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વિદ્યાર્થી મયાટેની નોંધ
•	 નીચે આપેલ, તમયારયા વનરીક્ષક મોટેર્ી િયાચંશે તે દિશયાવનિદેશોનો અનિુયાિ છે. આ અનિુયાદિત દિશયાવનિદેશો કિયાચ તમયારયા 

વનરીક્ષક મોટેર્ી િયાચં ેછે તેનો શબિશઃ અનિુયાિ નહીં હોય; તેમ છતયા,ં પ્રસ્તુ મયાદહતી સમયાન છે. તમયારયા વનરીક્ષક દ્યારયા જે 
િચંયાઈ રહુ ંછે તેનયા વિશે જો કોઈ પ્રશ્ન હોય, તો કૃપયા કરીને તમયારો હયાર્ ઉંચો કરો.

•	 જો તમયારે અનિુયાદિત ટેસટ પસુસતકયાની સચૂનયાઓનો સિંભ્ણ લેિયાની જરૂર હોય, તો તમે અનિુયાદિત બોલયાયેલ 
દિશયાવનિદેશો પછી િરેક ટેસટ વિભયાગનયા ંઅંતે તેમને શોધી શકો છો.

•	 તમે સમગ્ ટેસ્સટિંગ સમય િરવમયયાન આ િસતયાિેજને તમયારયા ડેસક પર રયાખી શકો છો, પરં્ ુટેસ્સટિંગ પછી વનરીક્ષકન ેતે 
પરત કરિો આિશયક છે.

•	 તમે સરેિચ પેપર મયાટે આ િસતયાિેજનો ઉપયોગ કરી શકશો નહીં.

•	 વિવિધ સમયે, તમયારયા વનરીક્ષક વિભયાગમયા ંબયાકી રહલે સમય,તેમ જ ઉણચત હોય તયયારે વિરયામની ઘોષણયા કરશે. જો 
તમે કોઈ મજૂંર સર્યાન િડે ટેસ્સટિંગ કરી રહયા ંહોિ, તો આ ઘોષણયાઓ આ અનિુયાદિત િસતયાિેજમયા ંસચૂીબદ્ધ સમય અને 
વિરયામોર્ી અલગ હોઈ શકે છે. કૃપયા કરીને તમયારયા વનરીક્ષક દ્યારયા િચંયાતી ઘોષણયાઓ ધયયાનપિૂ્ણક સયાભંળો.

•	 જો તમે કોઈ મજૂંર સર્યાન િડે ટેસ્સટિંગ કરી રહયા ંહોિ, તો તમયારયા સપુરિયાઇઝર તમને અંગે્જીમયા ંિધયારયાનયા દિશયાવનિદેશો 
આપી શકે છે.

•	 કેટલયાક દકસસયાઓમયા,ં તમયારયા રયાજય અર્િયા જીલ્લયા મયાટે જિયાબ પત્રકર્ી સબંવંધત અનનય સચૂનયાઓ અર્િયા નીવતઓ 
હોઈ શકે છે. તમયારયા જિયાબ પત્રક પર વયસકતગત મયાદહતીન ેકેિી રીતે પણૂ્ણ કરિી તે અંગેનયા તમયારયા વનરીક્ષક દ્યારયા 
અપયાતયા દિશયાવનિદેશોન ેકૃપયા કરીને સયાભંળો અને તેનુ ંઅનસુરણ કરો.

•	 ચોક્કસ મયાદહતી પર તમયારંુ ધયયાન િોરિયા મયાટે આ સમગ્ િસતયાિેજમયા ંઆઇકનસનો ઉપયોગ કરિયામયા ંઆવયો છે:

મહતિપણૂ્ણ મયાદહતી

તમયારયા સપુરિયાઇઝર દ્યારયા બોલયાયેલ દિશયાવનિદેશો

તમયારી ટેસટ પસુસતકયામયા ંમળેલયા દિશયાવનિદેશો

1 ટેસટ દિિસનયા દિશયાવનિદેશો
1.1 ટેસટ શરૂ ર્યાય તે પહલેયા

તમયારયા સપુરિયાઇઝર આ કહીને શરૂ કરશ:ે

 PSAT 8/9 િહીિટ પર સિયાગત છે. આ ટેસટ તમ ેસમગ્ શયાળયામયારં્ી જે પહલેયાર્ી જ શીખી ચકુ્યા છો તેનયા પર કેસ્નરિત 

કરશ.ે ત ેતમયારે મયાધયવમક શયાળયામયા ંશુ ંસધુયારિયાની જરૂર હોઈ શકે છે ત ેજોિયાની તક આપે છે. જો તમે વપ્રનટ કરેલ 

અનિુયાદિત દિશયાવનિદેશોનો ઉપયોગ કરી રહયા ંહોિ, તો હુ ંસચૂયાનયાઓ આપુ ંછ ંત ેસયાર્ ેઅનસુરિયા મયાટે હિે બકુલટે ખોલો.
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આપણે ટેસટ શરૂ કરીએ તે પહલેયા, હુ ંકેટલયાક અવધવનયમો અને સચૂનયાઓ િયાચંિયા જાઉં છ.ં કૃપયા કરીને 

ધયયાનપિૂ્ણક સયાભંળો અને કોઈપણ પ્રશ્નોને હુ ંતેનયા મયાટે પછૂ ંનહીં તયયા ંસધુી ઉભયા રહો.

આજનયા ટેસટ મયાટે, તમયારે તમયારયા જિયાબ પત્રકને ણચહ્નિત કરિયા મયાટે ફકત 2 નબંરની પેસનસલનો ઉપયોગ 

કરિયાનો હશે. મેકેવનકલ પેસનસલને અનમુવત નર્ી. કૃપયા કરીને જો તમયારી પયાસે 2 નબંરની પેસનસલ ન હોય 

તો હયાર્ ઉંચો કરો, હુ ંતમને એક આપીશ.

તે પછી તમયારયા સપુરિયાઇઝર તમને કહશે:ે

આ ટેસટ પર પોતયાની આિડત અને જ્યાન બતયાિિયાની સમયાન તક બધયા વિદ્યાર્થીઓ પયાસે હોિી જોઈએ. આ 

કયારણસર, કોઈને પણ અનણુચત લયાભ ન મળે તેની ખયાતરી કરિયા અહીં વનયમો લયાગ ુકરેલયા છે. જો કોઈપણ 

નીચેનયામયારં્ી કંઈપણ કરશે તો અમે તેને કયાઢી નયાખશુ ંઅને સકોર રિ કરીશુ:ં

•	 ટેસટ પર કોઈપણ પ્રકયારની મિિ લેિી અર્િયા આપિી

•	 ટેસટની શરૂઆત પહલેયા ટેસટ બકુમયા ંજોવું

•	 ખોટયા વિભયાગ પર કયાય્ણ કરવુ ંઅર્િયા ટેકસટ બકુ અર્િયા જિયાબ પત્રકનયા અગયાઉનયા અર્િયા ભયાવિ વિભયાગને જોવું

•	 સમય પરૂો ર્િયા પર જિયાબો ણચહ્નિત કરિયા

•	 ટેસટ િરવમયયાન અર્િયા તે પછી ટેસટ પ્રશ્નો અર્િયા જિયાબો કોઈની પણ સયારે્ શેર કરિયા

•	 ટેસ્સટિંગ રૂમમયારં્ી ટેસટ સયામગ્ીને દૂર કરિયાનો પ્રયયાસ કરિો

•	 ટેસ્સટિંગ િરવમયયાન અર્િયા વિરયામમયા ંફોન સદહત કોઈપણ અનયાવધકૃત ટેસ્સટિંગ સહયાયક સયાધનોનો ઉપયોગ કરિો

તમન ેઆ મયાટે પણ કયાઢી નયાખિયામયા ંઆિી શકે છે:

•	 ટેસ્સટિંગ િરવમયયાન ખયાવુ ંઅર્િયા પીવુ ં(વસિયાય કે એક સવુિધયા તરીકે આની મજૂંરી આપિયામયા ંઆિી 
હોય—અનયર્યા, ફકત વિરયામ િરવમયયામ જ ખયાિયા અને પીિયાની અનમુવત છે)

•	 અનય વિદ્યાર્થીઓને વિચણલત કરિયા અર્િયા કોઈપણ પ્રકયારે વિકે્ષપ પયાડિયાને કયારણે

•	 ટેસટ અર્િયા વિરયામ િરવમયયાન અવધકૃવત વસિયાય ણબસ્લ્ડિંગ છોડિી

મેં અતયયાર સધુી જે કહુ ંતેમયારં્ી કોઈપણ વિશે કોઈને પણ કોઈ પ્રશ્નો છે?

જો તમયારી શયાળયા વિદ્યાર્થીઓનયા ંવયસકતગત મયાલસયામયાનને એકવત્રત કરે છે, તો તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

આ સમયર્ી તમયારે તમયામ ફોન અર્િયા કોઈપણ અનય ઇલેકટ્ોવનક ઉપકરણો બધં કરિયા જોઈએ. જો કોઈની 

પયાસે હજી પણ કોઈપણ પ્રકયારનુ ંઇલેકટ્ોવનક ઉપકરણ હોય, તો કૃપયા કરીને એલયામ્ણ અક્ષમ કરો, તેને બધં કરો 

અને હમણયા ંમને પરત કરો તર્યા તે તમને ટેસટનયા અંતે પરત કરિયામયા ંઆિશે.

જો તમયારી શયાળયાએ વિદ્યાર્થીઓનયા અંગત સયામયાનનો સગં્હ કયયો ન હતો, તો તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

આ સમય,ે જો તમયારી પયાસ ેફોન અર્િયા અનય કોઈપણ ઇલેકટ્ોવનક ઉપકરણ તમયારયા કબજામયા ંહોય, તો તમયારે તનેયા 

એલયામ્ણ અક્ષમ કરિયા, પણૂ્ણપણે તને ેબધં કરિયા અન ેટેસટ પણૂ્ણ ર્યાય તયયા ંસધુી તને ેદૂર રયાખિયા આિશયક છે. કોઈપણ 

ઇલેકટ્ોવનક ઉપકરણ કે જે બધં કરયાયયા નહોતયા અન ેદૂર મકૂયાયયા નહોતયા ત ેએકવત્રત કરી શકયાય છે અન ેતપયાસનયા એક 

ભયાગ રૂપે તનેી સયામગ્ીની તપયાસ કરિયામયા ંઆિી શકે છે અન ેતમન ેટેસ્સટિંગમયારં્ી રિબયાતલ કરિયામયા ંઆિી શકે છે.
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જો તમે વિરયામમયા ંલેિયા મયાટે કોઈ નયાસતો અર્િયા પીણયા ંસયાર્ ેલયાવયયા ંહોિ, તો તેમને બહયાર કયાઢો અને હમણયા ંતમયારયા 

ડેસકની નીચે મકૂો. વિરયામ િરવમયયાન તમને તમયારયા બૅગમયારં્ી કંઈ લેિયાની અનમુવત હશ ેનહીં.

