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1	 વિદ્યાર્થી	મયાટનેી	નોંધ

•	 નીચે	આપેલ	એ	જે	હનરીક્ષક	મોટરે્ી	િયાંચશે	તે	દર્શયાહનર્મેશો	તેમ	જ	તમયારી	ટસેટ	બુકમયાંનયા	લેશખત	દર્શયાહનર્મેશોનો	
અનુિયાર્	છે.	તમયારો	પરીક્ષક	અંગ્ેજીની	દર્શયાઓને	મોટરે્ી	િયંાચે	છે	ત	ે્સયાર્ે	અન્ુસરો.	આ	અનિુયાદર્ત	દર્શયાહનર્મેશો	
કર્યાચ	તમયારયા	હનરીક્ષક	મોટરે્ી	િયાંચે	છે	તેનો	શબર્શઃ	અનિુયાર્	નહીં	હોય;	તેમ	છતયાં,	પ્રસ્ ુત	મયાહહતી	્સમયાન	છે.	
તમયારયા	હનરીક્ષક	દ્યારયા	જે	િંચયાઈ	રહું	છે	તેનયા	વિશે	જો	કોઈ	પ્રશ્ન	હોય,	તો	કૃપયા	કરીને	તમયારો	હયાર્	ઉંચો	કરો.

•	 તમયારયા	પરીક્ષક	કેટલીક	સૂચનયાઓ	છોડી	શકે	છે	જે	તમયારી	પરીક્ષણ	પદરસસર્વત	પર	લયાગુ	ર્તી	નર્ી.
•	 તમે	્સમગ્	ટસેસટિંગ	્સમય	ર્રવમયયાન	આ	ર્સતયાિેજન	ેતમયારયા	ડસેક	પર	રયાખી	શકો	છો,	પરં્ુ	ટસેસટિંગ	પછી	પરીક્ષકને	

તે	પરત	કરવું	આિશયક	છે.
•	 તમે	સરેિચ	પેપર	મયાટ	ેઆ	ર્સતયાિેજનો	ઉપયોગ	કરી	શકશો	નહીં.
•	 વિવિધ	્સમયે,	તમયારયા	હનરીક્ષક	ઉવચત	હોય	તયયારે	વિભયાગમયાં	બયાકી	રહેલ	્સમય,	તેમ	જ	વિરયામની	ઘોષણયા	કરશે.	

જો	તમે	કોઈ	મંજૂર	સર્યાન	િડ	ેટસેસટિંગ	કરી	રહયાં	હોિ,	તો	આ	ઘોષણયાઓ	આ	અનુિયાદર્ત	ર્સતયાિેજમયંા	સૂચીબદ્ધ	
્સમય	અને	વિરયામોર્ી	અલગ	હોઈ	શકે	છે.	કૃપયા	કરીન	ેતમયારયા	હનરીક્ષક	દ્યારયા	િંચયાતી	ઘોષણયાઓ	ધયયાનપૂિ્ણક	્સયાંભળો.

•	 જો	તમે	કોઈ	મંજૂર	સર્યાન	િડ	ેટસેસટિંગ	કરી	રહયાં	હોિ,	તો	તમયારયા	સુપરિયાઇઝર	તમન	ેઅંગે્જીમયંા	િધયારયાનયા	દર્શયાહનર્મેશો	
આપી	શકે	છે.

•	 ચોક્ક્સ	મયાહહતી	પર	તમયારં	ધયયાન	ર્ોરિયા	મયાટ	ેઆ	્સમગ્	ર્સતયાિેજમયાં	આઇકન્સનો	ઉપયોગ	કરિયામયાં	આવયો	છે:

	 મહતિપૂણ્ણ	મયાહહતી

	 તમયારયા	સુપરિયાઇઝર	દ્યારયા	બોલયાયેલ	દર્શયાહનર્મેશો

	 તમયારી	ટસેટ	પુસસતકયામયાં	મળેલયા	દર્શયાહનર્મેશો
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2	 ટસેટ	ડ	ેસ્સરિપ્ટ્સ
2.1	 ટસેટ	શરૂ	ર્યાય	તે	પહેલયંા

તમયારયા	સુપરિયાઇઝર	આ	કહીને	શરૂ	કરશે:

  PSAT 10	વયિસર્યાપન	પર	સિયાગત	છે.	આ	ટસેટ	તમે	્સમગ્	શયાળયામયાંર્ી	જે	પહેલયાર્ી	જ	શીખી	ચુક્યા	છો	તેનયા	
પર	કેશનરિત	હશે.	તમને	SAT	મયાટ	ેપ્રેણકટ્સ	કરિયાની	તક	પણ	છે,	જયયાં	તમન	ેસુધયારિયાની	જરૂર	છે	અન	ેસકોલરશીપ	
પ્રોગ્યામ્સ	મયાટ	ેલયાયક	બનિયાની	જરૂર	છે.	જો	તમ	ેહપ્રનટ	કરેલ	અનિુયાદર્ત	દર્શયાહનર્મેશોનો	ઉપયોગ	કરી	રહયાં	હોિ,	તો	
હંુ	સૂચયાનયાઓ	આપું	છંુ	તે	્સયાર્ે	અનુ્સરિયા	મયાટ	ેહિે	બુકલેટ	ખોલો.

આપણે	ટસેટ	શરૂ	કરીએ	તે	પહેલયા,	હંુ	કેટલયાક	અવધહનયમો	અન	ેસૂચનયાઓ	િયંાચિયા	જાઉં	છંુ.	કૃપયા	કરીને	ધયયાનપૂિ્ણક	
્સયાંભળો	અને	કોઈપણ	પ્રશ્નોને	હંુ	તેનયા	મયાટ	ેપૂછંુ	નહીં	તયયાં	સુધી	ઉભયા	રહો.

આજનયા	ટસેટ	મયાટ,ે	તમયારે	તમયારયા	જિયાબ	પત્રકને	વચદનિત	કરિયા	મયાટ	ેફકત	2	નંબરની	પેસન્સલનો	ઉપયોગ	કરિયાનો	
હશે.	મેકેહનકલ	પેસન્સલને	અનુમવત	નર્ી.	કૃપયા	કરીને	જો	તમયારી	પયા્સે	2	નંબરની	પેસન્સલ	ન	હોય	તો	હયાર્	ઉંચો	કરો,	
હંુ	તમને	એક	આપીશ.

તે	પછી	તમયારયા	સુપરિયાઇઝર	તમને	કહેશે:

	 આ	ટસેટ	પર	પોતયાની	આિડત	અને	જ્યાન	બતયાિિયાની	્સમયાન	તક	બધયા	વિદ્યાર્થીઓ	પયા્ેસ	હોિી	જોઈએ.	આ	
કયારણ્સર,	કોઈને	પણ	અનુવચત	લયાભ	ન	મળે	તેની	ખયાતરી	કરિયા	અહીં	હનયમો	લયાગુ	કરેલયા	છે.	જો	કોઈપણ	
નીચેનયામયાંર્ી	કંઈપણ	કરશ	ેતો	અમે	તેને	કયાઢી	નયાખશું	અને	સકોર	રર્	કરીશું:	

•	 ટસેટ	પર	કોઈપણ	પ્રકયારની	મર્ર્	લેિી	અર્િયા	આપિી
•	 ટસેટની	શરૂઆત	પહેલયા	ટસેટ	બુકમયાં	જોવું
•	 ખોટયા	વિભયાગ	પર	કયાય્ણ	કરવુ	ંઅર્િયા	ટકેસટ	બુક	અર્િયા	જિયાબ	પત્રકનયા	અગયાઉનયા	અર્િયા	ભયાવિ	વિભયાગને	

જોવું
•	 ્સમય	પૂરો	ર્િયા	પર	જિયાબો	વચદનિત	કરિયા
•	 ટસેટ	ર્રવમયયાન	અર્િયા	તે	પછી	ટસેટ	પ્રશ્નો	અર્િયા	જિયાબો	કોઈની	પણ	્સયારે્	શેર	કરિયા
•	 ટસેસટિંગ	રૂમમયાંર્ી	ટસેટ	્સયામગ્ીને	રૂ્ર	કરિયાનો	પ્રયયા્સ	કરિો
•	 પરીક્ષણ	અર્િયા	વિરયામ	ર્રવમયયાન,	ફોન	્સહહત,	કોઈપણ	અનયાવધકૃત	પરીક્ષણ	્સહયાયનો	ઉપયોગ	કરવું	અર્િયા	

ધરયાિવું

તમને	આ	મયાટ	ેપણ	કયાઢી	નયાખિયામયાં	આિી	શકે	છે:	

•	 ટસેસટિંગ	ર્રવમયયાન	ખયાવું	અર્િયા	પીવું	(શ્સિયાય	કે	એક	સુવિધયા	તરીકે	આની	મંજૂરી	આપિયામયંા	આિી	હોય—
અનયર્યા,	ફકત	વિરયામ	ર્રવમયયામ	જ	ખયાિયા	અન	ેપીિયાની	અનુમવત	છે)

•	 અનય	વિદ્યાર્થીઓને	વિચવલત	કરિયા	અર્િયા	કોઈપણ	પ્રકયારે	વિક્ષેપ	પયાડિયાને	કયારણે
•	 ટસેટ	અર્િયા	વિરયામ	ર્રવમયયાન	અવધકૃવત	શ્સિયાય	શબસલ્ડિંગ	છોડિી

મેં	અતયયાર	સુધી	જે	કહું	તેમયાંર્ી	કોઈપણ	વિશે	કોઈને	પણ	કોઈ	પ્રશ્નો	છે?	
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(A)	જો	તમયારી	શયાળયાએ	વિદ્યાર્થીઓનું	અંગત	્સયામયાન	એકવત્રત	કરુું	હોય,	તો	તમયારયા	પરીક્ષક	કહેશે:

	 આ	્સમયે,	તમયારે	તમયારયા	ફોન	અર્િયા	અનય	કોઈપણ	ઇલેકટ્ોહનક	ઉપકરણોને	ચયાલ	ુરયાખવું	જોઈએ.	જો	કોઈની	
પયા્સે	હજી	પણ	કોઈપણ	પ્રકયારનું	ઇલેકટ્ોહનક	ઉપકરણ	હોય,	તો	કૃપયા	કરીને	એલયામ્ણ	અક્ષમ	કરો,	તેને	બંધ	કરો	અને	
હમણયાં	મને	પરત	કરો	તર્યા	તે	તમને	ટસેટનયા	અંત	ેપરત	કરિયામયાં	આિશે.

(B)	જો	તમયારી	શયાળયાએ	વિદ્યાર્થીઓનું	અંગત	્સયામયાન	એકવત્રત	કરુું	હોય,	તો	તમયારયા	પરીક્ષક	કહેશે:

	 આ	્સમયે,	જો	તમયારી	પયા્સે	કોઈ	ફોન	અર્િયા	કોઈ	અનય	ઇલેકટ્ોહનક	ઉપકરણ	હોય,	તો	તમયારે	અલયામ્સ્ણને	અક્ષમ	
કરવું	જોઈએ,	તેને	પૂણ્ણપણે	બંધ	કરવું	જોઈએ	અન	ેપરીક્ષયા	પૂણ્ણ	ર્યાય	તયયાં	સુધી	રૂમની	બયાજુએ	બેગ	અર્િયા	
બેકપેકમયાં	મૂકવું	જોઈએ.	જો	તમયારે	તમયારયા	ફોનન	ે્સંગ્હહત	કરિયા	મયાટ	ેપલયાણસટકની	બેગની	જરૂર	હોય,	તો	તમયારો	
હયાર્	આગળ	િધયારો	અને	હંુ	તમને	એક	આપીશ.	કોઈપણ	ઇલેકટ્ોહનક	ઉપકરણ	કે	જે	બંધ	નર્ી	અન	ેરૂ્ર	મૂકયારું	
નર્ી	તે	એકવત્રત	કરિયામયાં	આિી	શકે	છે	અન	ેતેની	્સયામગ્ીને	પૂણ્ણ	તપયા્સનયાં	એક	ભયાગ	તરીકે	તપયા્સિયામયાં	આિી	
શકે	છે.	જો	તમયારો	્સેલ	ફોન	તમયારયા	કબજામયાં	હોય	તયયારે	અિયાજ	કરે	છે,	તો	તમન	ેપરીક્ષણમયાંર્ી	કયાઢી	નયાખિયામયાં	
આિશે.

જો	તમે	વિરયામમયાં	લેિયા	મયાટ	ેકોઈ	નયાસતો	અર્િયા	પીણયંા	્સયાર્ે	લયાવયયાં	હોિ,	તો	તેમન	ેબહયાર	કયાઢો	અને	હમણયાં	તમયારયા	
ડસેકની	નીચે	મૂકો.	વિરયામ	ર્રવમયયાન	તમને	તમયારયા	બૅગમયાંર્ી	કંઈ	લેિયાની	અનુમવત	હશે	નહીં.	

બધી	બેગ	બંધ	કરો,	અને	પરીક્ષયા	પૂણ્ણ	ર્યાય	તયયાં	સુધી	દર્િયાલ	્સયામે	રૂમની	બયાજુ	પર	મૂકો.	

