 વમવનટ્સ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 વિભાગ 4 માાં તમારી પાસે 30 વમવનટ બાકી છે. 

50 વમવનટ્સ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 વિભાગ 4 માાં તમારી પાસે 5 વમવનટ બાકી છે. 
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ચોક્કસ 55 વમવનટ્સ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 કામ બાંધ કરો અને તમારી પેવન્સલ નીચે મુકો. તમારી પરીક્ષા પુવતતકા અને ઉત્તરિહી બાંધ કરો. કપૃા કરીને તમારી પરીક્ષા 

પુવતતકાની બાજુમાાં તમારી ઉત્તરિહી મુકો. 

હિે તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 હુાં તમારી પરીક્ષા સામગ્રી એકવત્રત કરાં ત ેપહેલા કૃપા કરીને તમારી ઉત્તરિહીને ઉલટાિીને (અર્થિા જો તમે લાજથ-બ્લોક 

ઉત્તરપત્રનો ઉપયોગ કરો છો તો પૃષ્ઠ 16 પર જાઓ) ચેક કરો કે વિકલ્કપ A માાં Form Code (ફોમથ કોડ) તમે ભરેલ છે. 

તમારી પરીક્ષાનાાં ગુણાાંકન માટે આ Form Code (ફોમથ કોડ) આિશ્યક છે. 

તપાસો ક ેતમે વિકલ્કપ B અને C પૂણથ કરેલ છે. જો કોઈ વિકલ્કપ ભરિામાાં તમારે સહાયતાની આિશ્યકતા હોય તો કૃપા કરીને 

તમારો હાર્થ ઊંચો કરો, 

વનબાંધ વિના SAT લઈ રહલેા વિદ્યાર્થીઓ માટ:ે 

પરીક્ષા પૂરી ર્થઈ છે. જ્યાર ેપરીક્ષણ પૂણથ ર્થાય છે પર આગળ િધો અને બાકી રહેલી સૂચનાઓ િાાંચો. 

વનબાંધ સાર્થ ેSAT લઈ રહેલા વિદ્યાર્થીઓ માટ:ે 

આગળના વિરામ સાર્થ ેચાલુ રાખો. 
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3.1.1 વિભાગ 4 પરીક્ષા પુવતતકાનાાં વનદર્શો ે

તમારી પરીક્ષા પવુતતકાનાાં વિભાગ 4નાાં આરાંભમાાં પ્રાપ્ત વનદર્શોનુાં અનુિાદ વનમ્ન વલવખત છે. 
 

55 વમવનટ્સ, 38 પ્રશ્નો (વનયત સમય) 

આ વિભાગના પ્રશ્નોના ઉત્તર માટ ેતમારા ઉત્તરિહીના વિભાગ 4 તરફ જાઓ. 

વનદરે્શો 

વનદરે્શો 

પ્રશ્નો 1-30 માટે, બધી જ સમતયાનુાં સમાધાન કરો, આપલે વિકલ્કપોમાાંર્થી શ્રેષ્ઠતમ ઉત્તરનુાં ચયન કરો અને તમારા ઉત્તરપત્રમાાં સાંબાંવધત 

બબલમાાં ભરો. પ્રશ્નો 31-38 માટે, સમતયાનુાં સમાધાન કરો અને ઉત્તરપત્રમાાં વગ્રડમાાં તમારા ઉત્તર લખો. કૃપયા પ્રશ્ન 31 પહેલા કેિી 

રીતે તમારા ઉત્તરો વગ્રડમાાં દાખલ કરિા ત ેપર વનદરે્શો િાાંચો. આરાંવભક કાયથ માટે તમારી પરીક્ષા પુવતતકામાાં ઉપલબ્ધ કોઈપણ ખાલી 

જગ્યાનો ઉપયોગ કરો. 

નોંધો 

નોંધો 

1. Calculator (કલે્કક્યુલેટર) નાાં ઉપયોગની માંજૂરી આપેલ છે 

2. જ્યાર સુધી અન્યર્થા સાંકેત આપિામાાં ન આિે તે વસિાય િપરાયેલ બધા ચલો અને અવભવ્યવક્તઓ િાતતવિક સાંખ્યાઓને રજૂ કરે છે. 

3. આ પરીક્ષામાાં આપેલ અન્યર્થા સૂચિિામાાં ના આિેલ હોય તો માપન માટે આપિામાાં આવ્યા છે. 

4. અન્યર્થા સૂચિિામાાં ના આિેલ હોય તો, તમામ અાંકો સમતલ રહ ેછે. 

5. અન્યર્થા સૂચિિામાાં ના આિેલ હોય તો, આપેલા f ફાંક્ર્શનનુાં ડોમેઇન બધી જ સાચી સાંખ્યાઓ xર્થી વનધાથરરત છે જેના માટેf(x) 

સાચી સાંખ્યા છે. 

 

સાંદભથ 

 

 
 
એક િતુથળમાાં િૃત્તચાપની રડગ્રીની સાંખ્યા 360 છે. 

એક િતુથળમાાં ચાપિૃત્તના રેરડયન્સની સાંખ્યા 2π છે. 

એક વત્રકોણનાાં ખૂણાઓનાાં માપમાાં ઉપાયોનો યોગ 180 છે. 
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વનદરે્શો 

31-38 પ્રશ્નો માટે, સમતયાનુાં સમાધાન કરો અને

ઉત્તરિહીમાાં નીચે જેમ િણથવ્યુાં છે તેમ તમારો ઉત્તર વગ્રડમાાં

દાખલ કરો.

1. જો ક ેઆિશ્યકતા નર્થી, પરન્તુ પરામર્શથ આપિામાાં

આિ ેછે ક ેબબલ્કસને યોગ્યરીતે ભરિામાાં સહાયતા

માટે કોલમ્તનાાં ર્શીષથ ભાગ પર બોક્સમાાં પોતનાાં ઉત્તર

લખો. જો તમે બબલ્કસ યોગ્ય રીતે ભયાથ હર્શ,ે તો જ

તમને રેરડટ મળર્શે.

2. કોઈપણ કોલમમાાં એક બબલ ર્થી િધ ુપર વચવહ્નત ન

કરો.

3. કોઈપણ પ્રશ્ન માટે નકારાત્મક ઉત્તર નર્થી.

4. કેટલીક સમતયાઓનાાં એક કરતા િધ ુસાચાાં ઉત્તર

હોઈ ર્શકે.  આિા રકતસામાાં, માત્ર એક જ ઉત્તરને

વગ્રડ કરો.

5. વમવશ્રત સાંખ્યા જેમ ક ે3 
1

2
  ને 3.5 અર્થિા 7/2 નાાં 

રૂપમાાં વગ્રડ કરિા જ જોઈએ. (જો  

વગ્રડમાાં દાખલ કરિામાાં આિ ેછે, તો તેનુાં 
31

2
 તરીકે 

અર્થથઘટન ર્થર્શ,ે 3 
1

2
 તરીકે નહીં.) 

6. દર્શાાંર્શ ઉત્તરો: જો તમે કક્ષામાાં સમાિી ર્શકાય તેર્થી

િધ ુઅાંકોિાળો દર્શાાંર્શ ઉત્તર પ્રાપ્ત કરો છો, તો તેન ેકાાં

તો ગોળાકાર અર્થિા રન્કેટેડ કરિામાાં આિર્શે, પરાંતુ

તેણે સાંપૂણથ કક્ષા ભરિી આિશ્યક છે.

3.1.2 વિભાગો િચ્ચેનો વિરામ 

પરીક્ષા પુવતતકાઓનુાં સાંકલન અને ગણના કયાથ પછી તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

તમાર કેલ્કક્યુલેચર તમારા ડેતકની નીચ મુકી દો. આપણે વિશ્રામ માટ 2 વમવનટ્સનો વિરામ લઈર્શ. તમ ખાંડ છોડી ન ર્શકો 

અન પ્રશ્નોની ચચા કરી ર્શકો નહીં. 

વિરામનાાં અાંતે તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

કૃપા કરીને તમારાં તર્થાન ગ્રહણ કરો. 
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3.2 નિબધ ં

SAT વનબાંધ માટે માનક સમય 50 વમવનટ છે. જો તમે માન્ય રાખેલ સુવિધા સાર્થ ેપરીક્ષણ કરી રહ્ા છો, તો તમારો સમય 

અને વિરામ વભન્ન હોઈ ર્શકે છે. કૃપયા તમારા પ્રોક્ટર દ્િારા ર્થતી ઘોષણાઓ ધ્યાનર્થી સાાંભળો. વનબાંધના પુતતકના વનદરે્શોનુાં 

ભાષાાંતર ભાષાાંતરરત બોલેલા વનદેર્શોને અનુસરતુાં હોય એિુાં લાગે છે. 

બધા વિદ્યાર્થીઓને, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 હિે હુાં તમને બધાને વનબાંધ પુવતતકા આપીર્શ. જ્યાર સુધી હુાં ન કહુાં ત્યાર સુધી વનબાંધ પુવતતકાને ખોલર્શો નહીં. 

ત્યાર બાદ તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 જ્યારે તમને વનબાંધ પુવતતકા મળી જાય, ત્યાર ેઉલટાિીને તમારી અટક, નામ અને વપતાનુાં નામનો પ્રર્થમ અક્ષર લખો, જે 

તમારો હોય. ત્યારબાદ આ ર્શાળાનો કોડ અને નામ, અને આ ખાંડનો પરીક્ષાખાંડ કોડ (અર્થિા નામ) વપ્રન્ટ કરો, જે મે તમારા 

માટે પોતટ કરેલ છે. 

