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1	 વિદ્યાર્થી	મયાટ	ેનોંધો

• નીચ	ેઆપેલયા	સૂચનો	અનયુિયાિ	પ્રોકટર	મોટરે્ી	િયાંચશે	તેમજ	તમયારી	પરીક્ષિ	પયુક્તકમયંા	મળી	આિેલ	લેખખત	દિશયાઓનો
અનયુિયાિ	કરશે.	તમયારો	પરીક્ષક	અંગ્રજેીની	દિશયાઓને	મોટરે્ી	િયંાચે	છે	ત	ેસયારે્	અનયુસરો.	આ	અનયુિયાદિત	દિશયાનનિદેશો
કિયાચ	તમયારયા	નનરીક્ષક	મોટરે્ી	િયાંચે	છે	તેનો	શબિશઃ	અનયુિયાિ	નહીં	હોય;	તેમ	છતયાં,	પ્રક્ યુત	મયાનહતી	સમયાન	છે.	તમયારયા	
નનરીક્ષક	દ્યારયા	જે	િંચયાઈ	રહયું	છે	તેનયા	વિશે	જો	કોઈ	પ્રશ્ન	હોય,	તો	કૃપયા	કરીન	ેતમયારો	હયાર્	ઉંચો	કરો.

• તમયારયા	નનરીક્ષક	કેટલીક	સૂચનયાઓને	છોડી	શકે	છે	જે	તમયારી	ટસેક્ટિંગ	સક્ર્વત	પર	લયાગયુ	ર્તી	નર્ી.
• તમે	સમગ્ર	ટસેક્ટિંગ	સમય	િરવમયયાન	આ	િક્તયાિેજન	ેતમયારયા	ડકે્ક	પર	રયાખી	શકો	છો,	પરં્યુ	ટસેક્ટિંગ	પછી	નનરીક્ષકને

ત	ેપરત	કરિો	આિશયક	છે.
• તમે	ક્રેિચ	પેપર	મયાટ	ેઆ	િક્તયાિેજનો	ઉપયોગ	કરી	શકશો	નહીં.
• વિવિધ	સમયે,	તમયારયા	નનરીક્ષક	ઉવચત	હોય	તયયારે	વિભયાગમયાં	બયાકી	રહેલ	સમય,	તેમ	જ	વિરયામની	ઘોષિયા	કરશે.

જો	તમે	કોઈ	મંજૂર	ક્ર્યાન	િડ	ેટસેક્ટિંગ	કરી	રહયાં	હોિ,	તો	આ	ઘોષિયાઓ	આ	અનયુિયાદિત	િક્તયાિેજમયાં	સૂચીબદ્ધ
સમય	અને	વિરયામોર્ી	અલગ	હોઈ	શકે	છે.	કૃપયા	કરીને	તમયારયા	નનરીક્ષક	દ્યારયા	િંચયાતી	ઘોષિયાઓ	ધયયાનપૂિ્ણક	સયાંભળો.

• જો	તમે	કોઈ	મંજૂર	ક્ર્યાન	િડ	ેટસેક્ટિંગ	કરી	રહયાં	હોિ,	તો	તમયારયા	સયુપરિયાઇઝર	તમન	ેઅંગ્રેજીમયાં	િધયારયાનયા	દિશયાનનિદેશો
આપી	શકે	છે.

• ચોક્કસ	મયાનહતી	પર	તમયારં	ધયયાન	િોરિયા	મયાટ	ેઆ	સમગ્ર	િક્તયાિેજમયંા	આઇકનસનો	ઉપયોગ	કરિયામયાં	આવયો	છે:

મહતિપૂિ્ણ	મયાનહતી

તમયારયા	સયુપરિયાઇઝર	દ્યારયા	બોલયાયેલ	દિશયાનનિદેશો

તમયારી	ટકે્ટ	પયુસક્તકયામયાં	મળેલયા	દિશયાનનિદેશો
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2	 ગણિત	કસોટી	મયારફતે	મયાનક	SAT	સ્ક્રિપટ	–	કૅલ્ક્યુલેટર	નહીં
2.1	 ટકે્ટ	શરૂ	ર્યાય	તે	પહેલયા

તમયારયા	સયુપરિયાઇઝર	આ	કહીને	શરૂ	કરશે:

સપ્રભયાત.	આજ	તમે	એક	SA	લેિયા	જઈ	રહયાં	છોT.	તમે	કોલેજ	અને	કયારદકિદી	મયાટ	કટલયા	તૈયયાર	છો	તે	બતયાિિયાની	
આ	તમયારયા	મયાટની	એક	તક	છ.
યુ ે ે ે

ે ે

જો	મેં	આપેલ	સૂચનયાઓમયાંર્ી	કોઈપિ	વિશે	તમન	ેકોઈ	પ્રશ્નો	હોય,	તો	કૃપયા	કરીન	ેપૂછો	જેર્ી	કરીન	ેતમે	તમયારં	શ્ેષ્ઠ	
કરી	રહયાં	છો	તેની	ખયાતરી	કરી	શકો.	જો	તમે	નપ્રનટ	કરેલ	અનયુિયાદિત	દિશયાનનિદેશોનો	ઉપયોગ	કરી	રહયાં	હોિ,	તો	હયું 	
સૂચયાનયાઓ	આપયું	છયુ ં 	તે	સયાર્ે	અનયુસરિયા	મયાટ	ેહિે	બયુકલેટ	ખોલો.

તે	પછી	તમયારયા	સયુપરિયાઇઝર	તમને	કહેશે:

 College Board	એ	તમયારી	આિડતો	અને	જ્યાનન	ેપ્રક્ યુત	કરિયાની	સમયાન	તક	તમન	ેિરેકને	આપિયા	મયાટ	ેનીવતઓની	
રચનયા	કરી	છે.	જે	કોઈપિ	આનયા	દ્યારયા	અનયુવચત	લયાભ	મેળિિયાનો	પ્રયયાસ	કરે	તેનયા	ક્કોસ્ણ	અમ	ેકયાઢી	નયાખશયું	અને	રિ	
કરીશયું:

• ટકે્ટ	પર	કોઈપિ	પ્રકયારની	મિિ	લેિી	અર્િયા	આપિી
• ટકે્ટની	શરૂઆત	પહેલયા	ટકે્ટ	બયુકમયાં	જોવયું
• ખોટયા	વિભયાગ	પર	કયાય્ણ	કરવયું	અર્િયા	ટકેક્ટ	બયુક	અર્િયા	જિયાબ	પત્રકનયા	અગયાઉનયા	અર્િયા	ભયાવિ	વિભયાગને	જોવયું
• નૉન-કૅલ્ક્યુલેટર	વિભયાગ	િરવમયયાન	કૅલ્ક્યુલેટરનો	ઉપયોગ	કરિો	(ખસિયાય	કે	સમયાયોજન	મયાટ	ેમંજૂરી	અપયાઈ	હોય)
• સમય	પૂરો	ર્િયા	પર	જિયાબો	વચદનિત	કરિયા
• ટકે્ટ	િરવમયયાન	અર્િયા	તે	પછી	ટકે્ટ	પ્રશ્નો	અર્િયા	જિયાબો	કોઈની	પિ	સયાર્ે	શેર	કરિયા
• ટસેક્ટિંગ	િરવમયયાન	અર્િયા	વિરયામમયાં	ફોન	સનહત	કોઈપિ	અનયાવધકૃત	ટસેક્ટિંગ	સહયાયક	સયાધનોનો	ઉપયોગ	કરિો
• અનય	કોઈ	વયસકત	મયાટે	ટકે્ટ	લેિયાનો	પ્રયયાસ	કરિયાનો

આમયંાની	કોઈપિ	પ્રવૃખતિઓમયાં	વયક્ત	ર્વયું,	ભવિષયમયાં	College Board	કસોટીઓ	લેિયાની	તમયારી	ક્ષમતયાન	ેપ્રભયાવિત	
કરી	શકે	છે.	

તમને	આ	મયાટ	ેપિ	કયાઢી	નયાખિયામયાં	આિી	શકે	છે:

• ટસેક્ટિંગ	િરવમયયાન	ખયાવયું	અર્િયા	પીવયું	(ખસિયાય	કે	એક	સયુવિધયા	તરીકે	આની	મંજૂરી	આપિયામયાં	આિી	હોય—
અનયર્યા,	ફકત	વિરયામ	િરવમયયામ	જ	ખયાિયા	અન	ેપીિયાની	અનયુમવત	છે)

• અનય	વિદ્યાર્થીઓને	વિચવલત	કરિયા	અર્િયા	કોઈપિ	પ્રકયારે	વિક્ષેપ	પયાડિયાને	કયારિે
• વિરયામ	િરવમયયાન	તમયારયા	લૉકર	પર	જવયું	અર્િયા	ખબસલ્ડિંગ	છોડિી

તમયારી	પયાસે	11:59	સધી	છ.	ટક્ટનયા	અંતર્ી	ચોર્યા	સપતયાહનયા	દિિસે	પૂિથીય	સમય	પરીક્ષિ	દિિસની	ફદરયયાિ	ફયાઇલ	
કર	છ.	જો	તમને	કોઈપિ	િત્ણન	ચચિંતયાની	બયાબત	હોય	એવ	િખયાય,	તો	કપયા	કરીને	ટક્ટ	સપરિયાઇઝરને	સૂવચત	કરો	જ	
તમને	College Board	નો	સંપક	કિી	રીતે	કરિો	તે	સમજાિશે.	શ	કોઈ	પ્રશ્નો	છ?	

યુ ે ે
ે ે યું ે ૃ ે યુ ે

્ક ે યું ે
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જો	તમયારી	શયાળયા	વિદ્યાર્થીઓનયાં	વયસકતગત	મયાલસયામયાનન	ેએકવત્રત	કરે	છે,	તો	તમયારયા	સયુપરિયાઇઝર	કહેશે:

	 આ	સમયર્ી	તમયારે	તમયામ	ફોન	અર્િયા	કોઈપિ	અનય	ઇલેકટ્ોનનક	ઉપકરિો	બંધ	કરિયા	જોઈએ.	જો	કોઈની	પયાસે	
હજી	પિ	કોઈપિ	પ્રકયારનયું	ઇલેકટ્ોનનક	ઉપકરિ	હોય,	તો	કૃપયા	કરીને	અલયામ્ણ	અક્ષમ	કરો,	તેન	ેબંધ	કરો	અન	ેહમિયાં	
મને	પરત	કરો	તર્યા	તે	તમને	ટકે્ટનયા	અંતે	પરત	કરિયામયાં	આિશે.	

જો	તમયારી	શયાળયા	વિદ્યાર્થીઓનયાં	વયસકતગત	મયાલસયામયાનન	ેએકવત્રત	કરતી	નર્ી,	તો	તમયારયા	સયુપરિયાઇઝર	કહેશે:

	 આ	સમયે,	જો	તમયારી	પયાસે	ફોન	અર્િયા	અનય	કોઈપિ	ઇલેકટ્ોનનક	ઉપકરિ	તમયારયા	કબજામયાં	હોય,	તો	તમયારે	
તેનયા	અલયામ્ણ	અક્ષમ	કરિયા,	પૂિ્ણપિે	તેને	બંધ	કરિયા	અન	ેટકે્ટ	પૂિ્ણ	ર્યાય	તયયાં	સયુધી	તેન	ેિૂર	તમયારી	ડકે્ક	હેઠળ	રયાખિયા	
આિશયક	છે.	જો	તમયારે	તમયારયા	ફોનને	સંગ્રનહત	કરિયા	મયાટ	ેપલયાણક્ટકની	બેગની	જરૂર	હોય,	તો	તમયારો	હયાર્	િધયારો	અને	
હયું 	તમને	એક	આપીશ.	

કોઈપિ	ઇલેકટ્ોનનક	ઉપકરિ	કે	જે	બંધ	નર્ી	અન	ેિૂર	મૂકયા્યું	નર્ી	તે	જપત	કરિયામયાં	આિી	શકે	છે	અન	ેતેની	સયામગ્રીને	
પૂિ્ણ	તપયાસનયાં	એક	ભયાગ	તરીકે	તપયાસિયામયાં	આિી	શકે	છે.	જો	તમયારો	સેલ	ફોન	તમયારયા	કબજામયાં	હોય	તયયારે	અિયાજ	
કરે	છે,	તો	તમને	પરીક્ષિમયાંર્ી	કયાઢી	નયાખિયામયાં	આિશે.

તે	પછી	તમયારયા	સયુપરિયાઇઝર	તમને	કહેશે:

	 જો	આ	પછીર્ી	હિે	હયું 	કોઈપિ	વિદ્યાર્થીને	ફોન	સયાર્ે	જોઇશ,	તો	હયું 	તે	વિદ્યાર્થીન	ેકયાઢી	નયાખીશ.

તે	પછી	તમયારયા	સયુપરિયાઇઝર	તમને	કહેશે:

	 હિે	અમે	ટકે્ટ	શરૂ	કરિયાની	તૈયયારી	કરીએ	છીએ.

•	 તમયારી	પેસનસલ	અને	ક્િીકયાર	યોગય	કેલ્ક્યુલેટર	ખસિયાય	તમયારી	ડકે્ક	પરર્ી	િરેક	િક્ યુ	િૂર	કરો. 
•	 જો	તમે	બેકઅપ	કેલ્ક્યુલેટર	અર્િયા	બેટરી	લયાવયયાં	હોિ,	તો	તેમન	ેતમયારયા	ડકે્કની	નીચ	ેફલોર	પર	રયાખો.
•	 કોઈપિ	પયાિીની	બોટલ	અર્િયા	નયાક્તો	તમયારી	ડકે્કની	નીચે	રયાખો.	જો	તમયારી	ડકે્ક	પર	કોઈ	બૅગ	અર્િયા	બૅકપેક	

બયાકી	રહેલયું	હોય,	તો	તેમને	બંધ	કરો	અન	ેકસોટી	પૂિ્ણ	ર્યાય	તયયાં	સયુધી	તેમન	ેતમયારી	ડકે્કની	નીચ	ેમૂકો.

જયયારે	તમયામ	વિદ્યાર્થીઓ	તૈયયાર	હોય,	તમયારયા	સયુપરિયાઇઝર	કહેશે:

	 હિે	હયું 	ર્ોડો	સમય	લઈશ,	આસપયાસ	જોિયા	અન	ેખયાતરી	કરિયા	કે	તમ	ેમયાનય	કેલ્ક્યુલેટરનો	જ	ઉપયોગ	કરી	રહયાં	છો.	

તે	પછી	તમયારયા	સયુપરિયાઇઝર	તમને	કહેશે:

	 તમે	કોઈપિ	સમયે	કેલ્ક્યુલેટસ્ણ	શેર	અર્િયા	અિલયાબિલી	કરશો	નહીં.	હિે	તમયારં	કેલ્ક્યુલેટર	તમયારી	ડકે્કની	નીચ	ે
રયાખો.	તમને	પછીનયા	વિભયાગ	સયુધી	તેની	જરૂર	પડશે	નહીં.

2.2	 જિયાબ	પત્રકનયું	વિતરિ

જિયાબ	પત્રકો	વિતરીત	કયયા્ણ	પછી,	તમયારયા	સયુપરિયાઇઝર	કહેશે:

	 આ	જિયાબ	પત્રક	છે	જેનો	તમે	ટકે્ટ	પરનયા	તમયારયા	જિયાબોન	ેવચદનિત	કરિયા	મયાટ	ેઉપયોગ	કરશો.	જો	તમ	ેમોટયા-
બલોકિયાળયું	જિયાબ	પત્રક	િયાપરી	રહયાં	હોિ,	તો	તમયારયા	જિયાબ	પત્રકનયા	મયુખ	પૃષ્ઠ	પરની	સૂચનયાઓ	હિે	િયંાચો.	હયું 	
ઘોષિયા	કરં	છયુ ં 	તેનયા	કરતયા	તમયારયા	પૃષ્ઠ	નંબરો	અલગ	હશે,	પરં્યુ	ફીલ્ડ	નંબરો	હયું 	િરેક	મયાટ	ેઆપયુ	છયુ ં 	તે	ફીલ્ડ	નંબરોની	
સમયાન	હશે.	તમે	બબલ્સને	ભરિયાને	બિલે	ચોરસમયંા	X	વચદનિત	કરશો.
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આગલયું,	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

કૃપયા	કરીને	તપયાસો	અને	ખયાતરી	કરો	કે	જિયાબ	પત્રક	પર	તમયારં	સયાચયુ	કયાનૂની	નયામ	અન	ેજનમ	તયારીખ	િેખયાય	છે.	જો	
તમયારયા	જિયાબ	પત્રકમયાં	લેબલ	હોય,	તો	ખયાતરી	કરો	કે	તે	સયાચયુ	છે.	જો	તમયારી	પયાસ	ેખોટયું 	જિયાબપત્રક	હોય	અર્િયા	
જો	તમને	લેબલ	પર	કોઈ	ભૂલો	મળે	તો	તમયારો	હયાર્	ઊંચો	કરો.

જો દરેકે આવશ્યક ફીલ્ડ્સ પૂર્ણ કરી લીધા હો્ય, તો તમારા સુપરવાઇઝર પૃષ્ઠ 7 પર ટેસટ બકુ વવતરર પર આગળ વધશે. 

જો	તમને	અર્િયા	અનય	વિદ્યાર્થીઓને	જિયાબ	પત્રક	પરની	જરૂરી	ફીલ્્ડસ	ભરિયાની	જરૂર	હોય	તો,	તમયારયા	સયુપરિયાઇઝર	કહેશે:

જો	તમયારયા	જિયાબ	પત્રકમયાં	તમયારં	નયામ	અને	તેનયા	પર	ભરેલી	અનય	મયાનહતી	સયાચી	હોય,	તો	કૃપયા	કરીને	હયું 	અનય	
વિદ્યાર્થીઓન	ેતેમનયા	જિયાબ	પત્રકો	પરની	આિશયક	ફીલ્ડ	ભરયાિી	લઉં	તયયાં	સયુધી	શયાંવતર્ી	બેસો.	

જો	તમયારી	ક્કૂલ	પ્રી-ID	લેબલોનો	ઉપયોગ	કરે	છે,	તો	નનરીક્ષક	કહેશે:

જો	તમયારયા	જિયાબ	પત્રક	પર	તયયાં	લેબલ	હોય,	તો	તેમયાંની	તમયારી	મયાનહતી	સયાચી	છે	તેની	ખયાતરી	કરિયા	મયાટ	ેકૃપયા	
કરીને	તેને	હમિયાં	તપયાસો.	જો	તમને	કોઈ	પ્રશ્નો	હોય	તો	તમયારો	હયાર્	ઉંચો	કરો.	

ફીલ્ડ	1	મયાટ,ે	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

ફીલ્ડ	1	મયાં,	તમયારી	કયાનૂની	અટક,	તમયારં	નયામ	અન	ેપવત/નપતયાનયાં	આદ્યાક્ષરો	સયાર્ે	ભરિયાનયું	શરૂ	કરો.	જો	જગયયા,	
હયાઇફન	અર્િયા	એપોક્ટ્ોફી	તમયારયા	નયામનો	એક	ભયાગ	હોય	તો	તે	સયામેલ	કરો.	બૉકસેસમયંા	બધયા	અક્ષરો	કૅનપટલમયાં	
લખો,	તે	પછી	સંબંવધત	બબલ્સને	ભરો.	ખયાતરી	કરો	કે	િરેક	વચનિ	ઘયાટયું 	અને	પૂિ્ણપિે	બબલન	ેભર્યું	હોય.	જયયારે	
તમે	પિૂ્ણ	કરી	લો	તયયારે	જયુઓ.	

ફીલ્ડ	2	મયાટ	ેતમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

જો	ફીલ્ડ	2	ખયાલી	હોય	અને	તમે	આ	ક્કૂલમયાં	હયાજરી	આપતયા	ન	હોિ,	તો	"હયા"	મયાટે	બબલમયાં	ભરો.	કોઈપિ	કે	
જે	નનયવમત	રીત	ેઆ	ક્કૂલમયા	ંહયાજરી	આપતયા	નર્ી,	તેમિે	તેમને	લયાગયુ	ર્યાય	છે	તે	બબલને	ભરિયા	જોઈએ.	શયુ	ંભરવયું	
તે	વિશે	તમને	ખયાતરી	ન	હોય	તો	તમયારો	હયાર્	ઉપર	ઉઠયાિો.	

ફીલ્ડ	3	અને	4	મયાટ,ે	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

જો	ક્ષેત્રો	3	અને	4	ખયાલી	છે	અને	તમે	આ	શયાળયામયાં	હયાજરી	આપો	છો,	તો	અમયારયા	શયાળયાનયું	નયામ,	શહેર	અન	ેરયાજયને	
ક્ષતે્ર	3	મયાં	છયાપો;	પછી	દફલ્ડ	4	મયાં	6-અંકનો	શયાળયા	કોડ	_______	છયાપો	અને	સંબવંધત	બબલ્સ	ભરો.	જયયારે	તમે	પૂિ્ણ	
કરી	લો	તયયારે	જયુઓ.	

