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વિદ્યાર્થી માટે નોંધો
•

•
•
•
•

•
•

નીચે આપેલા સૂચનો અનુવાદ પ્રોકટર મોટેથી વાંચશે તેમજ તમારી પરીક્ષણ પુસ્તકમાં મળી આવેલ લેખિત દિશાઓનો
અનુવાદ કરશે. તમારો પરીક્ષક અંગ્રેજીની દિશાઓને મોટેથી વાંચે છે તે સાથે અનુસરો. આ અનુવાદિત દિશાનિર્દેશો
કદાચ તમારા નિરીક્ષક મોટેથી વાંચે છે તેનો શબ્દશઃ અનુવાદ નહીં હોય; તેમ છતાં, પ્રસ્તુત માહિતી સમાન છે . તમારા 
નિરીક્ષક દ્વારા જે વંચાઈ રહ્યું છે તેના વિશે જો કોઈ પ્રશ્ન હોય, તો કૃ પા કરીને તમારો હાથ ઉંચો કરો.
તમારા નિરીક્ષક કેટલીક સૂચનાઓને છોડી શકે છે જે તમારી ટેસ્ટિંગ સ્થિતિ પર લાગુ થતી નથી.
તમે સમગ્ર ટેસ્ટિંગ સમય દરમિયાન આ દસ્તાવેજને તમારા ડેસ્ક પર રાખી શકો છો, પરં તુ ટેસ્ટિંગ પછી નિરીક્ષકને
તે પરત કરવો આવશ્યક છે .
તમે સ્ક્રેચ પેપર માટે આ દસ્તાવેજનો ઉપયોગ કરી શકશો નહીં.
વિવિધ સમયે, તમારા નિરીક્ષક ઉચિત હોય ત્યારે વિભાગમાં બાકી રહેલ સમય, તેમ જ વિરામની ઘોષણા કરશે.
જો તમે કોઈ મંજૂર સ્થાન વડે ટેસ્ટિંગ કરી રહ્યાં હોવ, તો આ ઘોષણાઓ આ અનુવાદિત દસ્તાવેજમાં સૂચીબદ્ધ
સમય અને વિરામોથી અલગ હોઈ શકે છે . કૃ પા કરીને તમારા નિરીક્ષક દ્વારા વંચાતી ઘોષણાઓ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળો.
જો તમે કોઈ મંજૂર સ્થાન વડે ટેસ્ટિંગ કરી રહ્યાં હોવ, તો તમારા સુપરવાઇઝર તમને અંગ્રેજીમાં વધારાના દિશાનિર્દેશો
આપી શકે છે .
ચોક્કસ માહિતી પર તમારું ધ્યાન દોરવા માટે આ સમગ્ર દસ્તાવેજમાં આઇકન્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે :

મહત્વપૂર્ણ માહિતી

તમારા સુપરવાઇઝર દ્વારા બોલાયેલ દિશાનિર્દેશો

તમારી ટેસ્ટ પુસ્તિકામાં મળે લા દિશાનિર્દેશો
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ગણિત કસોટી મારફતે માનક SAT સ્ક્રિપ્ટ – કૅલ્ક્યુલેટર નહીં

2.1

ટેસ્ટ શરૂ થાય તે પહેલા

તમારા સુપરવાઇઝર આ કહીને શરૂ કરશે:
સપ્રભયાત.
ુ
આજે તમે એક SA લેિયા જઈ રહયાં છોT. તમે કોલેજ અને કયારદકિદી મયાટે કટલયા
ે
તૈયયાર છો તે બતયાિિયાની
આ તમયારયા મયાટની
ે એક તક છ.ે
જો મેં આપેલ સૂચનાઓમાંથી કોઈપણ વિશે તમને કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો કૃ પા કરીને પૂછો જેથી કરીને તમે તમારું શ્રેષ્ઠ
કરી રહ્યાં છો તેની ખાતરી કરી શકો. જો તમે પ્રિન્ટ કરેલ અનુવાદિત દિશાનિર્દેશોનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં હોવ, તો હું
સૂચાનાઓ આપું છુ ં તે સાથે અનુસરવા માટે હવે બુકલેટ ખોલો.