તમયારયા	પરીક્ષક	ખયાતરી	કરશ	ેકે	કોઈ	ફોનની	પરિયાનગી	નર્ી:

	 જો	હંુ	આ	રીતે	કોઈ	ફોન	્સયાર્ે	કોઈ	વિદ્યાર્થી	જોઉં	છંુ,	તો	હંુ	તે	વિદ્યાર્થીન	ેપરીક્ષણમયાંર્ી	કયાઢી	નયાખીશ.

તે	પછી	તમયારયા	સુપરિયાઇઝર	તમને	કહેશે:

	 હિે	અમે	ટસેટ	શરૂ	કરિયાની	તૈયયારી	કરીએ	છીએ.

કૃપયા	કરીને	તમયારયા	ડસેક	પરર્ી	તમયારી	રબર	્સયારે્ની	2	નંબરની	પેસન્સલ,	મયાનય	કેલ્ક્ુલેટર	અન	ેકોઈપણ	મયાનય	
ટસેસટિંગ	ઉપકરણ	શ્સિયાયની	ર્રેક	િસ્ ુ	રૂ્ર	કરો.

જો	તમે	કોઈ	બૅકઅપ	કેલ્ક્ુલેટર	અર્િયા	િધયારયાની	બૅટરી	લયાવયયાં	હોિ,	તો	કૃપયા	કરીન	ેતેને	તમયારયા	ડસેક	પર	રયાખો.	
તમે	ટસેટ	અર્િયા	વિરયામ	ર્રવમયયાન	કોઈપણ	્સમય	ેબીજા	વિદ્યાર્થી	્સયારે્	કેલ્ક્ુલેટર	શેર	કરી	શકશો	નહી.	

જયયારે	તમયામ	વિદ્યાર્થીઓ	તૈયયાર	હોય,	તમયારયા	સુપરિયાઇઝર	કહેશે:

	 જયયાં	સુધી	હંુ	તપયા્સ	કરી	લઉં	અને	ખયાતરી	કરી	લઉં	કે	ર્રેક	જણ	મયાનય	કેલ્ક્ુલેટરનો	ઉપયોગ	કરી	રહયાં	હશે	તયયાં	
સુધી	કૃપયા	કરીને	શયાંવતર્ી	બે્સો.	

2.1.1 જિયાબ	પત્રકનું	વિતરણ

વિદ્યાર્થીઓ	તૈયયાર	હોય	તયયારે	તમયારયા	હનરીક્ષક	કહેશે:

	 હિે	હંુ	તમને	ર્રેકન	ેતમયારં	જિયાબ	પત્રક	આપું	છંુ.
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મોટયા-બલોકનયા	જિયાબ	પત્રકોનો	ઉપયોગ	કરતયા	વિદ્યાર્થીઓ	મયાટ,ે	તમયારયા	હનરીક્ષક	કહેશે:

	 જો	તમે	મોટયા-બલોકિયાળયા	જિયાબ	પત્રકનો	ઉપયોગ	કરી	રહયાં	હોિ,	તો	કૃપયા	કરીન	ેતમયારયા	જિયાબોન	ેકેિી	રીતે	
વચદનિત	કરવુ	ંતેનયા	વિશે	તમયારયા	જિયાબ	પત્રકનયા	પૃષ્ઠ	1	પરની	સૂચનયાઓ	િયાંચો.	તમે	બબલ્્સન	ેબર્લ	ેચોર્સને	
વચદનિત	કરતયા	હશો	અને	પૃષ્ઠ	નંબર	હંુ	ઘોષણયા	કરં	છંુ	તેનયાર્ી	અલગ	હશે.	કોઈપણ	્સમયે	તમન	ે્સહયાયતયાની	
જરૂર	હોય	તો	તમયારો	હયાર્	ઉંચો	કરો.

તમયામ	વિદ્યાર્થીઓને,	હનરીક્ષક	કહેશે:

	 કૃપયા	કરીને	તમયારયા	જિયાબ	પત્રક	પર	રે્ખયાય	છે	તે	તમયારં	કયાનૂની	નયામ	અને	જનમતયારીખ	્સયાચી	છે	તર્ી	અનુરૂપ	
બબલ્્સ	યોગય	રીતે	ભરિયામયાં	આિેલ	છે	તેની	ખયાતરી	કરિયા	મયાટ	ેતપયા્સો.	જો	તમયારી	પયા્ેસ	ખોટંુ	જિયાબપત્રક	
હોય	અર્િયા	જો	તમને	લેબલ	પર	કોઈ	ભૂલો	મળે	તો	તમયારો	હયાર્	ઊંચો	કરો.

તમયામ	વિદ્યાર્થીઓને,	હનરીક્ષક	કહેશે:

	 જો	તમયારયા	જિયાબપત્રકમયાં	તમયારં	નયામ	અન	ેલેબલ	્સહહત	તેનયા	પર	ભરિયામયંા	આિતી	અનય	મયાહહતી	્સયાચી	હોય,	
તો	જયયારે	હંુ	અનય	વિદ્યાર્થીઓને	તેમનયા	જિયાબપત્રક	પર	આિશયક	ફીલ્્ડ્સ	ભરિયા	મયાટ	ેકહંુ	તયયારે	કૃપયા	કરીને	
ર્ોડીિયાર	મયાટ	ેશયાંવતર્ી	બે્સો.	ફીલ્ડ	1	મયાં	તમયારી	કયાનૂની	અટક,	તમયારં	નયામ	અન	ેપવત/હપતયાનયાં	આદ્યાક્ષરો	્સયાર્ે	
ભરિયાનું	શરૂ	કરો.	જો	જગયયા,	હયાઇફન	અર્િયા	એપોસટ્ોફી	તમયારયા	નયામનો	એક	ભયાગ	હોય	તો	ત	ે્સયામેલ	કરો.	
જો	તમે	તમયારી	કયાનૂની	અટક	શ્સિયાય	કોઈ	અનય	નયામ	્સયામેલ	કરુું	હોય,	તો	તમયારો	સકોર	વિલશંબત	ર્ઈ	શકે	છે.	
બૉક્સે્સમયાં	બધયા	અક્ષરો	કૅહપટલમયાં	લખો,	તે	પછી	્સંબંવધત	બબલ્્સને	ભરો.	ખયાતરી	કરો	કે	ર્રેક	વચનિ	ઘયાટંુ	અને	
પણૂ્ણપણ	ેબબલને	ભર્ું	હોય.	જયયારે	તમ	ે્સમયાપત	કરી	લો	તયયારે	જુઓ.	શું	કોઈ	પ્રશ્નો	છે?	

ફીલ્્ડ્સ	2-4	મયાટ,ે	તમયારયા	હનરીક્ષક	કહેશે:

	 ફીલ્ડ	2	મયાં,	તમને	લયાગુ	પડતયા	બબલને	ભરો.	જો	તમ	ેહોમસકૂલમયાં	ન	હોિ,	તો	તમ	ેફીલ્ડ	3	મયાં	ભયાગ	લેતયા	હોિ	
ત	ેશયાળયાનું	નયામ	અને	્સરનયામું	ર્યાખલ	કરો.	પછી,	જો	તમ	ેહનયવમતપણે	આ	શયાળયામયંા	હયાજરી	આપો,	તો	અમયારી	
શયાળયાનું	કોડ	ર્યાખલ	કરો,	જે	મેં	રૂમનયા	આગળનયા	ભયાગમયાં	ફીલ્ડ	4	મયાં	પોસટ	કરુું	છે.	જો	તમ	ેઆ	શયાળયામયાં	ભયાગ	
લેતયા	નર્ી,	તો	તમયારો	હયાર્	ઉંચો	કરો,	અન	ેહંુ	તમન	ેફીલ્ડ	4	મયંા	ર્યાખલ	ર્િયા	મયાટ	ે્સયાચો	કોડ	આપિયા	મયાટ	ેઆિીશ.

(A)	જો	તમયારી	શયાળયા	વિદ્યાર્થી	ID	નંબરોનો	ઉપયોગ	કરતી	હોય,	તો	ફીલ્ડ	5	મયાટ,ે	તમયારયા	હનરીક્ષક	કહેશે:

	 ફીલ્ડ	5	મયાં,	તમયારો	વિદ્યાર્થી	ઓળખયાણ	નંબર	લખો	અન	ેભરો,	ડયાબી	બયાજુ	પરનયાં	પ્રર્મ	કૉલમર્ી	શરૂ	કરીને.	જો	
તમયારી	પયા્સે	તમયારયા	ID	નંબરમયાં	અક્ષરો	છે,	તો	તેમયાં	શયામેલ	કરશો	નહીં	અન	ેતેમની	િચચે	ફકત	તે	જ	્ંસખયયા	ર્યાખલ	
કરો	જેમયાં	કોઈ	જગયયા	ન	હોય.	જો	તમે	તમયારો	વિદ્યાર્થી	ID	નંબર	જાણતયા	નર્ી	તો	તમયારો	હયાર્	ઉંચો	કરો.	જયયારે	
તમે	પૂણ્ણ	કરી	લો	તયયારે	જુઓ.	

(B)	જો	તમયારી	શયાળયા	વિદ્યા્ણર્થી	ID	નંબરોનો	ઉપયોગ	કરતી	નર્ી,	તો	ફીલ્ડ	5	મયાટ,ે	તમયારયા	હનરીક્ષક	કહેશે:

	 ફીલ્ડ	5	મયાં	કોઈ	વચનિ	કરશો	નહીં.

ફીલ્ડ	6	મયાટ,ે	તમયારયા	હનરીક્ષક	કહેશે:

	 ફીલ્ડ	6	મયાં	તમયારયા	િત્ણમયાન	ગે્ડ	સતરને	ભરો.
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ફીલ્ડ	7	મયાટ,ે	તમયારયા	હનરીક્ષક	કહેશે:

	 ફીલ્ડ	7	મયાં	યોગય	બબલ	ભરો.

ફીલ્ડ	8	મયાટ,ે	તમયારયા	હનરીક્ષક	કહેશે:

	 ફીલ્ડ	8	મયાં,	તમયારયા	જનમનયાં	મહહનયા	મયાટ	ેયોગય	બબલ	ભરો.	ત	ેપછી	તમયારયા	જનમનો	દર્િ્સ	અને	િષ્ણનયાં	છેલ્લયા	2 
અંકો	ભરો	અને	યોગય	બબલ્્સ	ભરો.	જો	નંબર	10	કરતયા	ઓછો	હોય,	તો	કોઈપણ	2-અંકનયા	ફીલ્ડ	શુનય	ર્ી	શરૂ	
કરિયાની	જરૂર	હશે.	જો	તમે	મોટયા-બલોકિયાળયા	જિયાબ	પત્રકનો	ઉપયોગ	કરી	રહયાં	હોિ,	તો	તમયારયા	જનમનો	મહહનો,	
દર્િ્સ	અને	િષ્ણ	ભરો.	

2.1.2	 ટસેટ	બુક	વિતરણ

ર્રેક	વયસકત	તૈયયાર	હોય,	તો	તમયારયા	હનરીક્ષક	કહેશે:

	 હિે	હંુ	તમને	ટસેટ	બુક્સ	આપિયા	જાઉં	છંુ.	તમ	ેતમયારી	ટસેટ	બુક	પ્રયાપત	કરો	તયયારે	તેને	ખોલશો	નહીં.	તેન	ેઉલટયાિો	
અને	પયાછલયા	કિરને	િયાંચો.	તેમયાં	ટસેટ	અન	ેતમયારયા	જિયાબોન	ેયોગય	રીતે	કેિી	રીત	ેવચદનિત	કરિયા	તે	વિશેની	
મહતિપૂણ્ણ	મયાહહતી	છે.

ર્રેક	વયસકત	તૈયયાર	હોય,	તો	તમયારયા	હનરીક્ષક	કહેશે:

	 તમયારં	નયામ,	શયાળયાનું	નયામ	અને	આ	શયાળયાનો	કોડ	સપષ્ટ	રીતે	તમયારી	ટસેટ	બુકની	પયાછળ	લખો.	જો	તમ	ેફલેશ	ડ્યાઇિ	
પર	MP3	અર્િયા	ATC	ફોમમેટનો	ઉપયોગ	કરી	રહયાં	હોિ,	તો	તમયારે	ખયાતરી	કરિયાની	જરૂર	પડશે	કે	આ	મયાહહતી	
તમયારયા	ફલેશ	ડ્યાઇિ	પૅકેસજિંગ	પર	પણ	છે.	જયયારે	તમે	્સમયાપત	કરી	લો	તયયારે	જુઓ.

હિે	તમયારયા	જિયાબ	પત્રકની	પયાછળ	અર્િયા	જો	તમ	ેમોટયા-બલૉકનયા	જિયાબ	પત્રકનો	ઉપયોગ	કરી	રહયાં	હોિ	તો	
પૃષ્ઠ	7	પર	પયાછયા	આિો.