તમયામ બૅગસ બધં કરો અને તેમને ટેસટ પરૂો ર્ઈ જયયા તયયા ંસધુી તમયારયા ડેસકની નીચે રયાખો.

તે પછી તમયારયા સપુરિયાઇઝર તમને કહશે:ે

 હિે અમે ટેસટ શરૂ કરિયાની તૈયયારી કરીએ છીએ.

કૃપયા કરીને તમયારયા ડેસક પરર્ી તમયારી રબર સયાર્ેની 2 નબંરની પેસનસલ, મયાનય કેલ્ક્લુેટર અને કોઈપણ મયાનય 

ટેસ્સટિંગ ઉપકરણ વસિયાયની િરેક િસ્ ુદૂર કરો.

જો તમે કોઈ બૅકઅપ કેલ્ક્લુેટર અર્િયા િધયારયાની બૅટરી લયાવયયા ંહોિ, તો કૃપયા કરીને તેને તમયારયા ડેસક પર રયાખો. 

તમે ટેસટ અર્િયા વિરયામ િરવમયયાન કોઈપણ સમયે બીજા વિદ્યાર્થી સયાર્ ેકેલ્ક્લુેટર શેર કરી શકશો નહી.]

જયયારે તમયામ વિદ્યાર્થીઓ તૈયયાર હોય, તમયારયા સપુરિયાઇઝર કહશે:ે

 તમયારો આભયાર. જયયા ંસધુી હુ ંતપયાસ કરી લઉં અને ખયાતરી કરી લઉં કે િરેક જણ મયાનય કેલ્ક્લુેટરનો 

ઉપયોગ કરી રહયા ંહશે તયયા ંસધુી કૃપયા કરીને શયાવંતર્ી બેસો. 

1.1.1 જિયાબ પત્રકનુ ંવિતરણ 

વિદ્યાર્થીઓ તૈયયાર હોય તયયારે તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 હિે હુ ંતમને િરેકને તમયારંુ જિયાબ પત્રક આપુ ંછ.ં

મોટયા-બલોકનયા જિયાબ પત્રકોનો ઉપયોગ કરતયા વિદ્યાર્થીઓ મયાટે, તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 તમયારયા જિયાબો કેિી રીતે ણચહ્નિત કરિયા તે વિશે, કૃપયા કરીને તમયારયા જિયાબ પત્રકનયા પષૃ્ઠ 1 પરનયા 

દિશયાવનિદેશો િયાચંો. તમે બબલ્સને બિલે ચોરસને ણચહ્નિત કરતયા હશો અને પષૃ્ઠ નબંર હુ ંઘોષણયા કરંુ છ ં

તેનયાર્ી અલગ હશે. કોઈપણ સમયે તમને સહયાયતયાની જરૂર હોય તો તમયારો હયાર્ ઉંચો કરો.

તમયામ વિદ્યાર્થીઓને, વનરીક્ષક કહશે:ે

 કૃપયા કરીને તમયારયા જિયાબ પત્રક પર િેખયાય છે તે તમયારંુ કયાનનૂી નયામ અને જનમતયારીખ સયાચી છે તર્ી 

અનરુૂપ બબલ્સ યોગય રીતે ભરિયામયા ંઆિેલ છે તેની ખયાતરી કરિયા મયાટે તપયાસો. જો તમયારી પયાસે ખોટુ 

જિયાબ પત્રક હોય તો તમયારો હયાર્ ઉંચો કરો.
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વિદ્યાર્થીઓને તેઓનયા જિયાબ પત્રકોને પોપ્લેુટ કરિયા મયાટે, તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 ફીલ્ડ 1 મયા ંતમયારી કયાનનૂી અટક, તમયારંુ નયામ અને પવત/વપતયાનયા ંઆદ્યાક્ષરો સયાર્ે ભરિયાનુ ંશરૂ કરો. જો 

જગયયા, હયાઇફન અર્િયા એપોસટ્ોફી તમયારયા નયામનો એક ભયાગ હોય તો તે સયામેલ કરો. જો તમે તમયારી કયાનનૂી 

અટક વસિયાય કોઈ અનય નયામ સયામેલ ક્ુું હોય, તો તમયારો સકોર વિલણંબત ર્ઈ શકે છે. બૉકસેસમયા ંબધયા 

અક્ષરો કૅવપટલમયા ંલખો, તે પછી સબંવંધત બબલ્સને ભરો. ખયાતરી કરો કે િરેક ણચનિ ઘયાટંુ અને પણૂ્ણપણે 

બબલને ભર્ ુ ંહોય. જયયારે તમે સમયાપત કરી લો તયયારે જુઓ. શુ ંકોઈ પ્રશ્નો છે?

(A) ફીલ્ડ 2–4 મયાટે, જો તમયારયા કલયાસરૂમમયા ંવિદ્યાર્થીઓ હોય કે જેઓ તે જ શયાળયામયા ંઅભયયાસ કરતયા ન હોય, તો તમયારયા 
વનરીક્ષક કહશે:ે

 ફીલ્ડ 2 મયા.ં જો આ તે જ શયાળયા છે જેમયા ંતમે અભયયાસ કરો છો, તો "હયા" કહતેયા બબલ્સને ભરો અને ફીલ્ડ 3 મયા ં

તમયારી શયાળયાનુ ંનયામ અન ેસરનયામુ ંભરો. જો આ તમે વનયવમત રીતે અભયયાસ કરો છો તે શયાળયા નર્ી અને તમે 

હોમસકલૂનર્ી નર્ી, તો "નયા, હુ ંવનયવમત અભયયાસ કરંુ છ ંતે શયાળયા આ નર્ી" કહતેયા બીજા બબલને ભરો અને 

ફીલ્ડ 3 મયા ંતમયારી શયાળયાનુ ંનયામ અન ેસરનયામુ ંભરો. જો તમે હોમસકલૂર્ી છો, તો "નયા, હુ ંહોમસકલૂર્ી છ"ં 

કહતેયા ત્રીજા બબલને ભરો અને ફીલ્ડ 3 અર્િયા 4 મયા ંઅનય કોઈપણ મયાદહતી િયાખલ કરશો નહીં.

ફીલ્ડ 4 મયા,ં તમયારી શયાળયાનો કોડ િયાખલ કરો. જો તમે આ શયાળયામયા ંઅભયયાસ કરો છો, તો મેં રૂમની સયામે 

આપણી શયાળયાનો કોડ પોસટ કયયો છે. અનય કોઈપણને જરૂર હોય તો અનય શયાળયા કોડસ પણ સચૂીબદ્ધ છે. 

જો તમે હોમસકલૂર્ી છો, તો ફીલ્ડ 4 ને ખયાલી છોડો. જયયારે તમે સમયાપત કરી લો તયયારે જુઓ.

અર્િયા

(B) ફીલ્ડ 2–4 મયાટે, જો તમયારયા કલયાસરૂમમયા ંવિદ્યાર્થીઓ હોય કે જેઓ તમયારી શયાળયામયા ંઅભયયાસ કરતયા હોય, તો તમયારયા 
વનરીક્ષક કહશે:ે

 ફીલ્ડ 2 મયા,ં "હયા." કહતેયા બબલને ભરો અને ફીલ્ડ 3 મયા ંઆપણી શયાળયાનુ ંનયામ અને સરનયામુ ંિયાખલ કરો. 

ફીલ્ડ 4 મયા,ં શયાળયાનો કોડ િયાખલ કરો જે મેં રૂમની સયામે પોસટ કયયો છે.

(A) જો તમયારી શયાળયા વિદ્યાર્થી ID નબંરોનો ઉપયોગ કરતી હોય, તો ફીલ્ડ 5 મયાટે, તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 ફીલ્ડ 5 મયા,ં તમયારો વિદ્યાર્થી ઓળખયાણ નબંર લખો અને ભરો, ડયાબી બયાજુ પરનયા ંપ્રર્મ કૉલમર્ી શરૂ કરીને. 

જો તમયારયા ID નબંરમયા ંઅક્ષરો હોય, તો તેમને છોડી િો અને ફકત સખંયયાઓ િયાખલ કરો. જો તમે તમયારો 

વિદ્યાર્થી ID નબંર જાણતયા નર્ી તો તમયારો હયાર્ ઉંચો કરો. જયયારે તમે પણૂ્ણ કરી લો તયયારે જુઓ.

(B) જો તમયારી શયાળયા વિદ્યા્ણર્થી ID નબંરોનો ઉપયોગ કરતી નર્ી, તો ફીલ્ડ 5 મયાટે, તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 ફીલ્ડ 5 મયા ંકોઈ ણચનિ કરશો નહીં. 

ફીલ્ડ 6 મયાટે, તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 ફીલ્ડ 6 મયા ંતમયારયા િત્ણમયાન ગે્ડ સતરને ભરો.

ફીલ્ડ 7 મયાટે, તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 ફીલ્ડ 7 મયા ંયોગય બબલ ભરો.
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ફીલ્ડ 8 મયાટે, તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 ફીલ્ડ 8 મયા,ં તમયારયા જનમનયા ંમદહનયા મયાટે યોગય બબલ ભરો. તે પછી તમયારયા જનમનો દિિસ અને િષ્ણનયા ંછેલ્લયા 2 અંકો 

ભરો અન ેયોગય બબલ્સ ભરો. જો નબંર 10 કરતયા ઓછો હોય, તો કોઈપણ 2-અંકનયા ફીલ્ડ 0 ર્ી શરૂ કરિયાની જરૂર હશ.ે 

જો તમે મોટયા-બલોકિયાળયા જિયાબ પત્રકનો ઉપયોગ કરી રહયા ંહોિ, તો તમયારયા જનમનો મદહનો, દિિસ અને િષ્ણ ભરો.