આગળ તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે ક:ે 

 હિે તમારા ઉત્તરપત્રમાાં પૃષ્ઠ 6 ખોલો. જો તમે મોટા બ્લોકિાળી ઉત્તરિહીનો ઉપયોગ કરી રહ્ા છો, તો પૃષ્ઠ 30 ખોલો. 

તમારી વનબાંધ પુવતતકાની પાછળ Essay Code (વનબાંધ કોડ) મેળિો. જેિી રીતે તમારી વનબાંધ પુવતતકાની પાછળ દેખાય 

છે, તેમ પોતાના ઉત્તરિહીમાાં Essay Code (વનબાંધ કોડ)ને વિકલ્કપમાાં કોપી કરો અને સાંબાંવધત બબલને ભરો. આ તેમાાં 

સાચુાં ભરાિિુાં જોઈએ અર્થિા કદાચ તમારા વનબાંધને તકોર મળી ન ર્શકે. 

જ્યારે બધા વિદ્યાર્થીઓ પાસે વનબાંધ પુવતતકા હોય, ત્યાર ેતમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે ક:ે 

 હિે હુાં તમારા વનબાંધનુાં ગુણાાંકન ચોક્કસઈપૂિથક ર્થાય છે તેની ખાતરી કરિામાાં તમને મદદ કરિા માટે તમને ર્થોડા મુદ્દાઓ 

આપિા જઈ રહ્ો છુાં. 

• નોંધ લેિા માટે અને તમારા વનબાંધનુાં આયોજન કરિા માટે લીટી વિનાનુાં પ્લાચનાંગ પૃષ્ઠ િાપરો. લીટી વિનાના પૃષ્ઠ 

પર તમે લખેલાાં કઈંપણને ગુણ આપિામાાં આિર્શે નહીં. 

• જ્યારે તમે તૈયાર હોિ, ત્યારે લાઇન િાળા પ્રર્થમ પૃષ્ઠ પર તમારો વનબાંધ લખિાનો આરાંભ કરો, જે કહે છે 

"Begin Your Essay Here" (“અહીં ર્થી તમારો વનબાંધ આરાંભ કરો”). આ લીટીિાળા પૃષ્ઠો પર અને 

માર્જથનની અાંદર તમારો વનબાંધ લખો. 

• નાંબર 2 પેવન્સલ િાપરો. જો તમે પેવન્સલનો ઉપયોગ કરતા નર્થી, અર્થિા જો તમે પાનાાં કોરા છોડી દો છો, તો 

તમે ર્શૂન્ય વનબાંધ ગુણ મેળિર્શો. 

• તમારો વનબાંધ પૂરા પાડિામાાં આિેલા પાનાાંઓમાાં સમાઈ જ જિો જોઈએ. છેલ્કલા પૃષ્ઠ પર "STOP" (ર્થોભો) 

ર્શબ્દની આગળ લખર્શો નહીં, કારણ ક ેએનાાં પછી કર્શુાં પણ લખેલાના ગુણ આપિામાાં આિર્શ ેનહીં. 

વનબાંધ ર્શરૂ કરિા માટે, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 હિે આપણે વનબાંધ પર આગળ િધીર્શુાં. એકિાર આપણે આરાંભ કરીએ પછી વનબાંધ વિભાગમાાં કામ કરિા માટે તમારી પાસે 

50 વમવનટ્સ છે. હુાં ર્શરૂ કરિાનો અને પૂરાં કરિાનો સમય પોતટ કરીર્શ, અને જ્યારે આપણે સેક્ર્શનમાાં અડધે સુધી પહોંચી 

જઈએ અને જ્યારે 5 વમવનટ્સ બાકી હોય ત્યાર ેહુાં તમને જણાિીર્શ. તમારી ઉત્તરિહી અને વનબાંધ પુવતતકાને તમારા ડતેક 

પર સમતલ રીતે મુકો. 

કૃપા કરીને તમારા વનબાંધમાાં હતતાક્ષર ન કરો અર્થિા તેમાાં તમાર નામ ન જોડો (દાખલા તરીકે, ઉદાહરણરૂપે, "By Jane 

Doe"). આમ કરિાર્થી તમારા વનબાંધનાાં ગુણમાાં વિલાંબ ર્થઈ ર્શકે છે. 

હિે વનદેર્શોને િાાંચો, ત્યાર બાદ વનબાંધનાાં પ્રશ્નો તરફ જાઓ અને કામ આરાંભ કરો. હિે સમય આરાંભ ર્થાય છે. 
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25 વમવનટ્સ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 વનબાંધ વિભાગમાાં તમારી પાસે 25 વમવનટ બાકી છે. 

45 વમવનટ્સ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 વનબાંધ વિભાગમાાં તમારી પાસે 5 વમવનટ બાકી છે. 

ચોક્કસ 50 વમવનટ્સ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 કામ બાંધ કરો અને તમારી પેવન્સલ નીચે મુકો. તમારી ઉત્તરિહી અને વનબાંધ પુવતતકા બાંધ કરો. કપૃા કરીને તમારી વનબાંધ 

પુવતતકાની બાજુમાાં તમારી ઉત્તરિહી મુકો. 

બધા વિદ્યાર્થીઓને, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 જ્યાર સુધી હુાં તમારા બધાની વનબાંધ પુવતતકાઓ સાંકવલત ન કરી દઉં, ત્યાર સુધી કૃપયા ર્શાાંવતર્થી બેસો. 

3.2.1 વનબાંધ પુવતતકાનાાં વનદેર્શો 

નીચેનુાં ભાષાાંતર તમારી વનબાંધ પુવતતકાનાાં મુખપૃષ્ઠ પર મળી આિેલા વનદેર્શોનુાં છે. 

વનદરે્શો       તમારકપત્રો 

વનબાંધ તમને એ બતાિિાની તક આપે છે કે, તમે અનુચ્છેદને કેટલી અસરકારકતાર્થી િાાંચીને સમજી 

ર્શકો છો અને અનુચ્છેદનુાં વિશ્લેષણ કરી વનબાંધ લખી ર્શકો છો. તમારા વનબાંધમાાં, તમાર ેતે દર્શાથિિુાં 

જોઈએ કે અનુચ્છેદને તમે કાળજીપૂિથક િાાંચ્યો છે અને તેન ેતપષ્ટપણે અને તાર્કથક વિશ્લષેણ સાર્થ ે

પ્રતતુત કરીન ેભાષાનો ચોક્કસપણ ેઉપયોગ કરિો જોઈએ. 

મારી ઉત્તરિહીમાાં અપાયેલી પાંવક્તઓમાાં જ તમારો વનબાંધ લખાિો જોઈએ; ઉત્તર ઉત્તરિહીના 

યોજના પૃષ્ઠ વસિાય લખિા માટે તમન ેકોઈ અન્ય પૃષ્ઠ આપિા માાં આિર્શ ેનહીં જો તમે પ્રત્યેક 

પાંવક્તમાાં લખો, તો તમારી પાસે પયાથપ્ત પાંવક્તઓ હરે્શ, િધ ુજગ્યા છોડિાની ટાળો અને તમારા 

અક્ષરોન ેમાપસર આકારમાાં લખો. યાદ રાખો કે વ્યવક્તઓ જે તમારા અક્ષરોર્થી પરરવચત નર્થી, તેઓ 

આ તમારા લખાણને િાાંચર્શ.ે એિુાં લખિાનો કે વપ્રન્ટ કરિાનો પ્રયાસ કરો કે જે તમે લખી રહ્ા છો તે 

િાચકો માટે સિુાચ્ય હોય. 

• તમારો વનબાંધ આ બુકલેટમાાં 

લખર્શો નહીં. તમારી 

ઉત્તરિહીના લીટીિાળા પૃષ્ઠો 

પર જે લખ્યુાં હરે્શ, તેનુાં જ 

મૂલ્કયાાંકન કરિામાાં આિર્શ.ે 

• વિષયોની બહારનાાં વનબાંધનુાં 

મૂલ્કયાાંકન કરિામાાં આિર્શ ે

નહીં. 

ફકરો િાાંચિા માટ ેઅને આ બકુલટેમાાં પરૂા પાડિામાાં આિલે પ્રોમ્પ્ટના પ્રતીભાિમાાં વનબાંધ લખિા 

માટ ેતમારી પાસ ે50 વમવનટ્સ છે. 

 

આ પરીક્ષા પુવતતકા ખાંડમાાંર્થી બહાર લઈ જિી ન જ જોઈએ. આ પરીક્ષા પુવતતકાનાાં કોઈપણ ભાગનુાં 

અનવધકૃત પુનર્નથમાથણ અર્થિા ઉપયોગ પ્રવતબાંવધત છે. 

 

 

3.3 જ્યાર ેપરીક્ષણ પૂણથ ર્થાય છે 

બધા વિદ્યાર્થીઓને, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 ર્શુભકામનાઓ, તમે પરીક્ષા પૂણથ કરી દીધી છે! 