તે પછી તમારા સુપરવાઇઝર તમને કહેશે:
College Board એ તમારી આવડતો અને જ્ઞાનને પ્રસ્તુત કરવાની સમાન તક તમને દરેકને આપવા માટે નીતિઓની
રચના કરી છે . જે કોઈપણ આના દ્વારા અનુચિત લાભ મેળવવાનો પ્રયાસ કરે તેના સ્કોર્સ અમે કાઢી નાખશું અને રદ 
કરીશું:
•
•
•
•
•
•
•
•

ટેસ્ટ પર કોઈપણ પ્રકારની મદદ લેવી અથવા આપવી
ટેસ્ટની શરૂઆત પહેલા ટેસ્ટ બુકમાં જોવું
ખોટા વિભાગ પર કાર્ય કરવું અથવા ટેક્સ્ટ બુક અથવા જવાબ પત્રકના અગાઉના અથવા ભાવિ વિભાગને જોવું
નૉન-કૅલ્ક્યુલેટર વિભાગ દરમિયાન કૅલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરવો (સિવાય કે સમાયોજન માટે મંજૂરી અપાઈ હોય)
સમય પૂરો થવા પર જવાબો ચિહ્નિત કરવા
ટેસ્ટ દરમિયાન અથવા તે પછી ટેસ્ટ પ્રશ્નો અથવા જવાબો કોઈની પણ સાથે શેર કરવા
ટેસ્ટિંગ દરમિયાન અથવા વિરામમાં ફોન સહિત કોઈપણ અનાધિકૃ ત ટેસ્ટિંગ સહાયક સાધનોનો ઉપયોગ કરવો
અન્ય કોઈ વ્યક્તિ માટે ટેસ્ટ લેવાનો પ્રયાસ કરવાનો

આમાંની કોઈપણ પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત થવું, ભવિષ્યમાં College Board કસોટીઓ લેવાની તમારી ક્ષમતાને પ્રભાવિત
કરી શકે છે .
તમને આ માટે પણ કાઢી નાખવામાં આવી શકે છે :
•
•
•

ટેસ્ટિંગ દરમિયાન ખાવું અથવા પીવું (સિવાય કે એક સુવિધા તરીકે આની મંજૂરી આપવામાં આવી હોય—
અન્યથા, ફક્ત વિરામ દરમિયામ જ ખાવા અને પીવાની અનુમતિ છે )
અન્ય વિદ્યાર્થીઓને વિચલિત કરવા અથવા કોઈપણ પ્રકારે વિક્ષેપ પાડવાને કારણે
વિરામ દરમિયાન તમારા લૉકર પર જવું અથવા બિલ્ડિંગ છોડવી

તમયારી પયાસે 11:59 સધી
ુ છ.ે ટક્ટનયા
ે
અંતર્ી ચોર્યા સપતયાહનયા દિિસે પૂિથીય સમય પરીક્ષિ દિિસની ફદરયયાિ ફયાઇલ
કરે છ.ે જો તમને કોઈપિ િત્ણન ચચિંતયાની બયાબત હોય એવું િખયાય,
તો કપયા
સૂવચત કરો જે
ે
ે સપરિયાઇઝરને
ુ
ૃ કરીને ટક્ટ
તમને College Board નો સંપક્ક કિી
ે રીતે કરિો તે સમજાિશે. શું કોઈ પ્રશ્નો છ?
ે
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જો તમારી શાળા વિદ્યાર્થીઓનાં વ્યક્તિગત માલસામાનને એકત્રિત કરે છે , તો તમારા સુપરવાઇઝર કહેશે:
આ સમયથી તમારે તમામ ફોન અથવા કોઈપણ અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો બંધ કરવા જોઈએ. જો કોઈની પાસે
હજી પણ કોઈપણ પ્રકારનું ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણ હોય, તો કૃ પા કરીને અલાર્મ અક્ષમ કરો, તેને બંધ કરો અને હમણાં
મને પરત કરો તથા તે તમને ટેસ્ટના અંતે પરત કરવામાં આવશે.