1.1.2 ટેસટ બકુ વિતરણ
િરેક વયસકત તૈયયાર હોય, તો તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 હિે હુ ંતમને ટેસટ બકુસ આપિયા જાઉં છ.ં તમે તમયારી ટેસટ બકુ પ્રયાપત કરો તયયારે તેને ખોલશો નહીં. તેને 

ઉલટયાિો અને પયાછલયા કિરને િયાચંો. તેમયા ંટેસટ અને તમયારયા જિયાબોને યોગય રીતે કેિી રીતે ણચહ્નિત કરિયા 

તે વિશેની મહતિપણૂ્ણ મયાદહતી છે.

િરેક વયસકત તૈયયાર હોય, તો તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 તમયારંુ નયામ, શયાળયાનુ ંનયામ અને આ શયાળયાનો કોડ સપષટ રીતે તમયારી ટેસટ બકુની પયાછળ લખો. જો તમે ફલેશ 

ડ્યાઇિ પર MP3 અર્િયા ATC ફોમમેટનો ઉપયોગ કરી રહયા ંહોિ, તો તમયારે ખયાતરી કરિયાની જરૂર પડશે કે આ 

મયાદહતી તમયારયા ફલેશ ડ્યાઇિ પૅકેજજંગ પર પણ છે. જયયારે તમે સમયાપત કરી લો તયયારે જુઓ.

હિે તમયારયા જિયાબ પત્રકનયા ંપષૃ્ઠ 4 પર (અર્િયા જો તમે મોટયા-બલોકનયા જિયાબ પત્રકનો ઉપયોગ કરી રહયા ં

હોિ તો પષૃ્ઠ 7) આિો.

1.1.3 ટેસટ બકુની મયાદહતી અને પ્રમયાણીકરણ વિધયાનને પણૂ્ણ કરિયા િરવમયયાન
ફીલ્ડ A અને B મયાટે, તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 ફીલ્ડ A અને B ને તમયારયા જિયાબ પત્રકની પયાછળની બયાજુએ મેળિો (અર્િયા મોટયા-બલોકિયાળયા જિયાબ પત્રક 

પર પષૃ્ઠ 7). ફોમ્ણ કોડ અને ટેસટ ID તમયારયા ટેસટ બકુ (અર્િયા MP3 અને ATC ટેસટ ટેકસ્ણ મયાટે ફલેશ ડ્યાઇિ 

પૅકેજીંગ)ની પયાછળની બયાજુએ જેિયા િેખયાય છે બરયાબર તે જ તમયારયા જિયાબ પત્રક પરની ફીલ્ડ A અને B મયા ં

કૉવપ કરો. ફીલ્ડ A મયાટે, કૃપયા કરીને યોગય બબલ્સ પણ ભરો. જયયારે તમે સમયાપત કરી લો તયયારે જુઓ.

તમયામ વિદ્યાર્થીઓને, વનરીક્ષક કહશે:ે

 ફોમ્ણ કોડ અને ટેસટ ID સયાચી રીતે પણૂ્ણ કરિયામયા ંઆવયયા છે તનેી ખયાતરી કરિયા મયાટે ર્ોડો સમય લો. તમે તમયારયા 

જિયાબ પત્રક પર યોગય કોડસ િયાખલ કરો એ ખબૂ અગતયનુ ંછે. અનયર્યા, તમ ેસકોર પ્રયાપત કરી શકશો નહીં.

(A) જો તમયારી શયાળયા ટેસ્સટિંગ રૂમ કોડસનો ઉપયોગ કરે છે તો, ફીલ્ડ C મયાટે તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 ફીલ્ડ C મયા,ં મેં પોસટ કયયો છે તે ટેસ્સટિંગ રૂમ કોડ લખો; તે પછી બબલ્સ ભરો.

(B) જો તમયારી શયાળયા ટેસ્સટિંગ રૂમ કોડસનો ઉપયોગ કરતી નર્ી તો, ફીલ્ડ C મયાટે તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 કૃપયા કરીને ફીલ્ડ C ને ખયાલી છોડો.
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(A) ફીલ્ડ D મયાટે જો તમયારી શયાળયા િકૈલલ્પક કોડસનો ઉપયોગ કરે છે, તો તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 વિદ્યાર્થીઓ કે જે આ શયાળયામયા ંઅભયયાસ કરે છે, કૃપયા કરીને ફીલ્ડ D મયા,ં મેં તમયારયા મયાટે પોસટ કયયો છે નબંર 

િયાખલ કરો.

(B) ફીલ્ડ D મયાટે જો તમયારી શયાળયા િકૈલલ્પક કોડસનો ઉપયોગ કરતી નર્ી, તો તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 કૃપયા કરીને ફીલ્ડ D ને ખયાલી છોડો.

તમયામ વિદ્યાર્થીઓને, વનરીક્ષક કહશે:ે

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

સટેટમનેટ સયાઇન કરીન,ે તમ ેકોઈપણ વિવશષટ ટેસટ પ્રશ્ન કોઈની પણ સયાર્,ે ઈમલે, ટેસકટ સિેંશ, ઇનટરનટે પોસટ 

અર્િયા ઇનટરનટેનયા અનય ઉપયોગ સદહત સચંયારનયા ંકોઈપણ પ્રકયારમયા ંશરે ન કરિયા સમંત ર્યાઓ છો. આમ કરવુ ં

સકોર અમયાનયતયા અર્િયા અનય સભંવિત પ્રવતબધંમયા ંપદરણમી શકે છે. ઉપરયાતં, તમ ેસમંત ર્યાઓ છો કે તમયારી 

શયાળયાએ તમયારયા વિશ ેCollege Board ન ેપ્રિયાન કરેલ કોઈપણ મયાદહતી, College Board આ ટેસટર્ી સબંવંધત શકૈ્ષણણક 

સિેયાઓ પ્રિયાન કરિયા જેમ કે સકોર દરપોદટિંગ અન ેસકોલરવશપ પયાત્રતયા અન ેતકો મયાટે ત ેમયાદહતીન ેજાળિી શકે છે.

વિધયાન અને તમયારી સચૂનયાઓની બકુલટેમયાનંી મયાદહતી િયાચંો, ત ેપછી સત્યાિયાર િસતયાિેજ પર તમે કરશો તે રીતે 

તમયારંુ પરંુૂ નયામ લખીને સહી કરો. તમયારી સહીની નીચ,ે તમયારંુ નયામ લખો અને આજની તયારીખ િયાખલ કરો.

કૃપયા કરીને આ વિભયાગ ખયાતરીપિૂ્ણક પણૂ્ણ કરો. જો તમે તમયારયા નયામની સહી કરતયા નર્ી, તો તમયારો સકોર 

વિલણંબત ર્શે અર્િયા રિ ર્ઈ શકે છે.

તમે સમયાપત કરી લો તયયારે તમયારી પેસનસલ નીચે મકૂો.

િરેક જણ પ્રમયાણીકરણ વિધયાન પર હસતયાક્ષર કરી લે તે પછી તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 હિે તમયારયા કેલ્ક્લુેટસ્ણ અને િધયારયાની બૅટરીઝને તમયારી ડેસકની નીચે મકૂો. આ વિભયાગ મયાટે તમને તેની 

જરૂર પડશે નહીં.

ટેસટ િરવમયયાન, તમયારયા જિયાબ પત્રક અને ટેસટ બકુને તમયારી ડેસક પર સીધયા રયાખો. જો તમને તમયારયા જિયાબ 

પત્રક અર્િયા ટેસટ બકુમયા ંકંઈક ખોટુ જણયાય, જેમ કે કોઈ પષૃ્ઠ ખટૂ્ ુ ંહોય, તો તે સમયે તમયારયા હયાર્ ઉંચો 

કરો. તમયારી પ્રગવત તપયાસિયા મયાટે હુ ંસમગ્ રૂમમયા ંફરીશ. હુ ંટેસટ મયાટે આવધકયારીક સમય પણ રયાખીશ અને 

હુ ંસમયયાતંરે િરેક વિભયાગમયા ંતમયારી પયાસે કેટલો સમય બયાકી છે તે જણયાિીશ.

તમે સરેિચ કયાય્ણ મયાટે ટેસટ બકુનો ઉપયોગ કરી શકો છો, પરં્ ુતમયારે તમયારયા જિયાબો જિયાબ પત્રક પર ણચહ્નિત 

કરિયા આિશયક છે વસિયાય કે તમને તમયારી ટેસત બકુમયા ંણચહ્નિત કરિયાની મજૂંરી અપયાઈ હોય. સમય કૉલ 

કરિયામયા ંઆવયયા પછી, તમે તમયારયા જિયાબોને ટેસટ બકુમયારં્ી તમયારયા જિયાબ પત્રકમયા ંસર્યાનયાતંદરત કરી શકશો 

અર્િયા ખયાલી બબલ્સ ભરી શકશો નહીં.

જો ટેસ્સટિંગ પ્રદરિયયા વિશે તમને કોઈ પ્રશ્નો હોય તો કૃપયા કરીને હમણયા ંપછૂો. ટેસટનયા ંસયમ વિભયાગો િરવમયયાન 

હુ ંપ્રશ્નોનયા જિયાબ આપી શકીશ નહીં.



9

1.1.3.1 વિશષે ફોમમેટની સચૂનયાઓ

જો કોઈ વિદ્યાર્થી સરિયાઇબનો ઉપયોગ કરે છે, તો તમયારયા વનરીક્ષક સરિયાઇબને કહશે:ે

 કૃપયા કરીને આ સચૂનયાઓને અનસુરો:

•	 તમયારે ફકત વિદ્યાર્થી દડકટેટ કરે ત ેજ લખવુ ંઆિશયક છે.

•	 તમ ેવિદ્યાર્થીન ેએ રીતે સકેંત આપી શકશો નહીં જે કોઈ અલગ પ્રવતસયાિમયા ંપદરણમે.

•	 જો વિદ્યાર્થી કોઈ એિયા શબિનો ઉપયોગ કરે છે જેનયાર્ી તમે પદરણચત નર્ી અર્િયા તમે ત ેજાણતયા નર્ી, 
તો વિદ્યાર્થીન ેતેની જોડણી બતયાિિયા કહો.

સરિયાઇબનો ઉપયોગ કરતયા વિદ્યાર્થીને, તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 તમયારયા જિયાબો અને કોઈપણ સધુયારયાઓ, દડકટેટ ર્તયા ંજ તે રેકોડ્ણ કરિયામયા ંઆિશે. જો તમે તમયારયા કયાય્ણની 

સમીક્ષયા કરિયા મયાગંતયા હોિ, તો તમયારયા જિયાબો તમને િયાચંી સભંળયાિિયામયા ંઆિશે. શુ ંતમને કોઈ પ્રશ્નો છે?