હિે આ મહત્ત્િપૂણથ સૂચના સાાંભળો. જો તમે જતાાં પહેલા પોતાના ગુણ રદ્દ કરિા ઇચ્છો છો, તો તમે મારી પાસેર્થી 

Request to Cancel Test Scores (પરીક્ષા ગુણોને રદ્દ કરિા માટેનુાં વિનાંતી) ફોમથ માાંગો, જેને તમારે ખાંડ છોડતા 

પહેલા પૂણથ કરિાનુાં રહેર્શે. પછીર્થી તમારો તકોસથ રદ્દ કરિા માટે, તમારે College Board ને લેવખતમાાં જાણ કરિી આિશ્યક 

છે. તમે ઈમેલ સાંદેર્શ અર્થિા ફોન કોલ દ્િારા તમારો તકોસથ રદ્દ કરાિી ર્શકો નહીં. રાત સુધીમાાં મેઈલ અર્થિા ફેક્સ દ્િારા 

તમારી રદ્દ અાંગેની વિનાંતી મોકલો, 11.59 p.m. પછી નહીં. આજર્થી અઠિારડયાના ચોર્થા રદિસ ેપવશ્ચમી સમય. સાર્થ ેજ 

તમે sat.org પર ઓનલાઈન ફોમથ મેળિી ર્શકો છો. 

http://sat.org/
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બધા વિદ્યાર્થીઓને, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 જો તમારી પાસે કે્ષત્ર 15 માાં તમે જે બદલિા માાંગતા હોય તેન સવહત તમારા ઉત્તરપત્રને ભરિા માટે હજી પણ પરીક્ષાને ના 

લાગતી માવહતી છે ક ેજ્યાાં કયા મહાવિદ્યાલયો અર્થિા વર્શષ્યિૃવત્ત કાયથરમોમાાં તમારા તકોર મેળિિા છે તે તમે પસાંદ કરી ર્શકો 

છો, તો કૃપા કરીને તમારા ઉત્તરપત્રનાાં પૃષ્ઠ 2 ને ખોલો (અર્થિા લાજથ-બ્લોક ઉત્તરપત્રમાાં પૃષ્ઠ 5). જ્યારે હુાં અન્ય 

વિદ્યાર્થીઓને છુટા કરાં ત્યાર ેર્શાાંવત ર્થી બેસો અને તમે ઉત્તરિહી પર કર્શુાં લખર્શો નહીં. ર્થોડીક ક્ષણોમાાં હુાં તમારી ઉત્તરિહીને 

પૂણથ કરિામાાં સહાયતા કરીર્શ. 

3.4  ઉત્તરિહી પણૂથ કરિી 

બધા વિદ્યાર્થીઓને, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 જેમ હુાં તમારી સામે સૂચનાઓ િાાંચુ તેમ Student Answer Sheet Instructions (વિદ્યાર્થી ઉત્તરપત્રની 

સૂચનાઓની) પુવતતકામાાં અનુસરો. 

10-14 કે્ષત્ર માટે, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 પૃષ્ઠ 2 પર જાઓ અને તમારાં સરનામુાં ઉત્તરિહીના રફલ્કડ 10ર્થી 13 માાં ભરો. આ રફલ્કડ િૈકવલ્કપક છે પરાંતુ ભલામણ કરિામાાં 

આિ ેછે. કે્ષત્ર 14 ખાલી છોડો. જો તમને કોઈ પ્રશ્નો હોય તો તમારો હાર્થ ઊંચો કરો. જ્યારે તમારે પૂણથ ર્થઈ જાય ત્યારે ઊંચુાં 

જુઓ. 

કે્ષત્ર 15 માટે, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 તમારી ઉત્તર પવત્રકાનાાં પૃષ્ઠ 2 પર ફીલ્કડ 15 ર્શોધો. જ્યારે તમે SAT ને SAT School Dayના ભાગરૂપ ેલો છો, ત્યારે 

તમે તમારા અાંકોને-વનિઃર્શુલ્કકપણે-િધુમાાં િધ ુ4 મહાવિદ્યાલયો અર્થિા વર્શષ્યિૃવત્ત કાયથરમોને મોકલિા માટે યોગ્ય છો. આ 

વિભાગને પૂણથ કરિાનુાં િૈકવલ્કપક છે. મહાવિદ્યાલયો અને વિશ્િવિદ્યાલયો હમેર્શા વિદ્યાર્થીઓ પાસેર્થી તકોર પ્રાપ્ત કરિા માટે 

ઉત્સુક હોય છે, ભલ ેપછી તમે આિેદન કરિા સજ્જ હોિ ક ેનહીં. 

તમારી Student Answer Sheet Instructions booklet (વિદ્યાર્થી ઉત્તરપવત્રકાની સૂચનાઓની પુવતતકા)માાં 

Score Reporting Code List (તકોર રરપોર્ટિંગ કોડ યાદી) ર્શોધો. જે ર્શાળાઓ અર્થિા વર્શષ્યિૃવત્ત કાયથરમો માટે તમે 

પાતોનાાં અાંક મોકલિા ઇચ્છો છો, તેમનાાં માટે 4-અાંકીય સાંખ્યા જાણિા માટે આ સૂવચનો ઉપયોગ કરો. રાજ્ય દ્િારા યુ.એસ. 

મહાવિદ્યાલયો અને વિશ્િવિદ્યાલયો િણાથક્ષર રમે પ્રર્થમ સૂવચબદ્ધ છે. યુ.એસ. માાં રહેલી સાંતર્થાઓ આાંતરરાષ્ટ્રીય 

સાંતર્થાઓના પછીના રમે આિ ેછે. આ બુકલેટનો છેલ્કલો દતતાિેજ રાજ્ય અર્થિા દેર્શ દ્િારા સૂવચબદ્ધ વર્શષ્યિવત્ત કાયથરમોને 

િણાથનુરમ પ્રમાણે બતાિ ેછે. 

દરેક જગ્યા માટે તમે તકોસથ મોકલિા ઈચ્છો છો, 4 આાંકડાઓને બોક્સમાાં કોપી કરો અને બાજુમાાં આિેલા બબલ્કસમાાં ભરો. 

જો તમને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો મને જણાિો. 

જ્યારે તમારે પૂણથ ર્થઈ જાય ત્યારે ઊંચુાં જુઓ. 

હિે તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 જો તમારા ઉત્તરપત્રમાાં જોડિા માટે તમારી પાસે કોઈ સૂચના નર્થી, તો Student Answer Sheet Instructions 

(વિદ્યાર્થી ઉત્તરપત્ર સૂચનાઓ )અને તમારાં ઉત્તરપત્ર બાંધ કરો, અને તમારા ડેતક પર ઊલટુાં કરીને ઉત્તરપત્ર મુકી દો. હુાં અન્ય 

વિદ્યાર્થીઓને ઉત્તરિહીના બાકીનાાં ભાગને પૂણથ કરિાનુાં ર્શરૂ કરાિિામાાં મદદ કરીર્શ, અને જ્યારે તેઓ કામ કરી રહ્ા છે, 

તેમને બરતરફ કરી દઇર્શ દઈર્શ. 
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જો તમ ેતમારા ઉત્તરપવત્રકામાાં પહેલેર્થી જ 16-39 રફલ્કડ પણૂથ કરી દીધા હોય, તો ઉત્તરિહી સાંકલન પર જાિ, અન ેત્યાર સધુી પ્રતીક્ષા 

કરો જ્યાર સધુી તમારા પ્રોક્ટર બીજા વિદ્યાર્થીઓ માટ ેઆગલી વતરપ્ટ્સ િાાંચ ેછે. 

કક્ષમાાં બાકી રહેલા વિદ્યાર્થીઓને, તમારા પ્રોક્ટેટર કહેર્શે: 

 હુાં હિ ેવિદ્યાર્થીઓને ઉત્તરિહીના બાકીનાાં ભાગને પૂણથ કરાિિાનુાં ર્શરૂ કરિામાાં મદદ કરીર્શ, અને જ્યારે તેઓ કામ કરી રહ્ા 

હોય, હુાં તેમને બરતરફ કરી દઇર્શ જેઓનુાં પૂણથ ર્થઇ ગયુાં છે. 

કે્ષત્ર 16 માટે, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 પુષ્ઠ 3 પર જાિ. કે્ષત્ર 16 માાં ભરિા માટે તમારી પુવતતકામાાં આપેલ વનદેર્શોને અનસુરો અને તમે એને પસાંદ કરર્શો ક ેનહીં તે 

દર્શાથિો. જો તમને કોઈ પ્રશ્નો હોય તો તમારો હાર્થ ઊંચો કરો. 

કે્ષત્ર 17 માટે, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 જો તમે College Board પાસેર્થી ઇમેલ દ્િારા જાણકારી મેળિિા ઇચ્છતા હોિ, તો ઓનલાઇન ઉપલ્કબધ ર્થયા પછી 

તમારા તકોર વિષ ેજાણકારી સવહત, પોતનાાં ઇમેલ એડ્રેસમાાં લખો અને કે્ષત્ર 17 માાં સાંબાંવધત બબલ્કસમાાં ભરો. જો તમે 

લાજથ-બ્લોક ઉત્તરિહીનો ઉપયોગ કરો છો, તો આ પૃષ્ઠ 6 પર છે. રફલ્કડની ઉપર દર્શાથિો ક ેઆ ઇમેલ એડ્રેસ તમાર પોતાનુાં છે 

ક ેિાલી અર્થિા પાલકમાાંર્થી એકનુાં છે. જો તમે તમારૂાં પોતાનુાં ઇમેલ એડ્રેસ આપો છો, અને વિકલ્કપ 16 માાં Student 

Search Service (વિદ્યાર્થી ર્શોધ સેિા) પસાંદ કરો છો, તો તમને પણ મહાવિદ્યાલયો તરફર્થી સૂચના તમારા ઇમેલ એડ્રેસ 

પર મળી ર્શકર્શે. 