જો	તમે	આ	ક્કૂલમયાં	હયાજરી	આપતયા	નર્ી	અર્િયા	આ	હોમક્કૂલ	નર્ી,	તો	તમયારો	હયાર્	ઉપર	ઉઠયાિો.	હયું 	ફીલ્ડ	4	મયાં	
િયાખલ	કરિયા	મયાટ	ેસયાચો	કોડ	આપિયા	મયાટ	ેઆિીશ.	

જો તમે હોમસકૂલના હોવ, તો તમારા વનરીક્ષક તમને "ના, હંુ હોમસકૂલથી છંુ" માટેનું બબલ ભરવા અને ફીલ્ડ 4 માં 
"970000" દાખલ કરવાનું કહેશે. જો તમે કોઈ અલગ શાળામાં ભરતા હોવ, તો તમારા વનરીક્ષક તમને "ના, આ તે 
શાળા નથી જેમાં હંુ વન્યવમત ભણં છંુ" માટેનું બબલ ભરવાનું અને તે પછી તેમની શાળા માવહતીને ફીલ્ડ 3 માં પૂર્ણ 
કરવાનું કહેશે. તેઓ તમને ફીલ્ડ 4 માં દાખલ કરવા માટે સકૂલ કો્ડ પર આપશે.

ફીલ્ડ	5	મયાટ,ે	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

ફીલ્ડ	5	મયાં,	ડયાબી	બયાજર્ી	પ્રર્મ	કૉલમર્ી	શરૂ	કરીને,	તમયારો	વિદ્યાર્થી	ID	નંબર	લખો	અને	બબલ	ભરો.	જો	તમયારયા	
ID	નંબરમયા	અક્ષરો	હોય,	તો	તેમને	સયામેલ	કરશો	નહીં	અને	ફકત	સંખયયાઓને	જ	તેમની	િચચે	જગયયા	વિનયા	િયાખલ	કરો.	
જો	તમે	તમયારો	વિદ્યાર્થી	ID	નંબર	જાિતયા	નર્ી	5	તો	તમયારો	હયાર્	ઉંચો	કરો.	જયયાર	તમે	પૂિ	કરી	લો	તયયાર	જઓ.	

યુ
ં

ે ્ણ ે યુ
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ફીલ્ડ	6	મયાટ,ે	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

	 ફીલ્ડ	6	મયાં,	તમયારયા	િત્ણમયાન	ગ્રેડ	મયાટનેયા	બબલ	ભરો.

ફીલ્ડ	7	મયાટ,ે	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

	 ફીલ્ડ	7	મયાં,	તમયારી	જનમ	તયારીખનયા	ત્રિેય	3	ભયાગોને	ભરો.	જો	નંબર	10	કરતયા	ઓછો	હોય,	તો	કોઈપિ	2-અંકનયા	
ફીલ્ડ	શૂનયર્ી	શરૂ	કરિયાની	જરૂર	હશે.	તમયારયા	જનમ	િષ્ણનયા	ફકત	2	છલ્લયા	બે	અંક	જ	ભરો.	જો	તમને	કોઈ	પ્રશ્નો	હોય	
તો	તમયારો	હયાર્	ઉંચો	કરો.	

ં
ં ે

ફીલ્ડ	8	મયાટ,ે	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

	 જો	ફીલ્ડ	8	ખયાલી	હોય,	તો	યોગય	બબલન	ેવચદનિત	કરો.

કસોટી	પયુસક્તકયાને	વિતરીત	કરતયાં	પહેલયાં,	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

	 જો	તમયારયા	જિયાબ	પત્રકનયા	ખબનકસોટી	ભયાગમયાં	પૂિ્ણ	કરિયા	મયાટ	ેઅનય	ફીલ્ડ	હોય,	તો	તમયારી	પયાસ	ેકસોટી	પૂરી	ર્યયા	
પછી	તેમને	પિૂ્ણ	કરિયાની	તક	છે.

2.3	 ટકે્ટ	બયુક	વિતરિ

જયયારે	તમયામ	વિદ્યાર્થીઓ	તૈયયાર	હોય,	તમયારયા	સયુપરિયાઇઝર	કહેશે:

	 હિે	હયું 	તમયારી	ટકે્ટ	બયુકસ	વિતરીત	કરીશ.	જયયાં	સયુધી	હયું 	કહયું 	નહીં	તયયાં	સયુધી	તેન	ેખોલશો	નહીં.

ફં્ટ કવરનાં ભાષાંતર માટે આ વવભાગનાં અંતે "ફં્ટ કવરના દદશાવનદદેશો" જુઓ.

તે	પછી	તમયારયા	સયુપરિયાઇઝર	તમને	કહેશે:

	 તમે	ટકે્ટ	બયુક	મેળિી	લો,	તે	પછી	તેને	પયાછળ	ફેરિો	અન	ેતમયારી	અટક,	નયામ	અન	ેનપતયા/પવતનયા	આદ્યાક્ષરો	લખો.	

તે	પછી	આ	મયુજબ	લખો:	શયાળયાનો	કોડ	નંબર,	_____________	શયાળયાનયું	નયામ	_______________________________	
અને	આ	રૂમનો	નંબર	(અર્િયા	નયામ)	___________.	

પાછળના કવરના ભાષાંતર માટે આ વવભાગનાં અંતે "પાછલા કવરનાં દદશાવનદદેશો" જુઓ.

તે	પછી	તમયારયા	સયુપરિયાઇઝર	તમને	કહેશે:

	 હિે	પયાછલયા	કિરને	િયાંચો.	તેમયાં	જિયાબો	વચદનિત	કરિયા	અન	ેક્કોરરિંગ	વિશેની	મહતિપૂિ્ણ	મયાનહતી	છે.	તમ	ેિયંાચિયાનયું	પૂિ્ણ	
કરી	લો	તે	પછી	કૃપયા	કરીને	અહીં	જયુઓ.

તમે	હમિયાં	જે	િયાંચ્ યું	તેનયા	વિશે	કોઈ	પ્રશ્નો	છે?	

તમયામ	પ્રશ્નોનયા	જિયાબ	અપયાયયા	પછી,	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

	 તમયારયા	ટકે્ટનો	ક્કોર	કરિયા	મયાટ	ેનીચેની	સૂચનયાઓ	મહતિપૂિ્ણ	છે.	જો	તમ	ેમયારયા	દિશયાનનિદેશોનયું	ચોક્કસ	અનયુસરિ	કરતયા	
નર્ી,	તો	તમે	ક્કોર	પ્રયાપત	કરી	શકશો	નહીં.	ધયયાનપૂિ્ણક	સયાંભળો.

તમે	નંબર	2	પેસનસલનો	ઉપયોગ	કરી	રહયાં	હોિયાની	તર્યા	તમ	ેજિયાબ	પત્રક	પર	બધયા	બબલન	ેઘયાટી	રીતે	અન	ેપૂિ્ણપિે	
ભયયા્ણ	હોિયાની	ખયાતરી	કરો.	જો	તમે	તમયારો	જિયાબ	બિલો	છો,	તો	તેન	ેપૂિ્ણપિે	ભૂંસી	િેશો.	છૂટયાછિયાયયા	વચનિો	કરિયાનયું	
ટયાળો	અને	ક્રેિચ	કયાય્ણ	મયાટ	ેજિયાબ	પત્રકનો	ઉપયોગ	કરશો	નહીં.	તમ	ેમેકેનનકલ	પેસનસલનો	ઉપયોગ	કરી	શકતયા	નર્ી.
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ફીલ્ડ	A	મયાટ,ે	ફોમ્ણ	કોડ,	તમયારયા	પ્રોકટર	કહેશે:

તમયારી	ટકે્ટ	બયુકનયા	પયાછળનયાં	કિર	પર,	"ફોમ્ણ	કોડ"	લેબલિયાળી	ફીલ્ડ	જયુઓ.	તમયારયા	જિયાબ	પત્રકની	પયાછળનયાં	
ભયાગમયંા	A	ફીલ્ડ	પર,	તમયારી	ટકે્ટની	પયાછળ	બતયાિેલ	ચોક્કસ	અક્ષરો	અન	ેનંબરોની	કૉનપ	કરો	અન	ેબબલ્સમયંા	ભરો.	
જો	તમે	મોટયા-બલોકિયાળયું	જિયાબ	પત્રક	િયાપરી	રહયાં	હોિ,	તો	આ	પૃષ્ઠ	16	પર	છે.

ફીલ્ડ	B	મયાટ,ે	ટકે્ટ	ID,	તમયારયા	પ્રોકટર	કહેશે:

	 હિે	"ટકે્ટ	ID"	લેબલિયાળી	ફીલ્ડ	જયુઓ.	ફીલ્ડ	B	મયંા	તમયારયા	જિયાબ	પત્રક	પરનયાં	નંબરન	ેકૉનપ	કરો.	

"ટકે્ટ	બયુક	રિમયાંક	નંબર"	ફીલ્ડ	C	મયાટ,ે	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

તમયારી	ટકે્ટ	બયુકનયાં	ફં્રટ	કિર	પર	જયુઓ.	ટકે્ટ	બયુકની	ઉપરનયાં	જમિી	બયાજયુનયંા	ખૂિયામયાં	"ટકે્ટ	બયુક	રિમયાંક	નંબર"	લેબલ	
કરેલ	નંબર	શોધો	અને	તેને	તમયારયા	જિયાબ	પત્રક	પર	ફીલ્ડ	C	મયંા	િયાખલ	કરો.	સંબવંધત	બબલ્સ	ભરો.

તમયામ	વિદ્યાર્થીઓને,	નનરીક્ષક	કહેશે:

ફોમ્ણ	કોડ,	ટકે્ટ	ID	અને	ટકે્ટ	બયુક	રિમયાંક	નંબર	ફીલ્્ડસ	બરયાબર	પૂિ્ણ	ર્યયા	છે	કે	નહીં	તેની	ખયાતરી	કરિયા	એક	ક્ષિ	લો.	
તમે	તમયારયા	જિયાબ	પત્રક	પર	યોગય	કો્ડસ	િયાખલ	કરો	એ	ખબૂ	અગતયનયુ	ંછે.	અનયર્યા,	તમે	ક્કોર	પ્રયાપત	કરી	શકશો	નહીં.

 

જો	તમયારી	ક્કૂલ	કસોટી	રૂમ	કોડનો	ઉપયોગ	કરતી	હોય,	તો	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

તમયારયા	જિયાબ	શીટ	પર	ક્ષેત્ર	D	મયાં,	3-અંકનો	પરીક્ષિ	રૂમ	કોડ,	______,	કે	જે	મેં	તમયારયા	મયાટ	ેપોક્ટ	કયયો	છે	ભરો.

અથવા

જો	તમયારી	ક્કૂલ	કસોટી	રૂમ	કોડનો	ઉપયોગ	ન	કરતી	હોય,	તો	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

	 તમયારયા	જિયાબ	પત્રક	પરની	ફીલ્ડ	D	ને	ખયાલી	છોડો.

ફીલ્્ડસ	E	મયાટ,ે	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

ફીલ્ડ	E	મયાં,	તમે	આજે	લઈ	રહયાં	છો	તે	ટકે્ટ,	જે	મેં	તમયારયા	મયાટ	ેપોક્ટ	કરી	છે	તે	ભરો.	કઈ	કસોટીમયંા	બબલ	ભરિયા	
તે	વિશે	તમને	ખયાતરી	ન	હોય	તો	તમયારો	હયાર્	ઉપર	ઉઠયાિો.

તમયામ	વિદ્યાર્થીઓને,	નનરીક્ષક	કહેશે:

કસોટી	આપતી	િખતે	યયાિ	રયાખિયા	મયાટનેી	અહીં	કેટલીક	મહતિપૂિ્ણ	િક્ યુઓ	છે:	જો	તમે	સમય	પહેલયાં	કહેિયાનયું	
સમયાપત	કરો	છો,	તો	તમે	આ	વિભયાગ	પર	તમયારં	કયાય્ણ	તપયાસ	કરી	શકો	છો,	પરં્યુ	તમે	કોઈ	અનય	વિભયાગમયાં	ફેરિી	
શકશો	નહીં.	તમે	ક્રેિચ	કયાય્ણ	મયાટ	ેટકે્ટ	બયુકનો	ઉપયોગ	કરી	શકો	છો,	પરં્યુ	તમયારે	તમયારયા	જિયાબો	જિયાબ	પત્રક	પર	
વચદનિત	કરિયા	આિશયક	છે	ખસિયાય	કે	તમને	તમયારી	ટકે્ત	બયુકમયાં	વચદનિત	કરિયાની	મંજૂરી	અપયાઈ	હોય.	સમય	કૉલ	
કરિયામયાં	આવયયા	પછી,	તમે	તમયારયા	જિયાબોને	ટકે્ટ	બયુકમયંાર્ી	તમયારયા	જિયાબ	પત્રકમયાં	ક્ર્યાનયાંતદરત	કરી	શકશો	અર્િયા	
ખયાલી	બબલ્સ	ભરી	શકશો	નહીં.

ટકે્ટ	િરવમયયાન,	તમયારયા	જિયાબ	પત્રક	અને	ટકે્ટ	બયુકન	ેતમયારી	ડકે્કનયા	મધયમયાં	સીધયા	રયાખો.	જો	તમન	ેતમયારયા	જિયાબ	
પત્રક	અર્િયા	ટકે્ટ	બયુક	સયાર્ે	કંઈક	ખોટયુ	િેખયાય,	જેમ	કે	પૃષ્ઠ	ખૂટ્યું	હોય	અર્િયા	જો	તમન	ેસમજાય	કે	તમે	તમયારયા	
જિયાબ	પત્રકનયાં	ખોટયા	વિભયાગમયાં	જિયાબો	લખી	રહયાં	છો,	તો	તમયારો	હયાર્	ઉંચો	કરો.

છેિટ,ે	જિયાબ	પત્રકો	અને	ટકે્ટ	બયુકસ	ટસેક્ટિંગ	રૂમમયંાર્ી	ક્યારેય	િૂર	ર્િયા	જોઈએ	નહીં.	
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તમયારી	પ્રગવત	તપયાસિયા	મયાટ	ેહયું 	સમગ્ર	રૂમમયાં	ફરીશ.	હયું 	પિ	ટકે્ટ	મયાટ	ેઆવધકયારીક	સમય	રયાખીશ.	તમયારી	પયાસ	ેટકે્ટ	
િરવમયયાન	વિરયામો	હશે	જયયારે	તમે	આ	રૂમ	છોડીન	ેનયાક્તો	કરિયા	અર્િયા	વિશ્યામખંડનો	ઉપયોગ	કરિયા	જઈ	શકો	છો.	

યયાિ	રયાખો	કે	ટકે્ટ	સમયાપત	ર્યયા	પછી,	જયયા	ંસયુધી	હયું 	ન	કહયુ	ંતયયંા	સયુધી	કોઈ	રૂમ	છોડશ	ેનહીં.	જો	ટસેક્ટિંગ	પ્રદરિયયા	વિશ	ેતમન	ે
કોઈ	પ્રશ્નો	હોય	તો	કૃપયા	કરીન	ેહમિયા	ંપછૂો.	ટકે્ટનયંા	સમય	વિભયાગો	િરવમયયાન	હયું 	પ્રશ્નોનયા	જિયાબ	આપી	શકીશ	નહીં.

2.4	 ફ્રનટ	કિર	દિશયાઓ

નીચે	આપેલ	તમયારી	ટકે્ટ	બયુકનયાં	ફં્રટ	કિરન	યું ભયાષયાંતર	છે.

મહતવપૂર્ણ દરમાઇન્ડ્સ્ણ

1

ટક્ટ	મયાટ	નંબર	2	પેસનસલ	આિશયક	છ.	મેકનનકલ	પેસનસલ	અર્િયા	
પેનનો	ઉપયોગ	કરશો	નહીં.	
ે ે ે ે

2

કોઈપિ	પ્રશ્નો	કોઈપિની	સયાર્	શેર	કરિયા	એ	ટક્ટ	સરક્ષયા	અને	
નનષપક્ષતયા	નીવતઓન	ઉલ્લંઘન	છ	અને	તમયારો	ક્કોર	રિ	ર્િયામયા	
પદરિમી	શક	છ.

ે ે યુ
ં ે ંયુ

ે ે

આ	ટકે્ટ	બયુક	રૂમમયાંર્ી	લેિયાિી	જોઈએ	નહીં.	આ	ટકે્ટ	બયુકનયા	કોઈપિ	ભયાગનયું	અનયાવધકૃત	પયુનરૂતપયાિન	અર્િયા	ઉપયોગ	પ્રવતબંવધત	છે.

© 2018 The College Board. College Board, SAT	અને	એકોન્ણ	લૉગો	એ	College Board	નયા	નોંધયાયેલ	ટ્ડેમયાકસ્ણ	છે. 
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2.5	 પયાછળ	કિર	દિશયાઓ

નીચે	આપેલ	અનયુિયાિ	એ	તમયારી	કસોટી	પયુસક્તકયાનયા	પયાછળનયા	કિરનયું	અનયુિયાિ	છે.	જયયારે	સૂચનયા	આપિયામયાં	આિે,	
તયયારે	તમયારે	કસોટી	પયુસક્તકયા	અર્િયા	જિયાબની	શીટ	પર	લખવયું	જોઈએ,	ન	કે	અનયુિયાિનયા	આ	િક્તયાિેજ	પર.

તમારં નામ (અંગ્ેજીમાં) 
 

 

છેલ્લયા	 પ્રર્મ	 MI

શાળા 
નંબર	 શયાળયાનયું	નયામ	 રૂમ

SAT
્સામાન્ય વનદદેશો
 તમે	એક	સમય	ેફકત	એક	જ	વિભયાગ	પર	કયાય્ણ	કરી	શકો	છો.
 જો	તમે	કોઈ	અનયુભયાગન	ેસમય	પૂરો	ર્િયાની	પહેલયાં	સમયાપત	કરી	લો,	

તો	તે	વિભયાગ	પરનયા	તમયારયા	કયાય્ણન	ેતપયાસો.	તમે	કોઈપિ	અનય	વિભયાગ	
પર	જઈ	શકતયંા	નર્ી.

જવાબોને ચિદનિત કરવા
 તમયારી	જિયાબની	શીટન	ેઠીકર્ી	વચદનિત	કરિયાની	ખયાતરી	કરો.

 તમયારે	નં.	2	પેસનસલનો	ઉપયોગ	કરિો	જોઈએ.
 િરેક	પ્રશ્ન	મયાટ	ેફકત	એક	જિયાબને	ધયયાનર્ી	વચદનિત	કરો.
 તમે	બધયા	બબલન	ેઘયાટી	રીતે	અન	ેપૂિ્ણપિે	ભયયા્ણ	હોિયાની	ખયાતરી	કરો.
 તમયારી	જિયાબની	શીટ	પર	કોઈપિ	પ્રકયારનયા	નનશયાન	ન	કરિયા.
 જો	તમે	ભૂંસી	નયાખો	છો,	તો	તે	પૂરી	રીતે	કરો.	અધૂરી	ભૂંસેલ	િક્ યુઓને	

ઇસચછત	જિયાબ	તરીકે	ક્કોર	કરિયામયાં	આિી	શકે	છે.
 ફકત	પ્રશ્ન	નંબરને	અનયુરૂપ	આપેલ	જિયાબની	જગયયાનો	જ	ઉપયોગ	કરો.

તમારી ક્સોટી પુસસતકાનો ઉપ્યોગ કરવો
 તમે	રફ	કયાય્ણ	મયાટ	ેકસોટી	પયુસક્તકયાનો	ઉપયોગ	કરી	શકો	છો,	પરં્યુ	તમે	

તમયારી	કસોટી	પયુસક્તકયામયાં	જે	કંઈપિ	લખો	છો	તેનયા	તમને	કોઈ	મયાક્ક 	
મળશ	ેનહીં.

 સમય	પૂરો	ર્ઈ	ગયયાં	પછી,	તમે	તમયારી	કસોટી	પયુસક્તકયામયાંર્ી	તમયારી	
જિયાબની	શીટમયાં	જિયાબો	ઉતયારી	કે	િ્યુ્ણળોને	ભરી	શકશો	નહીં.