િયાચકને, તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 જો તમે વિદ્યાર્થીને સ્સરિપટ િયાચંી સભંળયાિતયા હોિ, તો કૃપયા કરીને વિનતંી કરી હોય તેટલી િયાર પ્રશ્નો િયાચંો. 

સ્સરિપટમયા ંહોય ફકત તે જ િયાચંવુ ંમહતિપણૂ્ણ છે. સ્સરિપટમયા ંજે છે તેનયાર્ી ઉપર જઈને વિસતરણ પ્રિયાન કરશો 

નહીં, પછી ભલે વિદ્યાર્થી તે મયાટે પછેૂ તો પણ. જો કોઈ વિદ્યાર્થી બે્લ આકૃવતની પરુિણીનો ઉપયોગ કરે છે 

અને બે્લ િયાચંતયા ન હોય, તો તમે જરૂર પડિયા પર લેબલ્સ અને નબંરોને વનયવમત-પ્રકયારનયા પસુતકોમયા ં

સબંવંધત સર્યાનોમયા ંજોઈ શકો છો. શુ ંઆ પ્રદરિયયા વિશે તમને કોઈ પ્રશ્નો છે?

બે્લ ફોમમેટનો ઉપયોગ કરતયા વિદ્યાર્થીઓ મયાટે, તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 બ્ેલ ટેસટ ઘણી બકુસમયા ંવિભયાજીત છે. તમને એક સમયમયા ંએક બકુ આપિયામયા ંઆિશે. િયાચંન ટેસટ અને 

લેખન તર્યા ભયાષયા ટેસટ વનયવમત ગે્ડ 2 બે્લમયા ંછે. સમગ્ ટેસટ િરવમયયાન, િરેક પ્રશ્નને એકબીજાર્ી એક 

લયાઇન િડે અલગ કરિયામયા ંઆિે છે. િરેક પ્રશ્ન કોષ 1 મયા ંશરૂ ર્યાય છે, કોષ 5 મયા ંશરૂ ર્તયા રનઓિસ્ણ સયાર્ે. 

િરેક જિયાબનો વિકલ્પ કોષ 5 મયા ંશરૂ ર્તયા રનઓિર સયારે્ કોષ 3 મયા ંશરૂ ર્યાય છે.

િપરયાયેલ બે્લ પ્રકયાર ્વુનફયાઇડ ઇંલગલશ બ્ેલ (UEB) અને ગણણતની ટેસટ 1972 મયા ંસધુયારેલ નેમેર્ કોડ છે. 

બ્ેલ આકૃવતની પરુિણીમયા ંબે્લ ગણણતનયા ંસતૂ્રો અને ગણણતની ટેસટનયા ંબે વિભયાગો સયારે્ ઉપયોગમયા ંલેિયા 

મયાટેનયા ંદિશયાવનિદેશો છે.

જો તમે ઉપયોગમયા ંલેતયા હોિ તે િરેક પષૃ્ઠ પર, તમયારયા જિયાબોને રેકોડ્ણ કરિયા મયાટે બે્લ ઉપકરણનો 

ઉપયોગ કરો છો તો તમયારંુ પરંુૂ નયામ અને તમે જે વિભયાગ પર કયાય્ણ કરી રહયા ંછો તેનો નબંર લખો. પ્રશ્ન 

નબંર અને તમયારો જિયાબ લખો. તમયારયા જિયાબની પસિંગીઓને કેવપટલયાઇઝ કરિયાની જરૂર નર્ી.

શુ ંઆ પ્રદરિયયા વિશે તમને કોઈ પ્રશ્નો છે?

ATC ફોમમેટનો ઉપયોગ કરતયા ંતમયામ વિદ્યાર્થીઓને, તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 આજે તમે ટેસટનુ ંએક ફોમ્ણ લેશો જે તમયારયા સરિીન રીડર અર્િયા અનય સૉફટિેર સયાર્ે સસુગંત છે. મેં આ 

સહયાયક ટેકનોલોજી–સસુગંત ફોમમેટ તમયારયા ડેસક પરનયા ંકમપ્ટુર પર લોડ ક્ુું છે.
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કૃપયા કરીને "ATC નયા િપરયાશકતયા્ણઓ મયાટે પ્રયારંણભક દિશયાવનિદેશો અને મયાદહતી" શીષ્ણકિયાળયા ઇલેકટ્ોવનક 

િસતયાિેજને ખોલીને અને િયાચંીને હિે ટેસ્સટિંગ મયાટે તૈયયાર રહો. જયયારે તમે િસતયાિેજને િયાચંિયાનુ ંસમયાપત કરો, 

તયયારે કૃપયા કરીને લકલક કરો અર્િયા અનયર્યા વમવનમયાઇઝ બટન પસિં કરો અને અહીં જુઓ.

ટેસટ િરવમયયાન, તમે ત ેજ દિશયાવનિદેશોન ેસરિીન પર િયાચંશો જે અનય વિદ્યાર્થીઓ ટેસટ બકુમયા ંિયાચંશ.ે સમય 

અને અનય પ્રદરિયયાઓ મયાટેનયા તમયામ દિશયાવનિદેશો કે જે મેં િયાચંયયા ંતે તમને લયાગ ુર્યાય છે. જયયારે હુ ંતમન ેકોઈ 

વિભયાગમયા ંટેસ્સટિંગ પ્રયારંભ કરિયાનુ ંકહુ,ં તયયારે યોગય વિભયાગ ફયાઇલ ખોલો અને તમયારો પયાસિડ્ણ લખો, જે તમયારયા 

ટેસટ પકેૅજજગં પર છયાપેલો છે. જયયારે હુ ંસમય બતયાવુ,ં ટેસ્સટિંગ રોકો અને ફયાઇલ બધં કરો. શુ ંકોઈ પ્રશ્નો છે?

1.1.4 ફ્ંટ કિરનયા ંદિશયાવનિદેશો

 નીચે આપેલ તમયારી ટેસટ બકુનયા ંફં્ટ કિરનુ ંભયાષયાતંર છે.

મહતિપણૂ્ણ દરમયાઇનડસ્ણ

1

ટેસટ મયાટે નબંર 2 પેસનસલ આિશયક છે.
મેકેવનકલ પેસનસલ અર્િયા પેનનો ઉપયોગ કરશો નહીં.

2

કોઈપણ પ્રશ્નો કોઈપણની સયારે્ શેર કરિયા એ ટેસટ 
સરુક્ષયા અને વનષપક્ષતયા નીવતઓનુ ંઉલ્લઘંન છે અને 
તમયારો સકોર રિ ર્િયામયા ંપદરણમી શકે છે.

આ ટેસટ બકુ રૂમમયારં્ી લેિયાિી જોઈએ નહીં. આ ટેસટ બકુનયા કોઈપણ ભયાગનુ ંઅનયાવધકૃત પનુરૂતપયાિન અર્િયા ઉપયોગ 
પ્રવતબવંધત છે.

© 2018 The College Board. College Board અને એકોન્ણ લૉગો એ College Board નયા નોંધયાયેલ ટે્ડમયાકસ્ણ છે. PSAT એ Collage 

Board નો નોંધયાયેલ ટે્ડમયાક્ણ છે.
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1.1.5 પયાછલયા કિરનયા ંદિશયાવનિદેશો

નીચે આપેલ અનિુયાિ એ તમયારી કસોટી પસુસતકયાનયા પયાછળનયા કિરનુ ંઅનિુયાિ છે. જયયારે સચૂનયા આપિયામયા ં
આિ,ે તયયારે તમયારે કસોટી પસુસતકયા અર્િયા જિયાબની શીટ પર લખવુ ંજોઈએ, ન કે અનિુયાિનયા આ િસતયાિેજ પર.______________________________________________________________________________________

તમયારંુ નયામ (વપ્રનટ)  _______________________________________________________________________
છેલ્લયાં પ્રર્મ MI

શયાળયા  _________________________________________________________________________________
નબંર શયાળયાનુ ંનયામ રૂમ નબંર

PSAT™ 8/9
સયામયાનય વનિદેશો
 તમ ેએક સમય ેફકત એક જ વિભયાગ પર કયાય્ણ કરી શકો છો.
 જો તમે કોઈ અનભુયાગને સમય પરૂો ર્િયાની પહલેયા ંસમયાપત

કરી લો, તો તે વિભયાગ પરનયા તમયારયા કયાય્ણને તપયાસો. તમે
કોઈપણ અનય વિભયાગ પર જઈ શકતયા ંનર્ી.

જિયાબોન ેણચહ્નિત કરિયા
 તમયારી જિયાબની શીટન ે્ઠીકર્ી ણચહ્નિત કરિયાની ખયાતરી કરો.

 તમયારે ન.ં 2 પસેનસલનો ઉપયોગ કરિો જોઈએ.
 િરેક પ્રશ્ન મયાટે ફકત એક જિયાબને ધયયાનર્ી ણચહ્નિત કરો.
 તમ ેબધયા બબલને ઘયાટી રીત ેઅન ેપણૂ્ણપણે ભયયા્ણ હોિયાની ખયાતરી

કરો.
 તમયારી જિયાબની શીટ પર કોઈપણ પ્રકયારનયા વનશયાન ન કરિયા.
 જો તમે ભ ૂસંી નયાખો છો, તો તે પરૂી રીત ેકરો. અધરૂી ભ ૂસંલે

િસ્ઓુન ેઇલચછત જિયાબ તરીકે સકોર કરિયામયા ંઆિી શકે છે.
 પ્રશ્ન નબંરને અનરુૂપ જ જિયાબ પસંકતઓનો ઉપયોગ કરો.

તમયારી કસોટી પસુસતકયાનો ઉપયોગ કરિો
 તમ ેરફ કયાય્ણ મયાટે કસોટી પસુસતકયાનો ઉપયોગ કરી શકો છો, પરં્ ુ

તમ ેતમયારી કસોટી પસુસતકયામયા ંજે કંઈપણ લખો છો તેનયા તમને
કોઈ મયાક્ણ મળશ ેનહીં.

 સમય પરૂો ર્ઈ ગયયા ંપછી, તમ ેતમયારી કસોટી પસુસતકયામયારં્ી
તમયારી જિયાબની શીટમયા ંજિયાબો ઉતયારી કે િ્ ુ્ણળોને ભરી શકશો
નહીં.