કે્ષત્ર18 માટે બધા વિદ્યાર્થીઓને તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે ક:ે 

 કે્ષત્ર 18 તમારા યુ.એસ. નાાં મોબાઇલ નાંબર વિષ ેપુછે છે. માત્ર યુ.એસ મોબાઇલ નાંબર જ તિીકાયથ છે. આ કે્ષત્ર િૈકવલ્કપક છે. 

જો તમારા ઉત્તરિહીમાાં વપ્રન્ટ ર્થયેલ વનયમો તમે તિીકારો છો, તો તમારો મોબાઇલ નાંબર લખીને સાંબાંવધત બબલ્કસમાાં દાખલ 

કરો. જ્યારે પૂણથ ર્થઈ જાય ત્યારે ઉપર જુઓ. 

જ્યારે બધા તૈયાર હોય, ત્યાર ેતમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 હિે આપણે તમારા વબન-પરીક્ષાલક્ષી પ્રશ્નો પૂણથ કરીર્શુાં, જે તમારા વિષ,ે તમારી ર્શૈક્ષવણક પૃષ્ઠભૂવમ, અનુભિો, ર્શાળાની 

ગવતવિવધઓ અને વહતોનાાં વિષયમાાં િધ ુજાણકારી માાંગે છે. 

તમારી Student Answer Sheet Instructions booklet (વિદ્યાર્થી ઉત્તરપવત્રકાની સૂચનાઓની પુવતતકા) માાં પૂરી 

પાડિામાાં આિતી આ િૈકવલ્કપક માવહતીના લાભો વિર્શ ેતમે િાાંચી ર્શકો છો. જો ક,ે એ મહત્ત્િનુાં છે કે, તમે જાણો છો કે 

College Board આ માવહતીનો ઉપયોગ કરી અને સાંર્શોધન જેિા િધુાં ઉપયોગો માટે અન્ય લોકોને પણ પ્રદાન કરી ર્શકર્શે. 

આ ક્ષેત્રો િૈકવલ્કપક છે. જો તમારા માતાવપતા અર્થિા પાલકે તમને એમ કહ્ુાં હોય ક ેતમારે કોઈ િૈકવલ્કપક અર્થિા તિૈવચ્છક 

માવહતી પૂણથ ન કરિી જોઈએ, તો કૃપા કરીને અમ ેજ્યાાં સુધી આ પ્રિૃવત્ત પૂણથ કરીએ, ત્યાાં સુધી ર્શાાંવતર્થી બેસો. કોઈપણ એ 

કે્ષત્ર પૂણથ ન કરો ક ેજે તમારા માતવપતા અર્થિા િાલીએ આપિાની મનાઈ કરી હોય એિી માવહતી વિર્શે પૂછતુાં હોય. 

આ રફલ્કડ કેિી રીતે પૂણથ કરિા તેની માવહતી તમારી Student Answer Sheet Instructions (વિદ્યાર્થી ઉત્તરપવત્રકાની 

સૂચનાઓની પુવતતકા) માાં પૃષ્ઠ 2 ર્થી ર્શરૂ ર્થાય છે. કે્ષત્ર 19 ને 22 દ્િારા પૂણથ કરિા માટે સૂચનાઓને અનુસરો. ત્યારપછી 

field 23-39 પણૂથ કરિા માટે તમારી ઉત્તરિહી (અર્થિા તમારી મોટા બ્લોકિાળી ઉત્તરિહીમાાં પૃષ્ઠ 8) નાાં પાછલા કિર તરફ 

જાઓ. જો તમને કોઈ પ્રશ્નો હોય તો તમારો હાર્થ ઊંચો કરો. 

જ્યારે તમે પૂણથ કરી લો, ત્યાર ેStudent Answer Sheet Instructions (વિદ્યાર્થી ઉત્તરપવત્રકાની સૂચનાઓની 

પુવતતકા) ને બાંધ કરો અને ડેતક પર તમારા ઉત્તરપવત્રકાની બાજુમાાં મુકો. તમારી ઉત્તરિહીનુાં મુખ ડેતક બાજુ રાખો. બધા 

પૂણથ કરી ન લે ત્યાાં સુધી ર્શાાંવતર્થી બેસો. 

3.5 ઉત્તરિહી સાંકલન 

જે વિદ્યાર્થીઓને છુટિા માટે તૈયાર છે, તેમને તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 યાદ રાખો તમારે કોઈપણ વતર્થવતમાાં પરીક્ષાખાંડ માાંર્થી કોઈ પરીક્ષા પ્રશ્નો લઈ જિા નહીં, કોઈને પણ આપિા નહીં, અર્થિા 

ઇમેઇલ, ટેક્તટ સાંદેર્શાઓ અર્થિા ઇન્ટરનેટ સવહત કોઈપણ માધ્યમર્થી તેના વિષ ેકોઈની સાર્થ ેચચાથ કરિી જોઈએ નહીં. 
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SAT વનબાંધ જે વિદ્યાર્થીઓનો પૂણથ ર્થઈ ગયેલ છે, તેમને તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 આ ઉપરાાંત, વનબાંધન ઓનલાઈન ઉપલબ્ધ ર્થાય ત્યાાં સુધી આજનાાં વનબાંધ પ્રશ્ન પર ચચાથ કરિાની અને ર્શેઅર કરિાની 

તમને માંજૂરી નર્થી. 

તમારા પ્રોક્ટોર વિદ્યાર્થીઓને પરરણામો વિષ ેયાદ કરાિર્શ:ે 

 જેમ મ ેપરીક્ષાના પ્રારાંભ ેકહ્ુાં, જો વ્યવક્ત પરીક્ષા સુરક્ષા સાર્થે સાંબાંવધત આ નીવતઓમાાંર્થી કોઈપણનુાં ઉલ્કલાંઘન કર ેછે, તો 

તેઓના ગુણને રદ્દ કરી દેિામાાં આિર્શ ેઅને તેઓને કદાચ ભવિષ્યમાાં બીજા College Boardની પરીક્ષામાાં બેસિા દેિા માટે 

રોકિામાાં આિર્શ.ે 

તમારા પ્રોક્ટર માત્ર એક વિકલ્કપ, તરીપ્ટ A અર્થિા B, જે એના પછી આિ ેછે, િાાંચ ેછે. 

(A) જો વિદ્યાર્થીઓ પાસે તેમની િતતુઓનુાં લેિાની બાકી છે, તો તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 આ પરીક્ષા પ્રબાંધ હિે પૂણથ ર્થાય છે. તમે જિા માટેની તૈયારી કરી રહ્ા હોિાર્થી, કૃપા કરીને આગળ આિો અને તમારી 

વ્યવક્તગત સામગ્રી ક ેજે મેં તમારી પાસેર્થી અગાઉ એકવત્રત કરી હતી તે પાછી મેળિો. એકિાર તમારી બધી ચીજિતતુઓ 

મળી જાય, પછી તમે ર્શાાંવતર્થી ખાંડમાાંર્થી બહાર નીકળી ર્શકો છો. કૃપા કરીને ધ્યાનમાાં રાખો કે કદાચ અન્ય ખાંડના વિદ્યાર્થીઓ 

હજી પણ પરીક્ષા આપી રહ્ા હર્શે. ફરી અવભનાંદન અને તમારી સહભાગીતા માટે અને તમારા sakhat પરરશ્રમ બદલ 

આભાર. 

(B) જો વિદ્યાર્થીઓ પાસે તેમની બધી સામગ્રી હર્શે, તો તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 પરીક્ષા પ્રબાંધન અહીં પૂણથ ર્થયુાં છે. તમારી સામગ્રી એકવત્રત કરીને ર્શાાંવતર્થી ખાંડની બહાર નીકળો. કૃપા કરીને ધ્યાનમાાં રાખો ક ે

કદાચ અન્ય ખાંડના વિદ્યાર્થીઓ હજી પણ પરીક્ષા આપી રહ્ા હર્શ.ે ફરી અવભનાંદન અને તમારી સહભાગીતા માટે અને 

તમારા sakhat પરરશ્રમ બદલ આભાર. 
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4 ભેગો ઓરડો SAT.એ.ટી. આદર્શ તરીપ્ટ: ગવણત પરીક્ષા-કેલ્કક્યલેટર અન SAT.એ.ટી. વનબાંધ થ ુ ે

4.1 વિભાગ 4: ગવણત પરીક્ષા - કેલ્કક્યુલેટર 

જ્યારે બધા તૈયાર હોય, ત્યાર ેતમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 અમે આપણે વિભાગ 4 તરફ િળીર્શુાં, કેલ્કક્યુલેટર સાર્થેની ગાવણવતક પરીક્ષા. આપણે એક િાર ર્શરૂ કરીએ પછી, વિભાગ 4 પર 

કામ કરિા માટે તમારી પાસે 55 વમવનટ્સ હર્શ.ે હુાં ર્શરૂ કરિાનો અને પૂરાં કરિાનો સમય પોતટ કરીર્શ, અને જ્યારે આપણે 

સેક્ર્શનમાાં અડધે સુધી પહોંચી જઈએ અને જ્યારે 5 વમવનટ્સ બાકી હોય ત્યાર ેહુાં તમને જણાિીર્શ. 