 તમે	આ	પયુસક્તકયામયાંર્ી	પૃષ્ઠો	અર્િયા	પૃષ્ઠનયા	ભયાગોને	ફોલ્ડ	અર્િયા	
િૂર	કરી	શકતયાં	નર્ી	અર્િયા	પરીક્ષયા	ખંડમયાંર્ી	પયુસક્તકયા	અર્િયા	
જિયાબની	શીટન	ેબહયાર	લઈ	જઈ	શકતયાં	નર્ી.

સકોરરંગ
 િરેક	સયાચયા	જિયાબ	મયાટ,ે	તમને	એક	પૉઇનટ	મળે	છે.
 ખોટયા	જિયાબ	આપિયા	બિલ	તમે	કોઈ	પૉઇનટ	ગયુમયાિશો	નહીં;	તેર્ી,	

તમયારે	િરેક	પ્રશ્નનો	જિયાબ	આપિયાનો	પ્રયયાસ	કરિો	જોઈએ,	પછી	
ભલન	ેતમે	સયાચયા	જિયાબ	અંગ	ેસયુનનસ્ચિત	ન	હોિ.

 મહતવપૂર્ણ 

નીિેના કો્ડ તમારી ક્સોટી પુસસતકા માટે અનન્ય છે. તેમને 
તમારા જવાબ પત્રક પર અ અને બ બૉક્સમાં કૉવપ કરો 
અને દશા્ણવ્યા ંપ્રમારે જ અનુરૂપ બબલ્સને ભરો.

આ	ટક્ટ	મયાટનયા	આ	ફકરયાઓમયા	સમયાિેલ	વિચયારો,	જમયાર્ી	કટલયાક	પ્રકયાખશત	સયામગ્રીમયાર્ી	લેિયાયયા	અર્િયા	અપનયાિયાયયા	છ,	 
તે	જરૂરી	નર્ી	ક	College Board	નયા	મંતવયોને	રજ	કર.

ે ે ં ે ં ે ં ે
ે ૂ ે

જ્યાં સુધી વનરીક્ષક તમને આ બુક ખોલવા માટે ન કહે ત્યાં સુધી તમારે આ બુક ખોલવી નહીં.
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2.6	 વિભયાગ	1—પરીક્ષિ	િયંાચન

વિભયાગ	1	મયાટનોે 	મયાનક	સમય	65 વમવનટ	છે,	જેમયાં	વિભયાગનયા	અંતે	10-વમવનટનો વવરામ	છે.	જો	તમે	મંજૂર	
ક્ર્યાન	પર	ટકે્ટ	આપી	રહયાં	હોિ,	તો	તમયારો	સમય	અને	વિરયામ	અલગ	હોઈ	શકે	છે.	કૃપયા	કરીને	તમયારયા	નનરીક્ષક	
દ્યારયા	િંચયાતી	ઘોષિયાઓ	ધયયાનપૂિ્ણક	સયાંભળો.

ટેસટ બુકના દદશાવનદદેશોનો અનુવાદ એ અનુવાદદત બોલા્યેલા દદશાવનદદેશો પ્રમારે દેખા્ય છે.

જયયારે	તમયામ	વિદ્યાર્થીઓ	તૈયયાર	હોય,	તમયારયા	સયુપરિયાઇઝર	કહેશે:

	 એકિયાર	શરૂ	કરી	લેિયા	પર,	તમયારી	પયાસે	વિભયાગ	1,	િયંાચન	કસોટી	પર	કયામ	કરિયા	મયાટ	ે65	વમનનટનો	સમય	હશે.	
આ	વિભયાગ	સમયાપત	ર્ઈ	જિયા	પર	અમે	નયાનો	વિરયામ	લઈશયું.	જયયાં	સયુધી	હયું 	તમન	ેકસોટી	પયુસક્તકયાને	ખોલિયા	ન	કહયું 	
તયયાં	સયુધી	તમયારે	તેને	ખોલિી	નહીં.	કૃપયા	કરીન	ેતમયારયા	કેલ્ક્યુલેટરને	તમયારયા	ડકે્કની	નીચ	ેરયાખો;	આ	વિભયાગ	મયાટ	ેતમને	
તેની	જરૂર	પડશ	ેનહીં.

તમે	નંબર	2	પેંખસલનો	ઉપયોગ	કરી	રહયાં	હોિયાની	તર્યા	તમ	ેબધયા	બબલન	ેઘયાટી	રીતે	અન	ેપૂિ્ણપિે	ભરતયા	હોિયાની	
ખયાતરી	કરો.	જો	તમે	તમયારો	જિયાબ	બિલો	છો,	તો	તેન	ેપૂિ્ણપિે	ભૂંસી	િેશો.	

યયાિ	રયાખો	ક	તમને	યોગય	જિયાબો	મયાટ	પૉઇનટ	પ્રયાપત	ર્યાય	છ,	પર્યુ	તમે	ખોટયા	જિયાબો	મયાટ	ેપૉઇનટ	ગમયાિતયા	નર્ી.	
તેનો	અર્્ણ	એ	ક	તમયાર	િરક	પ્રશ્નનો	જિયાબ	આપિયાનો	પ્રયયાસ	કરિો	જોઈએ,	પછી	ભલે	તમે	સયાચયા	જિયાબ	અંગે	
સનનસ્ચિત	ન	હોિ.

ે ે ે ં યુ ં
ે ે ે

યુ

તમયારયા	જિયાબ	પત્રક	પર	વિભયાગ	1	જયુઓ.	તમયારયા	જિયાબોન	ેરિમયંાદકત	ખયાલી	જગયયામયંા	મયાક્ક 	કરિયાની	ખયાતરી	કરો,	કે	જે	
વિભયાગ	1	મયા	ંસખંયયાતમક	ટકે્ટનયા	પ્રશ્નોન	ેઅનયુરૂપ	છે.	તમયારી	કસોટી	પયુસક્તકયાન	ેવિભયાગ	1	પર	ખોલો,	નનિદેશોન	ેિયંાચો	અન	ે
કયાય્ણની	શરૂઆત	કરો.	સમય	હિ	ેશરૂ	ર્યાય	છે.	પરીક્ષયા	મયાટ	ેશયુભેચછયા.

30	વમનનટ	પછી,	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

	 આ	વિભયાગમયાં	તમયારી	પયાસે	35	વમનનટનો	સમય	બયાકી	છે.

60	વમનનટ	પછી,	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

	 આ	વિભયાગમયાં	તમયારી	પયાસે	5	વમનનટનો	સમય	બયાકી	છે.

બરયાબર	65	વમનનટ	પછી,	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

	 કયામ	બધં	કરો	અન	ેતમયારી	પેસનસલન	ેનીચે	મૂકી	િો.	તમયારયા	જિયાબ	પત્રકન	ેબધં	કરો	અન	ેતેન	ેતમયારી	ટકે્ટ	બયુકની	સયામેની	
તરફ	રયાખો.	તમયારી	ટકે્ટ	બયુકન	ેબધં	કરો	અને	તને	ેતમયારયા	ડકે્ક	પર	છોડી	િો.	હિ	ેઆપિે	10-વમનનટ	વિરયામ	મયાટ	ેબધં	
કરીશયુ.ં

તમે	આ	કે	અનય	કોઈ	વિરયામ	િરવમયયાન	ફોન	કે	અનય	કોઈ	ઇલકેટ્ોનનક	ઉપકરિનો	ઉપયોગ	કરી	શકશો	નહીં.	જો	
તમે	કોઈ	નયાક્તો	લયાવયયા	હોિ,	તો	તમે	તે	ફકત	નન્યુકત	વિક્તયારોમયંા	જ	ખયાઈ	શકો	છો.	નન્યુકત	વિક્તયારો,	હૉલિે	અર્િયા	
વિશ્યામખડં	ખસિયાય	અનય	કોઈ	ક્ર્યાન	ેજશો	નહીં.	હૉલિમેયંા	િયાત	કરશો	નહીં	અર્િયા	કોઈપિની	સયાર્	ેટકે્ટ	પ્રશ્નોની	ચચયા્ણ	
કરશો	નહીં.	અનય	રૂમસમયા	ંપિ	તે	બયાબતોનયુ	ંધયયાન	રયાખશો.

અમે	બરયાબર	10	વમનનટમયા	ફરી	કસોટી	શરૂ	કરીશં.ં યુ
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2.6.1	 વિરયામ	મયાટે

વિરયામનયા	અંતે,	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

	 તમયારી	બેઠક	લો.

2.6.2	 વિભયાગ	1	કસોટી	પસક્તકયાનયા	નનિશોયુ દે

નીચે	આપેલ	અનયુિયાિ	એ	તમયારી	કસોટી	પયુસક્તકયાનયા	વિભયાગ	1	ની	શરૂઆતમયાં	રહેલ	નનિદેશોનયું	અનયુિયાિ	છે.

65 વમવનટ, 52 પ્રશ્ો (માનક ્સમ્ય)

આ	વિભયાગમયાં	રહેલ	પ્રશ્નોનયા	જિયાબ	આપિયા	મયાટ	ેતમયારી	જિયાબ	શીટનયા	વિભયાગ	1	પર	જાઓ.

વનદદેશો
નીચે	આપેલ	િરક	ફકરો	અર્િયા	ફકરયાની	જોડીની	સયામે	પ્રશ્નોનયા	નંબર	છ.	િરક	ફકરો	અર્િયા	ફકરયાની	જોડીને	િયાંચયયા	પછી,	ફકરયા	
અને	ફકરયાઓમયા	તર્યા	તેની	સયાર્ેનયા	ગ્રયાદફકસ	(જમ	ક	કોષ્ટક	અર્િયા	આલેખ)મયા	જ	કહિયા્યુ	છ	અર્િયા	સૂવચત	છ	તેનયા	આધયાર	
િરક	પ્રશ્નનો	શ્ષ્ઠ	જિયાબ	પસંિ	કરો.

ે ે ે
ં ે ે ં ે ે ં ે ે ે

ે ે

2.7	 પ્રમયાિીકરિ	વિધયાન

જયયારે	તમયામ	વિદ્યાર્થીઓ	તૈયયાર	હોય,	તમયારયા	સયુપરિયાઇઝર	કહેશે:

	 જયયારે	તમે	તમયારં	જિયાબ	પત્રક	સબવમટ	કરો,	તયયારે	તમે	સમંત	ર્યાઓ	છો	કે,	કોઈપિ	સજંોગો	હેઠળ,	કોઈપિ	ટકે્ટ	
પ્રશ્નોન	ેટસેક્ટિંગ	રૂમમયંાર્ી	લઈ	જશો,	ત	ેકોઈન	ેપિ	આપશો	અર્િયા	ઈમેલ,	ટકેક્ટ	સિેંશ	અર્િયા	ઇનટરનટે	સનહત	કોઈપિ	
મયાધયમ	પરં ય્ુ	અહીં	સયુધી	મયયા્ણદિત	નહીં	તેિયા	દ્યારયા	કોઈની	સયાર્	ેતેમની	ચચયા્ણ	કરશો	નહીં.	આ	શરતો SAT School Day 
Student Guide (SAT ક્કૂલ	ડ	ક્ે ટયુડનટ	ગયાઇડમયંા)	અન	ેsat.org	પર	ઑનલયાઇન	જિયાિિયામયંા	આિી	છે.

તમયાર	જિયાબ	પત્રક	બહયાર	કયાઢો,	પર્યુ	તમયારી	ટક્ટ	બક	બંધ	રહિયા	િો.	તમયારયા	જિયાબ	પત્રકને	પયાછળ	ફરિો	અને	
પ્રમયાિીકરિ	વિધયાન	જઓ.	નીચે	નનયમોનો	ફકરો	િયાંચયયા	પછી,	તમયારી	હમેશયાની	હક્તલેખન	શૈલી—નપ્રનટ	અર્િયા	
કરસિંિમયા	ક્ટટમેનટની	કૉનપ	કરિી	સયાર	રહશે.	તે	પછી	જિી	તમે	આવધકયારીક	િક્તયાિેજ	પર	કરો	છો	તેિી	તમયારયા	પૂરયા	
નયામર્ી	સહી	કરો.	તમયારી	સહીની	બયાજમયાં,	આજની	તયારીખ	િયાખલ	કરો.	જયયાર	તમે	પૂિ	કરી	લો	તયયાર	જઓ.	

ં ં ે યુ ે ે
યુ ં

ં ે ં ે ે
યુ ે ્ણ ે યુ

નીિે આપેલ અનુવાદ એ તમારા જવાબ પત્રકની પાછળ આપેલા પ્રમારીકરર વવધાનનો છે. સટેટમેનટ અંગ્ેજીમાં કૉવપ 
કરો, અહીં આપેલ અનુવાદ નહીં:

હયું 	પયુવષ્ટ	કરં	છયુ ં 	કે	હયું 	તે	વયસકત	છયુ ં 	જે	જિયાબ	પત્રક	પર	સવૂચબદ્ધ	છે	અન	ેટકે્ટનયા	દિશયાનનિદેશોમયંા	િિ્ણિેલ	ટકે્ટ	સયુરક્ષયા	
અને	ઔવચતયતયા	નીવતઓને	અનયુસરિયાની	પ્રવતજ્યા	લઉં	છયુ ં .

2.8	 વિભયાગ	2—લેખન	અન	ેભયાષયા	પરીક્ષયા

વિભયાગ	2	મયાટનોે 	મયાનક	સમય	35 વમવનટ	છે.	જો	તમે	મંજૂર	ક્ર્યાન	પર	ટકે્ટ	આપી	રહયાં	હોિ,	તો	તમયારો	સમય	
અને	વિરયામ	અલગ	હોઈ	શકે	છે.	કૃપયા	કરીને	તમયારયા	નનરીક્ષક	દ્યારયા	િંચયાતી	ઘોષિયાઓ	ધયયાનપૂિ્ણક	સયાંભળો.

ટેસટ બુકના દદશાવનદદેશોનો અનુવાદ એ અનુવાદદત બોલા્યેલા દદશાવનદદેશો પ્રમારે દેખા્ય છે.
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િરેક	વયસકત	તૈયયાર	હોય,	તો	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

	 એકિયાર	શરૂ	કરી	લેિયા	પર,	તમયારી	પયાસે	વિભયાગ	2,	લેખન	અને	ભયાષયા	કસોટી	પર	કયામ	કરિયા	મયાટ	35	વમનનટનો	સમય	
હશે.	જો	તમે	સમય	પૂરો	ર્િયાની	પહલયા	સમયાપત	કરી	લો	છો,	તો	તમે	આ	વિભયાગનયા	તમયારયા	કયાય્ણને	તપયાસી	શકો	છો,	
પર્યુ	તમે	કોઈપિ	અનય	વિભયાગ	પર	જઈ	શકતયા	નર્ી.	કપયા	કરીને	તમયારયા	કલ્ક્યુલેટરને	તમયારયા	ડક્કની	નીચે	રયાખો;	
આ	વિભયાગ	મયાટ	ેતમને	તેની	જરૂર	પડશે	નહીં.

ે
ે ં

ં ં ૃ ે ે

તમયારી	જિયાબ	શીટ	અને	કસોટી	પયુસક્તકયાને	તમયારયા	ડકે્ક	પર	રયાખો.	

હિ	તમયારયા	જિયાબ	પત્રક	પર	વિભયાગ	2	શોધો.	તમયારયા	જિયાબોને	રિમયાદકત	ખયાલી	જગયયામયા	મયાક	કરિયાની	ખયાતરી	કરો,	
ક	જ	વિભયાગ	2	મયા	સંખયયાતમક	ટક્ટનયા	પ્રશ્નોને	અનરૂપ	છ.	તમયારી	કસોટી	પસક્તકયાને	વિભયાગ	2	પર	ખોલો,	નનિશોને	
િયાંચો	અને	કયાય્ણની	શરૂઆત	કરો.	સમય	હિ	શરૂ	ર્યાય	છ.

ે ં ં ્ક
ે ે ં ે યુ ે યુ દે

ે ે

15	વમનનટ	પછી,	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

	 આ	વિભયાગમયાં	તમયારી	પયાસે	20	વમનનટનો	સમય	બયાકી	છે.

30	વમનનટ	પછી,	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

	 આ	વિભયાગમયાં	તમયારી	પયાસે	5	વમનનટનો	સમય	બયાકી	છે.

બરયાબર	35	વમનનટ	પછી,	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

	 કયામ	બંધ	કરો	અને	તમયારી	પેસનસલને	નીચે	મૂકી	િો.	

તમયારયા	જિયાબ	પત્રકને	તમયારી	ટકે્ટ	બયુકમયાં	તે	પૃષ્ઠ	પર	રયાખો	જયયાં	તમ	ેકયામ	કરિયાનયું	બંધ	ક્યુું	છે.	તમયારી	ટકે્ટ	બયુક	
બંધ	કરો.

2.8.1	 વિભયાગ	2	કસોટી	પયુસક્તકયાનયા	નનિદેશો

નીચે	આપેલ	અનયુિયાિ	એ	તમયારી	કસોટી	પયુસક્તકયાનયા	વિભયાગ	2	ની	શરૂઆતમયાં	રહેલ	નનિદેશોનયું	અનયુિયાિ	છે.

35 વમવનટ, 44 પ્રશ્ો (માનક ્સમ્ય)

આ વવભાગમાં રહેલ પ્રશ્ોના જવાબ આપવા માટે તમારી જવાબ શીટના વવભાગ 2 પર જાઓ.

વનદદેશો

નીચેનયા	િરેક	ફકરયાની	સયામે	પ્રશ્નોનો	નંબર	છે.	કેટલયાક	પ્રશ્નો	મયાટ,ે	તમે	વિચયારોની	અણભવયસકતન	ેબહેતર	બનયાિિયા	મયાટ	ેફકરયામયાં	
સયુધયારો	કેિી	રીતે	કરી	શકયાય	તેને	ધયયાનમયાં	રયાખશો.	અનય	પ્રશ્નો	મયાટ,ે	તમ	ેિયાક્	રચનયા,	ઉપયોગ	અર્િયા	વિરયામવચનિોમયાં	ભૂલોને	
ઠીક	કરિયા	મયાટ	ેફકરયાને	કેિી	રીતે	સંપયાદિત	કરી	શકયાય	તેન	ેધયયાનમયાં	રયાખશો.	કોઈ	ફકરયા	અર્િયા	પ્રશ્નની	સયાર્ે	એક	અર્િયા	િધયુ	
ગ્રયાદફકસ	(જેમ	કે	કોષ્ટક	અર્િયા	ગ્રયાફ)	હોઈ	શકે	છે	જેને	તમ	ેનનિ્ણયોમયાં	ફેરફયાર	અન	ેસંપયાિન	કરિયા	મયાટ	ેધયયાનમયાં	લેશો.

કેટલયાક	પ્રશ્નો	તમને	ફકરયાનયા	કોઈ	રેખયાંદકત	ભયાગ	તરફ	િોરી	જશે.	અનય	પ્રશ્નો	તમન	ેફકરયામયાં	કોઈ	ક્ર્યાન	તરફ	િોરશે	અર્િયા	તમને	
પૂરયા	ફકરયા	વિશે	વિચયાર	કરિયા	મયાટ	ેકહેશે.

િરેક	ફકરો	િયાંચયયા	પછી,	િરેક	પ્રશ્નનો	જિયાબ	પસંિ	કરો	કે	જે	ફકરયામયાં	લેખનની	ગયુિિતિયાને	િધયુ	અસરકયારક	રીત	ેબહેતર	બનયાિે	
છે	અર્િયા	જે	ફકરયાને	મયાનક	લેખન	અંગ્રેજીનયા	ખસદ્ધયાંતોન	ેઅનયુરૂપ	બનયાિે	છે.	ઘિયા	પ્રશ્નોમયાં	"કોઈ	ફેરફયાર	નહીં"	વિકલ્પ	શયામેલ	
નર્ી.	જો	તમને	લયાગ્યું	હોય	કે	ફકરયાનયા	સંબંવધત	વિભયાગને	જેમ	છે	તેમ	છોડી	િેિો	એ	શ્ેષ્ઠ	વિકલ્પ	છે	તો	તે	વિકલ્પ	પસંિ	કરો.
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2.9	 વિભયાગ	3—ગણિતની	ટકે્ટ	–	કોઈ	કેલ્ક્યુલેટર	નહીં

વિભયાગ	3	મયાટનોે 	મયાનક	સમય	25 વમવનટ છે,	જેમયાં	વિભયાગનયા	અંતે	5-વમવનટનો વવરામ	છે.	જો	તમે	મંજૂર	
ક્ર્યાન	પર	ટકે્ટ	આપી	રહયાં	હોિ,	તો	તમયારો	સમય	અને	વિરયામ	અલગ	હોઈ	શકે	છે.	કૃપયા	કરીને	તમયારયા	નનરીક્ષક	
દ્યારયા	િંચયાતી	ઘોષિયાઓ	ધયયાનપૂિ્ણક	સયાંભળો.