જો તમારી શાળા વિદ્યાર્થીઓનાં વ્યક્તિગત માલસામાનને એકત્રિત કરતી નથી, તો તમારા સુપરવાઇઝર કહેશે:
આ સમયે, જો તમારી પાસે ફોન અથવા અન્ય કોઈપણ ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણ તમારા કબજામાં હોય, તો તમારે
તેના અલાર્મ અક્ષમ કરવા, પૂર્ણપણે તેને બંધ કરવા અને ટેસ્ટ પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી તેને દૂર તમારી ડેસ્ક હેઠળ રાખવા 
આવશ્યક છે . જો તમારે તમારા ફોનને સંગ્રહિત કરવા માટે પ્લાસ્ટિકની બેગની જરૂર હોય, તો તમારો હાથ વધારો અને
હું તમને એક આપીશ.
કોઈપણ ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણ કે જે બંધ નથી અને દૂર મૂકાયું નથી તે જપ્ત કરવામાં આવી શકે છે અને તેની સામગ્રીને
પૂર્ણ તપાસનાં એક ભાગ તરીકે તપાસવામાં આવી શકે છે . જો તમારો સેલ ફોન તમારા કબજામાં હોય ત્યારે અવાજ
કરે છે , તો તમને પરીક્ષણમાંથી કાઢી નાખવામાં આવશે.

તે પછી તમારા સુપરવાઇઝર તમને કહેશે:
જો આ પછીથી હવે હું કોઈપણ વિદ્યાર્થીને ફોન સાથે જોઇશ, તો હું તે વિદ્યાર્થીને કાઢી નાખીશ.

તે પછી તમારા સુપરવાઇઝર તમને કહેશે:
હવે અમે ટેસ્ટ શરૂ કરવાની તૈયારી કરીએ છીએ.
•
•
•

તમારી પેન્સિલ અને સ્વીકાર યોગ્ય કેલ્ક્યુલેટર સિવાય તમારી ડેસ્ક પરથી દરેક વસ્તુ દૂર કરો.
જો તમે બેકઅપ કેલ્ક્યુલેટર અથવા બેટરી લાવ્યાં હોવ, તો તેમને તમારા ડેસ્કની નીચે ફ્લોર પર રાખો.
કોઈપણ પાણીની બોટલ અથવા નાસ્તો તમારી ડેસ્કની નીચે રાખો. જો તમારી ડેસ્ક પર કોઈ બૅગ અથવા બૅકપેક
બાકી રહેલું હોય, તો તેમને બંધ કરો અને કસોટી પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી તેમને તમારી ડેસ્કની નીચે મૂકો.

જ્યારે તમામ વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર હોય, તમારા સુપરવાઇઝર કહેશે:
હવે હું  થોડો સમય લઈશ, આસપાસ જોવા અને ખાતરી કરવા કે તમે માન્ય કેલ્ક્યુલેટરનો જ ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો.

તે પછી તમારા સુપરવાઇઝર તમને કહેશે:
તમે કોઈપણ સમયે કેલ્ક્યુલેટર્સ શેર અથવા અદલાબદલી કરશો નહીં. હવે તમારું કેલ્ક્યુલેટર તમારી ડેસ્કની નીચે
રાખો. તમને પછીના વિભાગ સુધી તેની જરૂર પડશે નહીં.