2.1.3	 ટસેટ	બુકની	મયાહહતી	અને	પ્રમયાણીકરણ	વિધયાનન	ેપૂણ્ણ	કરવું

ફીલ્ડ	A	અને	B	મયાટ,ે	તમયારયા	હનરીક્ષક	કહેશે:

	 ફીલ્ડ	A	અને	B	ને	તમયારયા	જિયાબ	પત્રકની	પયાછળની	બયાજુએ	મેળિો	(અર્િયા	મોટયા-બલોકિયાળયા	જિયાબ	પત્રક	પર	
પૃષ્ઠ	7).	ફોમ્ણ	કોડ	અને	ટસેટ	ID	ને	બરયાબર	કૉપિ	કરો	જેમ	કે	તેઓ	તમયારી	ટસેટ	બુક	(અર્િયા	ATC	અર્િયા	MP3 
ટસેટ	લેનયારયાઓ	મયાટ	ેફલેશ	ડ્યાઇિ	પેકેજંીગ)	ની	પયાછળ	રે્ખયાય	છે,	જે	તમયારયા	જિયાબ	પત્રક	પર	A	અન	ેB	ફીલ્્ડ્સમયાં	
છે.	ફીલ્ડ	A	મયાટ,ે	કૃપયા	કરીને	યોગય	બબલ્્સ	પણ	ભરો.	જયયારે	તમે	્સમયાપત	કરી	લો	તયયારે	જુઓ.	

ફેબ્ુઆરી	કે	મયાચ્ણનયા	પરીક્ષણ	મયાટ,ે	ફીલ્ડ	C	મયાટ,ે	તમયારયા	પરીક્ષક	કહેશે:

	 ફીલ્ડ	C	જુઓ.	ટસેટ	બુક	્સીરીયલ	નંબર	બરયાબર	કૉહપ	કરો	જેમ	કે	ત	ેતમયારી	ટસેટ	બુક	(અર્િયા	ATC	અર્િયા	
MP3	ટસેટ	લેનયારયાઓ	મયાટ	ેફલેશ	ડ્યાઇિ	પેકેજંીગ)	નયા	તમયારયા	જિયાબ	પત્રકમયંા	ફીલ્ડ	C	પર	આગળના	ભયાગમયાં	
રે્ખયાય	છે.	કૃપયા	કરીને	યોગય	બબલ્્સ	પણ	ભરો.	જયયારે	તમ	ે્સમયાપત	કરી	લો	તયયારે	જુઓ.	

એહપ્રલનયા	પરીક્ષણ	મયાટ,ે	ફીલ્ડ	C	મયાટ,ે	તમયારયા	પરીક્ષક	કહેશે:

	 ફીલ્ડ	C	મયાં	કોઈ	વચનિ	કરશો	નહીં.
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તમયામ	વિદ્યાર્થીઓને,	હનરીક્ષક	કહેશે:

	 ફોમ્ણ	કોડ,	ટસેટ	ID,	અને	(ફેબુ્આરી	અને	મયાચ્ણ	પરીક્ષણ	લેનયારયાઓ	મયાટ)ે	ટસેટ	બુક	શ્સદરયલ	નંબર	ફીલ્્ડ્સ	યોગય	
રીતે	પૂણ્ણ	ર્ઈ	જાય	તેની	ખયાતરી	કરિયા	મયાટ	ેર્ોડો	્સમય	લો.	તમે	તમયારયા	જિયાબ	પત્રક	પર	યોગય	કો્ડ્સ	ર્યાખલ	કરો	
એ	ખૂબ	અગતયનું	છે.	અનયર્યા,	તમે	સકોર	પ્રયાપત	કરી	શકશો	નહીં.	

(A)	જો	તમયારી	શયાળયા	ટસેસટિંગ	રૂમ	કો્ડ્સનો	ઉપયોગ	કરે	છે	તો,	ફીલ્ડ	D	મયાટ	ેતમયારયા	પરીક્ષક	કહેશે:

	 ફીલ્ડ	D	મયાં,	મેં	પોસટ	કરુું	છે	તે	ટસેસટિંગ	રૂમ	કોડ	લખો;	ત	ેપછી	બબલ્્સ	ભરો.

(B)	જો	તમયારી	શયાળયા	ટસેસટિંગ	રૂમ	કો્ડ્સનો	ઉપયોગ	કરતી	નર્ી	તો,	ફીલ્ડ	D	મયાટ	ેતમયારયા	પરીક્ષક	કહેશે:

	 કૃપયા	કરીને	ફીલ્ડ	D	ને	ખયાલી	છોડો.

(A)	ફીલ્ડ	E	મયાટ	ેજો	તમયારી	શયાળયા	િૈકસલ્પક	કો્ડ્સનો	ઉપયોગ	કરે	છે,	તો	તમયારયા	હનરીક્ષક	કહેશે:

	 ફીલ્ડ	E	મયાટ,ે	હંુ	ર્રેક	કોડ	અ્સયાઇન	કરેલયા	વિદ્યાર્થીઓનયા	નયામ	મોટેર્ી	િયંાચીશ.	જયયારે	તમ	ેતમયારં	નયામ	્સયંાભળો,	
તયયારે	મેં	તમયારયા	્સમૂહ	મયાટ	ેજાહેરયાત	કરેલ	કોડ	ર્યાખલ	કરો.	તમે	મયારયાર્ી	રીપીટ	કરયાિિયા	મયાંગતયા	હોિ	કે	તમને	કયો	
કોડ	અ્સયાઇન	કરિયામયાં	આવયો	છે	તો	તમયારો	હયાર્	ઉંચો	કરો.	જો	તમે	આ	શયાળયામયાં	હયાજરી	આપતયા	નર્ી,	તો	તમયારે	
ફીલ્ડ	E	ખયાલી	છોડવું	જોઈએ.

(B)	ફીલ્ડ	E	મયાટ	ેજો	તમયારી	શયાળયા	િૈકસલ્પક	કો્ડ્સનો	ઉપયોગ	કરતી	નર્ી,	તો	તમયારયા	હનરીક્ષક	કહેશે:

	 કૃપયા	કરીને	ફીલ્ડ	E	ને	ખયાલી	છોડો.

તમયામ	વિદ્યાર્થીઓને,	હનરીક્ષક	કહેશે:

	 હિે	કૃપયા	કરીને	તમયારયા	જિયાબ	પત્રકની	પયાછળની	બયાજુએ	પ્રમયાણીકરણ	વિધયાનન	ેજુઓ.

વિધયાન	પર	હસતયાક્ષર	કરીન,ે	તમ	ેકોઈ	પણ	પરીક્ષણ	્સયામગ્ીને	ઇમેઇલ,	ટકેસટ	્ંસરે્શયા,	ઇનટરનેટ	પોસ્ટ્સ	અર્િયા	
્સોશશયલ	મીદડયયા	એસપલકેશન્સ	્સહહત	ઇનટરનેટનયા	અનય	ઉપયોગ	્સહહત	્સંચયારનયંા	કોઈપણ	પ્રકયારમયંા	શેર	
ન	કરિયા	્સંમત	ર્યાઓ	છો.	આમ	કરવું	સકોર	અમયાનયતયા	અર્િયા	અનય	્ંસભવિત	પ્રવતબંધમયાં	પદરણમી	શકે	છે.	
ઉપરયાતં,	તમે	્સમંત	ર્યાઓ	છો	કે	તમયારી	શયાળયાએ	તમયારયા	વિશ	ેCollege 

 
Board	ન	ેપ્રર્યાન	કરેલ	કોઈપણ	મયાહહતી,	

College Board	આ	ટસેટર્ી	્સંબંવધત	શૈક્ષણણક	્ેસિયાઓ	પ્રર્યાન	કરિયા	જેમ	કે	સકોર	દરપોરટિંગ	અન	ેસકોલરશશપ	
પયાત્રતયા	અને	તકો	મયાટ	ેતે	મયાહહતીને	જાળિી	શકે	છે.

વિધયાન	અને	તમયારી	સૂચનયાઓની	બુકલેટમયાંની	મયાહહતી	િયાંચો,	તે	પછી	્સત્યાિયાર	ર્સતયાિેજ	પર	તમ	ેકરો	છો	તે	રીતે	
તમયારં	પૂરં	નયામ	લખીને	્સહી	કરો.	તમયારી	્સહીની	નીચે,	તમયારં	નયામ	લખો	અન	ેઆજની	તયારીખ	ર્યાખલ	કરો.

કૃપયા	કરીને	આ	વિભયાગ	ખયાતરીપૂિ્ણક	પૂણ્ણ	કરો.	જો	તમે	તમયારયા	નયામની	્સહી	કરતયા	નર્ી,	તો	તમયારો	સકોર	વિલંશબત	
ર્શે	અર્િયા	રર્	ર્ઈ	શકે	છે.

તમે	્સમયાપત	કરી	લો	તયયારે	તમયારી	પેસન્સલ	નીચે	મૂકો.	

ર્રેક	જણ	પ્રમયાણીકરણ	વિધયાન	પર	હસતયાક્ષર	કરી	લે	તે	પછી	તમયારયા	હનરીક્ષક	કહેશે:

	 હિે	તમયારયા	કેલ્કુ્લેટ્સ્ણ	અને	િધયારયાની	બૅટરીઝને	તમયારી	ડસેકની	નીચ	ેમૂકો.	આ	વિભયાગ	મયાટ	ેતમન	ેતેની	જરૂર	
પડશે	નહીં.
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ટસેટ	ર્રવમયયાન,	તમયારયા	જિયાબ	પત્રક	અને	ટસેટ	બુકન	ેતમયારી	ડસેક	પર	્સીધયા	રયાખો.	જો	તમન	ેતમયારયા	જિયાબ	પત્રક	
અર્િયા	ટસેટ	બુકમયાં	કંઈક	ખોટુ	જણયાય,	જેમ	કે	કોઈ	પૃષ્ઠ	ખૂટ્ું	હોય,	તો	તે	્સમય	ેતમયારયા	હયાર્	ઉંચો	કરો.	તમયારી	
પ્રગવત	તપયા્સિયા	મયાટ	ેહંુ	્સમગ્	રૂમમયાં	ફરીશ.	હંુ	ટસેટ	મયાટ	ેઆવધકયારીક	્સમય	પણ	રયાખીશ	અન	ેહંુ	્સમયયાંતરે	ર્રેક	
વિભયાગમયાં	તમયારી	પયા્સે	કેટલો	્સમય	બયાકી	છે	તે	જણયાિીશ.

તમે	સરેિચ	કયાય્ણ	મયાટ	ેટસેટ	બુકનો	ઉપયોગ	કરી	શકો	છો,	પરં્ુ	તમયારે	તમયારયા	જિયાબો	જિયાબ	પત્રક	પર	વચદનિત	કરિયા	
આિશયક	છે	શ્સિયાય	કે	તમને	તમયારી	ટસેત	બુકમયાં	વચદનિત	કરિયાની	મંજૂરી	અપયાઈ	હોય.	્સમય	કૉલ	કરિયામયાં	આવયયા	
પછી,	તમે	તમયારયા	જિયાબોને	ટસેટ	બુકમયંાર્ી	તમયારયા	જિયાબ	પત્રકમયાં	સર્યાનયાંતદરત	કરી	શકશો	અર્િયા	ખયાલી	બબલ્્સ	
ભરી	શકશો	નહીં.

જો	ટસેસટિંગ	પ્રદરિયયા	વિશે	તમને	કોઈ	પ્રશ્નો	હોય	તો	કૃપયા	કરીને	હમણયાં	પૂછો.	ટસેટનયાં	્સયમ	વિભયાગો	ર્રવમયયાન	
હંુ	પ્રશ્નોનયા	જિયાબ	આપી	શકીશ	નહીં.	

2.1.4	 વિશશષ્ટ	ફોમમેટ	હનર્મેશો

જો	કોઈ	વિદ્યાર્થી	સરિયાઇબનો	ઉપયોગ	કરે	છે,	તો	તમયારયા	હનરીક્ષક	સરિયાઇબન	ેકહેશે:

	 કૃપયા	કરીને	આ	સૂચનયાઓને	અનુ્સરો:

•	 તમયારે	ફકત	વિદ્યાર્થી	બોલે	તે	જ	લખવું	આિશયક	છે.
•	 તમે	વિદ્યાર્થીને	એ	રીતે	્સંકેત	આપી	શકશો	નહીં	જે	કોઈ	અલગ	પ્રવત્સયાર્મયાં	પદરણમે.

સરિયાઇબનો	ઉપયોગ	કરતયા	વિદ્યાર્થીને,	તમયારયા	હનરીક્ષક	કહેશે:

	 તમે	એક	કયારકુનનો	ઉપયોગ	કરી	રહયા	હોિયાર્ી,	તમ	ેતેઓને	હનર્મેશશત	કયયા્ણ	મુજબ	તમયારયા	જિયાબો	અન	ેકોઈપણ	
સુધયારણયા	રેકોડ્ડ 	કરિયામયાં	આિશે.	જો	તમ	ેતમયારયા	કયાય્ણની	્સમીક્ષયા	કરિયા	મયંાગતયા	હોિ,	તો	તમયારયા	જિયાબો	તમને	
િયંાચી	્સંભળયાિિયામયાં	આિશે.	શું	તમને	કોઈ	પ્રશ્નો	છે?	