ટેસટ બુકના દદશાવનદદેશોનો અનુવાદ એ અનુવાદદત બોલા્યેલા દદશાવનદદેશો પ્રમારે દેખા્ય છે.

જયયારે	તમયામ	વિદ્યાર્થીઓ	તૈયયાર	હોય,	તમયારયા	સયુપરિયાઇઝર	કહેશે:

	 એકિયાર	શરૂ	કરી	લિેયા	પર,	તમયારી	પયાસ	ેવિભયાગ	3,	ગણિતની	કેલ્ક્યુલટેર	વિનયાની	ટકે્ટ	પર	કયામ	કરિયા	મયાટ	ે25	વમનનટનો	
સમય	હશ.ે	આ	વિભયાગ	સમયાપત	ર્ઈ	જિયા	પર	અમે	એક	નયાનો	વિરયામ	લઈશયુ.ં

જો	કે	આ	ગણિતનો	વિભયાગ	છે,	છતયાં	તમને	ટકે્ટનયંા	આ	ભયાગ	પર	કૅલ્ક્યુલેટરનો	ઉપયોગ	કરિયાની	મંજૂરી	નર્ી	અને	
તમયારં	કેલ્ક્યુલેટર	તમયારયા	ડકે્કની	નીચે	રયાખવયું	આિશયક	છે	જયયાં	સયુધી	તમયારી	પયાસે	ફોર-ફંકશનનયા	કેલ્ક્યુલેટરનો	
ઉપયોગ	કરિયાની	મયાનય	સયુવિધયા	ન	હોય.	શયું	કોઈ	પ્રશ્નો	છે?	

તમયારી	કસોટી	પયુસક્તકયામયાં	"Student-Produced Responses	(વિદ્યાર્થી	દ્યારયા	અપયાયેલયા	જિયાબો)"	લેબલ	
ધરયાિતયાં	પ્રશ્નોનયા	તમયારયા	જિયાબોને	કેિી	રીતે	વગ્રડ	કરિયા	તે	મયાટનેયા	નનિદેશો.	આ	પ્રશ્નોનયા	જિયાબ	નયાનયા	હોઈ	શકે	છે	પરં્યુ	
4	અક્ષરર્ી	િધયુ	હોઈ	શકતયા	નર્ી.	તમયારયા	જિયાબોને	રિમયંાદકત	ખયાલી	જગયયામયંા	મયાક્ક 	કરિયાની	ખયાતરી	કરો,	કે	જે	વિભયાગ	3
મયંા	સખંયયાતમક	ટકે્ટનયા	પ્રશ્નોન	ેઅનયુરૂપ	છે.	

 

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

કૃપયા	કરીને	તમયારી	ટકે્ટ	બયુક	ખોલો	અને	તમયારયા	જિયાબ	પત્રકને	બહયાર	કયાઢો.	તમયારી	જિયાબ	શીટ	અન	ેકસોટી	પયુસક્તકયાને	
તમયારયા	ડકે્ક	પર	રયાખો.	તમયારયા	જિયાબ	પત્રક	પર	વિભયાગ	3	જયુઓ.	હિે,	કૃપયા	કરીને	તમયારી	ટકે્ટ	બયુકમયંા	વિભયાગ	3	પર	
જાઓ,	દિશયાનનિદેશો	િયાંચો	અને	કયાય્ણની	શરૂઆત	કરો.	સમય	હિે	શરૂ	ર્યાય	છે.

10	વમનનટ	પછી,	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

	 આ	વિભયાગમયા	તમયારી	પયાસે	15	વમનનટનો	સમય	બયાકી	છ.ં ે

20	વમનનટ	પછી,	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

	 આ	વિભયાગમયાં	તમયારી	પયાસે	5	વમનનટનો	સમય	બયાકી	છે.

બરયાબર	25	વમનનટ	પછી,	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

	 કયામ	બંધ	કરો	અને	તમયારી	પેસનસલને	નીચે	મૂકી	િો.	

તમયારયા	જિયાબ	પત્રકને	તમયારી	ટકે્ટ	બયુકમયાં	તે	પૃષ્ઠ	પર	મૂકો	જયયાં	તમે	કયામ	કરિયાનયું	બંધ	ક્યુું	છે.	તમયારી	ટકે્ટ	બયુકન	ે
બધં	કરો	અન	ેતેન	ેતમયારયા	ડકે્ક	પર	છોડી	િો.	હિ	ેઆપિે	5	વમનનટનો	વિરયામ	લઈશયુ.ં	જો	તમે	કોઈ	નયાક્તો	લયાવયયા	હોિ,	
તો	તમે	તે	ફકત	નન્યુકત	વિક્તયારોમયાં	જ	ખયાઈ	શકો	છો.	પહેલયાની	જેમ,	નન્યુકત	વિક્તયારો,	હૉલિે	અર્િયા	વિશ્યાંવતખંડ	
ખસિયાય	ક્યાંય	જશો	નહીં.	હૉલિેમયાં	િયાત	કરશો	નહીં	અર્િયા	કોઈપિની	સયાર્ે	ટકે્ટ	પ્રશ્નોની	ચચયા્ણ	કરશો	નહીં.	અનય	
રૂમસમયાં	પિ	તે	બયાબતોનયું	ધયયાન	રયાખશો.	અમ	ેબરયાબર	5	વમનનટમયાં	ફરી	ટસેક્ટિંગ	શરૂ	કરીશયું.

2.9.1	 બ્ેક	િરવમયયાન

વિરયામનયા	અંતે,	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

	 તમયારી	બેઠક	લો.	
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2.9.2	 વિભયાગ	3	કસોટી	પયુસક્તકયાનયા	નનિદેશો

નીચે	આપેલ	અનયુિયાિ	એ	તમયારી	કસોટી	પયુસક્તકયાનયા	વિભયાગ	3	ની	શરૂઆતમયાં	રહેલ	નનિદેશોનયું	અનયુિયાિ	છે.

25 વમવનટ, 20 પ્રશ્ો (માનક ્સમ્ય)

આ વવભાગમાં રહેલ પ્રશ્ોના જવાબ આપવા માટે તમારી જવાબ શીટના વવભાગ 3 પર જાઓ.

વનદદેશો
પ્રશ્ો 1–15 માટે,	િરેક	પ્રશ્નન	ેઉકેલો,	પ્રિયાન	કરેલ	વિકલ્પોમયારં્ી	શ્ષે્ઠ	જિયાબ	પસિં	કરો	અન	ેતમયારયા	જિયાબ	પત્રક	પર	અનયુરૂપ	બબલન	ેભરો.	
પ્રશ્ો 16-20 માટ,	િરક	પ્રશ્નને	ઉકલો	અને	જિયાબ	પત્રક	પર	રહલ	વગ્રડમયા	તમયારો	જિયાબ	િયાખલ	કરો.	વગ્રડમયા	તમયારયા	જિયાબો	કિી	રીતે	
િયાખલ	કરિયા	તે	વિશે	કપયા	કરીને	પ્રશ્ન	16	પહલયા	આપેલયા	નનિશોનો	સંિભ્ણ	લો.	તમે	ક્રિચ	િક	મયાટ	તમયારી	કસોટી	પસક્તકયામયા	રહલ	કોઈપિ	
ઉપલબધ	જગયયાનો	ઉપયોગ	કરી	શકો	છો.

ે ે ે ે ં ં ે
ૃ ે ં દે ે ્ક ે યુ ં ે

નોંધ
1. કેલ્ક્યુલેટરનયા	ઉપયોગની	મંજૂરી નથી.
2. ઉપયોગમયાં	લેિયાયેલ	તમયામ	ચલ	અન	ેપિયાિવલઓ	િયાક્તવિક	સંખયયાઓને	રજૂ	કરે	છે	જયયાં	સયુધી	અનયર્યા	સૂચિેલ	ન	હોય.
3. આ	કસોટીમયાં	આપિયામયાં	આિેલ	આકૃવતઓ	ક્કેલ	પર	તૈયયાર	કરિયામયાં	આિે	છે	જયયાં	સયુધી	અનયર્યા	સૂચિેલ	ન	હોય.
4. બધી	આકૃવતઓ	એક	સપયાટી	પર	રહે	છે	જયયાં	સયુધી	અનયર્યા	સૂચિેલ	ન	હોય.
5. જયયાં	સયુધી	સૂચિિયામયાં	ન	આિે	તયયાં	સયુધી,	આપેલ	વિધેય	f	નો	ડોમેન	એ	બધી	િયાક્તવિક	સંખયયાઓ	x	નો	ગિ	છે,	જે	મયાટ	ેf(x)

એક	િયાક્તવિક	સંખયયા	છે.

્સંદભ્ણ

િ્યુ્ણળમયંા	ચયાપનયા	અંશની	સંખયયા	360	છે.
િ્યુ્ણળમયંા	ચયાપની	રેદડઅનસની	સંખયયા	2𝜋 છે.
વત્રકોિનયા	કોિનયા	અંશમયાં	મયાપનો	સરિયાળો	180	છે.
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વનદદેશો

16-20 પ્રશ્ો માટે,	પ્રશ્નને	ઉકેલો	અને	જિયાબ	
પત્રક	પર	નીચે	િિ્ણવયયાં	મયુજબ	તમયારયા	જિયાબને	
વગ્રડમયંા	િયાખલ	કરો

1. આિશયક	ન	હોિયા	છતયાં,	સૂચિિયામયાં	આિે	છે	
કે	તમે	બબલને	ચોક્કસપિે	ભરિયામયાં	મિિ	મયાટ	ે
કૉલમસની	ટોચ	પર	રહેલ	બૉકસમયાં	તમયારો	જિયાબ	
લખો.	બબલને	યોગય	રીતે	ભરિયા	પર	જ	તમને	
રેિદડટ	પ્રયાપત	ર્શે.

2. કોઈપિ	કૉલમમયાં	કોઈ	એકર્ી	િધયુ	બબલને	
વચદનિત	કરિયા	નહીં.

3. કોઈ	પ્રશ્નનો	નકયારયાતમક	જિયાબ	નર્ી.

4. કેટલયાક	પ્રશ્નોમયાં	એક	કરતયાં	િધયુ	સયાચયા	જિયાબ	
હોઈ	શકે	છે.	આિયા	દકક્સયામયાં,	વગ્રડમયાં	ફકત	
એક	જ	જિયાબ	આપો.

15. વમશ્ર નંબરો	જેમ	કે	3 	ને 3.5	અર્િયા	7/2 
2

જેટલયા	હોિયા	જોઈએ.	(જો	  

 
ં યું 31 1વગ્રડમયા	િયાખલ	ર્યાય,	તો	તેન	 ,	નહીં	3 

2 2
તરીકે	અર્્ણઘટન	કરિયામયાં	આિશે.)

6. દશાંશ જવાબો:	જો	તમે	વગ્રડમયાં	આિી	શકે	તેનયા	
કરતયાં	િધયુ	અંકોનો	િશયાંશ	જિયાબ	મેળિો	છો,	તો	
ત	ેશૂનયયાંત	અર્િયા	કયાપિયામયાં	આિી	શકે	છે,	પરં્યુ	
તિેે	સંપૂિ્ણ	વગ્રડન	ેભરિયાનયું	રહેશે.

7 જવાબ:  જવાબ: 2.5
12

ે ે 2ચગ્્ડ માટની સવીકા્ય્ણ રીત છ: 
3

જવાબ: 201 – કોઈ એક સથાન ્સાચું છે

નોંધ:
તમે	તમયારયા	જિયાબો	કોઈપિ	
કૉલમમયાં	શરૂ	કરી	શકો	છો,	
જગયયા	અનયુસયાર.	તમન	ેજરૂર	
ન	હોય	તે	કૉલમસ	ખયાલી	
છોડિયા	જોઈએ.
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3	 મયાનક	SAT	સ્ક્રિપટ:	ગણિતની	કસોટી	–	કૅલ્ક્યુલેટર	અને	SAT	નનબંધ
3.1	 વિભયાગ	4—ગણિતની	ટકે્ટ	–	કેલ્ક્યુલેટર

વિભયાગ	4	મયાટનોે 	મયાનક	સમય	55 વમવનટ છે.	જો	તમે	મંજૂર	ક્ર્યાન	પર	ટકે્ટ	આપી	રહયાં	હોિ,	તો	તમયારો	સમય	
અને	વિરયામ	અલગ	હોઈ	શકે	છે.	કૃપયા	કરીને	તમયારયા	નનરીક્ષક	દ્યારયા	િંચયાતી	ઘોષિયાઓ	ધયયાનપૂિ્ણક	સયાંભળો.

ટેસટ બુકના દદશાવનદદેશોનો અનુવાદ એ અનુવાદદત બોલા્યેલા દદશાવનદદેશો પ્રમારે દેખા્ય છે.

જયયારે	તમયામ	વિદ્યાર્થીઓ	તૈયયાર	હોય,	તમયારયા	સયુપરિયાઇઝર	કહેશે:

	 એકિયાર	શરૂ	કરી	લિેયા	પર,	તમયારી	પયાસ	ેવિભયાગ	4,	કેલ્ક્યુલટેર	સયાર્	ેગણિતની	કસોટી	પર	કયામ	કરિયા	મયાટ	ે55	વમનનટનો	
સમય	હશ.ે

તમે	આ	વિભયાગ	મયાટે	કેલ્ક્યુલેટરનો	ઉપયોગ	કરી	શકો	છો.	કૃપયા	કરીને	હિે	તમયારં	કેલ્ક્યુલેટર	બહયાર	કયાઢો	અન	ેતેને	
તમયારી	ડકે્કનયા	મધય	ભયાગમયાં	મૂકો.

કેલ્ક્યુલેટરનો	ઉપયોગ	કરતી	િખતે,	કૃપયા	કરીન	ેઆ	દિશયાનનિદેશોનયું	પયાલન	કરો:	

•	 તેને	તમયારયા	ડકે્ક	પર	મૂકી	િો	અર્િયા	તેને	પકડી	રયાખો	જેર્ી	અનય	વિદ્યાર્થીઓ	તમયારયા	કયાય્ણને	જોઈ	ન	શકે.
•	 બીજા	કોઈની	સયાર્ે	તમયારયા	કેલ્ક્યુલેટરન	ેશેર	અર્િયા	અિલયાબિલી	કરશો	નહીં.
•	 જો	તમે	બેકઅપ	કેલ્ક્યુલેટર	અર્િયા	બેટરી	લયાવયયાં	હોિ,	તો	તેમન	ેતમયારયા	ડકે્કની	નીચ	ેફલોર	પર	રયાખો.
•	 જો	તમયારં	કેલ્ક્યુલેટર	ઠીકર્ી	કયામ	નયા	કરે	અને	તમયારી	પયાસ	ેબેટરી	અર્િયા	બેકઅપ	કૅલ્ક્યુલેટર	હોય,	તો	તમયારો	

હયાર્	ઉઠયાિો.	હયું 	જોઈશ	કે	તમયારં	અિેજી	સયાધન	ક્િીકયાર	યોગય	છે	કે	નહીં.	જો	તમયારી	પયાસ	ેબેકઅપ	નર્ી,	તો	
ટકે્ટ	ચયાલયુ	રયાખો.	ગણિતનયા	બધયા	પ્રશ્નોનો	જિયાબ	કેલ્ક્યુલેટર	વિનયા	આપી	શકયાય	છે.

તમયારી	કસોટી	પયુસક્તકયામયાં	Student-Produced Responses	(વિદ્યાર્થી	દ્યારયા	અપયાયેલયા	જિયાબો)	લેબલ	
ધરયાિતયાં	પ્રશ્નોનયા	તમયારયા	જિયાબોને	કેિી	રીતે	વગ્રડ	કરિયા	તે	મયાટનેયા	નનિદેશો.	આ	પ્રશ્નોનયા	જિયાબ	નયાનયા	હોઈ	શકે	છે	પરં્યુ	4
અક્ષરર્ી	િધયુ	હોઈ	શકતયા	નર્ી.	તમયારયા	જિયાબોને	રિમયાદંકત	જગયયાઓમયા	ંવચદનિત	કરિયા	મયાટ	ેખયાતરી	કરો	કે	જે	વિભયાગમયંા	
રિમયંાદકત	પરીક્ષિ	પ્રશ્નોન	ેઅનયુરૂપ	છે	4.	

 

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

કપયા	કરીને	તમયારી	ટક્ટ	બક	ખોલો	અને	તમયારયા	જિયાબ	પત્રકને	બહયાર	કયાઢો.	તમયારી	જિયાબ	શીટ	અને	કસોટી	પસક્તકયાને	
તમયારયા	ડક્ક	પર	રયાખો.	તમયારયા	જિયાબ	પત્રક	પર	વિભયાગ	4	જઓ.	હિે,	કપયા	કરીને	તમયારી	ટક્ટ	બકમયા	વિભયાગ	4	પર	
જાઓ,	દિશયાનનિશો	િયાંચો	અને	કયાય્ણની	શરૂઆત	કરો.	સમય	હિ	શરૂ	ર્યાય	છ.

ૃ ે યુ યુ
ે યુ ૃ ે યુ ં

દે ે ે

25	વમનનટ	પછી,	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

	 આ	વિભયાગમયાં	તમયારી	પયાસે	30	વમનનટનો	સમય	બયાકી	છે.

50	વમનનટ	પછી,	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

	 આ	વિભયાગમયાં	તમયારી	પયાસે	5	વમનનટનો	સમય	બયાકી	છે.

બરયાબર	55	વમનનટ	પછી,	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

	 કયામ	બંધ	કરો	અને	તમયારી	પેસનસલને	નીચે	મૂકી	િો.	તમયારી	ટકે્ટ	બયુક	અને	જિયાબ	પત્રક	બંધ	કરો.	તમયારયા	જિયાબ	
પત્રકને	તમયારી	ટકે્ટ	બયુકની	પયાસે	રયાખો.	



18

આગલયું,	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

	 અમે	તમયારી	કસોટીની	સયામગ્રીઓ	એકવત્રત	કરીએ	તે	પહેલયાં,	કૃપયા	કરીને	તમયારયા	જિયાબ	પત્રકને	ખોલો	(અર્િયા	જો	તમે	
વિશયાળ-બલોકનયા	જિયાબ	પત્રકનો	ઉપયોગ	કરી	રહયાં	હોિ	તો	પૃષ્ઠ	16	ખોલો)	અન	ેતપયાસો	કે	તમ	ેફીલ્ડ	A	મયાં	ફોમ્ણ	
કોડ	ભયયો	છે.	આ	ફોમ્ણ	કોડ	તમયારી	કસોટીનયા	ક્કોરરિંગ	મયાટ	ેજરૂરી	છે.	

તપયાસો	કે	તમે	ફીલ્ડ	B–E	પૂિ્ણ	કરી	છે.	જો	તમન	ેફીલ્ડને	પૂિ્ણ	કરિયામયાં	મિિની	જરૂર	હોય	તો	કૃપયા	કરીને	તમયારો	હયાર્	
ઉંચો	કરો.	

3.1.1	 બ્ેક	િરવમયયાન

જો તમે વનબંધ વવના SAT લઈ રહાં હોવ, તો તમારા વનરીક્ષક "ટેસટ પછી" પર જશે.

કસોટી	પયુસક્તકયાઓ	એકવત્રત	કયયા્ણ	અને	ગિતરી	કયયા્ણ	પછી,	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

	 તમયારયા	કેલ્ક્યુલેટરન	ેતમયારયા	ડકે્કની	નીચે	રયાખો.	2	વમનનટ	ક્ટ્ચે	કરિયા	હિે	આપિે	એક	વિરયામ	લઈશયું.	તમ	ેરૂમ	છોડી	
શકશો	કે	ટકે્ટ	પ્રશ્નોની	ચચયા્ણ	કરી	શકશો	નહીં.

વિરયામનયા	અંતે,	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:	

	 તમયારી	બેઠક	લો.	
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3.1.2	 વિભયાગ	4	કસોટી	પયુસક્તકયાનયા	નનિદેશો

નીચે	આપેલ	અનયુિયાિ	એ	તમયારી	કસોટી	પયુસક્તકયાનયા	વિભયાગ	4	ની	શરૂઆતમયાં	રહેલ	નનિદેશોનયું	અનયુિયાિ	છે.

55 વમવનટ, 38 પ્રશ્ો (માનક ્સમ્ય)

આ વવભાગમાં રહેલ પ્રશ્ોના જવાબ આપવા માટે તમારી જવાબ શીટના વવભાગ 4 પર જાઓ.