2.2

જવાબ પત્રકનું વિતરણ

જવાબ પત્રકો વિતરીત કર્યા પછી, તમારા સુપરવાઇઝર કહેશે:
આ જવાબ પત્રક છે જેનો તમે ટેસ્ટ પરના તમારા જવાબોને ચિહ્નિત કરવા માટે ઉપયોગ કરશો. જો તમે મોટાબ્લોકવાળું જવાબ પત્રક વાપરી રહ્યાં હોવ, તો તમારા જવાબ પત્રકના મુખ પૃષ્ઠ પરની સૂચનાઓ હવે વાંચો. હું
ઘોષણા કરું છુ ં તેના કરતા તમારા પૃષ્ઠ નંબરો અલગ હશે, પરં તુ ફીલ્ડ નંબરો હું  દરેક માટે આપુ છુ ં તે ફીલ્ડ નંબરોની
સમાન હશે. તમે બબલ્સને ભરવાને બદલે ચોરસમાં X ચિહ્નિત કરશો.
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આગલું, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
કૃ પા કરીને તપાસો અને ખાતરી કરો કે જવાબ પત્રક પર તમારું સાચુ કાનૂની નામ અને જન્મ તારીખ દેખાય છે . જો
તમારા જવાબ પત્રકમાં લેબલ હોય, તો ખાતરી કરો કે તે સાચુ છે . જો તમારી પાસે ખોટું જવાબપત્રક હોય અથવા 
જો તમને લેબલ પર કોઈ ભૂલો મળે તો તમારો હાથ ઊંચો કરો.

જો દરેકે આવશ્યક ફીલ્ડ્સ પૂર્ણ કરી લીધા હો્ય, તો તમારા સુપરવાઇઝર પૃષ્ઠ 7 પર ટેસટ બુક વવતરર પર આગળ વધશે.
જો તમને અથવા અન્ય વિદ્યાર્થીઓને જવાબ પત્રક પરની જરૂરી ફીલ્ડ્સ ભરવાની જરૂર હોય તો, તમારા સુપરવાઇઝર કહેશે:
જો તમારા જવાબ પત્રકમાં તમારું નામ અને તેના પર ભરેલી અન્ય માહિતી સાચી હોય, તો કૃ પા કરીને હું અન્ય 
વિદ્યાર્થીઓને તેમના જવાબ પત્રકો પરની આવશ્યક ફીલ્ડ ભરાવી લઉં ત્યાં સુધી શાંતિથી બેસો.

જો તમારી સ્કૂલ પ્રી-ID લેબલોનો ઉપયોગ કરે છે , તો નિરીક્ષક કહેશે:
જો તમારા જવાબ પત્રક પર ત્યાં લેબલ હોય, તો તેમાંની તમારી માહિતી સાચી છે તેની ખાતરી કરવા માટે કૃ પા 
કરીને તેને હમણાં તપાસો. જો તમને કોઈ પ્રશ્નો હોય તો તમારો હાથ ઉંચો કરો.

ફીલ્ડ 1 માટે, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
ફીલ્ડ 1 માં, તમારી કાનૂની અટક, તમારું નામ અને પતિ/પિતાનાં આદ્યાક્ષરો સાથે ભરવાનું શરૂ કરો. જો જગ્યા,
હાઇફન અથવા એપોસ્ટ્રોફી તમારા નામનો એક ભાગ હોય તો તે સામેલ કરો. બૉક્સેસમાં બધા અક્ષરો કૅપિટલમાં
લખો, તે પછી સંબધિ
ં ત બબલ્સને ભરો. ખાતરી કરો કે દરેક ચિહ્ન ઘાટું અને પૂર્ણપણે બબલને ભરતું હોય. જ્યારે
તમે પૂર્ણ કરી લો ત્યારે જુ ઓ.

ફીલ્ડ 2 માટે તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
જો ફીલ્ડ 2 ખાલી હોય અને તમે આ સ્કૂલમાં હાજરી આપતા ન હોવ, તો "હા" માટે બબલમાં ભરો. કોઈપણ કે
જે નિયમિત રીતે આ સ્કૂલમાં હાજરી આપતા નથી, તેમણે તેમને લાગુ થાય છે તે બબલને ભરવા જોઈએ. શું ભરવું
તે વિશે તમને ખાતરી ન હોય તો તમારો હાથ ઉપર ઉઠાવો.