તમે આ વિભાગ માટે કેલ્કક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરી ર્શકો છો. જો તમે કેલ્કક્યુલેટર લઈ આવ્યા છો, તો કૃપા કરીને અત્યાર ેતેને 

બહાર કાઢો અને તમારી ડેતક પર મૂકો. 

આ વિભાગ માટે તમને કેલ્કક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરિાની માંજૂરી હોિા છતાાં પણ, બધા પ્રશ્નોના જિાબ કેલ્કક્યુલટેર વિના 

આપી ર્શકાય તેમ છે. જો તમે કેલ્કક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરો છો, તો આ માગથદર્શથન સૂચનાઓને અનુસરિાનુાં યાદ રાખો. 

• તમારા ડેતક પર તમારા કેલ્કક્યુલેટરને સપાટ વતર્થવતમાાં મુકો અર્થિા એને એિી રીતે પકડો કે અન્ય વિદ્યાર્ર્થથઓ તમારાં 

કામ જોઈ ન ર્શક.ે 

• તમાર કેલ્કક્યુલેટર કોઈને આપો નહીં ક ેતેની અદલાબદલી ન કરો. 

• જો તમે બેકઅપ માટે કેલ્કક્યુલેટર અર્થિા બેટરી લાવ્યા છો, તો તેને તમારા ડેતકની નીચેનાાં ભાગમાાં મુકો. 

• જો તમારાં કેલ્કક્યુલેટર ખામીયુક્ત ર્થાય છે અને તમારી પાસે બેટરી અર્થિા બેકઅપ calculator (કલે્કક્યુલેટર) છે, 

તો તમારો હાર્થ ઊંચો કરો. હુાં જોઈર્શ ક ેતમારો વિકલ્કપ તિીકારિા યોગ્ય છે. જો તમારી પાસે બેકઅપ નર્થી, તો 

પરીક્ષા લેિાનુાં ચાલ ુરાખો અને કરી ર્શકો એટલ ુશે્રષ્ઠ કરો. 

 

તમારી ઉત્તરિહી બહાર કાઢો, અને વિભાગ 4 ર્શોધો. હુાં તમને કરિાનુાં ન કહુાં ત્યાાં સુધી કામ ચાલુ કરર્શો નહીં. તમારી 

ઉત્તરિહી અને પરીક્ષા પુવતતકાને તમારા ડેતક પર સમતલ રીતે મુકો. ઉત્તરિહીમાાં વિભાગ 4માાં તમારા ઉત્તરોને વચવહ્નત 

કરિા માટે વનવશ્ચત રહો ક ેતમારા ઉત્તરો દરેક નાંબરના પ્રશ્ન માટે સાચી જગ્યાઓએ છે. અમુક પ્રશ્નો "Student-

Produced Responses” (“વિદ્યાર્થી-ઉત્પારદત પ્રવતભાિો”) છે. તમે છેલ્કલા વિભાગમાાં જેમ કયુિં હતુાં તેિી રીતે જ આ 

ભરો. ઉત્તરો ભરિા માટે વનદેર્શો તમારી પરીક્ષા પવુતતકામાાં છે. તમારા ઉત્તરોની નોંધ કરિા માટે તમારે 4 તપેસ કરતાાં િધારે 

તપેસ ક્યારેય જોર્શે નહીં, છતાાં પણ કેટલાક ઉત્તરો તમામ 4 તપેસનો ઉપયોગ કરર્શે નહીં. જો તમને તમારા પરીક્ષણ 

પુતતકમાાં તમારા જિાબો નોંધ કરિાની માંજૂરી મળી છે, તો જિાબોને તપષ્ટ રીતે વચવહ્નત કરિાની ખાતરી કરો - ઉદાહરણ 

તરીકે, તમારા અાંવતમ જિાબને કુાંડાળુાં કરો. 

સમય પૂણથ ર્થતાાં પહેલા જો તમે સમાપ્ત કરી દો છો, તો આ વિભાગમાાં તમારા કામને ચેક કરી ર્શકો છો, પણ તમે કોઈ અન્ય 

વિભાગમાાં જઈ ર્શકો નહીં. 

વિભાગ 4 માટે તમારી પરીક્ષા પવુતતકા ખોલો, વનદેર્શો િાાંચો અને કાયથ આરાંભ કરો. હિે સમય આરાંભ ર્થાય છે. 

25 વમવનટ્સ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 વિભાગ 4 માાં તમારી પાસે 30 વમવનટ બાકી છે. 

50 વમવનટ્સ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 વિભાગ 4 માાં તમારી પાસે 5 વમવનટ બાકી છે. 
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ચોક્કસ 55 વમવનટ્સ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 કામ બાંધ કરો અને તમારી પેવન્સલ નીચે મુકો. તમારી પરીક્ષા પુવતતકા અને ઉત્તરિહી બાંધ કરો. કૃપા કરીને તમારી પરીક્ષા 

પુવતતકાની બાજુમાાં તમારી ઉત્તરિહી મુકો. 

હિે તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 હુાં તમારી પરીક્ષા સામગ્રી એકવત્રત કરાં ત ેપહેલા કૃપા કરીને તમારી ઉત્તરિહીને ઉલટાિીને (અર્થિા જો તમે લાજથ-બ્લોક 

ઉત્તરપત્રનો ઉપયોગ કરો છો તો પૃષ્ઠ 16 પર જાઓ) ચેક કરો કે વિકલ્કપ A માાં Form Code (ફોમથ કોડ) તમે ભરેલ છે. 

તમારી પરીક્ષાનાાં ગુણાાંકન માટે આ Form Code (ફોમથ કોડ) આિશ્યક છે. 

એ તપાસો ક ેતમે વિકલ્કપ B-D પૂણથ કરેલ છે. જો કોઈ વિકલ્કપ ભરિામાાં તમારે સહાયતાની આિશ્યકતા હોય, તો કૃપા કરીને 

તમારો હાર્થ ઊંચો કરો. 

જો તમે વનબાંધ લઈ રહ્ા છો, તો તમારા કેલ્કક્યુલેટરને તમારા ડેતકની નીચે મુકો અને તમારા ઉત્તરપત્રનુાં મખુ ડેતક પર નીચે 

બાજુ હોય તેમ મુકો. જ્યાર સુધી હુાં સૂચનો આપુાં છુાં અને જે વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા પૂણથ ર્થઈ ગઈ છે, તેમની પાસેર્થી સામગ્રી 

એકત્ર કર છુાં, ત્યાર સુધી તમે નાનકડો વિરામ લઈ ર્શકો છો. કૃપયા અનુમવત વિના િાત ન કરો અને ખાંડ છોડીને ન જાઓ. 

એ લોકો, જેઓ વનબાંધ નર્થી લઈ રહ્ા, તેઓને ર્શુભકામનાઓ, તમે હમણાાં જ પરીક્ષા પૂણથ કરી. તમારા ડેતક પર ઉત્તરિહીનુાં 

મુખ ઉપર રહ ેત ેરીતે મુકો, જેર્થી હુાં તેનુાં સાંકલન કરાં ત્યાર ેજોઈ ર્શકુાં. 

બધા વિદ્યાર્થીઓને, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 હિે આ મહત્ત્િપૂણથ સૂચના સાાંભળો. જો તમે જતાાં પહેલા પોતાના ગુણ રદ્દ કરિા ઇચ્છો છો, તો તમે મારી પાસેર્થી 

Request to Cancel Test Scores (પરીક્ષા તકોરને રદ્દ કરિાની વિનાંતી કરિાનુાં) ફોમથ માાંગો, જેને તમારે ખાંડ છોડતા 

પહેલા પૂણથ કરિાનુાં રહેર્શે. પછીર્થી તમારો તકોસથ રદ્દ કરિા માટે, તમારે College Board ને લેવખતમાાં જાણ કરિી આિશ્યક 

છે. તમે ઈમેલ સાંદેર્શ અર્થિા ફોન કોલ દ્િારા તમારો તકોસથ રદ્દ કરાિી ર્શકો નહીં. રાત સુધીમાાં મેઈલ અર્થિા ફેક્સ દ્િારા 

તમારી રદ્દ અાંગેની વિનાંતી મોકલો, 11.59 p.m. પછી નહીં. આજર્થી અઠિારડયાના ચોર્થા રદિસ ેપવશ્ચમી સમય. સાર્થ ેજ 

તમે sat.org પર ઓનલાઈન ફોમથ મેળિી ર્શકો છો. 

બધા વિદ્યાર્થીઓને, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 જો તમને લાગ ેક ેતમારા ઉત્તરપત્રમાાં field 15 ક ેજેમાાં તમે જે મહાવિદ્યાલય અને વર્શષ્યિૃવત્તનાાં કાયથરમનુાં ચયન કયુિં છે કે 

જ્યાાં તમે તકોર મેળિિા ઇચ્છો છો ત્યાાં ફેરફાર કરિો છે, તો કૃપયા તમારો હાર્થ ઉંચો કરો. 
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4.1.1 વિભાગ 4 પરીક્ષા પુવતતકાનાાં વનદર્શો ે

તમારી પરીક્ષા પવુતતકાનાાં વિભાગ 4નાાં આરાંભમાાં પ્રાપ્ત વનદર્શોનુાં અનુિાદ વનમ્ન વલવખત છે. 
 