વનદદેશો
પ્રશ્ો 1–30 માટ,ે	િરેક	પ્રશ્નને	ઉકેલો,	પ્રિયાન	કરેલ	વિકલ્પોમયાંર્ી	શે્ષ્ઠ	જિયાબ	પસંિ	કરો	અને	તમયારયા	જિયાબ	પત્રક	પર	અનયુરૂપ	બબલન	ેભરો.	
પ્રશ્ો 31–38 માટે,	િરેક	પ્રશ્નન	ેઉકેલો	અન	ેજિયાબ	પત્રક	પર	રહેલ	વગ્રડમયાં	તમયારો	જિયાબ	િયાખલ	કરો.	વગ્રડમયાં	તમયારયા	જિયાબો	કેિી	રીતે	
િયાખલ	કરિયા	તે	વિશે	કૃપયા	કરીને	પ્રશ્ન	22	પહેલયાં	આપેલયા	નનિદેશોનો	સંિભ્ણ	લો.	તમ	ેક્રેિચ	િક્ક 	મયાટ	ેતમયારી	કસોટી	પયુસક્તકયામયાં	રહેલ	કોઈપિ	
ઉપલબધ	જગયયાનો	ઉપયોગ	કરી	શકો	છો.

નોંધ
1. કેલ્ક્યુલેટરનો	ઉપયોગ	કરિયાની	પરવાનગી છે.
2. ઉપયોગમયાં	લેિયાયેલ	તમયામ	ચલ	અન	ેપિયાિવલઓ	િયાક્તવિક	સંખયયાઓને	રજૂ	કરે	છે	જયયાં	સયુધી	અનયર્યા	સૂચિેલ	ન	હોય.
3. આ	કસોટીમયાં	આપિયામયાં	આિેલ	આકૃવતઓ	ક્કેલ	પર	તૈયયાર	કરિયામયાં	આિે	છે	જયયાં	સયુધી	અનયર્યા	સૂચિેલ	ન	હોય.
4. બધી	આકૃવતઓ	એક	સપયાટી	પર	રહે	છે	જયયાં	સયુધી	અનયર્યા	સૂચિેલ	ન	હોય.
5. જયયાં	સયુધી	સૂચિિયામયાં	ન	આિે	તયયાં	સયુધી,	આપેલ	વિધેય	f	નો	ડોમેન	એ	બધી	િયાક્તવિક	સંખયયાઓ	x	નો	ગિ	છે,	જે	મયાટ	ેf(x) 

એક	િયાક્તવિક	સંખયયા	છે.

્સંદભ્ણ

િ્યુ્ણળમયંા	ચયાપનયા	અંશની	સંખયયા	360	છે.
િ્યુ્ણળમયંા	ચયાપની	રેદડઅનસની	સંખયયા	2𝜋 છે.
વત્રકોિનયા	કોિનયા	અંશમયાં	મયાપનો	સરિયાળો	180	છે.
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વનદદેશો

31-38 પ્રશ્ો માટે,	પ્રશ્નને	ઉકેલો	અને	જિયાબ	
પત્રક	પર	નીચે	િિ્ણવયયાં	મયુજબ	તમયારયા	જિયાબને	
વગ્રડમયંા	િયાખલ	કરો.

1. આિશયક	ન	હોિયા	છતયાં,	સૂચિિયામયાં	આિે	છે	
કે	તમે	બબલને	ચોક્કસપિે	ભરિયામયાં	મિિ	મયાટ	ે
કૉલમસની	ટોચ	પર	રહેલ	બૉકસમયાં	તમયારો	જિયાબ	
લખો.	બબલને	યોગય	રીતે	ભરિયા	પર	જ	તમને	
રેિદડટ	પ્રયાપત	ર્શે.

2. કોઈપિ	કૉલમમયાં	કોઈ	એકર્ી	િધયુ	બબલને	
વચદનિત	કરિયા	નહીં.

3. કોઈ	પ્રશ્નનો	નકયારયાતમક	જિયાબ	નર્ી.

4. કેટલયાક	પ્રશ્નોમયાં	એક	કરતયાં	િધયુ	સયાચયા	જિયાબ	
હોઈ	શકે	છે.	આિયા	દકક્સયામયાં,	વગ્રડમયાં	ફકત	
એક	જ	જિયાબ	આપો.

15. વમશ્ર નંબરો	જેમ	કે	3 	ને 3.5	અર્િયા	7/2 
2

જેટલયા	હોિયા	જોઈએ.	(જો	  

ં યું 31 1વગ્રડમયા	િયાખલ	ર્યાય,	તો	તેન	 ,	નહીં	3 
2 2  

તરીકે	અર્્ણઘટન	કરિયામયાં	આિશે.)

6. દશાંશ જવાબો:	જો	તમે	વગ્રડમયાં	આિી	શકે	તેનયા	
કરતયાં	િધયુ	અંકોનો	િશયાંશ	જિયાબ	મેળિો	છો,	તો	
ત	ેશૂનયયાંત	અર્િયા	કયાપિયામયાં	આિી	શકે	છે,	પરં્યુ	
તિેે	સંપૂિ્ણ	વગ્રડન	ેભરિયાનયું	રહેશે.

7 જવાબ:  જવાબ: 2.5
12

ે ે 2ચગ્્ડ માટની સવીકા્ય્ણ રીત છ: 
3

જવાબ: 201 – કોઈ એક સથાન ્સાચું છે

નોંધ:
તમે	તમયારયા	જિયાબો	કોઈપિ	
કૉલમમયાં	શરૂ	કરી	શકો	છો,	
જગયયા	અનયુસયાર.	તમન	ેજરૂર	
ન	હોય	તે	કૉલમસ	ખયાલી	
છોડિયા	જોઈએ.
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3.2 SAT	નનબંધ

SAT Essay	મયાટનોે 	મયાનક	સમય	50 વમવનટ	છે.	જો	તમે	મંજૂર	ક્ર્યાન	પર	ટકે્ટ	આપી	રહયાં	હોિ,	તો	તમયારો	સમય	
અને	વિરયામ	અલગ	હોઈ	શકે	છે.	કૃપયા	કરીને	તમયારયા	નનરીક્ષક	દ્યારયા	િંચયાતી	ઘોષિયાઓ	ધયયાનપૂિ્ણક	સયાંભળો

તમારો વનબંધ (તમારા જવાબ પત્રક પર) ઉપ્યોગ કરવા વવશેના સટેટમેનટનો અનુવાદ અને વનબંધ બુકના દદશાવનદદેશો 
અનુવાદદત બોલા્ેયલ દદશાવનદદેશોને અન્ુસરતા દેખા્ય છે.

તમયામ	વિદ્યાર્થીઓને,	નનરીક્ષક	કહેશે:

	 હિે	હયું 	તમને	િરેકન	ેનનબંધ	બયુક	આપીશ.	જયયાં	સયુધી	હયું 	તમન	ેનનબંધ	બયુકને	ખોલિયા	ન	કહયું 	તયયાં	સયુધી	તમયારે	તેન	ે
ખોલિી	નહીં.

તે	પછી	તમયારયા	સયુપરિયાઇઝર	તમને	કહેશે:

	 જયયારે	તમે	નનબંધ	બયુક	મેળિી	લો,	તે	પછી	તેને	પયાછળ	ફેરિો,	તમયારી	અટક,	નયામ	અન	ેનપતયા/પવતનયા	આદ્યાક્ષર	
લખો.	તે	પછી	આ	શયાળયાનો	કોડ	નંબર	_______,	શયાળયાનયું	નયામ	______________,	અન	ેઆ	રૂમનો	નંબર	(અર્િયા	
નયામ)	_______	લખો.

આગલયું,	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

	 હિે,	તમયારયા	જિયાબ	પત્રકનયું	પૃષ્ઠ	6	ખોલો.	જો	તમ	ેમોટયા-બલોકિયાળયું	જિયાબ	પત્રક	િયાપરી	રહયાં	હોિ,	તો	પૃષ્ઠ	
30	ખોલો.	તમયારી	નનબંધ	બયુકની	પયાછળની	બયાજયુએ,	નનબંધ	કોડ	જયુઓ.	નનબંધ	કોડને	તમયારયા	જિયાબ	પત્રક	પરની	
ફીલ્ડમયાં	ચોક્કસ	તે	જ	રીતે	કૉનપ	કરો	જેિો	તે	તમયારી	નનબંધ	પયુસક્તકયાની	પયાછળની	બયાજયુએ	િેખયાય	છે	અન	ેસંબવંધત	
બબલને	ભરો.	આ	ફીલ્ડ	સયાચી	રીતે	ભરિી	આિશયક	છે	નહીંતર	તમયારો	નનબંધ	ક્કોર	કરિયામયંા	આિશે	નહીં.

આ	પૃષ્ઠ	પર	તમયારયા	જિયાબ	પત્રકન	ેખયુલ્લયુ	ંરયાખો	અને	તમયારયા	નનબંધનયા	ઉપયોગ	વિશનેયુ	ંવિધયાન	િયાચંિયા	મયાટ	ેએક	પળનો	
સમય	ફયાળિો,	તે	પછી	નક્કી	કરો	કે	બબલ	(અર્િયા	ચોરસ)	ભરિયા	કે	નહીં.	તમ	ેિયાંચિયાનયું	પૂિ્ણ	કરી	લો	તે	પછી	કૃપયા	
કરીને	અહીં	જયુઓ.

જયયારે	બધયા	વિદ્યાર્થીઓ	પયાસે	તેમની	નનબંધ	બયુક	આિી	જાય	ત	ેપછી	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

	 એકિયાર	શરૂ	કયયા્ણ	પછી,	તમયારી	પયાસે	SAT	નનબંધ	પર	કયાય્ણ	કરિયા	મયાટ	ે50	વમનનટનો	સમય	હશે.	તમે	નોંધો	બનયાિી	
શકો	છો	અને	લયાઇન	િગરનયાં	પલયાનનિંગ	પૃષ્ઠ	પર	તમયારો	નનબંધ	પલયાન	કરી	શકો	છો	પરં્યુ	તયયાં	કંઈપિ	લખેલયા	પર	ક્કોર	
આપિયામયાં	આિશે	નહીં.	જયયારે	તમે	તૈયયાર	હોિ,	તયયારે	તમયારે	પ્રર્મ	આંકેલયા	પૃષ્ઠ	પરર્ી	તમયારો	નનબંધ	લખિયાનયું	શરૂ	
કરવયું	પડશે,	જે	કહે	છે	"તમયારો	નનબંધ	અહીંર્ી	શરૂ	કરો".	તમયારે	તમયારો	નનબંધ	જિયાબ	પત્રકનયાં	ઉવચત	પૃષ્ઠો	અને	
વચદનિત	હયાંખસયયાની	અંિર	લખિો	આિશયક	છે.	છેલ્લયા	આંકેલયા	પૃષ્ઠ	પરનયા	"રોકો"	શબિ	પછી	લખિયાનયું	ચયાલયુ	રયાખશો	
નહીં,	કયારિ	કે	તે	બબિંિયુ	પછી	કંઈપિ	લખયાયેલ	હોય	તેન	ેક્કોર	આપિયામયાં	આિશે	નહીં.	અવતદરકત	પૃષ્ઠોની	મંજૂરી	
નર્ી.	તમયારે	તમયારો	નનબધં	નબંર	2	પેસનસલર્ી	લખિો	આિશયક	છે.	જો	તમે	નંબર	2	પેસનસલનો	ઉપયોગ	કરતયા	નર્ી,	
તો	તમયારો	નનબંધ	ખયાલી	િેખયાશે.	જો	તમે	નનબંધ	ખયાલી	છોડી	િો	છો,	તો	તમન	ેશૂનયનયા	નનબંધનો	ક્કોર	મળશે.

તે	પછી	તમયારયા	સયુપરિયાઇઝર	તમને	કહેશે:

	 તમયારયા	નનબંધ	બયુક	કિર	પરનયાં	દિશયાનનિદેશો	િયાંચો	અન	ેતે	પછી	તમયારી	નનબંધ	બયુક	ખોલો	અન	ેકયાય્ણ	શરૂ	કરો.	
સમય	હિે	શરૂ	ર્યાય	છે.

25	વમનનટ	પસયાર	ર્યયા	પછી,	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

	 આ	વિભયાગમયાં	તમયારી	પયાસે	25	વમનનટનો	સમય	બયાકી	છે.
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45	વમનનટ	પછી,	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

	 આ	વિભયાગમયાં	તમયારી	પયાસે	5	વમનનટનો	સમય	બયાકી	છે.

બરયાબર	50	વમનનટ	પછી,	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

	 કયામ	બંધ	કરો	અને	તમયારી	પેસનસલને	નીચે	મૂકી	િો.	તમયારયા	જિયાબ	પત્રક	અન	ેનનબંધ	બયુકને	બંધ	કરો.	તમયારયા	જિયાબ	
પત્રકને	તમયારી	નનબંધ	બયુકની	પયાસે	રયાખો.

તમયામ	વિદ્યાર્થીઓને,	નનરીક્ષક	કહેશે:

	 અણભનંિન,	તમે	હમિયાં	જ	કસોટી	સમયાપત	કરી!	કૃપયા	કરીન	ેહયું 	ટકે્ટ	બયુકસ	એકવત્રત	કરં	અન	ેગિતરી	કરં	તયયાં	સયુધી	
શયાંવતર્ી	બેસો.

3.2.1	 નનબંધ	પયુસક્તકયાનયા	દિશયાનનિદેશો

નીચે	આપેલ	અનયુિયાિ	એ	તમયારી	નનબંધ	બયુકનયા	ફં્રટ	કિર	પર	રહેલયા	દિશયાનનિદેશોનો	છે.

દેશોવનદ

નનબંધ	તમને	તમે	ફકરયાને	કટલયા	અસરકયારક	રીતે	િયાંચી	અને	સમજી	શકો	છો	અને	ફકરયાન	
વિશ્ષિ	કરીને	નનબંધ	કિી	રીતે	લખી	શકો	છો	તે	બતયાિિયાની	એક	તક	આપે	છ.	તમયારયા	
નનબંધમયાં,	તમયાર	રજ	કરવ	જોઈએ	ક	તમે	ફકરયાને	ધયયાનપૂિ્ણક	િયાંચયો	છ,	ક્પષ્ટ	અને	તયારકિંક	
વિશ્ષિ	રજ	ક્યુ્ણ	છ	અને	સચોટ	ભયાષયાનો	ઉપયોગ	કયયો	છ.

ે ંયુ
ે ેે

ે ૂ ં ે ેયુ
ૂ ે ેે

તમયારો	નનબંધ	તમયારી	જિયાબ	બકલેટમયા	આપેલ	લયાઇનો	પર	લખિો	આિશયક	છ;	જિયાબ	
બકલેટનયા	પલયાનનિંગ	પૃષ્ઠ	મયાટ	ખસિયાય,	લખિયા	મયાટ	તમને	અનય	કોઈ	પેપર	મળશે	નહીં.	
જો	તમે	િરક	લયાઇન	પર	પર	લખો,	પહોળયા	હયાખસયયા	છોડિયાન	અિગિશો	અને	તમયારયા	
હક્તયાક્ષરોને	િયાજબી	કિમયા	રયાખશો	તો	તમયારી	પયાસે	પયયા્ણપત	ક્ર્યાન	હશે.	યયાિ	રયાખો	ક	તમે	
લખો	છો	તે	તમયારયા	હક્તયાક્ષરર્ી	પદરવચત	નર્ી	તે	લોકો	િયાંચશે.	લખિયા	અર્િયા	નપ્રનટ	કરિયાનો	
પ્રયયાસ	કરો	જર્ી	કરીને	તમે	જ	લખી	રહયાં	છો	તે	િયાચકો	મયાટ	સયુિયાચય	હોય.

ં ેયુ
ે ેયુ

ે ં ંયુ
ં ે

ે ે ે

તમારી પા્સે ફકરો વાંિવા માટ અને આ બુકલેટની અંદર પ્રદાન કરલ ્સંકતોના 
જવાબમાં એક વનબંધ લખવા માટ 50 વમવનટનો ્સમ્ય છ.

ે ે ે
ે ે

આ	ટક્ટ	બક	રૂમમયાર્ી	લેિયાિી	જોઈએ	નહીં.	આ	ટકે્ટ	બકનયા	કોઈપિ	ભયાગન	અનયાવધકત	
પનરૂતપયાિન	અર્િયા	ઉપયોગ	પ્રવતબંવધત	છ.

ે ં ં ૃયુ યુ યુ
ેયુ

રીમાઇન્ડ્સ્ણ

•	 આ	બકલેટમયા	તમયારો	નનબંધ	
લખશો	નહીં.	ફકત	તમયારયા	જિયાબ	
બકલેટનયા	આંકલયા	પૃષ્ઠો	પર	તમે	જ	
લખો	છો	તેન	જ	મૂલ્યયાંકન	કરિયામયા	
આિશે.

ંયુ

ે ેયુ
ં ંયુ

•	 વિષય-વિનયાનયા	નનબંધન	મૂલ્યયાંકન	
કરિયામયા	આિશે	નહીં

ંયુ
ં

3.3	 જયયારે	કસોટી	સમયાપત	ર્યાય

તમયામ	વિદ્યાર્થીઓને,	નનરીક્ષક	કહેશે:

	 હિ	આ	મહતિપૂિ	મયાનહતી	સયાંભળો.	જો	તમે	છોડો	તે	પહલયા	તમયારયા	ક્કોરને	રિ	કરિયા	મયાંગતયા	હોિ,	તો	Request 
to Cancel Test Scores form	(ટકે્ટ	ક્કોર	રિ	કરિયાની	વિનંતી	કરિયાનયા	ફોમ્ણ)	મયાટ	મને	પૂછો,	જ	તમયાર	રૂમ	
છોડતયા	પહલયા	પૂિ	કરવ	આિશયક	છ.	તમયારયા	ક્કોરને	પછીર્ી	રિ	કરિયા	મયાટ,	તમયાર	College Board	ને	રયાતનયા	
11:59	પહલયા	સૂવચત	કરવ	આિશયક	છ.	આજર્ી	ચોર્યા	સપતયાહનયા	દિિસે	ઇક્ટન્ણ	સમય.

ે ્ણ ે
ં ે ે ે

ે ં ્ણ યું ે ે ે
ે ં યું ે

ઓિરનયાઇટ	મેલ	અર્િયા	ફૅકસ	દ્યારયા	તમયારી	સહી	કરેલ	રદ્ીકરિ	વિનંતી	મોકલો.	તમે	તમયારયા	ક્કોસ્ણને	ઈમેલ	સંિેશ	
અર્િયા	ફોન	કૉલ	િડ	ેરિ	કરી	શકતયા	નર્ી.
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તમયામ	વિદ્યાર્થીઓને,	નનરીક્ષક	કહેશે:

	 જો	તમયારી	પયાસ	ેહજીપિ	કસોટીન	ેલગતી	ન	હોય	તેિી	મયાનહતી	તમયારયા	જિયાબ	પત્રક	પર	ભરિયાની	હોય,	ફીલ્ડ	14	મયંા	
તમ	ેકોઈપિ	ફેરફયારો	કરિયા	મયાગતયા	હોિ	તે	સનહત,	કે	જયયા	ંતમે	તમયારયા	ક્કોર	પ્રયાપત	કરિયા	મયંાગતયા	હોિ	તે	કૉલજે	અર્િયા	
ક્કોલરખશપ	કયાય્ણરિમો	પસિં	કરી	શકો	છો,	કૃપયા	કરીન	ેતમયારયા	પત્રક	પર	પૃષ્ઠ	2	(અર્િયા	વિશયાળ-બલોકનયા	જિયાબ	પત્રકનયું	
પૃષ્ઠ	5)	ખોલો.	જયયારે	હંયુ 	અનય	વિદ્યાર્થીઓન	ેબહયાર	કરં	તયયારે	શયંાવતર્ી	બસેો	અન	ેજિયાબપત્રક	પર	કંઇક	લખશો	નહીં.	
ર્ોડીિયારમયા	ંહંયુ 	તમયારયા	જિયાબપત્રકન	ેપૂિ્ણ	કરિયામયંા	તમયારી	સહયાય	કરીશ.	

3.4	 જિયાબ	પત્રકો	પૂિ્ણ	કરિયા

જો	તમે	તમયારી	જિયાબ	પત્રક	પરની	વયસકતગત	મયાનહતી	પૂિ્ણ	કરી	લીધી	હોય,	તો	તમયારયા	જિયાબ	પત્રકને	બંધ	
રયાખો.	તમયારયા	પ્રોકટર	જિયાબ	પત્રક	સંગ્રહ	પર	જઈને	તમયારયા	જિયાબ	પત્રક	એકવત્રત	કરશે.	અનયર્યા,	અનય	
વિદ્યાર્થીઓ	રિબયાતલ	ર્યાય	તયયાં	સયુધી	શયાંવતપૂિ્ણક	બેસો.