િયાચકને,	તમયારયા	હનરીક્ષક	કહેશે:

	 જો	તમે	વિદ્યાર્થીન	ેસ્સરિપટ	િયંાચી	્સભંળયાિતયા	હોિ,	તો	કૃપયા	કરીને	વિનંતી	કરી	હોય	તેટલી	િયાર	પ્રશ્નો	િયાચંો.	સ્સરિપટમયાં	
હોય	ફકત	તે	જ	િયંાચવુ	ંમહતિપણૂ્ણ	છે.	સ્સરિપટમયા	ંજે	છે	તેનયાર્ી	ઉપર	જઈને	વિસતરણ	પ્રર્યાન	કરશો	નહીં,	પછી	ભલે	
વિદ્યાર્થી	તે	મયાટ	ેપછેૂ	તો	પણ.	જો	કોઈ	વિદ્યાર્થી	Braille Figure Supplement	(બ્લે	આકૃવતની	પરુિણી)	નો	
ઉપયોગ	કરે	છે	અન	ેબ્લે	િયાચંતયા	ન	હોય,	તો	તમે	જરૂર	પડિયા	પર	લેબલ્્સ	અને	નંબરોન	ેહનયવમત-પ્રકયારનયા	પસુતકોમયાં	
્સબંવંધત	સર્યાનોમયા	ંજોઈ	શકો	છો.	શુ	ંઆ	પ્રદરિયયા	વિશ	ેતમને	કોઈ	પ્રશ્નો	છે?	

બ્ેલ	ફોમમેટનો	ઉપયોગ	કરતયા	વિદ્યાર્થીઓ	મયાટ,ે	તમયારયા	હનરીક્ષક	કહેશે:

	 બ્ેલ	ટસેટ	ઘણી	બુક્સમયાં	વિભયાજીત	છે.	તમન	ેએક	્સમયમયાં	એક	બુક	આપિયામયંા	આિશે.	િયંાચન	ટસેટ	અન	ેલેખન	
તર્યા	ભયાષયા	ટસેટ	હનયવમત	ગ્ેડ	2	બ્ેલમયાં	છે.	્સમગ્	ટસેટ	ર્રવમયયાન,	ર્રેક	પ્રશ્નને	એકબીજાર્ી	એક	લયાઇન	િડ	ેઅલગ	
કરિયામયાં	આિે	છે.	ર્રેક	પ્રશ્ન	કોષ	1	મયાં	શરૂ	ર્યાય	છે,	કોષ	5	મયાં	શરૂ	ર્તયા	રનઓિ્સ્ણ	્સયારે્.	ર્રેક	જિયાબનો	વિકલ્પ	
કોષ	5	મયાં	શરૂ	ર્તયા	રનઓિર	્સયાર્ે	કોષ	3	મયાં	શરૂ	ર્યાય	છે.

િપરયાયેલ	બ્ેલ	પ્રકયાર	Unified English Braille (UEB)	અન	ેગણણતની	ટસેટ	1972	મયાં	સુધયારેલ	Nemeth 
Code	(નેમેર્	કોડ)	છે.	Braille Reference Information	(બે્ક	્ંસર્ભ્ણ	મયાહહતી)  મયંા બ્લે	ગણણતનયંા	સૂત્રો	અને	
ગણણતની	ટસેટનયંા	બ	ેવિભયાગો	્સયાર્	ેઉપયોગમયંા	લિેયા	મયાટનેયા	ંદર્શયાહનર્મેશો	છે.
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જો	તમે	ઉપયોગમયાં	લેતયા	હોિ	તે	ર્રેક	પૃષ્ઠ	પર,	તમયારયા	જિયાબોન	ેરેકોડ્ડ 	કરિયા	મયાટ	ેબ્ેલ	ઉપકરણનો	ઉપયોગ	
કરો	છો	તો	તમયારં	પૂરં	નયામ	અને	તમે	જે	વિભયાગ	પર	કયાય્ણ	કરી	રહયાં	છો	તેનો	નંબર	લખો.	પ્રશ્ન	નંબર	અન	ેતમયારો	
જિયાબ	લખો.	તમયારયા	જિયાબની	પ્સંર્ગીઓને	કેહપટલયાઇઝ	કરિયાની	જરૂર	નર્ી.

શું	આ	પ્રદરિયયા	વિશે	તમને	કોઈ	પ્રશ્નો	છે?	

ATC	ફોમમેટનો	ઉપયોગ	કરતયાં	તમયામ	વિદ્યાર્થીઓને,	તમયારયા	હનરીક્ષક	કહેશે:

	 આજે	તમે	ટસેટનું	એક	ફોમ્ણ	લેશો	જે	તમયારયા	સરિીન	રીડર	અર્િયા	અનય	્સૉફટિેર	્સયારે્	સ્ુસંગત	છે.	મેં	આ	્સહયાયક	
ટકેનોલોજી–સુ્સંગત	(અર્િયા	"ATC")	ફોમમેટ	તમયારયા	ડસેક	પરનયાં	કમપરટુર	પર	લોડ	કરુું	છે.

કૃપયા	કરીને	Beginning Directions and Information for Users of ATC (ATC	નયા	િપરયાશકતયા્ણઓ	મયાટ	ે
પ્રયારંણભક	દર્શયાહનર્મેશો	અને	મયાહહતી)	શીષ્ણકિયાળયા	ઇલકેટ્ોહનક	ર્સતયાિેજન	ેખોલીન	ેઅન	ેિયાંચીન	ેહિે	ટસેસટિંગ	મયાટ	ે
તૈયયાર	રહો.	જયયારે	તમે	ર્સતયાિેજને	િયાંચિયાનુ	ં્સમયાપત	કરો,	તયયારે	કૃપયા	કરીને	સકલક	કરો	અર્િયા	અનયર્યા	વમહનમયાઇઝ	
બટન	પ્સંર્	કરો	અને	અહીં	જુઓ.	

ટસેટ	ર્રવમયયાન,	તમે	તે	જ	દર્શયાહનર્મેશોને	સરિીન	પર	િયંાચશો	જે	અનય	વિદ્યાર્થીઓ	ટસેટ	બુકમયંા	િયાંચશે.	્સમય	અને	
અનય	પ્રદરિયયાઓ	મયાટનેયા	તમયામ	દર્શયાહનર્મેશો	કે	જે	મેં	િયાંચયયાં	તે	તમન	ેલયાગુ	ર્યાય	છે.	જયયારે	હંુ	તમન	ેકોઈ	વિભયાગમયાં	
ટસેસટિંગ	પ્રયારંભ	કરિયાનું	કહંુ,	તયયારે	યોગય	વિભયાગ	ફયાઇલ	ખોલો	અન	ેતમયારો	પયા્સિડ્ડ 	લખો,	જે	તમયારયા	ટસેટ	પૅકેસજિંગ	
પર	છયાપેલો	છે.	પછી	ર્રેક	પરીક્ષણ	વિભયાગ	મયાટ	ેતમયારયા	પેકેજને	તમયારયા	ડસેક	હેઠળ	મૂકો.	જયયારે	હંુ	્સમય	બતયાવું,	
ટસેસટિંગ	રોકો	અને	ફયાઇલ	બંધ	કરો.	શુ	ંકોઈ	પ્રશ્નો	છે?	

ર્રેક	પરીક્ષણ	વિભયાગની	શરૂઆતમયાં,	ATC	ફોમમેટનો	ઉપયોગ	કરતયા	વિદ્યાર્થીઓ	મયાટ,ે	તમયારયા	પરીક્ષક	કહેશે:

	 વિભયાગ	____	મયાટ	ેફયાઇલ	ખોલો	અને	તમયારો	પયા્સિડ્ડ 	ટયાઇપ	કરો.	તમયારો	પયા્સિડ્ડ 	તમયારી	પરીક્ષણ	પેકેસજિંગની	
ખલુ્લી	ફલૅપ	હેઠળ	રે્ખયાય	છે.	એકિયાર	તમ	ેતમયારો	પયા્સિડ્ડ 	ટયાઇપ	કરી	લો	તે	પછી,	તમયારયા	ડસેકટૉપ	હેઠળ	તમયારી	
પરીક્ષણ	પેકેસજિંગ	મૂકો.	

ર્રેક	પરીક્ષણ	વિભયાગનયા	અંતે,	ATC	ફોમમેટનો	ઉપયોગ	કરતયા	વિદ્યાર્થીઓ	મયાટ,ે	તમયારયા	પરીક્ષક	કહેશે:

	 પરીક્ષણ	ફયાઇલ	બંધ	કરો	અને	વિભયાગ	ફયાઇલ	બંધ	કરો.	કોઈપણ	અનય	વિભયાગ	મયાટ	ેફયાઇલ	ખોલશો	નહીં.

2.1.5	 ફ્રનટ	કિર	દર્શયાહનર્મેશો

નીચે	આપેલ	તમયારી	ટસેટ	બુકનયાં	ફં્રટ	કિરનું	ભયાષયાંતર	છે.

મહત્વપૂર્ણ રિમાઇન્ડર્ણ

1

ટસટ	મયાટ	ેનંબર	2	પેસન્સલ	આિશયક	છ.	મેકહનકલ	પેસન્સલ	
અર્િયા	પેનનો	ઉપયોગ	કરશો	નહીં.
ે ે ે

2

કોઈપણ	પ્રશ્નો	શેર	કરવું	એ	પરીક્ષણ	સુરક્ષયા	અને	હનષપક્ષતયા	
નીવતઓનું	ઉલ્લંઘન	છ	અને	તે	તમયારયા	સકો્સ્ણને	રર્	કરિયામયા	
પદરણમી	શક	છ.

ે ં
ે ે

આ	ટસેટ	બુક	રૂમમયાંર્ી	લેિયાિી	જોઈએ	નહીં.	આ	ટસેટ	બુકનયા	કોઈપણ	ભયાગનું	અનયાવધકૃત	પુનરૂતપયાર્ન	અર્િયા	ઉપયોગ	
પ્રવતબંવધત	છે.

© 2018 The College Board. College Board	અને	એકોન્ણ	લૉગો	એ	College Board	નયા	નોંધયાયેલ	ટ્ડમયાક્સ્ણ	છ.	
PSAT	એ	College Board	ની	મયાવલકીનું	ટ્ડમયાક	છ.

ે ે
ે ્ડ ે
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2.1.6	 પયાછલયા	કિરનયા	દર્શયાહનર્મેશો

નીચે	આપેલ	અનુિયાર્	એ	તમયારી	ક્સોટી	પુસસતકયાનયા	પયાછળનયા	કિરનું	અનુિયાર્	છે.	જયયારે	સૂચનયા	આપિયામયાં	આિે,	
તયયારે	તમયારે	ક્સોટી	પુસસતકયા	અર્િયા	જિયાબની	શીટ	પર	લખવું	જોઈએ,	ન	કે	અનુિયાર્નયા	આ	ર્સતયાિેજ	પર.

તમારું  નામ (અંગ્રેજીમાં) 
 

 

છેલ્લયા	 પ્રર્મ	 MI

શાળા 
નંબર	 શયાળયાનું	નયામ	 રૂમ

PSAT 10
રામાન્ય પનર્દેશો
 તમે	એક	્સમય	ેફકત	એક	જ	વિભયાગ	પર	કયાય્ણ	કરી	શકો	છો.






 જો	તમે	કોઈ	અનભુયાગન	ે્સમય	પૂરો	ર્િયાની	પહેલયંા	્સમયાપત	કરી	લો,	
તો	તે	વિભયાગ	પરનયા	તમયારયા	કયાય્ણન	ેતપયા્સો.	તમે	કોઈપણ	અનય	વિભયાગ	
પર	જઈ	શકતયા	ંનર્ી.

જ્વાબોનરે ચિરનિત કિ્વા
 તમયારી	જિયાબની	શીટન	ેઠીકર્ી	વચદનિત	કરિયાની	ખયાતરી	કરો.

 તમયારે	ન.ં	2	પેસન્સલનો	ઉપયોગ	કરિો	જોઈએ.







 ર્રેક	પ્રશ્ન	મયાટ	ેફકત	એક	જિયાબન	ેધયયાનર્ી	વચદનિત	કરો.
 તમે	બધયા	બબલન	ેઘયાટી	રીતે	અન	ેપૂણ્ણપણ	ેભયયા્ણ	હોિયાની	ખયાતરી	કરો.
 તમયારી	જિયાબની	શીટ	પર	કોઈપણ	પ્રકયારનયા	હનશયાન	ન	કરિયા.
 જો	તમે	ભૂં્સી	નયાખો	છો,	તો	તે	પૂરી	રીતે	કરો.	અપણૂ્ણ	ત્ુટીઓને	

ઇસચછત	જિયાબ	તરીકે	સકોર	કરિયામયાં	આિી	શકે	છે.
 ફકત	પ્રશ્ન	નબંરન	ેઅનરુૂપ	આપલે	જિયાબની	જગયયાનો	જ	ઉપયોગ	કરો.

તમાિી કરોટી પુસ્તકાનો ઉિ્યોગ કિ્વો









 તમે	રફ	કયાય્ણ	મયાટ	ેક્સોટી	પસુસતકયાનો	ઉપયોગ	કરી	શકો	છો,	પરં્ુ	તમ	ે
તમયારી	ક્સોટી	પુસસતકયામયા	ંજે	કંઈપણ	લખો	છો	તનેયા	તમન	ેકોઈ	મયાક્ડ 	
મળશ	ેનહીં.