ફીલ્ડ 3 અને 4 માટે, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
જો ક્ષેત્રો 3 અને 4 ખાલી છે અને તમે આ શાળામાં હાજરી આપો છો, તો અમારા શાળાનું નામ, શહેર અને રાજ્યને
ક્ષેત્ર 3 માં છાપો; પછી ફિલ્ડ 4 માં 6-અંકનો શાળા કોડ _______ છાપો અને સંબંધિત બબલ્સ ભરો. જ્યારે તમે પૂર્ણ
કરી લો ત્યારે જુ ઓ.
જો તમે આ સ્કૂલમાં હાજરી આપતા નથી અથવા આ હોમસ્કૂલ નથી, તો તમારો હાથ ઉપર ઉઠાવો. હું ફીલ્ડ 4 માં
દાખલ કરવા માટે સાચો કોડ આપવા માટે આવીશ.

જો તમે હોમસ્કૂલના હોવ, તો તમારા નિરીક્ષક તમને "ના, હું હોમસ્કૂલથી છુ ં " માટેનું બબલ ભરવા અને ફીલ્ડ 4 માં
"970000" દાખલ કરવાનું કહેશે. જો તમે કોઈ અલગ શાળામાં ભણતા હોવ, તો તમારા નિરીક્ષક તમને "ના, આ તે
શાળા નથી જેમાં હું નિયમિત ભણું છુ ં " માટેનું બબલ ભરવાનું અને તે પછી તેમની શાળા માહિતીને ફીલ્ડ 3 માં પૂર્ણ
કરવાનું કહેશે. તેઓ તમને ફીલ્ડ 4 માં દાખલ કરવા માટે સ્કૂલ કોડ પણ આપશે.
ફીલ્ડ 5 માટે, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
ફીલ્ડ 5 મયાં, ડયાબી બયાજર્ી
ુથ પ્રર્મ કૉલમર્ી શરૂ કરીને, તમયારો વિદ્યાર્થી ID નંબર લખો અને બબલ ભરો. જો તમયારયા
ID નંબરમયાં 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. જયયારે તમે પૂિ્ણ કરી લો તયયારે જઓ.
ુ
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ફીલ્ડ 6 માટે, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
ફીલ્ડ 6 માં, તમારા વર્તમાન ગ્રેડ માટેના બબલ ભરો.

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

ફીલ્ડ 8 માટે, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
જો ફીલ્ડ 8 ખાલી હોય, તો યોગ્ય બબલને ચિહ્નિત કરો.

કસોટી પુસ્તિકાને વિતરીત કરતાં પહેલાં, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
જો તમારા જવાબ પત્રકના બિનકસોટી ભાગમાં પૂર્ણ કરવા માટે અન્ય ફીલ્ડ હોય, તો તમારી પાસે કસોટી પૂરી થયા 
પછી તેમને પૂર્ણ કરવાની તક છે .

2.3

ટેસ્ટ બુક વિતરણ

જ્યારે તમામ વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર હોય, તમારા સુપરવાઇઝર કહેશે:
હવે હું તમારી ટેસ્ટ બુક્સ વિતરીત કરીશ. જ્યાં સુધી હું કહું નહીં ત્યાં સુધી તેને ખોલશો નહીં.

ફ્રં ટ કવરનાં ભાષાંતર માટે આ વિભાગનાં અંતે "ફ્રં ટ કવરના દિશાનિર્દે શો" જુ ઓ.
તે પછી તમારા સુપરવાઇઝર તમને કહેશે:
તમે ટેસ્ટ બુક મેળવી લો, તે પછી તેને પાછળ ફેરવો અને તમારી અટક, નામ અને પિતા/પતિના આદ્યાક્ષરો લખો.
તે પછી આ મુજબ લખો: શાળાનો કોડ નંબર, _____________ શાળાનું નામ _______________________________
અને આ રૂમનો નંબર (અથવા નામ) ___________.

પાછળના કવરના ભાષાંતર માટે આ વિભાગનાં અંતે "પાછલા કવરનાં દિશાનિર્દે શો" જુ ઓ.
તે પછી તમારા સુપરવાઇઝર તમને કહેશે:
હવે પાછલા કવરને વાંચો. તેમાં જવાબો ચિહ્નિત કરવા અને સ્કોરિંગ વિશેની મહત્વપૂર્ણ માહિતી છે . તમે વાંચવાનું પૂર્ણ
કરી લો તે પછી કૃ પા કરીને અહીં જુ ઓ.
તમે હમણાં જે વાંચ્યું તેના વિશે કોઈ પ્રશ્નો છે ?