 તમ ેઆ પસુસતકયામયારં્ી પષૃ્ઠો અર્િયા પષૃ્ઠનયા ભયાગોન ેફોલ્ડ અર્િયા 
દૂર કરી શકતયા ંનર્ી અર્િયા પરીક્ષયા ખડંમયારં્ી પસુસતકયા અર્િયા
જિયાબની શીટન ેબહયાર લઈ જઈ શકતયા ંનર્ી.

સકોદરગં
 િરેક સયાચયા જિયાબ મયાટે, તમન ેએક પૉઇનટ મળે છે.
 ખોટયા જિયાબ આપિયા બિલ તમે કોઈ પૉઇનટ ગમુયાિશો નહીં;

તરે્ી, તમયારે િરેક પ્રશ્નનો જિયાબ આપિયાનો પ્રયયાસ કરિો જોઈએ,
પછી ભલને તમ ેસયાચયા જિયાબ અંગે સવુનવચિત ન હોિ.

આ ટેસટ મયાટેનયા આ ફકરયાઓમયા ંસમયાિેલ વિચયારો, જેમયારં્ી કેટલયાક પ્રકયાવશત સયામગ્ીમયારં્ી લેિયાયયા અર્િયા અપનયાિયાયયા છે, તે જરૂરી 
નર્ી કે College Board નયા મતંવયોને રજૂ કરે.

જયયા ંસધુી વનરીક્ષક તમને આ બકુ ખોલિયા મયાટે ન કહ ેતયયા ંસધુી તમયારે આ બકુ ખોલિી નહીં.

 મહત્િપૂર્ણ 

નીચેનયા કોડ તમયારી કસોટી પસુસતકયા મયાટે અનનય છે. તમેને 
તમયારયા જિયાબ પત્રક પર અ અને બ બૉકસમયા ંકૉવપ કરો 
અન ેિશયા્ણવયયા ંપ્રમયાણે જ અનરુૂપ બબલ્સને ભરો.
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1.2 સ્સરિપટ 1: મયાનક સમય

1.2.1 વિભયાગ 1: િયાચંન કસોટી

 વિભયાગ 1 મયાટેનો મયાનક સમય 55 વમવનટ છે, જેમયા ંવિભયાગનયા અંતે 5-વમવનટનો વિરયામ છે. જો તમે મજૂંર 
સર્યાન પર ટેસટ આપી રહયા ંહોિ, તો તમયારો સમય અને વિરયામ અલગ હોઈ શકે છે. કૃપયા કરીને તમયારયા 
વનરીક્ષક દ્યારયા િચંયાતી ઘોષણયાઓ ધયયાનપિૂ્ણક સયાભંળો. ટેસટ બકુનયા દિશયાવનિદેશોનો અનિુયાિ એ અનિુયાદિત 
બોલયાયેલયા દિશયાવનિદેશો પ્રમયાણે િેખયાય છે.

િરેક વયસકત તૈયયાર હોય, તો તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 જયયા ંસધુી હુ ંતમને કસોટી પસુસતકયાને ખોલિયા ન કહુ ંતયયા ંસધુી તમયારે તેને ખોલિી નહીં. એકિયાર શરૂ કરી 
લેિયા પર, તમયારી પયાસે વિભયાગ 1, િયાચંન કસોટી પર કયામ કરિયા મયાટે 55 વમવનટનો સમય હશે. આ વિભયાગ 
સમયાપત ર્ઈ જિયા પર અમે 5-વમવનટનો વિરયામ લઈશુ.ં

તમયારયા જિયાબોને રિમયાદંકત ખયાલી જગયયામયા ંમયાક્ણ કરિયાની ખયાતરી કરો, કે જે વિભયાગ 1 મયા ંસખંયયાતમક ટેસટનયા 
પ્રશ્નોને અનરુૂપ છે. તમે નબંર 2 પેંવસલનો ઉપયોગ કરી રહયા ંહોિયાની તર્યા તમે બધયા બબલને ઘયાટી રીતે 
અને પણૂ્ણપણે ભયયા્ણ હોિયાની ખયાતરી કરો. જો તમે તમયારો જિયાબ બિલો છો, તો તેને પણૂ્ણપણે ભ ૂસંી િેશો. જો 
તમે સમય પરૂો ર્િયાની પહલેયા ંસમયાપત કરી લો છો, તો તમે આ વિભયાગનયા તમયારયા કયાય્ણને તપયાસી શકો છો, 
પરં્ ુતમે કોઈપણ અનય વિભયાગ પર જઈ શકતયા ંનર્ી.

યયાિ રયાખો કે તમને યોગય જિયાબો મયાટે પૉઇનટ પ્રયાપત ર્યાય છે, પરં્ ુતમે ખોટયા જિયાબો મયાટે પૉઇનટ 
ગમુયાિતયા ંનર્ી. તેનો અર્્ણ એ કે તમયારે િરેક પ્રશ્નનો જિયાબ આપિયાનો પ્રયયાસ કરિો જોઈએ, પછી ભલે તમે 
સયાચયા જિયાબ અંગે સવુનવચિત ન હોિ.

કૃપયા કરીને પષૃ્ઠ 3 પર વિભયાગ 1 (અર્િયા જો તમે મોટયા-બલોકિયાળયા જિયાબ પત્રકનો ઉપયોગ કરી રહયા ં
હોિ તો પષૃ્ઠ 9) પર તમયારયા જિયાબ પત્રકમયા ંકયામ કરિયાનુ ંચયાલ ુકરો. તમયારયા જિયાબ પત્રક અને ટેસટ બકુને 
તમયારયા ડેસક પર રયાખો. પષૃ્ઠો પયાછળ િયાળશો નહીં. તમયારી કસોટી પસુસતકયાને વિભયાગ 1 પર ખોલો, વનિદેશોને 
િયાચંો અને કયાય્ણની શરૂઆત કરો. સમય હિે શરૂ ર્યાય છે. પરીક્ષયા મયાટે શભુેચછયા.

30 વમવનટ પછી, તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 આ વિભયાગમયા ંતમયારી પયાસે 25 વમવનટનો સમય બયાકી છે.

50 વમવનટ પછી, તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 આ વિભયાગમયા ંતમયારી પયાસે 5 વમવનટનો સમય બયાકી છે.

બરયાબર 55 વમવનટ પછી, તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 કયામ બધં કરો અને તમયારી પેસનસલને નીચે મકૂી િો.

તમયારયા જિયાબ પત્રકન ેતમયારી ટેસટ બકુમયા ંતે પષૃ્ઠ પર રયાખો જયયા ંતમે કયામ કરિયાનુ ંબધં ક્ુું છે. તમયારી ટેસટ 
બકુ બધં કરો.



13

હિે તમયારી પયાસે વિરયામનો ર્ોડો સમય હશે. વિરયામ િરવમયયાન કસોટીનયા પ્રશ્નોની ચચયા્ણ કરિી નહીં અર્િયા 

પરિયાનગી િગર પરીક્ષયા ખડં છોડિો નહીં.

અમે બરયાબર 5 વમવનટમયા ંફરી કસોટી શરૂ કરીશુ.ં

જો તમયારી શયાળયાએ વિદ્યાર્થીઓનયા અંગત સયામયાનનો સગં્હ કયયો ન હતો, તો તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 તમે પરીક્ષયા િરવમયયાનનયા આ વિરયામ અર્િયા અનય કોઈપણ વિરયામમયા ંફોન અર્િયા અનય કોઈ ઇલેકટ્ોવનક 

ઉપકરણને ઍકસેસ અર્િયા ઉપયોગ કરી શકશો નહીં. પરીક્ષયા પરૂી ન ર્યાય તયયા ંસધુી બધયા ફોન અને અનય 

ઉપકરણો બધં રયાખિયા અને પરીક્ષયા ખડંની બહયાર રયાખિયા જરૂરી છે.

1.2.1.1  વિરયામ િરવમયયાન 
વિરયામનયા અંતે, તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 તમયારી બે્ઠક લો. જયયા ંસધુી હુ ંતમને કસોટી પસુસતકયાને ખોલિયા ન કહુ ંતયયા ંસધુી તમયારે તેને ખોલિી નહીં.

1.2.1.2 વિભયાગ 1 ટેસટ બકુનયા દિશયાવનિદેશો 

 નીચે આપેલ અનિુયાિ એ તમયારી કસોટી પસુસતકયાનયા વિભયાગ 1 ની શરૂઆતમયા ંરહલે વનિદેશોનુ ંઅનિુયાિ છે.

55 વમવનટ, 42 પ્રશ્નો (મયાનક સમય) 

આ વિભયાગમયા ંરહલે પ્રશ્નોનયા જિયાબ આપિયા મયાટે તમયારી જિયાબ શીટનયા વિભયાગ 1 પર જાઓ.

વનિદેશો

નીચે આપેલ િરેક ફકરો અર્િયા ફકરયાની જોડીની સયામે પ્રશ્નોનયા નબંર છે. િરેક ફકરો અર્િયા જોડીને િયાચંયયા પછી, 
ફકરયા અર્િયા ફકરયાઓ અને સયાર્ેનયા કોઈપણ ગ્યાદફકસમયા ં(જેમ કે કોષટક અર્િયા ગ્યાફ) લયાગ ુઅર્િયા િશયા્ણિેલ હોય તેનયા 
આધયારે િરેક પ્રશ્નનો શ્ેષ્ઠ જિયાબ પસિં કરો.

1.2.2 વિભયાગ 2: લેખન અને ભયાષયા ટેસટ

 વિભયાગ 2 મયાટેનો મયાનક સમય 30 વમવનટ છે. જો તમે મજૂંર સર્યાન પર ટેસટ આપી રહયા ંહોિ, તો તમયારો 

સમય અને વિરયામ અલગ હોઈ શકે છે. કૃપયા કરીને તમયારયા વનરીક્ષક દ્યારયા િચંયાતી ઘોષણયાઓ ધયયાનપિૂ્ણક 

સયાભંળો. ટેસટ બકુનયા દિશયાવનિદેશોનો અનિુયાિ એ અનિુયાદિત બોલયાયેલયા દિશયાવનિદેશો પ્રમયાણે િેખયાય છે.

િરેક વયસકત તૈયયાર હોય, તો તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 એકિયાર શરૂ કરી લિેયા પર, તમયારી પયાસે વિભયાગ 2, લેખન અને ભયાષયા કસોટી પર કયામ કરિયા મયાટે 

30 વમવનટનો સમય હશે.