55 વમવનટ્સ, 38 પ્રશ્નો (વનયત સમય) 

આ વિભાગના પ્રશ્નોના ઉત્તર માટ ેતમારા ઉત્તરિહીના વિભાગ 4 તરફ જાઓ. 

વનદરે્શો 

વનદરે્શો 

પ્રશ્નો 1-30 માટે, બધી જ સમતયાનુાં સમાધાન કરો, આપલે વિકલ્કપોમાાંર્થી શ્રેષ્ઠતમ ઉત્તરનુાં ચયન કરો અને તમારા ઉત્તરપત્રમાાં સાંબાંવધત 

બબલમાાં ભરો. પ્રશ્નો 31-38 માટે, સમતયાનુાં સમાધાન કરો અને ઉત્તરપત્રમાાં વગ્રડમાાં તમારા ઉત્તર લખો. કૃપયા પ્રશ્ન 31 પહેલા કેિી 

રીતે તમારા ઉત્તરો વગ્રડમાાં દાખલ કરિા ત ેપર વનદરે્શો િાાંચો. આરાંવભક કાયથ માટે તમારી પરીક્ષા પુવતતકામાાં ઉપલબ્ધ કોઈપણ ખાલી 

જગ્યાનો ઉપયોગ કરો. 

નોંધો 

નોંધો 

1. Calculator (કલે્કક્યુલેટર) નાાં ઉપયોગની માંજૂરી આપેલ છે 

2. જ્યાર સુધી અન્યર્થા સાંકેત આપિામાાં ન આિે તે વસિાય િપરાયેલ બધા ચલો અને અવભવ્યવક્તઓ િાતતવિક સાંખ્યાઓને રજૂ કરે છે. 

3. આ પરીક્ષામાાં આપેલ અન્યર્થા સૂચિિામાાં ના આિેલ હોય તો માપન માટે આપિામાાં આવ્યા છે. 

4. અન્યર્થા સૂચિિામાાં ના આિેલ હોય તો, તમામ અાંકો સમતલ રહ ેછે. 

5. અન્યર્થા સૂચિિામાાં ના આિેલ હોય તો, આપેલા f ફાંક્ર્શનનુાં ડોમેઇન બધી જ સાચી સાંખ્યાઓ xર્થી વનધાથરરત છે જેના માટેf(x) 

સાચી સાંખ્યા છે. 

 

સાંદભથ 

 

 
 

એક િતુથળમાાં િૃત્તચાપની રડગ્રીની સાંખ્યા 360 છે. 

એક િતુથળમાાં ચાપિૃત્તના રેરડયન્સની સાંખ્યા 2π છે. 

એક વત્રકોણનાાં ખૂણાઓનાાં માપમાાં ઉપાયોનો યોગ 180 છે. 
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વનદરે્શો 
 

31-38 પ્રશ્નો માટે, સમતયાનુાં સમાધાન કરો અને 

ઉત્તરિહીમાાં નીચે જેમ િણથવ્યુાં છે તમે તમારો ઉત્તર વગ્રડમાાં 

દાખલ કરો. 

1. જો ક ેઆિશ્યકતા નર્થી, પરન્તુ પરામર્શથ આપિામાાં 

આિ ેછે ક ેબબલ્કસને યોગ્યરીતે ભરિામાાં સહાયતા 

માટે કોલમ્તનાાં ર્શીષથ ભાગ પર બોક્સમાાં પોતનાાં ઉત્તર 

લખો. જો તમે બબલ્કસ યોગ્ય રીતે ભયાથ હર્શ,ે તો જ 

તમને રેરડટ મળર્શે. 

 

2. કોઈપણ કોલમમાાં એક બબલ ર્થી િધ ુપર વચવહ્નત ન 

કરો. 

 

3. કોઈપણ પ્રશ્ન માટે નકારાત્મક ઉત્તર નર્થી. 

 

4. કેટલીક સમતયાઓનાાં એક કરતા િધ ુસાચાાં ઉત્તર 

હોઈ ર્શકે.  આિા રકતસામાાં, માત્ર એક જ ઉત્તરને 

વગ્રડ કરો. 

5. વમવશ્રત સાંખ્યા જેમ ક ે3 
1

2
  ને 3.5 અર્થિા 7/2 નાાં 

રૂપમાાં વગ્રડ કરિા જ જોઈએ. (જો    

વગ્રડમાાં દાખલ કરિામાાં આિ ેછે, તો તેનુાં 
31

2
 તરીકે 

અર્થથઘટન ર્થર્શ,ે 3 
1

2
 તરીકે નહીં.) 

6. દર્શાાંર્શ ઉત્તરો: જો તમે કક્ષામાાં સમાિી ર્શકાય તેર્થી 

િધ ુઅાંકોિાળો દર્શાાંર્શ ઉત્તર પ્રાપ્ત કરો છો, તો તેન ેકાાં 

તો ગોળાકાર અર્થિા રન્કેટેડ કરિામાાં આિર્શ,ે પરાંતુ 

તેણે સાંપૂણથ કક્ષા ભરિી આિશ્યક છે. 

 

 

 

 

4.2 તકોર રરપોર્ટિંગ રફલ્કડણે પણૂથ કરિુાં 

બધા વિદ્યાર્થીઓને, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 જે મહાવિદ્યાલયો અને વર્શષ્યિૃવત્ત કાયથરમો તમારા તકોસથને પ્રાપ્ત કરિાના છે, તેમાાં પરરિતથન કરિા માટે તમારા ઉત્તરપત્રનુાં 

પૃષ્ઠ 2 ખોલો (અર્થિા લાજથ-બ્લોક ઉત્તરપત્ર માટ ેપૃષ્ઠ 5). જો તમે કોઈ પરરિતથન કરતા નર્થી, તો કૃપયા ર્શાાંવતર્થી તમારા 

તર્થાન પર બેઠા રહો અને ઉત્તરપત્રને બાંધ મુકી રાખો. 

  



 31 

કે્ષત્ર 15 માટે, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 તમારા ઉત્તરપત્રનાાં પૃષ્ઠ 2 પર ક્ષતે્ર15 ર્શોધો (લાજથ-બ્લોક ઉત્તરપત્રનુાં પૃષ્ઠ 5). જ્યારે તમે SAT ને SAT School 

Dayના ભાગરૂપ ેલો છો, ત્યાર ેતમે તમારા અાંકોન-ેવનિઃર્શુલ્કકપણે-િધુમાાં િધ ુ4 મહાવિદ્યાલયો અર્થિા વર્શષ્યિૃવત્ત કાયથરમોને 

મોકલિા માટે યોગ્ય છો. આ વિભાગને પૂણથ કરિાનુાં િૈકવલ્કપક છે. મહાવિદ્યાલયો અને વિશ્િવિદ્યાલયો હમેર્શા વિદ્યાર્થીઓ 

પાસેર્થી તકોર પ્રાપ્ત કરિા માટે ઉત્સુક હોય છે, ભલ ેપછી તમે આિેદન કરિા સજ્જ હોિ ક ેનહીં. 

તમારી Student Answer Sheet Instructions (વિદ્યાર્થી ઉત્તરિહી સૂચનાઓ)માાં Score Reporting Code 

List (તકોર રરપોર્ટિંગ કોડ યાદી) ર્શોધો. જે ર્શાળાઓ અર્થિા વર્શષ્યિૃવત્ત કાયથરમો માટે તમે પાતોનાાં અાંક મોકલિા ઇચ્છો છો, 

તેમનાાં માટે 4-અાંકીય સાંખ્યા જાણિા માટે આ સૂવચનો ઉપયોગ કરો. યુ.એસ. મહાવિદ્યાલયો અને વિશ્િવિદ્યાલયો પ્રર્થમ 

રાજ્ય આિ ેએ રીતે િણાથનુરમે સૂવચબદ્ધ છે. યુ.એસ. માાં રહેલી સાંતર્થાઓ આાંતરરાષ્ટ્રીય સાંતર્થાઓના પછીના રમે આિ ેછે. 

આ બુકલેટનો છેલ્કલો દતતાિેજ રાજ્ય અર્થિા દેર્શ દ્િારા સૂવચબદ્ધ વર્શષ્યિવત્ત કાયથરમોને િણાથનુરમ પ્રમાણે બતાિ ેછે. 

જે તર્થાનો પર તમે તકોર મોકલિા ઇચ્છો છો, તે પ્રત્યેક માટેનાાં 4 અાંકોને બોક્સમાાં કોપી કરો અને સાંબાંવધત બબલ્કસમાાં ભરો 

(જો લાજથ-બ્લોક ઉત્તરપત્રનો ઉપયોગ કરો છો, તો તમે જેટલુાં ચોખ્ખુાં વપ્રન્ટ કરી ર્શકો, તેટલુ કરો). જો તમને કોઈ પ્રશ્ન હોય 

તો મને જણાિો. 

જ્યારે તમારે પૂણથ ર્થઈ જાય ત્યારે ઊંચુાં જુઓ. 