તમામ પ્રશ્નોના જવાબ અપાયા પછી, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
તમારા ટેસ્ટનો સ્કોર કરવા માટે નીચેની સૂચનાઓ મહત્વપૂર્ણ છે . જો તમે મારા દિશાનિર્દેશોનું ચોક્કસ અનુસરણ કરતા 
નથી, તો તમે સ્કોર પ્રાપ્ત કરી શકશો નહીં. ધ્યાનપૂર્વક સાંભળો.
તમે નંબર 2 પેન્સિલનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં હોવાની તથા તમે જવાબ પત્રક પર બધા બબલને ઘાટી રીતે અને પૂર્ણપણે
ભર્યા હોવાની ખાતરી કરો. જો તમે તમારો જવાબ બદલો છો, તો તેને પૂર્ણપણે ભૂંસી દેશો. છૂટાછવાયા ચિહ્નો કરવાનું
ટાળો અને સ્ક્રેચ કાર્ય માટે જવાબ પત્રકનો ઉપયોગ કરશો નહીં. તમે મેકેનિકલ પેન્સિલનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી.
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ફીલ્ડ A માટે, ફોર્મ કોડ, તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
તમારી ટેસ્ટ બુકના પાછળનાં કવર પર, "ફોર્મ કોડ" લેબલવાળી ફીલ્ડ જુ ઓ. તમારા જવાબ પત્રકની પાછળનાં
ભાગમાં A ફીલ્ડ પર, તમારી ટેસ્ટની પાછળ બતાવેલ ચોક્કસ અક્ષરો અને નંબરોની કૉપિ કરો અને બબલ્સમાં ભરો.
જો તમે મોટા-બ્લોકવાળું જવાબ પત્રક વાપરી રહ્યાં હોવ, તો આ પૃષ્ઠ 16 પર છે .

ફીલ્ડ B માટે, ટેસ્ટ ID, તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
હવે "ટેસ્ટ ID" લેબલવાળી ફીલ્ડ જુ ઓ. ફીલ્ડ B માં તમારા જવાબ પત્રક પરનાં નંબરને કૉપિ કરો.

"ટેસ્ટ બુક ક્રમાંક નંબર" ફીલ્ડ C માટે, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
તમારી ટેસ્ટ બુકનાં ફ્રં ટ કવર પર જુ ઓ. ટેસ્ટ બુકની ઉપરનાં જમણી બાજુ નાં ખૂણામાં "ટેસ્ટ બુક ક્રમાંક નંબર" લેબલ
કરેલ નંબર શોધો અને તેને તમારા જવાબ પત્રક પર ફીલ્ડ C માં દાખલ કરો. સંબધિ
ં ત બબલ્સ ભરો.

તમામ વિદ્યાર્થીઓને, નિરીક્ષક કહેશે:
ફોર્મ કોડ, ટેસ્ટ ID અને ટેસ્ટ બુક ક્રમાંક નંબર ફીલ્ડ્સ બરાબર પૂર્ણ થયા છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવા એક ક્ષણ લો.
તમે તમારા જવાબ પત્રક પર યોગ્ય કોડ્સ દાખલ કરો એ ખૂબ અગત્યનું છે. અન્યથા, તમે સ્કોર પ્રાપ્ત કરી શકશો નહીં.

જો તમારી સ્કૂલ કસોટી રૂમ કોડનો ઉપયોગ કરતી હોય, તો તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
તમારા જવાબ શીટ પર ક્ષેત્ર D માં, 3-અંકનો પરીક્ષણ રૂમ કોડ, ______, કે જે મેં તમારા માટે પોસ્ટ કર્યો છે ભરો.
અથવા

જો તમારી સ્કૂલ કસોટી રૂમ કોડનો ઉપયોગ ન કરતી હોય, તો તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
તમારા જવાબ પત્રક પરની ફીલ્ડ D ને ખાલી છોડો.