 ્સમય	પૂરો	ર્ઈ	ગયયા	ંપછી,	તમ	ેતમયારી	ક્સોટી	પસુસતકયામયંાર્ી	તમયારી	
જિયાબની	શીટમયા	ંજિયાબો	ઉતયારી	કે	િ્ુ્ણળોન	ેભરી	શકશો	નહીં.

 તમે	આ	પુસસતકયામયંાર્ી	પષૃ્ઠો	અર્િયા	પષૃ્ઠનયા	ભયાગોન	ેફોલ્ડ	અર્િયા	રૂ્ર	
કરી	શકતયા	ંનર્ી	અર્િયા	પરીક્ષયા	ખડંમયારં્ી	પસુસતકયા	અર્િયા	જિયાબની	
શીટન	ેબહયાર	લઈ	જઈ	શકતયા	ંનર્ી.

્કોરિંગ
 ર્રેક	્સયાચયા	જિયાબ	મયાટ,ે	તમન	ેએક	પૉઇનટ	મળે	છે.
 ખોટયા	જિયાબ	આપિયા	બર્લ	તમે	કોઈ	પૉઇનટ	ગમુયાિશો	નહીં;	તરે્ી,	

તમયારે	ર્રેક	પ્રશ્નનો	જિયાબ	આપિયાનો	પ્રયયા્સ	કરિો	જોઈએ,	પછી	
ભલન	ેતમે	્સયાચયા	જિયાબ	અંગે	સહુનસ્ચિત	ન	હોિ.

 મહત્વપૂર્ણ_

નીિરેના કો્ડ તમાિી કરોટી પસુ્તકા માટરે અનન્ય છરે. તરેમનરે 
તમાિા જ્વાબ િત્રક િિ અ અનરે બ બૉકરમા ંકૉપિ કિો 
અનરે ર્શા્ણવ્યા ંપ્રમારરે જ અનરુૂિ બબલરનરે ભિો. 

આ	ટસેટ	મયાટનેયા	આ	ફકરયાઓમયાં	્સમયાિેલ	વિચયારો,	જેમયંાર્ી	કેટલયાક	પ્રકયાશશત	્સયામગ્ીમયંાર્ી	લિેયાયયા	અર્િયા	અપનયાિયાયયા	છે,	 
 તે	જરૂરી	નર્ી	કે	College Board	નયા	મંતવયોને	રજૂ	કરે.

જ્યાં સુધી પનિીક્ષક તમનરે આ બુક ખોલ્વા માટરે ન કહરે ત્યાં સુધી તમાિરે આ બુક ખોલ્વી નહીં.
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2.2	 સ્સરિપટ	1:	મયાનક	્સમય
2.2.1	 વિભયાગ	1:	િયાંચન	ક્સોટી

વિભયાગ	1	મયાટનોે 	મયાનક	્સમય	60 પમપનટ	છે,	જેમયાં	વિભયાગનયા	અંતે	5-પમપનટનો પ્વિામ	છે.	જો	તમે	મંજૂર	
સર્યાન	પર	ટસેટ	આપી	રહયાં	હોિ,	તો	તમયારો	્સમય	અને	વિરયામ	અલગ	હોઈ	શકે	છે.	કૃપયા	કરીને	તમયારયા	હનરીક્ષક	
દ્યારયા	િંચયાતી	ઘોષણયાઓ	ધયયાનપૂિ્ણક	્સયાંભળો.	ટસેટ	બુકનયા	દર્શયાહનર્મેશોનો	અનુિયાર્	એ	અનુિયાદર્ત	બોલયાયેલયા	
દર્શયાહનર્મેશો	પ્રમયાણે	રે્ખયાય	છે.

ર્રેક	વયસકત	તૈયયાર	હોય,	તો	તમયારયા	હનરીક્ષક	કહેશે:

	 જયયાં	સુધી	હંુ	તમને	ક્સોટી	પુસસતકયાને	ખોલિયા	ન	કહંુ	તયયાં	સુધી	તમયારે	તેન	ેખોલિી	નહીં.	એકિયાર	શરૂ	કરી	લેિયા	પર,	
તમયારી	પયા્સે	વિભયાગ	1,	િયાંચન	ક્સોટી	પર	કયામ	કરિયા	મયાટ	ે60	વમહનટનો	્સમય	હશે.	આ	વિભયાગ	્સમયાપત	ર્ઈ	જિયા	
પર	અમે	5-વમહનટનો	વિરયામ	લઈશું.

તમયારયા	જિયાબોને	રિમયાંદકત	ખયાલી	જગયયામયાં	મયાક્ડ 	કરિયાની	ખયાતરી	કરો,	કે	જે	વિભયાગ	1	મયંા	્સંખયયાતમક	ટસેટનયા	પ્રશ્નોને	
અનુરૂપ	છે.	તમે	નંબર	2	પેંશ્સલનો	ઉપયોગ	કરી	રહયાં	હોિયાની	તર્યા	તમે	બધયા	બબલન	ેઘયાટી	રીતે	અન	ેપૂણ્ણપણે	
ભયયા્ણ	હોિયાની	ખયાતરી	કરો.	જો	તમે	તમયારો	જિયાબ	બર્લો	છો,	તો	તેન	ેપૂણ્ણપણે	ભૂં્સી	રે્શો.	જો	તમ	ે્સમય	પૂરો	
ર્િયાની	પહેલયાં	્સમયાપત	કરી	લો	છો,	તો	તમ	ેઆ	વિભયાગનયા	તમયારયા	કયાય્ણન	ેતપયા્સી	શકો	છો,	પરં્ુ	તમ	ેકોઈપણ	અનય	
વિભયાગ	પર	જઈ	શકતયાં	નર્ી.

યયાર્	રયાખો	કે	તમને	યોગય	જિયાબો	મયાટ	ેપૉઇનટ	પ્રયાપત	ર્યાય	છે,	પરં્ુ	તમ	ેખોટયા	જિયાબો	મયાટ	ેપૉઇનટ	ગુમયાિતયાં	નર્ી.	
તેનો	અર્્ણ	એ	કે	તમયારે	ર્રેક	પ્રશ્નનો	જિયાબ	આપિયાનો	પ્રયયા્સ	કરિો	જોઈએ,	પછી	ભલે	તમે	્સયાચયા	જિયાબ	અંગે	
સુહનસ્ચિત	ન	હોિ.

કૃપયા	કરીને	પૃષ્ઠ	3	પર	વિભયાગ	1	(અર્િયા	જો	તમે	મોટયા-બલોકિયાળયા	જિયાબ	પત્રકનો	ઉપયોગ	કરી	રહયાં	હોિ	તો	
પૃષ્ઠ	9)	પર	તમયારયા	જિયાબ	પત્રકમયાં	કયામ	કરિયાનું	ચયાલુ	કરો.	તમયારયા	જિયાબ	પત્રક	અન	ેટસેટ	બુકન	ેતમયારયા	ડસેક	
પર	રયાખો.	પૃષ્ઠો	પયાછળ	િયાળશો	નહીં.	તમયારી	ક્સોટી	પુસસતકયાને	વિભયાગ	1	પર	ખોલો,	હનર્મેશોને	િયંાચો	અન	ેકયાય્ણની	
શરૂઆત	કરો.	્સમય	હિે	શરૂ	ર્યાય	છે.	પરીક્ષયા	મયાટ	ેશુભેચછયા.

30	વમહનટ	પછી,	તમયારયા	પરીક્ષક	કહેશે:

	 આ	વિભયાગમયંા	તમયારી	પયા્સે	30	વમહનટનો	્સમય	બયાકી	છે.

55	વમહનટ	પછી,	તમયારયા	પરીક્ષક	કહેશે:

	 આ	વિભયાગમયંા	તમયારી	પયા્સે	5	વમહનટનો	્સમય	બયાકી	છે.

બરયાબર	60	વમહનટ	પછી,	તમયારયા	પરીક્ષક	કહેશે:

	 કયામ	બંધ	કરો	અને	તમયારી	પેસન્સલને	નીચે	મૂકી	ર્ો.

તમયારયા	જિયાબ	પત્રકને	તમયારી	ટસેટ	બુકમયાં	તે	પૃષ્ઠ	પર	રયાખો	જયયાં	તમ	ેકયામ	કરિયાનું	બંધ	કરુું	છે.	તમયારી	ટસેટ	બુક	
બંધ	કરો.

હિે	તમયારી	પયા્સે	વિરયામનો	ર્ોડો	્સમય	હશે.	વિરયામ	ર્રવમયયાન	ક્સોટીનયા	પ્રશ્નોની	ચચયા્ણ	કરિી	નહીં	અર્િયા	પરિયાનગી	
િગર	પરીક્ષયા	ખંડ	છોડિો	નહીં.

અમે	બરયાબર	5	વમહનટમયાં	ફરી	ક્સોટી	શરૂ	કરીશું.
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જો	તમયારી	શયાળયાએ	વિદ્યાર્થીઓનયા	અંગત	્સયામયાનનો	્સંગ્હ	કયયો	ન	હતો,	તો	તમયારયા	હનરીક્ષક	કહેશે:

	 તમે	પરીક્ષયા	ર્રવમયયાનનયા	આ	વિરયામ	અર્િયા	અનય	કોઈપણ	વિરયામમયાં	ફોન	અર્િયા	અનય	કોઈ	ઇલકેટ્ોહનક	
ઉપકરણને	ઍક્સે્સ	અર્િયા	ઉપયોગ	કરી	શકશો	નહીં.	પરીક્ષયા	પૂરી	ન	ર્યાય	તયયાં	સુધી	બધયા	ફોન	અન	ેઅનય	
ઉપકરણો	બંધ	રયાખિયા	અને	પરીક્ષયા	ખંડની	બહયાર	રયાખિયા	જરૂરી	છે.

2.2.1.1	 બ્કે	ર્રવમયયાન

વિરયામનયા	અંતે,	તમયારયા	હનરીક્ષક	કહેશે:

	 તમયારી	બેઠક	લો.	જયયાં	સુધી	હંુ	તમને	ટસેટ	બુક	ખોલિયાનું	ન	કહંુ	તયયાં	સુધી	ખોલશો	નહીં.

2.2.1.2	 વિભયાગ	1	ક્સોટી	પુસસતકયાનયા	હનર્મેશો

નીચે	આપેલ	અનુિયાર્	એ	તમયારી	ક્સોટી	પુસસતકયાનયા	વિભયાગ	1	ની	શરૂઆતમયાં	રહેલ	હનર્મેશોનું	અનુિયાર્	છે.

60 પમપનટ, 47 પ્રશ્ો (માનક રમ્ય)

આ પ્વભાગમાં િહરેલ પ્રશ્ોના જ્વાબ આિ્વા માટરે તમાિી જ્વાબ શીટના પ્વભાગ 1 િિ જાઓ.

પનર્દેશો

નીચે	આપેલ	ર્રેક	ફકરો	અર્િયા	ફકરયાની	જોડીની	્સયામે	પ્રશ્નોનયા	નબંર	છે.	ર્રેક	ફકરો	અર્િયા	ફકરયાની	જોડીન	ેિયાચંયયા	પછી,	ફકરયા	
અન	ેફકરયાઓમયા	ંતર્યા	તનેી	્સયાર્નેયા	ગ્યાદફક્સ	(જેમ	કે	કોષ્ટક	અર્િયા	આલખે)મયંા	જે	કહેિયારુ	ંછે	અર્િયા	સૂવચત	છે	તનેયા	આધયારે	
ર્રેક	પ્રશ્નનો	શ્ષે્ઠ	જિયાબ	પ્સરં્	કરો.

2.2.2	 વિભયાગ	2:	લેખન	અન	ેભયાષયા	ટસેટ

વિભયાગ	2	મયાટનોે 	મયાનક	્સમય	35 પમપનટ	છે.	જો	તમે	મંજૂર	સર્યાન	પર	ટસેટ	આપી	રહયાં	હોિ,	તો	તમયારો	
્સમય	અન	ેવિરયામ	અલગ	હોઈ	શકે	છે.	કૃપયા	કરીન	ેતમયારયા	હનરીક્ષક	દ્યારયા	િચંયાતી	ઘોષણયાઓ	ધયયાનપૂિ્ણક	્સયાભંળો.	 
ટસેટ	બુકનયા	દર્શયાહનર્મેશોનો	અનુિયાર્	એ	અનુિયાદર્ત	બોલયાયેલયા	દર્શયાહનર્મેશો	પ્રમયાણે	રે્ખયાય	છે.

ર્રેક	વયસકત	તૈયયાર	હોય,	તો	તમયારયા	હનરીક્ષક	કહેશે:

	 એકિયાર	શરૂ	કરી	લેિયા	પર,	તમયારી	પયા્સે	વિભયાગ	2,	લેખન	અન	ેભયાષયા	ક્સોટી	પર	કયામ	કરિયા	મયાટ	ે35	વમહનટનો	
્સમય	હશે.