તમયારયા જિયાબોને રિમયાદંકત ખયાલી જગયયામયા ંમયાક્ણ કરિયાની ખયાતરી કરો, કે જે વિભયાગ 2 મયા ંસખંયયાતમક ટેસટનયા 

પ્રશ્નોને અનરુૂપ છે. જો તમે સમય પરૂો ર્િયાની પહલેયા ંસમયાપત કરી લો છો, તો તમે આ વિભયાગનયા તમયારયા 

કયાય્ણને તપયાસી શકો છો, પરં્ ુતમે કોઈપણ અનય વિભયાગ પર જઈ શકતયા ંનર્ી.
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તમયારી ટેસટ બકુમયા ંતમે જયયા ંતમયારંુ જિયાબ પત્રક િયાખલ ક્ુું છે ત ેપષૃ્ઠ ખોલો. તમયારયા જિયાબ પત્રક પરનયા 

પષૃ્ઠ 3 પર વિભયાગ 2 જુઓ (અર્િયા જો તમે મોટયા-બલોકિયાળયા જિયાબ પત્રકનો ઉપયોગ કરી રહયા ંહોિ તો 

પષૃ્ઠ 11). તમયારયા જિયાબ પત્રક અને ટેસટ બકુન ેતમયારયા ડેસક પર રયાખો. પષૃ્ઠો પયાછળ િયાળશો નહીં. હિ,ે કૃપયા 

કરીન ેતમયારી ટેસટ બકુમયા ંવિભયાગ 2 પર જાઓ, વનિદેશો િયાચંો અને કયાય્ણની શરૂઆત કરો. સમય હિ ેશરૂ ર્યાય છે.

15 વમવનટ પછી, તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 આ વિભયાગમયા ંતમયારી પયાસે 15 વમવનટનો સમય બયાકી છે.

25 વમવનટ પછી, તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 આ વિભયાગમયા ંતમયારી પયાસે 5 વમવનટનો સમય બયાકી છે.

બરયાબર 30 વમવનટ પછી, તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 કયામ બધં કરો અને તમયારી પેસનસલને નીચે મકૂી િો.

તમયારયા જિયાબ પત્રકને તમયારી ટેસટ બકુમયા ંતે પષૃ્ઠ પર રયાખો જયયા ંતમે કયામ કરિયાનુ ંબધં ક્ુું છે. તમયારી ટેસટ 

બકુ બધં કરો.

1.2.2.1 વિભયાગ 2 ટેસટ બકુનયા દિશયાવનિદેશો 

 નીચે આપેલ અનિુયાિ એ તમયારી કસોટી પસુસતકયાનયા વિભયાગ 2 ની શરૂઆતમયા ંરહલે વનિદેશોનુ ંઅનિુયાિ છે.

30 વમવનટ, 40 પ્રશ્નો (મયાનક સમય)

આ વિભયાગમયા ંરહલે પ્રશ્નોનયા જિયાબ આપિયા મયાટે તમયારી જિયાબ શીટનયા વિભયાગ 2 પર જાઓ.

વનિદેશો

નીચેનયા િરેક ફકરયાની સયામે પ્રશ્નોનો નબંર છે. કેટલયાક પ્રશ્નો મયાટે, તમે વિચયારોની અણભવયસકતને બહતેર બનયાિિયા 

મયાટે ફકરયામયા ંસધુયારો કેિી રીતે કરી શકયાય તેને ધયયાનમયા ંરયાખશો. અનય પ્રશ્નો મયાટે, તમે િયાક્ રચનયા, ઉપયોગ અર્િયા 

વિરયામણચનિોમયા ંભલૂોને ્ઠીક કરિયા મયાટે ફકરયાને કેિી રીતે સપંયાદિત કરી શકયાય તેને ધયયાનમયા ંરયાખશો. કોઈ ફકરયા અર્િયા 

પ્રશ્નની સયાર્ે એક અર્િયા િધ ુગ્યાદફકસ (જેમ કે કોષટક અર્િયા ગ્યાફ) હોઈ શકે છે જેને તમે વનણ્ણયોમયા ંફેરફયાર અને 

સપંયાિન કરિયા મયાટે ધયયાનમયા ંલેશો.

કેટલયાક પ્રશ્નો તમને ફકરયાનયા કોઈ રેખયાદંકત ભયાગ તરફ િોરી જશે. અનય પ્રશ્નો તમને ફકરયામયા ંકોઈ સર્યાન તરફ િોરશે 

અર્િયા તમને પરૂયા ફકરયા વિશે વિચયાર કરિયા મયાટે કહશેે.

િરેક ફકરો િયાચંયયા પછી, િરેક પ્રશ્નનો જિયાબ પસિં કરો કે જે ફકરયામયા ંલેખનની ગણુિત્યાને િધ ુઅસરકયારક રીતે 

બહતેર બનયાિે છે અર્િયા જે ફકરયાને મયાનક લેખન અંગે્જીનયા વસદ્ધયાતંોને અનરુૂપ બનયાિે છે. ઘણયા પ્રશ્નોમયા ં"કોઈ ફેરફયાર 

નહીં" વિકલ્પ શયામેલ નર્ી. જો તમને લયાગ્ ુ ંહોય કે શે્ષ્ઠ વિકલ્પ ફકરયાનયા સબંવંધત ભયાગને જેમ છે તેમ છોડિો એ છે, 

તો તે વિકલ્પ પસિં કરો.
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1.2.3 વિભયાગ 3: ગણણતની કસોટી – કોઈ કેલ્ક્લુેટર નહીં

 વિભયાગ 3 મયાટેનો મયાનક સમય 20 વમવનટ છે, જેમયા ંવિભયાગનયા અંતે 5-વમવનટનો વિરયામ છે. જો તમે મજૂંર સર્યાન પર ટેસટ 

આપી રહયા ંહોિ, તો તમયારો સમય અને વિરયામ અલગ હોઈ શકે છે. કૃપયા કરીન ેતમયારયા વનરીક્ષક દ્યારયા િચંયાતી ઘોષણયાઓ 

ધયયાનપિૂ્ણક સયાભંળો. ટેસટ બકુનયા દિશયાવનિદેશોનો અનિુયાિ એ અનિુયાદિત બોલયાયેલયા દિશયાવનિદેશો પ્રમયાણે િેખયાય છે.

િરેક વયસકત તૈયયાર હોય, તો તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 એકિયાર શરૂ કરી લેિયા પર, તમયારી પયાસે વિભયાગ 3, ગણણતની કેલ્ક્લુેટર વિનયાની ટેસટ પર કયામ કરિયા મયાટે 

20 વમવનટનો સમય હશે. આ વિભયાગ સમયાપત ર્ઈ જિયા પર અમે 5-વમવનટનો વિરયામ લઈશુ.ં

જો કે આ ગણણતની ટેસટનો ભયાગ છે, તમને કેલ્ક્લુેટરને ઉપયોગમયા ંલેિયાની મજૂંરી આપિયામયા ંનહીં આિે 

વસિયાય કે તમે ફોર-ફંકશન કેલ્ક્લુેટરને ઉપયોગમયા ંલેિયાની મજૂંરી મેળિી હોય. અનયર્યા, કૃપયા કરીને તમયારયા 

કેલ્ક્લુેટરને તમયારયા ડેસકની નીચે રયાખો.

તમયારી ટેસટ બકુમયા ંતમે જયયા ંતમયારંુ જિયાબ પત્રક િયાખલ ક્ુું છે તે પષૃ્ઠ ખોલો. તમયારયા જિયાબ પત્રક પરનયા 

પષૃ્ઠ 3 પર વિભયાગ 3 જુઓ (અર્િયા જો તમે મોટયા-બલોકિયાળયા જિયાબ પત્રકનો ઉપયોગ કરી રહયા ંહોિ તો પષૃ્ઠ 

13). તમયારયા જિયાબ પત્રક અને ટેસટ બકુને તમયારયા ડેસક પર રયાખો. પષૃ્ઠો પયાછળ િયાળશો નહીં. તમયારયા જિયાબોને 

રિમયાદંકત ખયાલી જગયયામયા ંમયાક્ણ કરિયાની ખયાતરી કરો, કે જે વિભયાગ 3 મયા ંસખંયયાતમક ટેસટનયા પ્રશ્નોને અનરુૂપ છે. 

તમયારી ટેસટ બકુમયા ંવિદ્યાર્થી-વનવમમિત જિયાબો લેબલ ધરયાિતયા ંપ્રશ્નોનયા તમયારયા જિયાબોને કેિી રીતે ણગ્ડ કરિયા 

તે મયાટેનયા દિશયાવનિદેશો. આ પ્રશ્નોનયા જિયાબ નયાનયા હોઈ શકે છે પરં્ ુ4 અક્ષરર્ી િધ ુહોઈ શકતયા નર્ી.

જો તમે સમય પરૂો ર્િયાની પહલેયા ંસમયાપત કરી લો છો, તો તમે આ વિભયાગનયા તમયારયા કયાય્ણને તપયાસી શકો છો, 

પરં્ ુતમે કોઈપણ અનય વિભયાગ પર જઈ શકતયા ંનર્ી.

હિે, કૃપયા કરીને તમયારી ટેસટ બકુમયા ંવિભયાગ 3 પર જાઓ, વનિદેશો િયાચંો અને કયાય્ણની શરૂઆત કરો. સમય હિે 

શરૂ ર્યાય છે.

10 વમવનટ પછી, તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 આ વિભયાગમયા ંતમયારી પયાસે 10 વમવનટનો સમય બયાકી છે.

15 વમવનટ પછી, તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 આ વિભયાગમયા ંતમયારી પયાસે 5 વમવનટનો સમય બયાકી છે.

બરયાબર 20 વમવનટ પછી, તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 કયામ બધં કરો અને તમયારી પેસનસલને નીચે મકૂી િો.

તમયારયા જિયાબ પત્રકને તમયારી ટેસટ બકુમયા ંત ેપષૃ્ઠ પર રયાખો જયયા ંતમ ેકયામ કરિયાનુ ંબધં ક્ુું છે. તમયારી ટેસટ બકુ બધં કરો.

હિ ેતમયારી પયાસે વિરયામનો ર્ોડો સમય હશ.ે વિરયામ િરવમયયાન કસોટીનયા પ્રશ્નોની ચચયા્ણ કરિી નહીં અર્િયા પરિયાનગી 

િગર પરીક્ષયા ખડં છોડિો નહીં.