તમયામ	વિદ્યાર્થીઓને,	નનરીક્ષક	કહેશે:

 હયું 	તમન	ેસૂચનયાઓ	િયાંચી	સંભળયાવયું	તયયારે	સયાર્ે	સયાર્ે	વિદ્યાર્થી	જિયાબ	પત્રકની	સૂચનયા	બયુકલેટમયાં	અનયુસરો.	

ફીલ્્ડસ	9–13	મયાટ,ે	તમયારયા	સયુપરિયાઇઝર	કહેશે:

	 પૃષ્ઠ	2	પર	જાઓ	(અર્િયા	વિશયાળ-બલોકનયા	જિયાબ	પત્રકમયા	પૃષ્ઠ	4)	અને	ફીલ્ડ	9–12	મયા	તમયાર	સરનયામ	ભરો	2.	
ફીલ્ડ	13	ને	ખયાલી	છોડો.	જો	તમને	કોઈ	પ્રશ્નો	હોય	તો	તમયારો	હયાર્	ઉંચો	કરો.	જયયાર	તમે	પૂિ	કરી	લો	તયયાર	જઓ.	

ં ં ં યું
ે ્ણ ે યુ

ફીલ્ડ	14	મયાટ,ે	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

	 તમયારી	જિયાબશીષ્ણકનયા	પૃષ્ઠ	2	પર	ક્ષેત્ર	14	શોધો	(મોટી-બલોક	જિયાબ	શીટન	પૃષ્ઠ	5).	જયયાર	તમે	SAT	ને	
SAT	ક્કલ	ડ	નયા	એક	ભયાગ	રૂપે	લો	છો,	તયયાર	તમે	તમયારો	ક્કોર—મફત—4	જટલી	કૉલેજ	અર્િયા	ક્કોલરખશપ	
કયાય્ણરિમને	મોકલિયા	મયાટ	હકિયાર	બનો	છો.	આ	વિભયાગને	પૂિ	કરવ	િૈકસલ્પક	છ.	કૉલેજ	અને	વિશ્વવિદ્યાલયો	હમેશયા	
વિદ્યાર્થીઓનયા	ક્કોર	મેળિિયા	આ્યુર	હોય	છ,	તમે	અરજી	કરિયા	તૈયયાર	ન	હોિ	તો	પિ.

યું ે
ૂ ે ે ે

ે ્ણ યું ે ં
ં ે

તમયારી	Student Answer Sheet Instructions	(વિદ્યાર્થીનયા	જિયાબપત્રકની	સૂચનયાઓ)	બયુકલેટમયાં	ક્કોર	દરપોરટિંગ	
કોડ	યયાિી	શોધો.	તમે	તમયારો	ક્કોર	જયયાં	મોકલયાિિયા	મયાંગતયા	હોિ	તે	શયાળયા	અર્િયા	ક્કોલરખશપ	કયાય્ણરિમો	મયાટનેયા	
4-અંકનયા	નંબરને	શોધિયા	મયાટ	ેઆ	યયાિીનો	ઉપયોગ	કરો.	્યુ.એસ.	કૉલેજો	અન	ેવિશ્વવિદ્યાલયો	પ્રર્મ	રયાજયનયાં	રિમમયાં	
યયાિીબદ્ધ	છે	અને	તે	પછી	નયામ	દ્યારયા	િિયા્ણનયુરિમે.	્યુ.એસ.	ટરેીટરીનયા	સંક્ર્યાનો,	આંતરરયાષ્ટીયને	અનયુસરતયા	તેમનયા	પછી	
આિે	છે.	આ	િક્તયાિેજમયાંની	ફયાઇનલ	યયાિી,	રયાજય	અર્િયા	િેશ	દ્યારયા	યયાિીબદ્ધ	ક્કોલરખશપ	કયાય્ણરિમોન	ેમૂળયાક્ષરોનયાં	
રિમમયાં	બતયાિે	છે.

તમે	ક્કોર	મોકલિયા	મયાંગો	છો	તે	િરેક	ક્ર્યાન	મયાટ,ે	બૉકસમયંા	4	અંકો	કૉનપ	કરો	અન	ેસંબંવધત	બબલ	ભરો	
(જો	વિશયાળ-બલોકનયા	જિયાબ	પત્રકનો	ઉપયોગ	કરી	રહયાં	હોિ,	તો	શક્	તેટલયા	ક્પષ્ટ	રીત	ેઆંકડયાન	ેલખો).	
જો	તમયારી	પયાસે	કોઈ	પ્રશ્નો	હોય	તો	અમને	જિયાિો.

જયયારે	તમે	પૂિ્ણ	કરી	લો	તયયારે	જયુઓ.	

આગલયું,	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

	 જો	તમયારી	પયાસે	તમયારયા	જિયાબ	પત્રકમયંા	સયામેલ	કરિયા	મયાટેની	અનય	મયાનહતી	ન	હોય,	તો	વિદ્યાર્થી	જિયાબ	
પત્રકની	સૂચનયાઓ	અને	તમયારયા	જિયાબ	પત્રકને	બંધ	કરો	અને	જિયાબ	પત્રકને	તમયારી	ડેક્ક	પર	સીધયું	રયાખો.	
હયું 	અનય	વિદ્યાર્થીઓને	બયાકીનયા	જિયાબ	પત્રકન	ેપૂિ્ણ	કરિયામયંા	મિિ	કરીશ	અને	તેઓ	કયામ	કરી	રહયાં	હોય	તયયારે	
હયું 	જે	કોઈએ	પિ	કસોટી	સમયાપત	કરી	લીધી	તેમન	ેબહયાર	કયાઢીશ.
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જો તમે તમારા જવાબ પત્રક પરની ફીલ્ડ 15–38 પહેલાંથી જ પૂર્ણ કરી લીધી હો્ય, તો જવાબ પત્રક એકત્રીકરરને 
િાલુ કરો અને તમારા વનરીક્ષક અન્ય વવદ્ાથથીઓને આગલી સસરિપટ વાંિી ્સંભળાવે ત્યાં સુધી રાહ જુઓ.

ફીલ્ડ	15	મયાટ,ે	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

પૃષ્ઠ	3	પર	જાઓ	(અર્િયા	જો	મોટયા-બલૉકનયા	જિયાબ	પત્રકનો	ઉપયોગ	કરી	રહયાં	હોિ	તો	પૃષ્ઠ	5	પર	રહો).	ફીલ્ડ	
15	પૂછે	છે	કે	શયું	તમે	Student Search Service	(વિદ્યાર્થી	શોધ	સેિયા)	ની	પસિંગી	આપિયા	મયંાગો	છો	કે	નહીં.	આ	
સેિયા	તમન	ેઅિસરો	સયાર્ે	જોડયાિિયામયાં	મિિ	કરી	શકે	છે.	આ	સેિયાન	ે"હયા"	કહેવયું	કૉલેજીસ,	ક્કોલરખશપ	પ્રોગ્રયામસ	અને	
અનય	સંક્ર્યાઓને	તેઓ	ઑફર	કરે	છે	તે	શૈક્ષણિક	અન	ેનયાિયાકીય	સહયાયતયાની	તકો	વિશેની	મયાનહતી	તમને	મોકલિયાની	
મંજૂરી	આપે	છે.	ખબનલયાભકયારી	શકૈ્ષણિક	સકં્ર્યાઓ	જે	તનેી	વિનંતી	કરે	છે	ત	ેતમે	જિયાબ	પત્રક	પર	પ્રિયાન	કરો	છો	તે	
વયસકતગત	મયાનહતી	પ્રયાપત	કરશે	પરં્યુ	તેઓ	તમયારો	િયાક્તવિક	ટકે્ટ	ક્કોર	અર્િયા	ફોન	નંબર	પ્રયાપત	કરશે.	તમયારી	વિદ્યાર્થી	
જિયાબ	પત્રકની	સૂચનયાઓમયાં	વિદ્યાર્થી	શોધ	સેિયા	વિશે	િધયુ	મયાનહતી	આપેલ	છે.	જો	તમ	ેજિયાબ	આપતયા	નર્ી	અને	
અગયાઉ	આ	સેિયામયંા	ભયાગ	લેિયાનયું	પસિં	ક્યુું	હોય,	તો	College Board	તમયારી	મયાનહતી	પ્રિયાન	કરિયાનયું	ચયાલયુ	રયાખશે.	
કૃપયા	કરીન	ેતમયારી	પસંિગી	કરો.

 

ફીલ્ડ	16	મયાટ,ે	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

જો	તમે,	તમયારો	ક્કોર	એકિયાર	ઑનલયાઇન	ઉપલબધ	ર્યાય	તે	પછી	તેનયા	વિશેની	મયાનહતી	સનહત	College Board
તરફર્ી	ઈમેલ	દ્યારયા	મયાનહતી	મેળિિયા	મયાંગતયા	હોિ,	તો	તમયારં	ઈમેલ	સરનયામયું	લખો	અને	ફીલ્ડ	16	મયાં	સંબંવધત	
બબલ્સ	ભરો.	જો	તમે	મોટયા-બલોકિયાળયું	જિયાબ	પત્રકનો	ઉપયોગ	કરતયા	હોિ	તો	આ	પૃષ્ઠ	6	પર	છે.	ફીલ્ડની	ઉપર	
સૂચિો	કે	આ	તમયારં	પોતયાનયું	ઈમેલ	સરનયામયું	છે	કે	તમયારયા	મયાતયાનપતયા	અર્િયા	િયાલીનયું	સરનયામયું	છે.	જો	તમે	તમયારં	પોતયાનયું	
ઈમેલ	સરનયામયું	આપો	છો	(મયાતયાનપતયા	કે	િયાલીનયું	નહીં)	અન	ેફીલ્ડ	15	મયાં	વિદ્યાર્થી	શોધ	સિેયા	પસંિ	કરો	છો,	તો	તમને	
તમયારયા	ઈમેલ	સરનયામયાં	પર	કૉલેજીસ	તરફર્ી	મયાનહતી	મળી	શકે	છે.	

  

વિદ્યાર્થીઓને	ફીલ્ડ	17	મયાટ	ેજિયાિિયા,	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

ફીલ્ડ	17	તમને	્યુ.એસ.	મોબયાઇલ	નંબર	મયાટ	ેપૂછે	છે.	ફકત	્યુ.એસનયા	મોબયાઇલ	નંબરો	જ	ક્િીકયાય્ણ	છે.	કૃપયા	કરીન	ે
તમયારો	નબંર	આપિો	કે	નહીં	ત	ેનક્કી	કરતયા	પહેલયા ંMobile Opt-In Policies	(મોબયાઇલ	ઑપટ-ઇન	નીવતઓ)	વિશે	
હયું 	તમન	ેઆપયુ	ંછયુ ં 	ત	ેિક્તયાિજેની	સમીક્ષયા	કરો.	તમે	પછી	સંિભ્ણ	મયાટ	ેઆ	િક્તયાિેજ	તમયારી	સયાર્ે	ઘરે	લઈ	જઈ	શકશો.	
તમયારો	નંબર	પ્રિયાન	કરીને,	તમ	ેCollege Board	તરફર્ી	SAT	વિશેનયા	ટકેક્ટ	સંિેશયા	પ્રયાપત	કરિયા,	સંશોધન	સિદેક્ષિમયાં	
સહભયાગી	ર્િયા	અને	કૉલેજ	પલયાનનિંગ	સિેયાઓ	વિશ	ેમફત	મયાનહતી	મેળિિયા	સંમત	ર્યાઓ	છો.	મયાનક	ટકેક્ટ	સંિેશયા	િર	
લયાગયુ	ર્યાય	છે.	તમ	ેકોઈપિ	સમય	ેનયાપસિં	કરી	શકો	છો.	College Board	તમયારો	ફોન	નંબર	અનય	સકં્ર્યાઓ	સયાર્ે	
શેર	કરશે	નહીં.

 

 

આ	ફીલ્ડ	િૈકસલ્પક	છે.	જો	તમે	આ	શબિોર્ી	સંમત	ર્યાઓ	છો,	તો	તમયારો	ફોન	નંબર	િયાખલ	કરો	અને	સંબંવધત	
બબલમયાં	ભરો.	જયયારે	તમે	સમયાપત	કરી	લો	તયયારે	કૃપયા	કરીન	ેઅહીં	જયુઓ.	

િરેક	વયસકત	તૈયયાર	હોય,	તો	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

હિે	આપિે	કસોટીને	ન	લગતયા	બયાકીનયા	પ્રશ્નોને	પૂિ્ણ	કરીશયું	જે	તમયારયા,	તમયારી	શૈક્ષણિક	પૃષ્ઠભૂવમ,	અનયુભિ	અન	ે
શયાલતેિર	પ્રવૃખતિઓ	તર્યા	રવચ	વિશેની	િધયુ	મયાનહતી	મયાટે	પૂછિયામયાં	આિે	છે.

આ	િૈકસલ્પક	મયાનહતી	પૂિ્ણ	કરિયા	મયાટ	ેતમયારયા	મયાટ	ેચોક્કસ	લયાભો	છે.	જો	તમે	વિદ્યાર્થી	શોધ	સિેયા	પસંિ	કરી	હોય,	
તો	ત	ેકૉલેજ,	વિશ્વવિદ્યાલયો	અને	ક્કોરલરખશપ	પ્રિયાતયાઓને	આપિયામયંા	આિે	છે	અન	ેતે	વિદ્યાર્થીઓન	ેઓળખિયા	
મયાટ	ેિપરયાય	છે	જે	તેઓ	ઑફર	કરેલ	છે	તે	તકોમયાં	રવચ	ધરયાિતયા	હોઈ	શકે	છે.	જો	કે,	એ	જાિવયું	મહતિપૂિ્ણ	છે	કે	
College Board	પિ	આ	મયાનહતીનો	ઉપયોગ	કરિયા	અન	ેતેન	ેિધયારયાનયા	ઉપયોગ	મયાટ,ે	જેમ	કે	સંશોધન	મયાટ	ેઅનયને	
પ્રિયાન	કરિયા	સક્ષમ	હશે.
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તમે	આ	વિભયાગને	પૂિ્ણ	કરી	શકો	છો	અર્િયા	તેન	ેખયાલી	છોડી	શકો	છો—ત	ેતમયારી	ઉપર	છે.	જો	તમયારયા	મયાતયા-નપતયા	
અર્િયા	િયાલીએ	તમને	કોઈપિ	િૈકસલ્પક	કે	ક્િૈસચછક	મયાનહતી	પૂિ્ણ	કરિી	ન	જોઈએ	તેમ	કહયું	હોય,	તો	કૃપયા	કરીને	
મયાત્ર	શયાંવતર્ી	બેસો,	અમે	આ	પ્રવૃખતિ	જોઈ	લેશયું.	તમયારયા	મયાતયા-નપતયા	અર્િયા	િયાલીએ	પ્રિયાન	કરિયાની	નયા	પયાડી	હોય	
તેિી	મયાનહતી	મયાટનેયા	કોઈપિ	ફીલ્ડ	પૂિ્ણ	કરશો	નહીં.	

આ	ફીલ્ડ	કેિી	રીત	ેપિૂ્ણ	કરવયુ	ંતનેયા	પરની	સચૂનયાઓ	તમયારયા	વિદ્યાર્થી	જિયાબ	પત્રકની	સૂચનયાઓની	બયુકલેટમયા	ંપષૃ્ઠ	3	ર્ી	
શરૂ	કરીન	ેઆપિયામયંા	આિી	છે.	ફીલ્ડ	18–21	પૂિ્ણ	કરિયા	મયાટ	ેસૂચનયાઓને	અનયુસરો.	તે	પછી	ફીલ્ડ	22–38	ન	ેપૂિ્ણ	
કરિયા	મયાટ	ેતમયારયા	જિયાબ	પત્રકનયા	પયાછલયા	કિરની	અંિરની	બયાજયુ 	(અર્િયા	તમયારયા	વિશયાળ-બલોકનયા	જિયાબ	પત્રકનયું	
પૃષ્ઠ	8)	ખોલો8.	જો	તમને	કોઈ	પ્રશ્નો	હોય	તો	તમયારો	હયાર્	ઉંચો	કરો.	

જયયારે	તમે	સમયાપત	કરી	લો,	તયયારે	તમયારયા	વિદ્યાર્થી	જિયાબ	પત્રકની	સૂચનયા	બયુકલેટન	ેબંધ	કરો	અન	ેતેને	તમયારયા	ડકે્ક	
પર	તમયારયા	જિયાબ	પત્રકની	બયાજયુમયાં	રયાખો.	તમયારં	જિયાબ	પત્રક	તમયારયા	ડકે્ક	પર	સીધયું	રયાખો.	કૃપયા	કરીને	અનય	લોકો	
સમયાપત	કરી	લે	તયયાં	સયુધી	શયાંવતર્ી	રયાહ	જયુઓ.	

3.5	 જિયાબ	પત્રકનો	સંગ્રહ

વિદ્યાર્થીઓ	કે	જેઓ	જિયા	મયાટ	ેતૈયયાર	છે,	તેમને	તમયારયા	પ્રોકટર	કહેશે:

યયાિ	રયાખો,	તમયારે	કોઈપિ	સંજોગોમયાં,	ટસેક્ટિંગ	રૂમમયાંર્ી	કોઈપિ	ટકે્ટ	પ્રશ્નો	લિેયા,	કોઈન	ેપિ	િેિયા	અર્િયા	ઇમેઇલ,	
ટકેક્ટ	સિેંશયા	અર્િયા	ઇનટરનેટ	સનહત	કોઈપિ	મયાધયમર્ી	કોઈની	પિ	સયાર્ે	તેમની	ચચયા્ણ	કરિી	જોઈએ	નહીં.

વિદ્યાર્થીઓ	કે	જેમિે	SAT	નનબંધ	પૂિ્ણ	કરી	લીધો	છે,	તેમન	ેતમયારયા	પ્રોકટર	કહેશે:

ઉપરયાંત,	તમને	નનબંધ	ઑનલયાઇન	ઉપલબધ	ન	ર્ઈ	જાય	તયયાં	સયુધી	આજનયા	નનબંધનયાં	પ્રશ્નને	કોઈ	સયાર્ે	શેર	કરિયાની	
અર્િયા	ચચયા્ણ	કરિયાની	પરિયાનગી	નર્ી.

જો	વિદ્યાર્થીઓને	તેમની	મયાલસયામગ્રી	એકવત્રત	કરિયાની	જરૂર	હોય,	તો	તમયારયા	પ્રોકટર	કહેશે:

આ	ટકે્ટનયું	વયિક્ર્યાપન	હિે	પૂિ્ણ	ર્ઈ	ગ્યું	છે.	જેિયા	જ	તમ	ેછોડિયા	મયાટ	ેતૈયયાર	ર્યાઓ,	કૃપયા	કરીને	અહીં	આિો	અને	
તમયારયા	વયસકતગત	મયાલસયામયાનને	પયુનપ્રયા્ણપત	કરો	જે	મેં	તમયારી	પયાસરે્ી	અગયાઉ	લીધો	હતો.	એકિયાર	તમ	ેતમયારો	બધો	
મયાલસયામયાન	લઈ	લો	તે	પછી	તમે	શયાંવતપૂિ્ણક	રૂમર્ી	બહયાર	જઈ	શકો	છો.	કૃપયા	કરીને	ધયયાનમયંા	રયાખો	કે	અનય	રૂમમયાં	
વિદ્યાર્થીઓ	હજી	પિ	ટકે્ટ	આપી	રહયાં	છે.	ફરી	અણભનંિન	અન	ેતમયારી	સહભયાવગતયા	અન	ેતમયારયા	તમયામ	સખત	
પદરશ્મ	બિલ	આભયાર.

જો	વિદ્યાર્થીઓ	પયાસે	તેમની	તમયામ	મયાલસયામગ્રી	હોય,	તો	તમયારયા	પ્રોકટર	કહેશે:

આ	ટકે્ટનયું	વયિક્ર્યાપન	હિે	પૂિ્ણ	ર્ઈ	ગ્યું	છે.	તમયારો	મયાલસયામયાન	એકવત્રત	કરો	અન	ેશયાંવતપૂિ્ણક	રૂમર્ી	બહયાર	જાઓ.	
કૃપયા	કરીને	ધયયાનમયાં	રયાખો	કે	અનય	રૂમમયાં	વિદ્યાર્થીઓ	હજી	પિ	ટેક્ટ	આપી	રહયાં	છે.	ફરી	અણભનંિન	અન	ેતમયારી	
સહભયાવગતયા	અને	તમયારયા	તમયામ	સખત	પદરશ્મ	બિલ	આભયાર.