તમયારયા	જિયાબોને	રિમયાંદકત	ખયાલી	જગયયામયાં	મયાક્ડ 	કરિયાની	ખયાતરી	કરો,	કે	જે	વિભયાગ	2	મયંા	્સંખયયાતમક	ટસેટનયા	પ્રશ્નોને	
અનુરૂપ	છે.	જો	તમે	્સમય	પૂરો	ર્િયાની	પહેલયાં	્સમયાપત	કરી	લો	છો,	તો	તમ	ેઆ	વિભયાગનયા	તમયારયા	કયાય્ણને	તપયા્સી	
શકો	છો,	પરં્ુ	તમે	કોઈપણ	અનય	વિભયાગ	પર	જઈ	શકતયાં	નર્ી.

તમયારી	ટસેટ	બુકમયાં	તમે	જયયાં	તમયારં	જિયાબ	પત્રક	ર્યાખલ	કરુું	છે	તે	પૃષ્ઠ	ખોલો.	તમયારયા	જિયાબ	પત્રક	પરનયા	પૃષ્ઠ	
3	પર	વિભયાગ	2	જુઓ	(અર્િયા	જો	તમ	ેમોટયા-બલોકિયાળયા	જિયાબ	પત્રકનો	ઉપયોગ	કરી	રહયાં	હોિ	તો	પૃષ્ઠ	11).	
તમયારયા	જિયાબ	પત્રક	અને	ટસેટ	બુકને	તમયારયા	ડસેક	પર	રયાખો.	પૃષ્ઠો	પયાછળ	િયાળશો	નહીં.	હિે,	કૃપયા	કરીને	તમયારી	
ટસેટ	બુકમયાં	વિભયાગ	2	પર	જાઓ,	હનર્મેશો	િયંાચો	અન	ેકયાય્ણની	શરૂઆત	કરો.	્સમય	હિે	શરૂ	ર્યાય	છે.
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15	વમહનટ	પછી,	તમયારયા	પરીક્ષક	કહેશે:

	 આ	વિભયાગમયંા	તમયારી	પયા્સે	20	વમહનટનો	્સમય	બયાકી	છે.

30	વમહનટ	પછી,	તમયારયા	પરીક્ષક	કહેશે:

	 આ	વિભયાગમયંા	તમયારી	પયા્સે	5	વમહનટનો	્સમય	બયાકી	છે.

બરયાબર	35	વમહનટ	પછી,	તમયારયા	પરીક્ષક	કહેશે:

	 કયામ	બંધ	કરો	અને	તમયારી	પેસન્સલને	નીચે	મૂકી	ર્ો.

તમયારયા	જિયાબ	પત્રકને	તમયારી	ટસેટ	બુકમયાં	તે	પૃષ્ઠ	પર	રયાખો	જયયાં	તમ	ેકયામ	કરિયાનું	બંધ	કરુું	છે.	તમયારી	ટસેટ	બુક	
બંધ	કરો.

2.2.2.1	 વિભયાગ	2	ક્સોટી	પુસસતકયાનયા	હનર્મેશો

નીચે	આપેલ	અનુિયાર્	એ	તમયારી	ક્સોટી	પુસસતકયાનયા	વિભયાગ	2	ની	શરૂઆતમયાં	રહેલ	હનર્મેશોનું	અનુિયાર્	છે.

35 પમપનટ, 44 પ્રશ્ો (માનક રમ્ય)

આ પ્વભાગમાં િહરેલ પ્રશ્ોના જ્વાબ આિ્વા માટરે તમાિી જ્વાબ શીટના પ્વભાગ 2 િિ જાઓ.

પનર્દેશો

નીચેનયા	ર્રેક	ફકરયાની	્સયામે	પ્રશ્નોનો	નબંર	છે.	કેટલયાક	પ્રશ્નો	મયાટ,ે	તમે	વિચયારોની	અણભવયસકતન	ેબહેતર	બનયાિિયા	મયાટ	ેફકરયામયાં	
સધુયારો	કેિી	રીત	ેકરી	શકયાય	તને	ેધયયાનમયા	ંરયાખશો.	અનય	પ્રશ્નો	મયાટ,ે	તમ	ેિયાક્	રચનયા,	ઉપયોગ	અર્િયા	વિરયામવચનિોમયંા	ભલૂોન	ેઠીક	
કરિયા	મયાટ	ેફકરયાન	ેકેિી	રીત	ે્સપંયાદર્ત	કરી	શકયાય	તને	ેધયયાનમયા	ંરયાખશો.	કોઈ	ફકરયા	અર્િયા	પ્રશ્નની	્સયાર્	ેએક	અર્િયા	િધ	ુગ્યાદફક્સ	
(જેમ	કે	કોષ્ટક	અર્િયા	ગ્યાફ)	હોઈ	શકે	છે	જેન	ેતમ	ેહનણ્ણયોમયા	ંફેરફયાર	અન	ે્ંસપયાર્ન	કરિયા	મયાટ	ેધયયાનમયા	ંલશેો.

કેટલયાક	પ્રશ્નો	તમન	ેફકરયાનયા	કોઈ	રેખયાદંકત	ભયાગ	તરફ	ર્ોરી	જશ.ે	અનય	પ્રશ્નો	તમન	ેફકરયામયા	ંકોઈ	સર્યાન	તરફ	ર્ોરશ	ેઅર્િયા	તમને	
પૂરયા	ફકરયા	વિશ	ેવિચયાર	કરિયા	મયાટ	ેકહેશે.

ર્રેક	ફકરો	િયાચંયયા	પછી,	ર્રેક	પ્રશ્નનો	જિયાબ	પ્સરં્	કરો	કે	જે	ફકરયામયા	ંલખેનની	ગણુિત્યાન	ેિધ	ુઅ્સરકયારક	રીત	ેબહેતર	બનયાિ	ેછે	
અર્િયા	જે	ફકરયાન	ેમયાનક	લખેન	અગં્જેીનયા	શ્સદ્ધયાતંોન	ેઅનરુૂપ	બનયાિ	ેછે.	ઘણયા	પ્રશ્નોમયા	ં"કોઈ	ફેરફયાર	નહીં"	વિકલ્પ	શયામલે	નર્ી.	
જો	તમન	ેલયાગ્ંુ	હોય	કે	ફકરયાનયા	્સબંવંધત	વિભયાગન	ેજેમ	છે	તમે	છોડી	રે્િો	એ	શ્ષે્ઠ	વિકલ્પ	છે	તો	ત	ેવિકલ્પ	પ્ંસર્	કરો.

2.2.3	 વિભયાગ	3:	ગણણતની	ક્સોટી	–	કોઈ	કેલ્ક્ુલેટર	નહીં

વિભયાગ	3	મયાટનોે 	મયાનક	્સમય	25 પમપનટ	છે,	જેમયા	ંવિભયાગનયા	અંતે	5-પમપનટનો પ્વિામ	છે.	જો	તમે	મંજૂર	સર્યાન	
પર	ટસેટ	આપી	રહયા	ંહોિ,	તો	તમયારો	્સમય	અન	ેવિરયામ	અલગ	હોઈ	શકે	છે.	કૃપયા	કરીન	ેતમયારયા	હનરીક્ષક	દ્યારયા	િચંયાતી	
ઘોષણયાઓ	ધયયાનપૂિ્ણક	્સયાંભળો.	ટસેટ	બુકનયા	દર્શયાહનર્મેશોનો	અનુિયાર્	એ	અનુિયાદર્ત	બોલયાયેલયા	દર્શયાહનર્મેશો	પ્રમયાણે	
રે્ખયાય	છે.

ર્રેક	વયસકત	તૈયયાર	હોય,	તો	તમયારયા	હનરીક્ષક	કહેશે:

	 એકિયાર	શરૂ	કરી	લેિયા	પર,	તમયારી	પયા્સે	વિભયાગ	3,	ગણણતની	કેલ્ક્ુલેટર	વિનયાની	ટસેટ	પર	કયામ	કરિયા	મયાટ	ે
25	વમહનટનો	્સમય	હશે.	આ	વિભયાગ	્સમયાપત	ર્ઈ	જિયા	પર	અમ	ે5-વમહનટનો	વિરયામ	લઈશું.
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જો	કે	આ	મેર્	ટસેટનો	એક	ભયાગ	છે,	પરં્ુ	તમન	ેએક	કેલ્કુ્લેટરનો	ઉપયોગ	કરિયાની	પરિયાનગી	નર્ી	જયયાં	
સુધી	તમને	ચયાર-ફનકશન	કેલ્ક્ુલેટરનો	ઉપયોગમયંા	કરિયાની	પરિયાનગી	ન	મળી	હોય.	અનયર્યા,	કૃપયા	કરીને	તમયારયા	
કેલ્ક્ુલેટરને	તમયારયા	ડસેકની	નીચે	રયાખો.

તમયારી	ટસેટ	બુકમયાં	તમે	જયયાં	તમયારં	જિયાબ	પત્રક	ર્યાખલ	કરુું	છે	તે	પૃષ્ઠ	ખોલો.	તમયારયા	જિયાબ	પત્રક	પરનયા	પૃષ્ઠ	
3	પર	વિભયાગ	3	જુઓ	(અર્િયા	જો	તમ	ેમોટયા-બલોકિયાળયા	જિયાબ	પત્રકનો	ઉપયોગ	કરી	રહયાં	હોિ	તો	પૃષ્ઠ	13).	
તમયારયા	જિયાબ	પત્રક	અને	ટસેટ	બુકને	તમયારયા	ડસેક	પર	રયાખો.	પૃષ્ઠો	પયાછળ	િયાળશો	નહીં.	તમયારયા	જિયાબોન	ેરિમયાંદકત	
ખયાલી	જગયયામયાં	મયાક્ડ 	કરિયાની	ખયાતરી	કરો,	કે	જે	વિભયાગ	3	મયાં	્ંસખયયાતમક	ટસેટનયા	પ્રશ્નોન	ેઅનુરૂપ	છે.	તમયારી	
ટસેટ	બુકમયાં	વિદ્યાર્થી-હનરમિંત	જિયાબો	લેબલ	ધરયાિતયંા	પ્રશ્નોનયા	તમયારયા	જિયાબોન	ેકેિી	રીત	ેવગ્ડ	કરિયા	તે	મયાટનેયા	
દર્શયાહનર્મેશો.	આ	પ્રશ્નોનયા	જિયાબ	નયાનયા	હોઈ	શકે	છે	પરં્ુ	4	અક્ષરર્ી	િધુ	હોઈ	શકતયા	નર્ી.

જો	તમે	્સમય	પૂરો	ર્િયાની	પહેલયાં	્સમયાપત	કરી	લો	છો,	તો	તમ	ેઆ	વિભયાગનયા	તમયારયા	કયાય્ણને	તપયા્સી	શકો	છો,	
પરં્ુ	તમે	કોઈપણ	અનય	વિભયાગ	પર	જઈ	શકતયાં	નર્ી.

હિે,	કૃપયા	કરીને	તમયારી	ટસેટ	બુકમયાં	વિભયાગ	3	પર	જાઓ,	હનર્મેશો	િયાંચો	અને	કયાય્ણની	શરૂઆત	કરો.	્સમય	હિે	
શરૂ	ર્યાય	છે.

10	વમહનટ	પછી,	તમયારયા	પરીક્ષક	કહેશે:

	 આ	વિભયાગમયંા	તમયારી	પયા્સે	15	વમહનટનો	્સમય	બયાકી	છે.

20	વમહનટ	પછી,	તમયારયા	પરીક્ષક	કહેશે:

	 આ	વિભયાગમયંા	તમયારી	પયા્સે	5	વમહનટનો	્સમય	બયાકી	છે.

બરયાબર	25	વમહનટ	પછી,	તમયારયા	પરીક્ષક	કહેશે:

	 કયામ	બંધ	કરો	અને	તમયારી	પેસન્સલને	નીચે	મૂકી	ર્ો.

તમયારયા	જિયાબ	પત્રકને	તમયારી	ટસેટ	બુકમયાં	તે	પૃષ્ઠ	પર	રયાખો	જયયાં	તમ	ેકયામ	કરિયાનું	બંધ	કરુું	છે.	તમયારી	ટસેટ	બુક	
બંધ	કરો.

હિે	તમયારી	પયા્સે	વિરયામનો	ર્ોડો	્સમય	હશે.	વિરયામ	ર્રવમયયાન	ક્સોટીનયા	પ્રશ્નોની	ચચયા્ણ	કરિી	નહીં	અર્િયા	પરિયાનગી	
િગર	પરીક્ષયા	ખંડ	છોડિો	નહીં.

અમે	બરયાબર	5	વમહનટમયાં	ફરી	ક્સોટી	શરૂ	કરીશું.

2.2.3.1	 બ્કે	ર્રવમયયાન

વિરયામનયા	અંતે,	તમયારયા	હનરીક્ષક	કહેશે:

	 તમયારી	બેઠક	લો.	જયયાં	સુધી	હંુ	તમને	ટસેટ	બુક	ખોલિયાનું	ન	કહંુ	તયયાં	સુધી	ખોલશો	નહીં.
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2.2.3.2	 વિભયાગ	3	ક્સોટી	પુસસતકયાનયા	હનર્મેશો

નીચે	આપેલ	અનુિયાર્	એ	તમયારી	ક્સોટી	પુસસતકયાનયા	વિભયાગ	3	ની	શરૂઆતમયાં	રહેલ	હનર્મેશોનું	અનુિયાર્	છે.