અમે બરયાબર 5 વમવનટમયા ંફરી કસોટી શરૂ કરીશુ.ં
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1.2.3.1 વિરયામ િરવમયયાન 

વિરયામનયા અંતે, તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

તમયારી બે્ઠક લો. જયયા ંસધુી હુ ંતમને કસોટી પસુસતકયાને ખોલિયા ન કહુ ંતયયા ંસધુી તમયારે તેને ખોલિી નહીં.

1.2.3.2 વિભયાગ 3 ટેસટ બકુનયા દિશયાવનિદેશો 

 નીચે આપેલ અનિુયાિ એ તમયારી કસોટી પસુસતકયાનયા વિભયાગ 3 ની શરૂઆતમયા ંરહલે વનિદેશોનુ ંઅનિુયાિ છે.

20 વમવનટ, 13 પ્રશ્નો (મયાનક સમય)

આ વિભયાગમયા ંરહલે પ્રશ્નોનયા જિયાબ આપિયા મયાટે તમયારી જિયાબ શીટનયા વિભયાગ 3 પર જાઓ.

વનિદેશો

પ્રશ્નો 1-10 મયાટે, િરેક સમસયયાને ઉકેલો, પ્રિયાન કરેલ વિકલ્પોમયારં્ી શે્ષ્ઠ જિયાબ પસિં કરો અને તમયારી જિયાબ શીટ 
પર અનરુૂપ િ્ ુ્ણળને ભરો. પ્રશ્નો 11-13 મયાટે, િરેક પ્રશ્નને ઉકેલો અને જિયાબ પત્રક પર રહલે ણગ્ડમયા ંતમયારો જિયાબ 
િયાખલ કરો. ણગ્ડમયા ંતમયારયા જિયાબો કેિી રીતે િયાખલ કરિયા તે વિશે કૃપયા કરીને પ્રશ્ન 11 પહલેયા ંઆપેલયા વનિદેશોનો 
સિંભ્ણ લો. તમે સરેિચ િક્ણ મયાટે તમયારી કસોટી પસુસતકયામયા ંરહલે કોઈપણ ઉપલબધ જગયયાનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

નોંધ
1. કેલ્ક્લુટેરનયા ઉપયોગની મજૂંરી નર્ી.
2. ઉપયોગમયા ંલેિયાયલે તમયામ ચલ અને પિયાિણલઓ િયાસતવિક સખંયયાઓન ેરજૂ કરે છે જયયા ંસધુી અનયર્યા સચૂિેલ ન હોય.
3. આ કસોટીમયા ંઆપિયામયા ંઆિેલ આકૃવતઓ સકેલ પર તયૈયાર કરિયામયા ંઆિ ેછે જયયા ંસધુી અનયર્યા સચૂિલે ન હોય.
4. બધી આકૃવતઓ એક સપયાટી પર રહ ેછે જયયા ંસધુી અનયર્યા સચૂિલે ન હોય.
5. જયયા ંસધુી સચૂિિયામયા ંન આિે તયયા ંસધુી, આપલે વિધેય f નો ડોમેન એ બધી િયાસતવિક સખંયયાઓ x નો ગણ છે, જે મયાટે 

f(x) એક િયાસતવિક સખંયયા છે.

સિંભ્ણ

િ્ ુ્ણળમયા ંચયાપનયા અંશની સખંયયા 360 છે.

િ્ ુ્ણળમયા ંચયાપનયા વત્રજયયાકોણની સખંયયા 2π છે.

વત્રકોણનયા કોણનયા અંશમયા ંમયાપનો સરિયાળો 180 છે.
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વનિદેશો

11-13 પ્રશ્નો મયાટે, પ્રશ્નન ેઉકેલો અન ેજિયાબ પત્રક પર 
નીચ ેિણ્ણવયયા ંમજુબ તમયારયા જિયાબન ેણગ્ડમયા ંિયાખલ કરો.

1. આિશયક ન હોિયા છતયા,ં સચૂિિયામયા ંઆિ ેછે કે તમે 

બબલને ચોક્કસપણે ભરિયામયા ંમિિ મયાટે કૉલમસની ટોચ 

પર રહલે બૉકસમયા ંતમયારો જિયાબ લખો. બબલને યોગય 

રીતે ભરિયા પર જ તમને રેિદડટ પ્રયાપત ર્શ.ે

2. કોઈપણ કૉલમમયા ંકોઈ એકર્ી િધ ુબબલને ણચહ્નિત 

કરિયા નહીં.

3. કોઈ પ્રશ્નનો નકયારયાતમક જિયાબ નર્ી.

4. કેટલયાક પ્રશ્નોમયા ંએક કરતયા ંિધ ુસયાચયા જિયાબ હોઈ શકે છે. 

આિયા દકસસયામયા,ં ણગ્ડમયા ંફકત એક જ જિયાબ આપો.

5. વમશ્ નબંરો જેમ કે    3.5 અર્િયા 7/2 તરીકે ણગ્ડ 

કરિયા આિશયક છે. (જો      ણગ્ડમયા ંિયાખલ 

કરિયામયા ંઆિ,ે તો તનેુ ંઅર્્ણઘટન   , નહીં તરીકે 

કરિયામયા ંઆિશ ે .)

6. િશયાશં જિયાબો: જો તમ ેણગ્ડમયા ંઆિી શકે તનેયા કરતયા ં

િધ ુઅંકોનો િશયાશં જિયાબ મળેિો છો, તો ત ેશનૂયયાતં 

અર્િયા કયાપિયામયા ંઆિી શકે છે, પરં્ ુતણેે સપંણૂ્ણ ણગ્ડને 

ભરિયાનુ ંરહશે.ે
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1.2.4 વિભયાગ 4: ગણણતની કસોટી – કેલ્ક્લુેટર

 વિભયાગ 4 મયાટેનો મયાનક સમય 40 વમવનટ છે. જો તમે મજૂંર સર્યાન પર ટેસટ આપી રહયા ંહોિ, તો તમયારો 
સમય અને વિરયામ અલગ હોઈ શકે છે. કૃપયા કરીને તમયારયા વનરીક્ષક દ્યારયા િચંયાતી ઘોષણયાઓ ધયયાનપિૂ્ણક 
સયાભંળો. ટેસટ બકુનયા દિશયાવનિદેશોનો અનિુયાિ એ અનિુયાદિત બોલયાયેલયા દિશયાવનિદેશો પ્રમયાણે િેખયાય છે.

વિદ્યાર્થીઓ તૈયયાર હોય તયયારે તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે
 આ કસોટીનો અંવતમ વિભયાગ છે—તમે લગભગ પણૂ્ણ કરી લીધુ ંછે! એકિયાર શરૂ કરી લેિયા પર, તમયારી પયાસે 

વિભયાગ 4, કેલ્ક્લુેટર સયાર્ે ગણણતની કસોટી પર કયામ કરિયા મયાટે 40 વમવનટનો સમય હશે.

આ વિભયાગ મયાટે તમે તમયારયા કેલ્ક્લુેટરનો ઉપયોગ કરી શકો છો; કૃપયા કરીને હિે તમયારયા ડેસકટૉપ પર 
તમયારયા કેલ્ક્લુેટરને મકૂો. કેલ્ક્લુેટરનો ઉપયોગ કરતી િખતે, કૃપયા કરીને આ દિશયાવનિદેશોનુ ંપયાલન કરો:

•	 તેન ેતમયારયા ડેસક પર મકૂી િો અર્િયા તેન ેપકડી રયાખો જેર્ી અનય વિદ્યાર્થીઓ તમયારયા કયાય્ણને જોઈ ન શકે.
•	 બીજા કોઈની સયાર્ ેતમયારયા કેલ્ક્લુેટરને શેર અર્િયા અિલયાબિલી કરશો નહીં.
•	 જો તમ ેબેકઅપ કેલ્ક્લુેટર અર્િયા બેટરી લયાવયયા ંહોિ, તો તેમન ેતમયારયા ડેસકની નીચ ેફલોર પર રયાખો.
•	 જો તમયારંુ કેલ્ક્લુેટર ્ઠીકર્ી કયામ નયા કરે અને તમયારી પયાસે બેટરી અર્િયા બેકઅપ કૅલ્ક્લુેટર હોય, 

તો તમયારો હયાર્ ઉ્ઠયાિો. હુ ંતમને મિિ કરિયા મયાટે આિીશ. જો તમયારી પયાસે બેકઅપ નર્ી, તો 
કસોટી ચયાલ ુરયાખો. ગણણતનયા બધયા પ્રશ્નોનો જિયાબ કેલ્ક્લુેટર વિનયા આપી શકયાય છે.

તમયારી ટેસટ બકુમયા ંતમ ેજયયા ંતમયારંુ જિયાબ પત્રક િયાખલ ક્ુું છે ત ેપષૃ્ઠ ખોલો. તમયારયા જિયાબ પત્રક પરનયા પષૃ્ઠ 
3 પર વિભયાગ 4 જુઓ (અર્િયા જો તમે મોટયા-બલોકિયાળયા જિયાબ પત્રકનો ઉપયોગ કરી રહયા ંહોિ તો પષૃ્ઠ 15). 
તમયારયા જિયાબ પત્રક અને ટેસટ બકુને તમયારયા ડેસક પર રયાખો. પષૃ્ઠો પયાછળ િયાળશો નહીં. તમયારયા જિયાબોને 
રિમયાદંકત ખયાલી જગયયામયા ંમયાક્ણ કરિયાની ખયાતરી કરો, કે જે વિભયાગ 4 મયા ંસખંયયાતમક ટેસટનયા પ્રશ્નોને અનરુૂપ છે. 
તમયારી ટેસટ બકુમયા ંવિદ્યાર્થી-વનવમમિત જિયાબો લેબલ ધરયાિતયા ંપ્રશ્નોનયા તમયારયા જિયાબોને કેિી રીતે ણગ્ડ કરિયા 
ત ેમયાટેનયા દિશયાવનિદેશો. આ પ્રશ્નોનયા જિયાબ નયાનયા હોઈ શકે છે પરં્ ુ4 અક્ષરર્ી િધ ુહોઈ શકતયા નર્ી.

જો તમે સમય પરૂો ર્િયાની પહલેયા ંસમયાપત કરી લો છો, તો તમે આ વિભયાગનયા તમયારયા કયાય્ણન ેતપયાસી શકો છો, 
પરં્ ુતમ ેકોઈપણ અનય વિભયાગ પર જઈ શકતયા ંનર્ી.