હિે તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 Student Answer Sheet Instructions (વિદ્યાર્થી ઉત્તરિહી સૂચનાઓ) અને તમારી ઉત્તરિહી બાંધ કરો. જો તમે 

વનબાંધ લેિા માટે પ્રતીક્ષા કરી રહ્ા છો, તો ખાતરી કરી લો કે તમારી ઉત્તરપવત્રકા તમારા ડેતક પર ઊંધી મુકેલી હોય. જો 

તમારી પરીક્ષા પણૂથ ર્થઈ ગઈ હોય તો તમારી ઉત્તરિહીને સીધી મુકો, જેર્થી જ્યારે હુાં તમારી પાસેર્થી સાંકવલત કરાં ત્યારે ચેક 

કરી ર્શકુાં. 

4.3 ઉત્તરપવત્રકાઓ એકવત્રત કરિી 

જો તમે વનબાંધ લઈ રહ્ા છો, તો જ્યારે પ્રોક્ટર જે વિદ્યાર્થીઓ છોડીન ેજઈ રહ્ા છે એમની સામે સૂચનાઓ િાાંચે છે ત્યારે ર્શાાંવતર્થી બેસો. 

જે વિદ્યાર્થીઓને છુટિા માટે તૈયાર છે, તેમને તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 યાદ રાખો તમારે કોઈપણ વતર્થવતમાાં પરીક્ષાખાંડ માાંર્થી કોઈ પરીક્ષા પ્રશ્નો લઈ જિા નહીં, કોઈને પણ આપિા નહીં, અર્થિા 

ઇમેઇલ, ટેક્તટ સાંદેર્શાઓ અર્થિા ઇન્ટરનેટ સવહત કોઈપણ માધ્યમર્થી તેના વિષ ેકોઈની સાર્થ ેચચાથ કરિી જોઈએ નહીં. જેમ 

મે પરીક્ષાના પ્રારાંભ ેકહ્ુાં, જો વ્યવક્ત પરીક્ષા સુરક્ષા સાર્થ ેસાંબાંવધત આ નીવતઓમાાંર્થી કોઈપણનુાં ઉલ્કલાંઘન કર ેછે, તો તેઓના 

ગુણને રદ્દ કરી દિેામાાં આિર્શ ેઅને તેઓને કદાચ ભવિષ્યમાાં બીજા College Boardની પરીક્ષામાાં બેસિા દેિા માટે 

રોકિામાાં આિર્શ.ે 

તમારા પ્રોક્ટર માત્ર એક વિકલ્કપ, તરીપ્ટ A અર્થિા B, જે એના પછી આિ ેછે, િાાંચ ેછે. 

(A) જો વિદ્યાર્થીઓ પાસે તેમની િતતુઓનુાં લેિાની બાકી છે, તો તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 આ પરીક્ષા પ્રબાંધ હિે પૂણથ ર્થાય છે. તમે જિા માટેની તૈયારી કરી રહ્ા હોિાર્થી, કૃપા કરીને આગળ આિો અને તમારી 

વ્યવક્તગત સામગ્રી ક ેજે મેં તમારી પાસેર્થી અગાઉ એકવત્રત કરી હતી તે પાછી મેળિો. એકિાર તમારી બધી ચીજિતતુઓ 

મળી જાય, પછી તમે ર્શાાંવતર્થી ખાંડમાાંર્થી બહાર નીકળી ર્શકો છો. કૃપા કરીને ધ્યાનમાાં રાખો કે કદાચ અન્ય ખાંડના વિદ્યાર્થીઓ 

હજી પણ પરીક્ષા આપી રહ્ા હર્શે. ફરી અવભનાંદન અને તમારી સહભાગીતા માટે અને તમારા sakhat પરરશ્રમ બદલ 

આભાર. 

(B) જો વિદ્યાર્થીઓ પાસે તેમની બધી સામગ્રી હર્શે, તો તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 પરીક્ષા પ્રબાંધન અહીં પૂણથ ર્થયુાં છે. તમારી સામગ્રી એકવત્રત કરીને ર્શાાંવતર્થી ખાંડની બહાર નીકળો. કૃપા કરીને ધ્યાનમાાં રાખો ક ે

કદાચ અન્ય ખાંડના વિદ્યાર્થીઓ હજી પણ પરીક્ષા આપી રહ્ા હર્શ.ે ફરી અવભનાંદન અને તમારી સહભાગીતા માટે અને 

તમારા sakhat પરરશ્રમ બદલ આભાર. 
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4.4 નિબધ ં

SAT વનબાંધ માટે માનક સમય 50 વમવનટ છે. જો તમે માન્ય રાખેલ સુવિધા સાર્થ ેપરીક્ષણ કરી રહ્ા છો, તો તમારો સમય 

અને વિરામ વભન્ન હોઈ ર્શકે છે. કૃપયા તમારા પ્રોક્ટર દ્િારા ર્થતી ઘોષણાઓ ધ્યાનર્થી સાાંભળો. (ઉત્તર પવત્રકામાાં) તમારા 

વનબાંધનો ઉપયોગ કરિા બદ્દલનાાં વિિરણનુાં અનુિાદ અને વનબાંધ પુતતકનાાં વનદેર્શો અનુિાદ ર્થયેલા મૌવખક વનદેર્શોન ે

અનુસરતા દેખાય છે. 

બધા વિદ્યાર્થીઓને, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 તમને બધાને હિે હુાં વનબાંધ પુવતતકા આપીર્શ. જ્યાર સુધી હુાં ન કહુાં ત્યાર સુધી વનબાંધ પુવતતકાને ખોલર્શો નહીં. 

ત્યાર બાદ તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 જ્યારે તમને વનબાંધ પુવતતકા મળી જાય, ત્યાર ેઉલટાિીને તમારી અટક, નામ અને વપતાનુાં નામનો પ્રર્થમ અક્ષર લખો, જે 

તમારો હોય. ત્યારબાદ આ ર્શાળાનો કોડ અને નામ, અને આ ખાંડનો પરીક્ષાખાંડ કોડ (અર્થિા નામ) વપ્રન્ટ કરો, જે મે તમારા 

માટે પોતટ કરેલ છે. 

આગળ તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે ક:ે 

 હિે તમારા ઉત્તરપત્રમાાં પૃષ્ઠ 6 ખોલો. જો તમે મોટા બ્લોકિાળી ઉત્તરિહીનો ઉપયોગ કરી રહ્ા છો, તો પૃષ્ઠ 30 ખોલો. 

તમારી વનબાંધ પુવતતકાની પાછળ Essay Code (વનબાંધ કોડ) મેળિો. જેિી રીતે તમારી વનબાંધ પુવતતકાની પાછળ દેખાય 

છે, તેમ પોતાના ઉત્તરિહીમાાં Essay Code (વનબાંધ કોડ)ને વિકલ્કપમાાં કોપી કરો અને સાંબાંવધત બબલને ભરો. આ તેમાાં 

સાચુાં ભરાિિુાં જોઈએ અર્થિા કદાચ તમારા વનબાંધને તકોર મળી ન ર્શકે. 

જ્યારે બધા વિદ્યાર્થીઓ પાસે વનબાંધ પુવતતકા હોય, ત્યાર ેતમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે ક:ે 

 હિે હુાં તમારા વનબાંધનુાં ગુણાાંકન ચોક્કસઈપૂિથક ર્થાય છે તેની ખાતરી કરિામાાં તમને મદદ કરિા માટે તમને ર્થોડા મુદ્દાઓ 

આપિા જઈ રહ્ો છુાં. 

• નોંધ લેિા માટે અને તમારા વનબાંધનુાં આયોજન કરિા માટે અનલાઈન્ડ પૃષ્ઠ િાપરો. લીટી વિનાના પૃષ્ઠ પર તમે 

લખેલાાં કઈંપણને ગુણ આપિામાાં આિર્શ ેનહીં. 

• જ્યારે તમે તૈયાર હોિ, ત્યારે લાઇન િાળા પ્રર્થમ પૃષ્ઠ પર તમારો વનબાંધ લખિાનો આરાંભ કરો, જે કહે છે 

"Begin Your Essay Here" (“અહીં ર્થી તમારો વનબાંધ આરાંભ કરો”). આ લીટીિાળા પૃષ્ઠો પર અને 

માર્જથનની અાંદર તમારો વનબાંધ લખો. 

• નાંબર 2 પેવન્સલ િાપરો. જો તમે પેવન્સલનો ઉપયોગ કરતા નર્થી, અર્થિા જો તમે પાનાાં કોરા છોડી દો છો, તો 

તમે ર્શૂન્ય વનબાંધ ગુણ મેળિર્શો. 

• તમારો વનબાંધ પૂરા પાડિામાાં આિેલા પાનાાંઓમાાં સમાઈ જ જિો જોઈએ. છેલ્કલા પૃષ્ઠ પર "STOP" (ર્થોભો) 

ર્શબ્દની આગળ લખર્શો નહીં, કારણ ક ેએનાાં પછી કર્શુાં પણ લખેલાના ગુણ આપિામાાં આિર્શ ેનહીં. 
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ત્યાર બાદ તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 હિે આપણે વનબાંધ પર આગળ િધીર્શુાં. એકિાર આપણે આરાંભ કરીએ પછી વનબાંધ વિભાગમાાં કામ કરિા માટે તમારી પાસે 

50 વમવનટ્સ છે. હુાં ર્શરૂ કરિાનો અને પૂરાં કરિાનો સમય પોતટ કરીર્શ, અને જ્યારે આપણે સેક્ર્શનમાાં અડધે સુધી પહોંચી 

જઈએ અને જ્યારે 5 વમવનટ્સ બાકી હોય ત્યાર ેહુાં તમને જણાિીર્શ. તમારી ઉત્તરિહી અને વનબાંધ પુવતતકાને તમારા ડતેક 

પર સમતલ રીતે મુકો. 