25 પમપનટ, 17 પ્રશ્ો (માનક રમ્ય)

આ પ્વભાગમાં િહરેલ પ્રશ્ોના જ્વાબ આિ્વા માટરે તમાિી જ્વાબ શીટના પ્વભાગ 3 િિ જાઓ.

પનર્દેશો
પ્રશ્ો 1-13 માટ,	ર્રક	્સમસયયાને	હલ	કરો,	પ્રર્યાન	કરલી	વિકલ્પો	મયાર્ી	શ્ષ્ઠ	જિયાબ	પ્સર્	કરો	અને	તમયારયા	જિયાબ	પત્રક	પર	્સંબંવધત	
બબલ	ભરો.	પ્રશ્ો 14-17 માટ,	ર્રક	્સમસયયાને	ઉકલો	અને	જિયાબ	શીટ	પર	રહલ	વગ્ડમયા	તમયારો	જિયાબ	ર્યાખલ	કરો.	વગ્ડમયા	તમયારયા	
જિયાબો	કિી	રીતે	ર્યાખલ	કરિયા	તે	વિશે	કપયા	કરીને	પ્રશ્ન	14	પહલયા	આપેલયા	હનર્શોનો	્સર્ભ્ણ	લો.	તમે	સરિચ	િક	મયાટ	તમયારી	ક્સોટી	
પુસસતકયામયા	રહલ	કોઈપણ	ઉપલબધ	જગયયાનો	ઉપયોગ	કરી	શકો	છો.

રે ે ે ં ે ં
રે ે ે ે ં ં

ે ૃ ે ં મે ં ે ્ડ ે
ં ે

નોંધ
1. કેલ્ક્ુલેટરનયા	ઉપયોગની	મંજૂિી નથી.
2. ઉપયોગમયાં	લેિયાયેલ	તમયામ	ચલ	અને	પર્યાિવલઓ	િયાસતવિક	્સંખયયાઓને	રજૂ	કરે	છે	જયયાં	સુધી	અનયર્યા	સૂચિેલ	ન	હોય.
3. આ	ક્સોટીમયાં	આપિયામયાં	આિેલ	આકૃવતઓ	સકેલ	પર	તૈયયાર	કરિયામયાં	આિે	છે	જયયાં	સુધી	અનયર્યા	સૂચિેલ	ન	હોય.
4. બધી	આકૃવતઓ	એક	્સપયાટી	પર	રહે	છે	જયયાં	સુધી	અનયર્યા	સૂચિેલ	ન	હોય.
5. જયયાં	સુધી	સૂચિિયામયાં	ન	આિે	તયયાં	સુધી,	આપેલ	વિધેય	f નો	ડોમેન	એ	બધી	િયાસતવિક	્સંખયયાઓ	x  નો	ગણ	છે,	જે	મયાટ	ેf(x)

એક	િયાસતવિક	્ંસખયયા	છે.

રંર્ભ્ણ

િ્ુ્ણળમયાં	ચયાપનયા	અંશની	્સંખયયા	360	છે.
િ્ુ્ણળમયાં	ચયાપની	રેદડઅન્સની	્ંસખયયા	2𝜋 છે.
વત્રકોણનયા	કોણનયા	અંશમયાં	મયાપનો	્સરિયાળો	180	છે.
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પનર્દેશો

14-17 પ્રશ્ો માટરે,	્સમસયયાને	ઉકેલો	અને	જિયાબ	
પત્રક	પર	નીચે	િણ્ણવયયાં	મુજબ	તમયારયા	જિયાબને	વગ્ડમયંા	
ર્યાખલ	કરો

1. આિશયક	ન	હોિયા	છતયાં,	સૂચિિયામયાં	આિે	છે	કે	તમ	ે
બબલને	ચોક્ક્સપણે	ભરિયામયાં	મર્ર્	મયાટ	ેકૉલમ્સની	
ટોચ	પર	રહેલ	બૉક્સમયા	ંતમયારો	જિયાબ	લખો.	બબલને	
યોગય	રીતે	ભરિયા	પર	જ	તમને	રેિદડટ	પ્રયાપત	ર્શે.

2. કોઈપણ	કૉલમમયાં	કોઈ	એકર્ી	િધુ	બબલને	વચદનિત	
કરિયા	નહીં.

3. કોઈ	પ્રશ્નનો	નકયારયાતમક	જિયાબ	નર્ી.

4. કેટલયાક	પ્રશ્નોમયાં	એક	કરતયાં	િધુ	્સયાચયા	જિયાબ	હોઈ	
શકે	છે.	આિયા	દકસ્સયામયાં,	વગ્ડમયાં	ફકત	એક	જ	જિયાબ	
આપો.

5. 1પમશ્ર નંબિો	જેમ	કે	3 	ને 3.5	અર્િયા	7/2	જટલયા	
2

ે

હોિયા	જોઈએ.	(જો	 	વગ્ડમયંા	ર્યાખલ	ર્યાય,	

31 1તો	તેન	ંુ ,	નહીં	3 તરીકે	અર્ઘટન્ણ 	કરિયામયા	ંઆિશ.ે)
2 2  

6. ર્શાંશ જ્વાબો:	જો	તમે	વગ્ડમયાં	આિી	શકે	તેનયા	કરતયાં	
િધુ	અંકોનો	ર્શયાંશ	જિયાબ	મેળિો	છો,	તો	તે	શૂનયયાંત	
અર્િયા	કયાપિયામયાં	આિી	શકે	છે,	પરં્ુ	તેણે	્સંપૂણ્ણ	
વગ્ડને	ભરિયાનું	રહેશે.

7 જ્વાબ:  જ્વાબ: 2.5
12

2ચગ્્ડ  માટની ્્વીકા્ય્ણ િીત છ:
3

રે રે

જ્વાબ: 201 – કા તો સ્થપત રાિી છું રે

નોંધ:
તમ	ેતમયારયા	જિયાબો	કોઈપણ	
કૉલમમયાં	શરૂ	કરી	શકો	છો,	
જગયયા	અન્ુસયાર.	તમને	જરૂર	
ન	હોય	ત	ેકૉલમ્સ	ખયાલી	
છોડિયા	જોઈએ.
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2.2.4	 વિભયાગ	4:	ગણણતની	ક્સોટી	–	કેલ્ક્ુલેટર

વિભયાગ	4	મયાટનોે 	મયાનક	્સમય	45 પમપનટ	છે.	જો	તમે	મંજૂર	સર્યાન	પર	ટસેટ	આપી	રહયાં	હોિ,	તો	તમયારો	્સમય	
અને	વિરયામ	અલગ	હોઈ	શકે	છે.	કૃપયા	કરીને	તમયારયા	હનરીક્ષક	દ્યારયા	િંચયાતી	ઘોષણયાઓ	ધયયાનપૂિ્ણક	્સયાંભળો.	ટસેટ	
બુકનયા	દર્શયાહનર્મેશોનો	અનુિયાર્	એ	અનુિયાદર્ત	બોલયાયેલયા	દર્શયાહનર્મેશો	પ્રમયાણે	રે્ખયાય	છે.

વિદ્યાર્થીઓ	તૈયયાર	હોય	તયયારે	તમયારયા	હનરીક્ષક	કહેશે:

	 આ	ક્સોટીનો	અંવતમ	વિભયાગ	છે—તમ	ેલગભગ	પૂણ્ણ	કરી	લીધું	છે!	એકિયાર	શરૂ	કરી	લિેયા	પર,	તમયારી	પયા્ેસ	
વિભયાગ	4,	કેલ્કુ્લેટર	્સયાર્ે	ગણણતની	ક્સોટી	પર	કયામ	કરિયા	મયાટ	ે45	વમહનટનો	્સમય	હશે.

આ	વિભયાગ	મયાટ	ેતમે	તમયારયા	કેલ્કુ્લેટરનો	ઉપયોગ	કરી	શકો	છો;	કૃપયા	કરીન	ેહિે	તમયારયા	ડસેકટૉપ	પર	તમયારયા	
કેલ્ક્ુલેટરને	મૂકો.	કેલ્કુ્લેટરનો	ઉપયોગ	કરતી	િખતે,	કૃપયા	કરીને	આ	હનર્મેશોનું	પયાલન	કરો:	

•	 તેને	તમયારયા	ડસેક	પર	મૂકી	ર્ો	અર્િયા	તેન	ેપકડી	રયાખો	જેર્ી	અનય	વિદ્યાર્થીઓ	તમયારયા	કયાય્ણને	જોઈ	ન	શકે.
•	 બીજા	કોઈની	્સયાર્ે	તમયારયા	કેલ્ક્ુલેટરન	ેશેર	અર્િયા	અર્લયાબર્લી	કરશો	નહીં.
•	 જો	તમે	બેકઅપ	કેલ્કુ્લેટર	અર્િયા	બેટરી	લયાવયયાં	હોિ,	તો	તેમન	ેતમયારયા	ડસેકની	નીચ	ેફલોર	પર	રયાખો.
•	 જો	તમયારં	કેલ્કુ્લટેર	ઠીકર્ી	કયામ	નયા	કરે	અને	તમયારી	પયા્ેસ	બટેરી	અર્િયા	બેકઅપ	કૅલ્કુ્લેટર	હોય,	તો	તમયારો	

હયાર્	ઉઠયાિો.	હંુ	તમન	ેમર્ર્	કરિયા	મયાટ	ેઆિીશ.	જો	તમયારી	પયા્સ	ેબેકઅપ	નર્ી,	તો	ક્સોટી	ચયાલુ	રયાખો.	ગણણતનયા	
બધયા	પ્રશ્નોનો	જિયાબ	કેલ્ક્લુટેર	વિનયા	આપી	શકયાય	છે.

તમયારી	ટસેટ	બુકમયાં	તમે	જયયાં	તમયારં	જિયાબ	પત્રક	ર્યાખલ	કરુું	છે	તે	પૃષ્ઠ	ખોલો.	તમયારયા	જિયાબ	પત્રક	પરનયા	પૃષ્ઠ	
3	પર	વિભયાગ	4	જુઓ	(અર્િયા	જો	તમ	ેમોટયા-બલોકિયાળયા	જિયાબ	પત્રકનો	ઉપયોગ	કરી	રહયાં	હોિ	તો	પૃષ્ઠ	16).	
તમયારયા	જિયાબ	પત્રક	અને	ટસેટ	બુકને	તમયારયા	ડસેક	પર	રયાખો.	પૃષ્ઠો	પયાછળ	િયાળશો	નહીં.	તમયારયા	જિયાબોન	ેરિમયાંદકત	
ખયાલી	જગયયામયાં	મયાક્ડ 	કરિયાની	ખયાતરી	કરો,	કે	જે	વિભયાગ	4	મયાં	્ંસખયયાતમક	ટસેટનયા	પ્રશ્નોન	ેઅનુરૂપ	છે.	તમયારી	
ટસેટ	બુકમયાં	Student-Produced Responses	(વિદ્યાર્થી-હનરમિંત	જિયાબો)	લેબલ	ધરયાિતયાં	પ્રશ્નોનયા	તમયારયા	
જિયાબોને	કેિી	રીતે	વગ્ડ	કરિયા	તે	મયાટનેયા	દર્શયાહનર્મેશો.	આ	પ્રશ્નોનયા	જિયાબ	નયાનયા	હોઈ	શકે	છે	પરં્ુ	4	અક્ષરર્ી	િધ	ુ
હોઈ	શકતયા	નર્ી.

જો	તમે	્સમય	પૂરો	ર્િયાની	પહેલયાં	્સમયાપત	કરી	લો	છો,	તો	તમ	ેઆ	વિભયાગનયા	તમયારયા	કયાય્ણને	તપયા્સી	શકો	છો,	
પરં્ુ	તમે	કોઈપણ	અનય	વિભયાગ	પર	જઈ	શકતયાં	નર્ી.

હિે,	કૃપયા	કરીને	તમયારી	ટસેટ	બુકમયાં	વિભયાગ	4	પર	જાઓ,	હનર્મેશો	િયાંચો	અને	કયાય્ણની	શરૂઆત	કરો.	્સમય	હિે	
શરૂ	ર્યાય	છે.

20	વમહનટ	પછી,	તમયારયા	પરીક્ષક	કહેશે:

	 આ	વિભયાગમયંા	તમયારી	પયા્સે	25	વમહનટનો	્સમય	બયાકી	છે.

40	વમહનટ	પછી,	તમયારયા	પરીક્ષક	કહેશે:

	 આ	વિભયાગમયંા	તમયારી	પયા્સે	5	વમહનટનો	્સમય	બયાકી	છે.

બરયાબર	45	વમહનટ	પછી,	તમયારયા	પરીક્ષક	કહેશે:

	 કયામ	બંધ	કરો	અને	તમયારી	પેસન્સલને	નીચે	મૂકી	ર્ો.

તમયારી	જિયાબ	શીટ	બંધ	કરો	જેર્ી	પૃષ્ઠ	1	ટોચ	પર	રહે.	તમયારી	ક્સોટી	પુસસતકયાને	બંધ	કરો	અન	ેતેન	ેતમયારી	
જિયાબની	શીટની	ટોચ	પર	મૂકો.
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અણભનંર્ન—તમે	હમણયાં	જ	ક્સોટી	્સમયાપત	કરી!	હંુ	તમન	ેબરતરફ	ન	કરી	ર્ઉં	તયયાં	સુધી	કૃપયા	કરીને	તમયારી	જગયયા	
પર	બે્સી	રહો.