4	 સમયાયોણજત	રૂમ	SAT	મયાનક	સ્ક્રિપટ:	ગણિત	કસોટી	–	કૅલ્્યુલેટર	અને	SAT	નનબંધ
4.1	 વિભયાગ	4—ગણિતની	ટકે્ટ	–	કેલ્ક્યુલેટર

વિભયાગ	4	મયાટનોે 	મયાનક	સમય	55 વમવનટ	છે.	જો	તમે	મંજૂર	ક્ર્યાન	પર	ટકે્ટ	આપી	રહયાં	હોિ,	તો	તમયારો	સમય	
અને	વિરયામ	અલગ	હોઈ	શકે	છે.	કૃપયા	કરીને	તમયારયા	નનરીક્ષક	દ્યારયા	િંચયાતી	ઘોષિયાઓ	ધયયાનપૂિ્ણક	સયાંભળો.

ટેસટ બુકના દદશાવનદદેશોનો અનુવાદ એ અનુવાદદત બોલા્યેલા દદશાવનદદેશો પ્રમારે દેખા્ય છે.
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જયયારે	તમયામ	વિદ્યાર્થીઓ	તૈયયાર	હોય,	તમયારયા	સયુપરિયાઇઝર	કહેશે:

એકિયાર	શરૂ	કરી	લિેયા	પર,	તમયારી	પયાસ	ેવિભયાગ	4,	કેલ્ક્યુલટેર	સયાર્	ેગણિતની	કસોટી	પર	કયામ	કરિયા	મયાટ	ે55	વમનનટનો	
સમય	હશ.ે

તમે	આ	વિભયાગ	મયાટે	કેલ્ક્યુલેટરનો	ઉપયોગ	કરી	શકો	છો.	કૃપયા	કરીને	હિે	તમયારં	કેલ્ક્યુલેટર	બહયાર	કયાઢો	અન	ેતેને	
તમયારી	ડકે્કનયા	મધય	ભયાગમયાં	મૂકો.

કેલ્ક્યુલેટરનો	ઉપયોગ	કરતી	િખતે,	કૃપયા	કરીન	ેઆ	દિશયાનનિદેશોનયું	પયાલન	કરો:	

• તેને	તમયારયા	ડકે્ક	પર	મૂકી	િો	અર્િયા	તેને	પકડી	રયાખો	જેર્ી	અનય	વિદ્યાર્થીઓ	તમયારયા	કયાય્ણને	જોઈ	ન	શકે.
• બીજા	કોઈની	સયાર્ે	તમયારયા	કેલ્ક્યુલેટરન	ેશેર	અર્િયા	અિલયાબિલી	કરશો	નહીં.
• જો	તમે	બેકઅપ	કેલ્ક્યુલેટર	અર્િયા	બેટરી	લયાવયયાં	હોિ,	તો	તેમન	ેતમયારયા	ડકે્કની	નીચ	ેફલોર	પર	રયાખો.
• જો	તમયારં	કેલ્ક્યુલેટર	ઠીકર્ી	કયામ	નયા	કરે	અને	તમયારી	પયાસ	ેબેટરી	અર્િયા	બેકઅપ	કૅલ્ક્યુલેટર	હોય,	તો	તમયારો

હયાર્	ઉઠયાિો.	હયું 	જોઈશ	કે	તમયારં	અિેજી	સયાધન	ક્િીકયાર	યોગય	છે	કે	નહીં.	જો	તમયારી	પયાસ	ેબેકઅપ	નર્ી,	તો
ટકે્ટ	ચયાલયુ	રયાખો.	ગણિતનયા	બધયા	પ્રશ્નોનો	જિયાબ	કેલ્ક્યુલેટર	વિનયા	આપી	શકયાય	છે.

તમયારી	કસોટી	પયુસક્તકયામયા	ંStudent-Produced Responses	(વિદ્યાર્થી	દ્યારયા	અપયાયલેયા	જિયાબો)	લેબલ	ધરયાિતયાં	
પ્રશ્નોનયા	તમયારયા	જિયાબોન	ેકેિી	રીત	ેવગ્રડ	કરિયા	તે	મયાટનેયા	નનિદેશો.	આ	પ્રશ્નોનયા	જિયાબ	નયાનયા	હોઈ	શકે	છે	પરં ય્ુ	4	અક્ષરર્ી	
િધયુ	હોઈ	શકતયા	નર્ી.	તમયારયા	જિયાબોન	ેરિમયાદંકત	ખયાલી	જગયયામયા	ંમયાક્ક 	કરિયાની	ખયાતરી	કરો,	કે	જે	વિભયાગ	4	મયંા	
સખંયયાતમક	ટકે્ટનયા	પ્રશ્નોન	ેઅનયુરૂપ	છે.	

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

કૃપયા	કરીને	તમયારી	ટકે્ટ	બયુક	ખોલો	અને	તમયારયા	જિયાબ	પત્રકને	બહયાર	કયાઢો.	તમયારી	જિયાબ	શીટ	અન	ેકસોટી	પયુસક્તકયાને	
તમયારયા	ડકે્ક	પર	રયાખો.	તમયારયા	જિયાબ	પત્રક	પર	વિભયાગ	4	જયુઓ.	હિે,	કૃપયા	કરીને	તમયારી	ટકે્ટ	બયુકમયંા	વિભયાગ	4	પર	
જાઓ,	દિશયાનનિદેશો	િયાંચો	અને	કયાય્ણની	શરૂઆત	કરો.	સમય	હિે	શરૂ	ર્યાય	છે.

25	વમનનટ	પછી,	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

	 આ	વિભયાગમયાં	તમયારી	પયાસે	30	વમનનટનો	સમય	બયાકી	છે.

50	વમનનટ	પછી,	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

	 આ	વિભયાગમયાં	તમયારી	પયાસે	5	વમનનટનો	સમય	બયાકી	છે.

બરયાબર	55	વમનનટ	પછી,	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

કયામ	બંધ	કરો	અને	તમયારી	પેસનસલને	નીચે	મૂકી	િો.	તમયારી	ટકે્ટ	બયુક	અને	જિયાબ	પત્રક	બંધ	કરો.	તમયારયા	જિયાબ	
પત્રકને	તમયારી	ટકે્ટ	બયુકની	પયાસે	રયાખો.	

હિે	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

અમે	તમયારી	કસોટીની	સયામગ્રીઓ	એકવત્રત	કરીએ	તે	પહેલયાં,	કૃપયા	કરીને	તમયારયા	જિયાબ	પત્રકને	ખોલો	(અર્િયા	જો	
તમે	વિશયાળ-બલોકનયા	જિયાબ	પત્રકનો	ઉપયોગ	કરી	રહયાં	હોિ	તો	પૃષ્ઠ	16	ખોલો)	અન	ેતપયાસો	કે	તમ	ેફીલ્ડ	A	મયાં	
ફોમ્ણ	કોડ	ભયયો	છે.	આ	ફોમ્ણ	કોડ	તમયારી	કસોટીનયા	ક્કોરરિંગ	મયાટ	ેજરૂરી	છે.	

તપયાસો	કે	તમે	ફીલ્ડ	B–E	પૂિ્ણ	કરી	છે.	જો	તમન	ેફીલ્ડને	પૂિ્ણ	કરિયામયાં	મિિની	જરૂર	હોય	તો	કૃપયા	કરીને	તમયારો	હયાર્	
ઉંચો	કરો.	
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કસોટી	પયુસક્તકયાઓ	એકવત્રત	કયયા્ણ	અને	ગિતરી	કયયા્ણ	પછી,	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

જો	તમે	નનબંધ	લઈ	રહયાં	હોિ,	તો	કૃપયા	કરીન	ેતમયારં	કૅલ્ક્યુલેટર	તમયારયા	ડકે્કની	નીચ	ેમૂકો	અને	તમયારયા	જિયાબ	પત્રકને	
તમયારયા	ડકે્ક	પર	ઊંધયું	મૂકો.	જો	તમે	નનબંધ	ન	લઈ	રહયાં	હોિ,	તો	અણભનિંન,	તમ	ેકસોટી	સમયાપત	કરી	છે!	તમયારં	
જિયાબ	પત્રક	તમયારયા	ડકે્ક	પર	સીધયું	રયાખો	જેર્ી	કરી	હયું 	એકવત્રત	કરતી	િખતે	તેને	તપયાસી	શકયું .

હયું 	સૂચનયાઓ	આપયું	અને	જે	જઈ	રહયાં	છે	તે	વિદ્યાર્થીઓ	પયાસેર્ી	સયામગ્રીઓ	એકવત્રત	કરં	તયયાં	સયુધી	િરેકજિે	કૃપયા	
કરીને	શયાંવતર્ી	બેસવયું.

તમયામ	વિદ્યાર્થીઓને,	નનરીક્ષક	કહેશે:

હિે	આ	મહતિપૂિ્ણ	મયાનહતી	સયાંભળો.	જો	તમ	ેછોડો	તે	પહેલયા	તમયારયા	ક્કોરને	રિ	કરિયા	મયાંગતયા	હોિ,	તો Request 
to Cancel Test Scores form (ટકે્ટ	ક્કોર	રિ	કરિયાની	વિનંતી	કરિયાનયંા	ફોમ્ણ)	મયાટ	ેમન	ેપૂછો,	જે	તમયારે	રૂમ	
છોડતયા	પહેલયાં	પૂિ્ણ	કરવયું	આિશયક	છે.	તમયારયા	ક્કોરને	પછીર્ી	રિ	કરિયા	મયાટ,ે	તમયારે	College Board	ન	ેરયાતનયા	
11:59	પહેલયાં	સૂવચત	કરવયું	આિશયક	છે.	આજર્ી	ચોર્યા	સપતયાહનયા	દિિસ	ેઇક્ટન્ણ	સમય.

 

ઓિરનયાઇટ	મેલ	અર્િયા	ફૅકસ	દ્યારયા	તમયારી	સહી	કરેલ	રદ્ીકરિ	વિનંતી	મોકલો.	તમે	તમયારયા	ક્કોસ્ણને	ઈમેલ	સંિેશ	
અર્િયા	ફોન	કૉલ	િડ	ેરિ	કરી	શકતયા	નર્ી.

તમયામ	વિદ્યાર્થીઓને,	નનરીક્ષક	કહેશે:

જો	તમે	તમયારયા	જિયાબ	પત્રક	પરની	ફીલ્ડ	14	મયાં	ફેરફયારો	કરિયા	મયાંગતયા	હોિ,	જયયાં	તમે	તમયારો	ક્કોર	કઈ	કૉલેજ	
અને	ક્કોલરખશપ	કયાય્ણરિમ	પર	પ્રયાપત	કરિયા	મયાંગો	છો	તે	પસંિ	ક્યુું	છે,	તો	તમયારો	હયાર્	ઊંચો	કરો.
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4.1.1	િવભય ગ4	કસોટીપય સક્તકયનય 	નિનદેશોય

નીચે	આપેલ	અનયુિયાિ	એ	તમયારી	કસોટી	પયુસક્તકયાનયા	વિભયાગ	4	ની	શરૂઆતમયાં	રહેલ	નનિદેશોનયું	અનયુિયાિ	છે.

55 વમવનટ, 38 પ્રશ્ો (માનક ્સમ્ય)

આ વવભાગમાં રહેલ પ્રશ્ોના જવાબ આપવા માટે તમારી જવાબ શીટના વવભાગ 4 પર જાઓ.

વનદદેશો
પ્રશ્ો 1–30 માટ,ે	િરેક	પ્રશ્નને	ઉકેલો,	પ્રિયાન	કરેલ	વિકલ્પોમયાંર્ી	શે્ષ્ઠ	જિયાબ	પસંિ	કરો	અને	તમયારયા	જિયાબ	પત્રક	પર	અનયુરૂપ	બબલન	ેભરો.	
પ્રશ્ો 31–38 માટે,	િરેક	પ્રશ્નન	ેઉકેલો	અન	ેજિયાબ	પત્રક	પર	રહેલ	વગ્રડમયાં	તમયારો	જિયાબ	િયાખલ	કરો.	વગ્રડમયાં	તમયારયા	જિયાબો	કેિી	રીતે	
િયાખલ	કરિયા	તે	વિશે	કૃપયા	કરીને	પ્રશ્ન	22	પહેલયાં	આપેલયા	નનિદેશોનો	સંિભ્ણ	લો.	તમ	ેક્રેિચ	િક્ક 	મયાટ	ેતમયારી	કસોટી	પયુસક્તકયામયાં	રહેલ	કોઈપિ	
ઉપલબધ	જગયયાનો	ઉપયોગ	કરી	શકો	છો.

નોંધ
1. કેલ્ક્યુલેટરનો	ઉપયોગ	કરિયાની	પરવાનગી છે.
2. ઉપયોગમયાં	લેિયાયેલ	તમયામ	ચલ	અન	ેપિયાિવલઓ	િયાક્તવિક	સંખયયાઓને	રજૂ	કરે	છે	જયયાં	સયુધી	અનયર્યા	સૂચિેલ	ન	હોય.
3. આ	કસોટીમયાં	આપિયામયાં	આિેલ	આકૃવતઓ	ક્કેલ	પર	તૈયયાર	કરિયામયાં	આિે	છે	જયયાં	સયુધી	અનયર્યા	સૂચિેલ	ન	હોય.
4. બધી	આકૃવતઓ	એક	સપયાટી	પર	રહે	છે	જયયાં	સયુધી	અનયર્યા	સૂચિેલ	ન	હોય.
5. જયયાં	સયુધી	સૂચિિયામયાં	ન	આિે	તયયાં	સયુધી,	આપેલ	વિધેય	f	નો	ડોમેન	એ	બધી	િયાક્તવિક	સંખયયાઓ	x	નો	ગિ	છે,	જે	મયાટ	ેf(x)

એક	િયાક્તવિક	સંખયયા	છે.

્સંદભ્ણ

િ્યુ્ણળમયંા	ચયાપનયા	અંશની	સંખયયા	360	છે.
િ્યુ્ણળમયંા	ચયાપની	રેદડઅનસની	સંખયયા	2𝜋 છે.
વત્રકોિનયા	કોિનયા	અંશમયાં	મયાપનો	સરિયાળો	180	છે.
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વનદદેશો

31-38 પ્રશ્ો માટે,	પ્રશ્નને	ઉકેલો	અને	જિયાબ
પત્રક	પર	નીચે	િિ્ણવયયાં	મયુજબ	તમયારયા	જિયાબને
વગ્રડમયંા	િયાખલ	કરો.

1. આિશયક	ન	હોિયા	છતયાં,	સૂચિિયામયાં	આિે	છે
કે	તમે	બબલને	ચોક્કસપિે	ભરિયામયાં	મિિ	મયાટે
કૉલમસની	ટોચ	પર	રહેલ	બૉકસમયાં	તમયારો	જિયાબ
લખો.	બબલને	યોગય	રીતે	ભરિયા	પર	જ	તમને
રેિદડટ	પ્રયાપત	ર્શે.

2. કોઈપિ	કૉલમમયાં	કોઈ	એકર્ી	િધયુ	બબલને
વચદનિત	કરિયા	નહીં.

3. કોઈ	પ્રશ્નનો	નકયારયાતમક	જિયાબ	નર્ી.

4. કેટલયાક	પ્રશ્નોમયાં	એક	કરતયાં	િધયુ	સયાચયા	જિયાબ
હોઈ	શકે	છે.	આિયા	દકક્સયામયાં,	વગ્રડમયાં	ફકત
એક	જ	જિયાબ	આપો.

15. વમશ્ર નંબરો	જેમ	કે	3 	ને 3.5	અર્િયા	7/2
2

જેટલયા	હોિયા	જોઈએ.	(જો	

ં યું 31 1વગ્રડમયા	િયાખલ	ર્યાય,	તો	તેન	 ,	નહીં	3 
2 2

તરીકે	અર્્ણઘટન	કરિયામયાં	આિશે.)

6. દશાંશ જવાબો:	જો	તમે	વગ્રડમયાં	આિી	શકે	તેનયા	
કરતયાં	િધયુ	અંકોનો	િશયાંશ	જિયાબ	મેળિો	છો,	તો
ત	ેશૂનયયાંત	અર્િયા	કયાપિયામયાં	આિી	શકે	છે,	પરં્યુ
તિેે	સંપૂિ્ણ	વગ્રડન	ેભરિયાનયું	રહેશે.

7જવાબ:  જવાબ: 2.5
12

ે ે 2ચગ્્ડ માટની સવીકા્ય્ણ રીત છ: 
3

જવાબ: 201 – કોઈ એક સથાન ્સાચું છે

નોંધ:
તમે	તમયારયા	જિયાબો	કોઈપિ	
કૉલમમયાં	શરૂ	કરી	શકો	છો,	
જગયયા	અનયુસયાર.	તમન	ેજરૂર	
ન	હોય	તે	કૉલમસ	ખયાલી	
છોડિયા	જોઈએ.
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4.2	 ક્કોર	મોકલવયું	પૂિ્ણ	કરવયું

જો તમે તમારા જવાબ પત્રક પરની વ્યસકતગત માવહતી પૂર્ણ કરી લીધી હો્ય, તો તમારા સુપરવાઇઝર તમારં જવાબ 
પત્રક એકવત્રત કરશે અને "વવદ્ાથથીની બરતરફી પહેલાં" પર જશે.

જો તમે તમારા જવાબ પત્રક પર વ્યસકતગત માવહતી પૂર્ણ કરી નથી અથવા જો તમારી વ્યસકતગત માવહતી ભરી લીધી 
હો્ય પરંતુ તમે ફીલ્ડ 14 માં તમારો સકોર કાં મોકલવો તેની તમારી પ્ંસદગીને બદલવા માંગતા હોવ, તો તમારા વનરીક્ષક 
તમને અન્ય વવદ્ાથથીઓ જતા રહે ત્યા ંસુધી શાવંતથી બે્સવાનું કહેશે.

તમયામ	વિદ્યાર્થીઓને,	નનરીક્ષક	કહેશે:

કયયા	કૉલેજ	અને	ક્કોલરખશપ	કયાય્ણરિમો	તમયારયા	ક્કોસ્ણ	પ્રયાપત	કરે	છે	તેમયાં	ફેરફયારો	કરિયા	મયાટ,ે	તમયારયા	જિયાબ	પત્રકનયું	
પૃષ્ઠ	2	(અર્િયા	વિશયાળ-બલોકનયા	જિયાબ	પત્રકનયું	પૃષ્ઠ	5)	ખોલો.	જો	તમયારી	પયાસે	કોઈ	ફેરફયાર	ન	હોય,	તો	કૃપયા	કરીને	
શયાંવતર્ી	બેસો	અને	તમયારયા	જિયાબ	પત્રકને	બંધ	રયાખો.

તમયામ	વિદ્યાર્થીઓને,	નનરીક્ષક	કહેશે:

હયું 	તમન	ેસૂચનયાઓ	િયાંચી	સંભળયાવયું	તયયારે	સયાર્ે	સયારે્	Student Answer Sheet Instructions	(વિદ્યાર્થી	જિયાબ	
પત્રકની	સૂચનયા)	બયુકલેટમયાં	અનયુસરો.	

ફીલ્ડ	14	મયાટ,ે	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

તમયારી	જિયાબશીષ્ણકનયા	પૃષ્ઠ	2	પર	ક્ષતે્ર	14	શોધો	(મોટી-બલોક	જિયાબ	શીટનયુ	ંપષૃ્ઠ	5).	જયયારે	તમે	SAT	ન	ેSAT	ક્કૂલ	
ડ	ેનયા	એક	ભયાગ	રૂપ	ેલો	છો,	તયયારે	તમ	ેતમયારો	ક્કોર—મફત—4	જેટલી	કૉલજે	અર્િયા	ક્કોલરખશપ	કયાય્ણરિમન	ેમોકલિયા	
મયાટ	ેહકિયાર	બનો	છો.	આ	વિભયાગન	ેપિૂ્ણ	કરવયુ	ંિૈકસલ્પક	છે.	કૉલેજ	અને	વિશ્વવિદ્યાલયો	હંમેશયા	વિદ્યાર્થીઓનયા	ંક્કોર	
મેળિિયા	આ ય્ુર	હોય	છે,	તમ	ેઅરજી	કરિયા	તૈયયાર	ન	હોિ	તો	પિ.

તમયારી	વિદ્યાર્થીનયા	જિયાબ	પત્રકની	સૂચનયાઓ	બયુકલેટમયાં	ક્કોર	દરપોરટિંગ	કોડ	યયાિી	શોધો.	તમ	ેતમયારો	ક્કોર	જયયાં	
મોકલયાિિયા	મયંાગતયા	હોિ	ત	ેશયાળયા	અર્િયા	ક્કોલરખશપ	કયાય્ણરિમો	મયાટનેયા	4-અંકનયા	નબંરન	ેશોધિયા	મયાટ	ેઆ	યયાિીનો	
ઉપયોગ	કરો.	્યુ.એસ.	કૉલજેો	અન	ેવિશ્વવિદ્યાલયો	પ્રર્મ	રયાજયનયા	ંરિમમયંા	યયાિીબદ્ધ	છે	અને	તે	પછી	નયામ	દ્યારયા	
િિયા્ણનયુરિમે.	્યુ.એસ.	ટરેીટરીનયા	સકં્ર્યાનો,	આંતરરયાષ્ટીયને	અનયુસરતયા	તેમનયા	પછી	આિ	ેછે.	આ	િક્તયાિેજમયાનંી	
ફયાઇનલ	યયાિી,	રયાજય	અર્િયા	િેશ	દ્યારયા	યયાિીબદ્ધ	ક્કોલરખશપ	કયાય્ણરિમોને	મૂળયાક્ષરોનયા	ંરિમમયા	ંબતયાિ	ેછે.