કૃપા કરીને તમારા વનબાંધમાાં હતતાક્ષર ન કરો અર્થિા તેમાાં તમાર નામ ન જોડો (દાખલા તરીકે, ઉદાહરણરૂપે, "By Jane 

Doe"). આમ કરિાર્થી તમારા વનબાંધનાાં ગુણમાાં વિલાંબ ર્થઈ ર્શકે છે. 

હિે વનદેર્શોને િાાંચો, ત્યાર બાદ વનબાંધનાાં પ્રશ્નો તરફ જાઓ અને કામ આરાંભ કરો. હિે સમય આરાંભ ર્થાય છે. 

25 વમવનટ્સ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 વનબાંધ વિભાગમાાં તમારી પાસે 25 વમવનટ બાકી છે. 

45 વમવનટ્સ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 વનબાંધ વિભાગમાાં તમારી પાસે 5 વમવનટ બાકી છે. 

ચોક્કસ 50 વમવનટ્સ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 કામ બાંધ કરો અને તમારી પેવન્સલ નીચે મુકો. તમારી ઉત્તરિહી અને વનબાંધ પુવતતકા બાંધ કરો. કપૃા કરીને તમારી વનબાંધ 

પુવતતકાની બાજુમાાં તમારી ઉત્તરિહી મુકો. 

બધા વિદ્યાર્થીઓને, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 ર્શુભકામનાઓ, તમે પરીક્ષા પૂણથ કરી દીધી છે! જ્યાર સુધી હુાં તમારા બધાની પરીક્ષા સામગ્રીઓ સાંકવલત ન કરી દઉં, ત્યાર 

સુધી કૃપયા ર્શાાંવતર્થી બેસો. 

4.4.1 વનબાંધ પુવતતકાનાાં વનદેર્શો 

નીચેનુાં ભાષાાંતર તમારી વનબાંધ પુવતતકાનાાં મુખપૃષ્ઠ પર મળી આિેલા વનદેર્શોનુાં છે. 

 

  

વનદરે્શો       તમારકપત્રો 

વનબાંધ તમને એ બતાિિાની તક આપે છે કે, તમે અનુચ્છેદને કેટલી અસરકારકતાર્થી િાાંચીને સમજી 

ર્શકો છો અને અનુચ્છેદનુાં વિશ્લેષણ કરી વનબાંધ લખી ર્શકો છો. તમારા વનબાંધમાાં, તમાર ેતે દર્શાથિિુાં 

જોઈએ કે અનુચ્છેદને તમે કાળજીપૂિથક િાાંચ્યો છે અને તેન ેતપષ્ટપણે અને તાર્કથક વિશ્લષેણ સાર્થ ે

પ્રતતુત કરીન ેભાષાનો ચોક્કસપણ ેઉપયોગ કરિો જોઈએ. 

તમારી ઉત્તરિહીમાાં અપાયેલી પાંવક્તઓમાાં જ તમારો વનબાંધ લખાિો જોઈએ; ઉત્તરિહીના યોજના 

પૃષ્ઠ વસિાય, તમને લખિા માટે અન્ય કોઈ પૃષ્ઠ આપિામાાં આિર્શ ેનહીં. જો તમે પ્રત્યેક પાંવક્તમાાં 

લખો, તો તમારી પાસે પયાથપ્ત પાંવક્તઓ હરે્શ, િધ ુજગ્યા છોડિાની ટાળો અને તમારા અક્ષરોન ે

માપસર આકારમાાં લખો. યાદ રાખો કે વ્યવક્તઓ જે તમારા અક્ષરોર્થી પરરવચત નર્થી, તેઓ આ તમારા 

લખાણન ેિાાંચર્શે. એિુાં લખિાનો કે વપ્રન્ટ કરિાનો પ્રયાસ કરો કે જે તમે લખી રહ્ા છો તે િાચકો માટે 

સુિાચ્ય હોય. 

• તમારો વનબાંધ આ બુકલેટમાાં 

લખર્શો નહીં. તમારી 

ઉત્તરિહીના લીટીિાળા પૃષ્ઠો 

પર જે લખ્યુાં હરે્શ, તેનુાં જ 

મૂલ્કયાાંકન કરિામાાં આિર્શ.ે 

• વિષયોની બહારનાાં વનબાંધનુાં 

મૂલ્કયાાંકન કરિામાાં આિર્શ ે

નહીં. 

ફકરો િાાંચિા માટ ેઅને આ પવુતતકામાાં પરૂા પાડિામાાં આિલે પ્રોમ્પ્ટના પ્રતીભાિમાાં વનબાંધ લખિા 

માટ ેતમારી પાસ ે50 વમવનટ્સ (માનક સમય) છે. 

આ પરીક્ષા પુવતતકા ખાંડમાાંર્થી બહાર લઈ જિી ન જ જોઈએ. આ પરીક્ષા પુવતતકાનાાં કોઈપણ ભાગનુાં અનવધકૃત પુનર્નથમાથણ અર્થિા ઉપયોગ પ્રવતબાંવધત છે. 
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4.5 વિદ્યાર્થીઓને છોડતા પહેલા 

બધી સામગ્રીની ગણના કયાથ પછી તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે 

 યાદ રાખો તમારે કોઈપણ વતર્થવતમાાં પરીક્ષાખાંડ માાંર્થી કોઈ પરીક્ષા પ્રશ્નો લઈ જિા નહીં, કોઈને પણ આપિા નહીં, અર્થિા 

ઇમેઇલ, ટેક્તટ સાંદેર્શાઓ અર્થિા ઇન્ટરનેટ સવહત કોઈપણ માધ્યમર્થી તેના વિષ ેકોઈની સાર્થ ેચચાથ કરિી જોઈએ નહીં. 

જે વિદ્યાર્થીઓનો વનબાંધ પૂણથ ર્થઈ ગયેલ છે, તેમને તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે 

 આ ઉપરાાંત, વનબાંધન ઓનલાઈન ઉપલબ્ધ ર્થાય ત્યાાં સુધી આજનાાં વનબાંધ પ્રશ્ન પર ચચાથ કરિાની અને ર્શેઅર કરિાની 

તમને માંજૂરી નર્થી. 

તમારા પ્રોક્ટોર વિદ્યાર્થીઓને પરરણામો વિષ ેયાદ કરાિર્શ:ે 

 જેમ મ ેપરીક્ષાના પ્રારાંભ ેકહ્ુાં, જો વ્યવક્ત પરીક્ષા સુરક્ષા સાર્થે સાંબાંવધત આ નીવતઓમાાંર્થી કોઈપણનુાં ઉલ્કલાંઘન કર ેછે, તો 

તેઓના ગુણને રદ્દ કરી દેિામાાં આિર્શ ેઅને તેઓને કદાચ ભવિષ્યમાાં બીજા College Boardની પરીક્ષામાાં બેસિા દેિા માટે 

રોકિામાાં આિર્શ.ે 

તમારા પ્રોક્ટર માત્ર એક વિકલ્કપ, તરીપ્ટ A અર્થિા B, જે એના પછી આિ ેછે, િાાંચ ેછે. 

(A) જો વિદ્યાર્થીઓ પાસે તેમની િતતુઓનુાં લેિાની બાકી છે, તો તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 આ પરીક્ષા પ્રબાંધ હિે પૂણથ ર્થાય છે. તમે જિા માટેની તૈયારી કરી રહ્ા હોિાર્થી, કૃપા કરીને આગળ આિો અને તમારી 

વ્યવક્તગત સામગ્રી ક ેજે મેં તમારી પાસેર્થી અગાઉ એકવત્રત કરી હતી તે પાછી મેળિો. એકિાર તમારી બધી ચીજિતતુઓ 

મળી જાય, પછી તમે ર્શાાંવતર્થી ખાંડમાાંર્થી બહાર નીકળી ર્શકો છો. કૃપા કરીને ધ્યાનમાાં રાખો કે કદાચ અન્ય ખાંડના વિદ્યાર્થીઓ 

હજી પણ પરીક્ષા આપી રહ્ા હર્શે. ફરી અવભનાંદન અને તમારી સહભાગીતા માટે અને તમારા sakhat પરરશ્રમ બદલ 

આભાર. 

(B) જો વિદ્યાર્થીઓ પાસે તેમની બધી સામગ્રી હર્શે, તો તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે: 

 પરીક્ષા પ્રબાંધન અહીં પૂણથ ર્થયુાં છે. તમારી સામગ્રી એકવત્રત કરીને ર્શાાંવતર્થી ખાંડની બહાર નીકળો. કૃપા કરીને ધ્યાનમાાં રાખો ક ે

કદાચ અન્ય ખાંડના વિદ્યાર્થીઓ હજી પણ પરીક્ષા આપી રહ્ા હર્શ.ે ફરી અવભનાંદન અને તમારી સહભાગીતા માટે અને 

તમારા sakhat પરરશ્રમ બદલ આભાર. 
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