2.2.4.1	 વિભયાગ	4	ક્સોટી	પુસસતકયાનયા	હનર્મેશો

નીચે	આપેલ	અનુિયાર્	એ	તમયારી	ક્સોટી	પુસસતકયાનયા	વિભયાગ	4	ની	શરૂઆતમયાં	રહેલ	હનર્મેશોનું	અનુિયાર્	છે.

45 પમપનટ, 31 પ્રશ્ો (માનક રમ્ય)

આ પ્વભાગમાં િહરેલ પ્રશ્ોના જ્વાબ આિ્વા માટરે તમાિી જ્વાબ શીટના પ્વભાગ 4 િિ જાઓ.

પનર્દેશો
પ્રશ્ો 1-27 માટ,	ર્રક	્સમસયયાને	હલ	કરો,	પ્રર્યાન	કરલી	વિકલ્પો	મયાર્ી	શ્ષ્ઠ	જિયાબ	પ્સર્	કરો	અને	તમયારયા	જિયાબ	પત્રક	પર	્સંબંવધત	
બબલ	ભરો.	પ્રશ્ો 28–31 માટ,	ર્રક	્સમસયયાને	ઉકલો	અને	જિયાબ	શીટ	પર	રહલ	વગ્ડમયા	તમયારો	જિયાબ	ર્યાખલ	કરો.	વગ્ડમયા	તમયારયા	
જિયાબો	કિી	રીતે	ર્યાખલ	કરિયા	તે	વિશે	કપયા	કરીને	પ્રશ્ન	28	પહલયા	આપેલયા	હનર્શોનો	્સર્ભ્ણ	લો.	તમે	સરિચ	િક	મયાટ	તમયારી	ક્સોટી	
પુસસતકયામયા	રહલ	કોઈપણ	ઉપલબધ	જગયયાનો	ઉપયોગ	કરી	શકો	છો.

રે ે ે ં ે ં
રે ે ે ે ં ં

ે ૃ ે ં મે ં ે ્ડ ે
ં ે

નોંધ
1. કેલ્ક્ુલેટરનો	ઉપયોગ	કરિયાની	િિ્વાનગી છરે.
2. ઉપયોગમયંા	લેિયાયેલ	તમયામ	ચલ	અન	ેપર્યાિવલઓ	િયાસતવિક	્સંખયયાઓને	રજૂ	કરે	છે	જયયાં	સુધી	અનયર્યા	સૂચિેલ	ન	હોય.
3. આ	ક્સોટીમયાં	આપિયામયાં	આિેલ	આકૃવતઓ	સકેલ	પર	તૈયયાર	કરિયામયાં	આિે	છે	જયયાં	સુધી	અનયર્યા	સૂચિેલ	ન	હોય.
4. બધી	આકૃવતઓ	એક	્સપયાટી	પર	રહે	છે	જયયાં	સુધી	અનયર્યા	સૂચિેલ	ન	હોય.
5. જયયાં	સુધી	સૂચિિયામયાં	ન	આિે	તયયાં	સુધી,	આપેલ	વિધેય	f  નો	ડોમેન	એ	બધી	િયાસતવિક	્સંખયયાઓ	x નો	ગણ	છે,	જે	મયાટ	ેf(x)	એક	

િયાસતવિક	્સંખયયા	છે.

રંર્ભ્ણ

િ્ુ્ણળમયા	ચયાપનયા	અંશની	્સંખયયા	360	છે.ં

િ્ુ્ણળમયા	ચયાપની	રદડઅન્સની	્સંખયયા	2𝜋 છે.ં ે

વત્રકોણનયા	કોણનયા	અંશમયા	મયાપનો	્સરિયાળો	180	છે.ં
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પનર્દેશો

28-31 પ્રશ્ો માટરે,	્સમસયયાને	ઉકેલો	અને	જિયાબ	
પત્રક	પર	નીચે	િણ્ણવયયાં	મુજબ	તમયારયા	જિયાબને	વગ્ડમયંા	
ર્યાખલ	કરો

1. આિશયક	ન	હોિયા	છતયાં,	સૂચિિયામયાં	આિે	છે	કે	તમ	ે
બબલને	ચોક્ક્સપણે	ભરિયામયાં	મર્ર્	મયાટ	ેકૉલમ્સની	
ટોચ	પર	રહેલ	બૉક્સમયા	ંતમયારો	જિયાબ	લખો.	બબલને	
યોગય	રીતે	ભરિયા	પર	જ	તમને	રેિદડટ	પ્રયાપત	ર્શે.

2. કોઈપણ	કૉલમમયાં	કોઈ	એકર્ી	િધુ	બબલને	વચદનિત	
કરિયા	નહીં.

3. કોઈ	પ્રશ્નનો	નકયારયાતમક	જિયાબ	નર્ી.

4. કેટલયાક	પ્રશ્નોમયાં	એક	કરતયાં	િધુ	્સયાચયા	જિયાબ	હોઈ	
શકે	છે.	આિયા	દકસ્સયામયાં,	વગ્ડમયાં	ફકત	એક	જ	જિયાબ	
આપો.

15. પમશ્ર નંબિો	જેમ	કે	3 	ને 3.5	અર્િયા	7/2 જટલયા	
2

ે

હોિયા	જોઈએ.	(જો	 	વગ્ડમયંા	ર્યાખલ	ર્યાય,	

31 1તો	તેનુ	ં ,	નહીં	3 તરીકે	અર્્ણઘટન	કરિયામયંા	આિશ.ે)
2 2  

6. ર્શાંશ જ્વાબો:	જો	તમે	વગ્ડમયાં	આિી	શકે	તેનયા	કરતયાં	
િધુ	અંકોનો	ર્શયાંશ	જિયાબ	મેળિો	છો,	તો	તે	શૂનયયાંત	
અર્િયા	કયાપિયામયાં	આિી	શકે	છે,	પરં્ુ	તેણે	્સંપૂણ્ણ	
વગ્ડને	ભરિયાનું	રહેશે.

7 જ્વાબ:  જ્વાબ: 2.5
12

2ચગ્્ડ  માટની ્્વીકા્ય્ણ િીત છ:
3

રે રે

જ્વાબ: 201 – કા તો સ્થપત રાિી છું રે

નોંધ:
તમ	ેતમયારયા	જિયાબો	કોઈપણ	
કૉલમમયાં	શરૂ	કરી	શકો	છો,	
જગયયા	અન્ુસયાર.	તમને	જરૂર	
ન	હોય	ત	ેકૉલમ્સ	ખયાલી	
છોડિયા	જોઈએ.
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3	 ટસેટ	પછી
3.1	 કયાઢી	નયાખવું

3.1.1	 ટસેટ	બુક્સ	અને	અનય	ટસેટ	્સયામગ્ી	એકવત્રત	કરવું

ર્રેક	વયસકત	તૈયયાર	હોય,	તો	તમયારયા	હનરીક્ષક	કહેશે:

	 હિે	હંુ	તમયારી	ક્સોટી	પુસસતકયાઓને	એકવત્રત	કરીશ.	કૃપયા	કરીન	ેતમયારયા	ડસેક	પર	તમયારયા	જિયાબ	પત્રકન	ે્સીધું	રયાખો	
અને	શયાંવતર્ી	બ્ેસો.

MP3	અર્િયા	ATC	િપરયાશકતયા્ણઓને,	તમયારયા	હનરીક્ષક	કહેશે:

	 હિે	હંુ	તમયારી	ફલેશ	ડ્યાઇવ્સ	એકવત્રત	કરીશ.

3.1.2	 ્સમયાપત	કરો

તમયામ	વિદ્યાર્થીઓને,	હનરીક્ષક	કહેશે:

	 જો	તમયારી	પયા્સે	હજી	પણ	તમયારયા	જિયાબપત્રક	પર	ભરિયા	મયાટ	ેવયસકતગત,	્સૌર્ી	નજીિી	મયાહહતી	છે,	તો	કૃપયા	
કરીને	તમયારયા	ડસેક	પર	તમયારયા	જિયાબપત્રકને	મુકો.	જયયારે	હંુ	અનય	વિદ્યાર્થીઓન	ેબહયાર	કરં	તયયારે	શયાંવતર્ી	બે્સો	
અને	જિયાબપત્રક	પર	કંઇક	લખશો	નહીં.	ર્ોડીિયારમયંા	હંુ	તમયારયા	જિયાબપત્રકન	ેપૂણ્ણ	કરિયામયંા	તમયારી	્સહયાય	કરીશ.	

3.1.3	 જિયાબ	પત્રકો	એકવત્રત	કરવું

બધયા	વિદ્યાર્થીઓને,	કહો:

	 જો	તમે	તમયારી	જિયાબપત્રક	પરની	અંગત,	નજીિી	મયાહહતી	પૂણ્ણ	કરી	લીધી	છે,	તો	તમયારયા	જિયાબપત્રકન	ેતમયારયા	
ડસેક	પર	્સીધું	મૂકો	જેર્ી	હંુ	તેને	એકવત્રત	કરી	પહેલયા	તેન	ેચકયા્સી	શકંુ.	હંુ	તમન	ેબરતરફ	ન	કરં	તયયાં	સુધી	કૃપયા	
કરીને	શયાંવતર્ી	બ્ેસો.

3.1.3.1	 વિદ્યાર્થીઓન	ેબહયાર	કરતયા	પહેલયા

છેિટ,ે	બધી	્સયામગ્ીઓ	આ	મયાટ	ેજિયાબર્યાર	છે,	તમયારયા	હનરીક્ષક	કહેશે:

	 બ્સ	ર્ોડીિયાર,	હંુ	તમને	જિયા	ર્ઈશ.	યયાર્	રયાખો:	તમયારે	કોઈપણ	્સંજોગોમયાં,	પરીક્ષયા	ખંડમયાંર્ી	કોઈપણ	ટસેટનયા	
પ્રશ્નો	લેિયા	અર્િયા	ઇમેઇલ,	ટકેસટ	્સંરે્શયા	અર્િયા	ઇનટરનેટ	્સહહત	કોઈપણ	મયાધયમર્ી	કોઈની	પણ	્સયારે્	તેમની	
ચચયા્ણ	કરિી	જોઈએ	નહીં.

જયયારે	તમયારયા	સકો્સ્ણ	ઉપલબધ	હોય	તયયારે	અન	ેતમયારી	્ંસપૂણ્ણ	સકોર	દરપોટ્ડ 	કેિી	રીતે	ઍક્સે્સ	કરવું	તે	વિશે	તમને	
જાણ	કરિયામયાં	આિશે.	તમે	તમયારયા	વિશશષ્ટ	પરીક્ષણ	પદરણયામોનયા	આધયારે	મફત,	વયસકતગત	કરેલ	SAT	પ્રેણકટ્સ	
મયાટ	ેKhan Academy	પણ	લલિંક	કરી	શકશો.
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(A)	જે	વિદ્યાર્થીઓનયા	પત્રકને	એકવત્રત	કરી	લીધયા	છે,	તમયારયા	પરીક્ષક	કહેશે:

	 આ	ટસેટનું	વયિસર્યાપન	હિે	પૂણ્ણ	ર્ઈ	ગરું	છે.	હંુ	તમન	ેબહયાર	ન	કરં	તયયાં	સુધી	કૃપયા	કરીન	ેતમયારી	જગયયા	પર	બે્સી	
રહો.	તે	્સમયે,	કૃપયા	કરીને	તમયારયા	્સયામયાનન	ેએકવત્રત	કરો,	તમયારયા	ઉપકરણોને	એકવત્રત	કરિયા	મયાટ	ેઆિો,	જો	કોઈ	
હોય,	અને	શયાંવતપૂિ્ણક	બહયાર	નીકળો.	કૃપયા	કરીન	ેધયયાનમયંા	રયાખો	કે	અનય	રૂમમયાં	વિદ્યાર્થીઓ	હજી	પણ	ટેસટ	આપી	
રહયાં	છે.	ફરી	અણભનંર્ન	અને	તમયારી	્સહભયાવગતયા	અન	ેતમયારયા	તમયામ	્સખત	પદરશ્મ	બર્લ	આભયાર.	

(B)	જે	વિદ્યાર્થીઓનયા	પત્રકને	એકવત્રત	કયયા્ણ	નર્ી,	તમયારયા	પરીક્ષક	કહેશે:

	 આ	ટસેટનુ	ંવયિસર્યાપન	હિ	ેપૂણ્ણ	ર્ઈ	ગરુ	ંછે.	તમયારો	મયાલ્સયામયાન	એકવત્રત	કરો	અન	ેશયાવંતપૂિ્ણક	રૂમર્ી	બહયાર	જાઓ.	
કૃપયા	કરીને	ધયયાનમયાં	રયાખો	કે	અનય	રૂમમયાં	વિદ્યાર્થીઓ	હજી	પણ	ટેસટ	આપી	રહયાં	છે.	ફરી	અણભનંર્ન	અન	ેતમયારી	
્સહભયાવગતયા	અને	તમયારયા	તમયામ	્સખત	પદરશ્મ	બર્લ	આભયાર.
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