તમે	ક્કોર	મોકલિયા	મયાગંો	છો	ત	ેિરેક	ક્ર્યાન	મયાટ,ે	બૉકસમયંા	4	અંકો	કૉનપ	કરો	અન	ેસબંવંધત	બબલ	ભરો	(જો	વિશયાળ-
બલોકનયા	જિયાબ	પત્રકનો	ઉપયોગ	કરી	રહયા	ંહોિ,	તો	શક્	તેટલયા	ક્પષ્ટ	રીતે	આકંડયાને	લખો).	જો	તમયારી	પયાસે	કોઈ	પ્રશ્નો	
હોય	તો	અમન	ેજિયાિો.

જયયારે	તમે	પૂિ્ણ	કરી	લો	તયયારે	જયુઓ.	

આગલયું,	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

વિદ્યાર્થી	જિયાબ	પત્રક	સૂચનયાઓ	અન	ેતમયારં	જિયાબ	પત્રક	બંધ	કરો.	જો	તમ	ેનનબંધ	લેિયાની	રયાહ	જોઈ	રહયાં	હોિ,	
તો	ખયાતરી	કરો	કે	તમયારં	જિયાબ	પત્રક	તમયારયા	ડકે્ક	પર	ઊંધયું	મૂકેલયું	હોય.	જો	તમયારી	કસોટી	પૂિ્ણ	ર્ઈ	હોય,	તો	તમયારયા	
જિયાબ	પત્રકને	સીધયું	રયાખો	જેર્ી	કરી	હયું 	તમયારી	પયાસેર્ી	એકવત્રત	કરતી	િખત	ેતેન	ેતપયાસી	શકયું .

4.3	 જિયાબ	પત્રકનો	સંગ્રહ

વિદ્યાર્થીઓ	કે	જેઓ	જિયા	મયાટ	ેતૈયયાર	છે,	તેમને	તમયારયા	પ્રોકટર	કહેશે:

યયાિ	રયાખો,	તમયારે	કોઈપિ	સંજોગોમયાં,	ટસેક્ટિંગ	રૂમમયાંર્ી	કોઈપિ	ટકે્ટ	પ્રશ્નો	લિેયા,	કોઈન	ેપિ	િેિયા	અર્િયા	ઇમેઇલ,	
ટકેક્ટ	સિેંશયા	અર્િયા	ઇનટરનેટ	સનહત	કોઈપિ	મયાધયમર્ી	કોઈની	પિ	સયાર્ે	તેમની	ચચયા્ણ	કરિી	જોઈએ	નહીં.
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જો	વિદ્યાર્થીઓને	તેમની	મયાલસયામગ્રી	એકવત્રત	કરિયાની	જરૂર	હોય,	તો	તમયારયા	પ્રોકટર	કહેશે:

આ	ટકે્ટનયું	વયિક્ર્યાપન	હિે	પૂિ્ણ	ર્ઈ	ગ્યું	છે.	જેિયા	જ	તમ	ેછોડિયા	મયાટ	ેતૈયયાર	ર્યાઓ,	કૃપયા	કરીને	અહીં	આિો	અને	
તમયારયા	વયસકતગત	મયાલસયામયાનને	પયુનપ્રયા્ણપત	કરો	જે	મેં	તમયારી	પયાસરે્ી	અગયાઉ	લીધો	હતો.	એકિયાર	તમ	ેતમયારો	બધો	
મયાલસયામયાન	લઈ	લો	તે	પછી	તમે	શયાંવતપૂિ્ણક	રૂમર્ી	બહયાર	જઈ	શકો	છો.	કૃપયા	કરીને	ધયયાનમયંા	રયાખો	કે	અનય	રૂમમયાં	
વિદ્યાર્થીઓ	હજી	પિ	ટકે્ટ	આપી	રહયાં	છે.	ફરી	અણભનંિન	અન	ેતમયારી	સહભયાવગતયા	અન	ેતમયારયા	તમયામ	સખત	
પદરશ્મ	બિલ	આભયાર.

જો	વિદ્યાર્થીઓ	પયાસે	તેમની	તમયામ	મયાલસયામગ્રી	હોય,	તો	તમયારયા	પ્રોકટર	કહેશે:

આ	ટકે્ટનયું	વયિક્ર્યાપન	હિે	પૂિ્ણ	ર્ઈ	ગ્યું	છે.	તમયારો	મયાલસયામયાન	એકવત્રત	કરો	અન	ેશયાંવતપૂિ્ણક	રૂમર્ી	બહયાર	જાઓ.	
કૃપયા	કરીને	ધયયાનમયાં	રયાખો	કે	અનય	રૂમમયાં	વિદ્યાર્થીઓ	હજી	પિ	ટેક્ટ	આપી	રહયાં	છે.	ફરી	અણભનંિન	અન	ેતમયારી	
સહભયાવગતયા	અને	તમયારયા	તમયામ	સખત	પદરશ્મ	બિલ	આભયાર.

4.4 SAT	નનબંધ
SAT Essay	મયાટનોે 	મયાનક	સમય	50 વમવનટ છે.	જો	તમે	મંજૂર	ક્ર્યાન	પર	ટકે્ટ	આપી	રહયાં	હોિ,	તો	તમયારો	
સમય	અને	વિરયામ	અલગ	હોઈ	શકે	છે.	કૃપયા	કરીને	તમયારયા	નનરીક્ષક	દ્યારયા	િંચયાતી	ઘોષિયાઓ	ધયયાનપૂિ્ણક	સયાંભળો

તમારો વનબંધ (તમારા જવાબ પત્રક પર) ઉપ્યોગ કરવા વવશેના સટેટમેનટનો અનુવાદ અને વનબંધ બુકના દદશાવનદદેશો 
અનુવાદદત બોલા્ેયલ દદશાવનદદેશોને અન્ુસરતા દેખા્ય છે.

તમયામ	વિદ્યાર્થીઓને,	નનરીક્ષક	કહેશે:

હિે	હયું 	તમને	િરેકન	ેનનબંધ	બયુક	આપીશ.	જયયાં	સયુધી	હયું 	તમન	ેનનબંધ	બયુકને	ખોલિયા	ન	કહયું 	તયયાં	સયુધી	તમયારે	તેન	ે
ખોલિી	નહીં.

તે	પછી	તમયારયા	સયુપરિયાઇઝર	તમને	કહેશે:

જયયારે	તમે	નનબંધ	બયુક	મેળિી	લો,	તે	પછી	તેને	પયાછળ	ફેરિો,	તમયારી	અટક,	નયામ	અન	ેનપતયા/પવતનયા	આદ્યાક્ષર	લખો.	
ત	ેપછી	આ	શયાળયાનો	કોડ	નંબર	_______,	શયાળયાનયું	નયામ	______________,	અન	ેઆ	રૂમનો	નંબર	(અર્િયા	નયામ)	
_______	લખો.

આગલયું,	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

હિે,	તમયારયા	જિયાબ	પત્રકનયું	પૃષ્ઠ	6	ખોલો.	જો	તમ	ેમોટયા-બલોકિયાળયું	જિયાબ	પત્રક	િયાપરી	રહયાં	હોિ,	તો	પૃષ્ઠ	30.	
તમયારી	નનબંધ	બયુકની	પયાછળની	બયાજયુએ,	નનબંધ	કોડ	જયુઓ.	નનબંધ	કોડને	તમયારયા	જિયાબ	પત્રક	પરની	ફીલ્ડમયંા	ચોક્કસ	
તે	જ	રીતે	કૉનપ	કરો	જેિો	તે	તમયારી	નનબંધ	પયુસક્તકયાની	પયાછળની	બયાજયુએ	િેખયાય	છે	અન	ેસંબંવધત	બબલન	ેભરો.	આ	
ફીલ્ડ	સયાચી	રીતે	ભરિી	આિશયક	છે	નહીંતર	તમયારો	નનબંધ	ક્કોર	કરિયામયાં	આિશે	નહીં.

આ	પૃષ્ઠ	પર	તમયારયા	જિયાબ	પત્રકને	ખયુલ્લયું	રયાખો	અને	તમયારયા	નનબંધનયા	ઉપયોગ	વિશેનયું	વિધયાન	િયંાચિયા	મયાટ	ેએક	પળનો	
સમય	ફયાળિો;	તે	પછી	નક્કી	કરો	કે	બબલ	(અર્િયા	ચોરસ)	ભરિયા	કે	નહીં.	તમ	ેિયાંચિયાનયું	પૂિ્ણ	કરી	લો	તે	પછી	કૃપયા	
કરીને	અહીં	જયુઓ.

જયયારે	બધયા	વિદ્યાર્થીઓ	પયાસે	તેમની	નનબંધ	બયુક	આિી	જાય	તે	પછી	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

એકિયાર	શરૂ	કયયા્ણ	પછી,	તમયારી	પયાસે	SAT Essay	પર	કયાય્ણ	કરિયા	મયાટ	ે50	વમનનટનો	સમય	હશે.	તમ	ેનોંધો	બનયાિી	
શકો	છો	અને	લયાઇન	િગરનયાં	પલયાનનિંગ	પૃષ્ઠ	પર	તમયારો	નનબંધ	પલયાન	કરી	શકો	છો	પરં્યુ	તયયાં	કંઈપિ	લખેલયા	પર	ક્કોર	
આપિયામયાં	આિશે	નહીં.	જયયારે	તમે	તૈયયાર	હોિ,	તયયારે	તમયારે	પ્રર્મ	આંકેલયા	પૃષ્ઠ	પરર્ી	તમયારો	નનબંધ	લખિયાનયું	શરૂ	
કરવયું	પડશે,	જે	કહે	છે	Begin Your Essay Here	(તમયારો	નનબંધ	અહીંર્ી	શરૂ	કરો).	તમયારે	તમયારો	નનબંધ	જિયાબ	
પત્રકનયાં	ઉવચત	પૃષ્ઠો	અને	વચદનિત	હયાંખસયયાની	અંિર	લખિો	આિશયક	છે.	છેલ્લયા	આંકેલયા	પૃષ્ઠ	પરનયા	"રોકો"	શબિ	
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પછી	લખિયાનયું	ચયાલયુ	રયાખશો	નહીં,	કયારિ	કે	ત	ેબબિંિયુ	પછી	કંઈપિ	લખયાયેલ	હોય	તેન	ેક્કોર	આપિયામયંા	આિશે	નહીં.	
અવતદરકત	પૃષ્ઠોની	મંજૂરી	નર્ી.	તમયારે	તમયારો	નનબંધ	નંબર	2	પેસનસલર્ી	લખિો	આિશયક	છે.	જો	તમે	નંબર	2
પસેનસલનો	ઉપયોગ	કરતયા	નર્ી,	તો	તમયારો	નનબંધ	ખયાલી	િેખયાશે.	જો	તમ	ેનનબંધ	ખયાલી	છોડી	િો	છો,	તો	તમન	ેશૂનયનયા	
નનબંધનો	ક્કોર	મળશે.

 

તે	પછી	તમયારયા	સયુપરિયાઇઝર	તમને	કહેશે:

તમયારયા	નનબંધ	બયુક	કિર	પરનયાં	દિશયાનનિદેશો	િયાંચો	અન	ેતે	પછી	તમયારી	નનબંધ	બયુક	ખોલો	અન	ેકયાય્ણ	શરૂ	કરો.	સમય	
હિે	શરૂ	ર્યાય	છે.

25	વમનનટ	પસયાર	ર્યયા	પછી,	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

	 આ	વિભયાગમયાં	તમયારી	પયાસે	25	વમનનટનો	સમય	બયાકી	છે.

45	વમનનટ	પછી,	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

	 આ	વિભયાગમયાં	તમયારી	પયાસે	5	વમનનટનો	સમય	બયાકી	છે.

બરયાબર	50	વમનનટ	પછી,	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

કયામ	બંધ	કરો	અને	તમયારી	પેસનસલને	નીચે	મૂકી	િો.	તમયારયા	જિયાબ	પત્રક	અન	ેનનબંધ	બયુકને	બંધ	કરો.	તમયારયા	જિયાબ	
પત્રકને	તમયારી	નનબંધ	બયુકની	પયાસે	રયાખો.

તમયામ	વિદ્યાર્થીઓને,	નનરીક્ષક	કહેશે:

અણભનંિન,	તમે	હમિયાં	જ	કસોટી	સમયાપત	કરી!	કૃપયા	કરીન	ેહયું 	ટકે્ટ	બયુકસ	એકવત્રત	કરં	અન	ેગિતરી	કરં	તયયાં	સયુધી	
શયાંવતર્ી	બેસો.

4.4.1	 નનબંધ	પયુસક્તકયાનયા	દિશયાનનિદેશો

નીચે	આપેલ	અનયુિયાિ	એ	તમયારી	નનબંધ	બયુકનયા	ફં્રટ	કિર	પર	રહેલયા	દિશયાનનિદેશોનો	છે.

દેશોવનદ

નનબંધ	તમને	તમે	ફકરયાને	કટલયા	અસરકયારક	રીતે	િયાંચી	અને	સમજી	શકો	છો	અને	ફકરયાન	
વિશ્ષિ	કરીને	નનબંધ	કિી	રીતે	લખી	શકો	છો	તે	બતયાિિયાની	એક	તક	આપે	છ.	તમયારયા	
નનબંધમયાં,	તમયાર	રજ	કરવ	જોઈએ	ક	તમે	ફકરયાને	ધયયાનપૂિ્ણક	િયાંચયો	છ,	ક્પષ્ટ	અને	તયારકિંક	
વિશ્ષિ	રજ	ક્યુ્ણ	છ	અને	સચોટ	ભયાષયાનો	ઉપયોગ	કયયો	છ.

ે ંયુ
ે ેે

ે ૂ ં ે ેયુ
ૂ ે ેે

તમયારો	નનબંધ	તમયારી	જિયાબ	બકલેટમયા	આપેલ	લયાઇનો	પર	લખિો	આિશયક	છ;	જિયાબ	
બકલેટનયા	પલયાનનિંગ	પૃષ્ઠ	મયાટ	ખસિયાય,	લખિયા	મયાટ	તમને	અનય	કોઈ	પેપર	મળશે	નહીં.	
જો	તમે	િરક	લયાઇન	પર	પર	લખો,	પહોળયા	હયાખસયયા	છોડિયાન	અિગિશો	અને	તમયારયા	
હક્તયાક્ષરોને	િયાજબી	કિમયા	રયાખશો	તો	તમયારી	પયાસે	પયયા્ણપત	ક્ર્યાન	હશે.	યયાિ	રયાખો	ક	તમે	
લખો	છો	તે	તમયારયા	હક્તયાક્ષરર્ી	પદરવચત	નર્ી	તે	લોકો	િયાંચશે.	લખિયા	અર્િયા	નપ્રનટ	કરિયાનો	
પ્રયયાસ	કરો	જર્ી	કરીને	તમે	જ	લખી	રહયાં	છો	તે	િયાચકો	મયાટ	સયુિયાચય	હોય.

ં ેયુ
ે ેયુ

ે ં ંયુ
ં ે

ે ે ે

તમારી પા ે ફકરો વાં વા માટે અને આ બુકલેટની અંદર પ્રદાન કરેલ ંકેતોના ્સ િ ્સ
જવાબમાં એક બંધ લખવા માટે વન 50 ટનોવમવન  મ  છે.્સ ્ય

આ	ટક્ટ	બક	રૂમમયાર્ી	લેિયાિી	જોઈએ	નહીં.	આ	ટકે્ટ	બકનયા	કોઈપિ	ભયાગન	અનયાવધકત	
પનરૂતપયાિન	અર્િયા	ઉપયોગ	પ્રવતબંવધત	છ.

ે ં ં ૃયુ યુ યુ
ેયુ

રીમાઇન્ડ્સ્ણ

• આ	બકલેટમયા	તમયારો	નનબંધ
લખશો	નહીં.	ફકત	તમયારયા	જિયાબ	
બકલેટનયા	આંકલયા	પૃષ્ઠો	પર	તમે	
જ	લખો	છો	તેન	જ	મૂલ્યયાંકન	
કરિયામયા	આિશે.

ંયુ

ેયુ
ે ંયુ

ં
• વિષય-વિનયાનયા	નનબંધન	મૂલ્યયાંકન

કરિયામયા	આિશે	નહીં
ંયુ

ં
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4.5	 વિદ્યાર્થીઓને	બહયાર	કરતયા	પહલયાે

જયયારે	બધયા	વિદ્યાર્થીઓની	સયામગ્રીનો	ખયુલયાસો	કરિયામયંા	આવયો	હોય,	તયયારે	તમયારયા	નનરીક્ષક	કહેશે:

યયાિ	રયાખો,	તમયારે	કોઈપિ	સંજોગોમયાં,	ટસેક્ટિંગ	રૂમમયાંર્ી	કોઈપિ	ટકે્ટ	પ્રશ્નો	લિેયા,	કોઈન	ેપિ	િેિયા	અર્િયા	ઇમેઇલ,	
ટકેક્ટ	સિેંશયા	અર્િયા	ઇનટરનેટ	સનહત	કોઈપિ	મયાધયમર્ી	કોઈની	પિ	સયાર્ે	તેમની	ચચયા્ણ	કરિી	જોઈએ	નહીં.

વિદ્યાર્થીઓ	કે	જેમિે	SAT	નનબંધ	પૂિ્ણ	કરી	લીધો	છે,	તેમને	તમયારયા	પ્રોકટર	કહેશે:

ઉપરયાંત,	તમને	નનબંધ	ઑનલયાઇન	ઉપલબધ	ન	ર્ઈ	જાય	તયયાં	સયુધી	આજનયા	નનબંધનયાં	પ્રશ્નને	કોઈ	સયાર્ે	શેર	કરિયાની	
અર્િયા	ચચયા્ણ	કરિયાની	પરિયાનગી	નર્ી.

જો	વિદ્યાર્થીઓને	તેમની	મયાલસયામગ્રી	એકવત્રત	કરિયાની	જરૂર	હોય,	તો	તમયારયા	પ્રોકટર	કહેશે:

આ	ટકે્ટનયું	વયિક્ર્યાપન	હિે	પૂિ્ણ	ર્ઈ	ગ્યું	છે.	જેિયા	જ	તમ	ેછોડિયા	મયાટ	ેતૈયયાર	ર્યાઓ,	કૃપયા	કરીને	અહીં	આિો	અને	
તમયારયા	વયસકતગત	મયાલસયામયાનને	પયુનપ્રયા્ણપત	કરો	જે	મેં	તમયારી	પયાસરે્ી	અગયાઉ	લીધો	હતો.	એકિયાર	તમ	ેતમયારો	બધો	
મયાલસયામયાન	લઈ	લો	તે	પછી	તમે	શયાંવતપૂિ્ણક	રૂમર્ી	બહયાર	જઈ	શકો	છો.	કૃપયા	કરીને	ધયયાનમયંા	રયાખો	કે	અનય	રૂમમયાં	
વિદ્યાર્થીઓ	હજી	પિ	ટકે્ટ	આપી	રહયાં	છે.	ફરી	અણભનંિન	અન	ેતમયારી	સહભયાવગતયા	અન	ેતમયારયા	તમયામ	સખત	
પદરશ્મ	બિલ	આભયાર.

જો	વિદ્યાર્થીઓ	પયાસે	તેમની	તમયામ	મયાલસયામગ્રી	હોય,	તો	તમયારયા	પ્રોકટર	કહેશે:

આ	ટકે્ટનયું	વયિક્ર્યાપન	હિે	પૂિ્ણ	ર્ઈ	ગ્યું	છે.	તમયારો	મયાલસયામયાન	એકવત્રત	કરો	અન	ેશયાંવતપૂિ્ણક	રૂમર્ી	બહયાર	જાઓ.	
કૃપયા	કરીને	ધયયાનમયાં	રયાખો	કે	અનય	રૂમમયાં	વિદ્યાર્થીઓ	હજી	પિ	ટેક્ટ	આપી	રહયાં	છે.	ફરી	અણભનંિન	અન	ેતમયારી	
સહભયાવગતયા	અને	તમયારયા	તમયામ	સખત	પદરશ્મ	બિલ	આભયાર.
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