હિ,ે કૃપયા કરીન ેતમયારી ટેસટ બકુમયા ંવિભયાગ 4 પર જાઓ, વનિદેશો િયાચંો અને કયાય્ણની શરૂઆત કરો. સમય હિે 
શરૂ ર્યાય છે.

20 વમવનટ પછી, તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 આ વિભયાગમયા ંતમયારી પયાસે 20 વમવનટનો સમય બયાકી છે.

35 વમવનટ પછી, તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 આ વિભયાગમયા ંતમયારી પયાસે 5 વમવનટનો સમય બયાકી છે.

બરયાબર 40 વમવનટ પછી, તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 કયામ બધં કરો અને તમયારી પેસનસલને નીચે મકૂી િો.

તમયારી જિયાબ શીટ બધં કરો જેર્ી પષૃ્ઠ 1 ટોચ પર રહ.ે તમયારી કસોટી પસુસતકયાને બધં કરો અને તેને તમયારી 
જિયાબની શીટની ટોચ પર મકૂો.

અણભનિંન—તમે હમણયા ંજ કસોટી સમયાપત કરી! હુ ંતમને બરતરફ ન કરી િઉં તયયા ંસધુી કૃપયા કરીને તમયારી 
જગયયા પર બેસી રહો.
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1.2.4.1 વિભયાગ 4 ટેસટ બકુનયા દિશયાવનિદેશો 

 નીચે આપેલ અનિુયાિ એ તમયારી કસોટી પસુસતકયાનયા વિભયાગ 4 ની શરૂઆતમયા ંરહલે વનિદેશોનુ ંઅનિુયાિ છે.

40 વમવનટ, 25 પ્રશ્નો (મયાનક સમય)

આ વિભયાગમયા ંરહલે પ્રશ્નોનયા જિયાબ આપિયા મયાટે તમયારી જિયાબ શીટનયા વિભયાગ 4 પર જાઓ.

વનિદેશો

પ્રશ્નો 1-21 મયાટે, િરેક સમસયયાને ઉકેલો, પ્રિયાન કરેલ વિકલ્પોમયારં્ી શે્ષ્ઠ જિયાબ પસિં કરો અને તમયારી જિયાબ શીટ પર 
અનરુૂપ િ્ ુ્ણળને ભરો. પ્રશ્નો 22-25 મયાટે, િરેક પ્રશ્નને ઉકેલો અને જિયાબ પત્રક પર રહલે ણગ્ડમયા ંતમયારો જિયાબ િયાખલ 
કરો. ણગ્ડમયા ંતમયારયા જિયાબો કેિી રીતે િયાખલ કરિયા તે વિશે કૃપયા કરીને પ્રશ્ન 22 પહલેયા ંઆપેલયા વનિદેશોનો સિંભ્ણ લો. 
તમે સરેિચ િક્ણ મયાટે તમયારી કસોટી પસુસતકયામયા ંરહલે કોઈપણ ઉપલબધ જગયયાનો ઉપયોગ કરી શકો છો

નોંધ

1.  કેલ્ક્લુેટરનો ઉપયોગ કરિયાની પરિયાનગી છે.

2.  ઉપયોગમયા ંલેિયાયેલ તમયામ ચલ અને પિયાિણલઓ િયાસતવિક સખંયયાઓન ેરજૂ કરે છે જયયા ંસધુી અનયર્યા સચૂિેલ ન 
હોય.

3.  આ કસોટીમયા ંઆપિયામયા ંઆિેલ આકૃવતઓ સકેલ પર તૈયયાર કરિયામયા ંઆિ ેછે જયયા ંસધુી અનયર્યા સચૂિેલ ન હોય.

4.  બધી આકૃવતઓ એક સપયાટી પર રહ ેછે જયયા ંસધુી અનયર્યા સચૂિેલ ન હોય.

5.  જયયા ંસધુી સચૂિિયામયા ંન આિે તયયા ંસધુી, આપેલ વિધેય f નો ડોમેન એ બધી િયાસતવિક સખંયયાઓ x નો ગણ છે, 
જે મયાટે f(x) એક િયાસતવિક સખંયયા છે.

સિંભ્ણ

િ્ ુ્ણળમયા ંચયાપનયા અંશની સખંયયા 360 છે.

િ્ ુ્ણળમયા ંચયાપનયા વત્રજયયાકોણની સખંયયા 2π છે.

વત્રકોણનયા કોણનયા અંશમયા ંમયાપનો સરિયાળો 180 છે.
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વનિદેશો

22-25 પ્રશ્નો મયાટે, પ્રશ્નને ઉકેલો અને જિયાબ પત્રક પર  

નીચે િણ્ણવયયા ંમજુબ તમયારયા જિયાબને ણગ્ડમયા ંિયાખલ કરો.

1. આિશયક ન હોિયા છતયા,ં સચૂિિયામયા ંઆિે છે કે તમે 

િ્ ુ્ણળોને ચોક્કસપણે ભરિયામયા ંમિિ મયાટે કૉલમસની 

ટોચ પર રહલે બૉકસમયા ંતમયારો જિયાબ લખો. િ્ ુ્ણળોને 

યોગય રીતે ભરિયા પર જ તમને રેિદડટ પ્રયાપત ર્શે.

2. કોઈપણ કૉલમમયા ંકોઈ એકર્ી િધ ુિ્ ુ્ણળને 

ણચહ્નિત કરિયા નહીં.

3. કોઈ પ્રશ્નનો નકયારયાતમક જિયાબ નર્ી.

4. કેટલયાક પ્રશ્નોમયા ંએક કરતયા ંિધ ુસયાચયા જિયાબ હોઈ શકે 

છે. આિયા દકસસયામયા,ં ણગ્ડમયા ંફકત એક જ જિયાબ આપો.

5. વમશ્ નબંરો જેમ કે    ને 3.5 અર્િયા 7/2 તરીકે ણગ્ડ 

કરિયા આિશયક છે. (જો     ણગ્ડમયા ંિયાખલ 

કરિયામયા ંઆિ,ે તો તેનુ ંઅર્્ણઘટન  , નહીં તરીકે કરિયામયા ં

આિશ ે  .)

6. િશયાશં જિયાબો: જો તમે ણગ્ડમયા ંઆિી શકે તેનયા કરતયા ંિધ ુ

અંકોનો િશયાશં જિયાબ મેળિો છો, તો તે શનૂયયાતં અર્િયા 

કયાપિયામયા ંઆિી શકે છે, પરં્ ુતેણે સપંણૂ્ણ ણગ્ડને ભરિયાનુ ં

રહશેે.
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2 ટેસટ પછી

2.1  બરતરફી

2.1.1  ટેસટ બકુસ અને અનય ટેસટ સયામગ્ી એકવત્રત કરિી
િરેક વયસકત તૈયયાર હોય, તો તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 હિે હુ ંતમયારી કસોટી પસુસતકયાઓને એકવત્રત કરીશ. કૃપયા કરીને તમયારયા ડેસક પર તમયારયા જિયાબ પત્રકને સીધુ ં

રયાખો અને શયાવંતર્ી બેસો.

MP3 અર્િયા ATC િપરયાશકતયા્ણઓને, તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 હિે હુ ંતમયારી ફલેશ ડ્યાઇવસ એકવત્રત કરીશ.

2.1.2  સમયાપત કરવું
જિયાબ પત્રક પર જે વિદ્યાર્થીઓને તેમની ઓળખયાણ મયાદહતી પણૂ્ણ કરિયાની છે, તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 હુ ંઅનય વિદ્યાર્થીઓને બરતરફ કરંુ તયયા ંસધુી કૃપયા કરીને શયાવંતર્ી બેસો. તયયારબયાિ હુ ંજિયાબની શીટ પર 

તમયારી વયસકતગત મયાદહતીને ભરિયામયા ંતમયારંુ મયાગ્ણિશ્ણન કરીશ. જયયા ંસધુી તે મયાદહતી પણૂ્ણ ન ર્યાય તયયા ંસધુી 

હુ ંતમને બરતરફ કરી નહીં શકંુ.

2.1.3 જિયાબ પત્રકો એકવત્રત કરિયા
જે વિદ્યાર્થીઓનયા જિયાબ પત્રક પરૂયા ર્ઈ ગયયા હોય, તેમને તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 હિે હુ ંતમયારી જિયાબની શીટસ એકવત્રત કરીશ. હુ ંતમને બરતરફ ન કરંુ તયયા ંસધુી કૃપયા કરીને શયાવંતર્ી બેસો.

2.1.3.1 વિદ્યાર્થીઓને બહયાર કરતયા પહલેયા
છેિટે, બધી સયામગ્ીઓ આ મયાટે જિયાબિયાર છે, તમયારયા વનરીક્ષક કહશે:ે

 બસ ર્ોડીિયાર, હુ ંતમને જિયા િઈશ. યયાિ રયાખો: તમયારે કોઈપણ સજંોગોમયા,ં પરીક્ષયા ખડંમયારં્ી કોઈપણ ટેસટનયા 

પ્રશ્નો લેિયા અર્િયા ઇમેઇલ, ટેકસટ સિેંશયા અર્િયા ઇનટરનેટ સદહત કોઈપણ મયાધયમર્ી કોઈની પણ સયારે્ 

તેમની ચચયા્ણ કરિી જોઈએ નહીં.

જો તમયારી ઉંમર ઓછયામયા ંઓછી 13 િષ્ણ હોય તો તમયારયા સકોસ્ણ ક્યારે ઉપલબધ ર્િયાનયા છે અને તમયારયા સપંણૂ્ણ 

સકોરની દરપોટ્ણને ઑનલયાઇન કેિી રીતે ઍકસેસ કરિી તે અંગે તમયારી શયાળયા તમને જણયાિશે. જો તમયારી 

ઉંમર 13 િષ્ણ કરતયા ંિધ ુહોય, તો તમે તમયારયા ટેસટનયા વિવશષટ પદરણયામોનયા આધયારે વયસકતગત અભયયાસ મયાટે 

ખયાન એકેડેમી સયાર્ે પણ ણલંક કરી શકશો.

કસોટી હિે પણૂ્ણ ર્ઈ ગઈ છે. ફરી અણભનિંન અને તમયારી સહભયાણગતયા અને તમયારયા તમયામ સખત પદરશ્મ 

બિલ આભયાર. હિે તમે તમયારો સયામયાન લેિયા અને ખડંને છોડિયા મયાટે મકુત છો.
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