ફીલ્ડ્સ E માટે, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
ફીલ્ડ E માં, તમે આજે લઈ રહ્યાં છો તે ટેસ્ટ, જે મેં તમારા માટે પોસ્ટ કરી છે તે ભરો. કઈ કસોટીમાં બબલ ભરવા 
તે વિશે તમને ખાતરી ન હોય તો તમારો હાથ ઉપર ઉઠાવો.

તમામ વિદ્યાર્થીઓને, નિરીક્ષક કહેશે:
કસોટી આપતી વખતે યાદ રાખવા માટેની અહીં કેટલીક મહત્વપૂર્ણ વસ્તુઓ છે : જો તમે સમય પહેલાં કહેવાનું
સમાપ્ત કરો છો, તો તમે આ વિભાગ પર તમારું કાર્ય તપાસ કરી શકો છો, પરં તુ તમે કોઈ અન્ય વિભાગમાં ફેરવી
શકશો નહીં. તમે સ્ક્રેચ કાર્ય માટે ટેસ્ટ બુકનો ઉપયોગ કરી શકો છો, પરં તુ તમારે તમારા જવાબો જવાબ પત્રક પર
ચિહ્નિત કરવા આવશ્યક છે  સિવાય કે તમને તમારી ટેસ્ત બુકમાં ચિહ્નિત કરવાની મંજૂરી અપાઈ હોય. સમય કૉલ
કરવામાં આવ્યા પછી, તમે તમારા જવાબોને ટેસ્ટ બુકમાંથી તમારા જવાબ પત્રકમાં સ્થાનાંતરિત કરી શકશો અથવા 
ખાલી બબલ્સ ભરી શકશો નહીં.
ટેસ્ટ દરમિયાન, તમારા જવાબ પત્રક અને ટેસ્ટ બુકને તમારી ડેસ્કના મધ્યમાં સીધા રાખો. જો તમને તમારા જવાબ
પત્રક અથવા ટેસ્ટ બુક સાથે કં ઈક ખોટુ દેખાય, જેમ કે પૃષ્ઠ ખૂટતું હોય અથવા જો તમને સમજાય કે તમે તમારા 
જવાબ પત્રકનાં ખોટા વિભાગમાં જવાબો લખી રહ્યાં છો, તો તમારો હાથ ઉંચો કરો.
છે વટે, જવાબ પત્રકો અને ટેસ્ટ બુક્સ ટેસ્ટિંગ રૂમમાંથી ક્યારેય દૂર થવા જોઈએ નહીં.
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તમારી પ્રગતિ તપાસવા માટે હું સમગ્ર રૂમમાં ફરીશ. હું પણ ટેસ્ટ માટે આધિકારીક સમય રાખીશ. તમારી પાસે ટેસ્ટ 
દરમિયાન વિરામો હશે જ્યારે તમે આ રૂમ છોડીને નાસ્તો કરવા અથવા વિશ્રામખંડનો ઉપયોગ કરવા જઈ શકો છો.
યાદ રાખો કે ટેસ્ટ સમાપ્ત થયા પછી, જ્યાં સધ
ુ ી હંુ ન કહ્યું ત્યાં સધ
ુ ી કોઈ રૂમ છોડશે નહીં. જો ટેસ્ટિંગ પ્રક્રિયા વિશે તમને
કોઈ પ્રશ્નો હોય તો કૃ પા કરીને હમણાં પૂછો. ટેસ્ટનાં સમય વિભાગો દરમિયાન હંુ પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકીશ નહીં.

2.4

ફ્રન્ટ કવર દિશાઓ
નીચે આપેલ તમયારી ટક્
ે ટ બયુકનયાં ફ્રંટ કિરનયું ભયાષયાંતર છે .

મહત્વપૂર્ણ રિમાઇન્ડર્સ
1

2

ટક્ટ
ે મયાટે નંબર 2 પેસનસલ આિશયક છ.ે મેકેનનકલ પેસનસલ અર્િયા
પેનનો ઉપયોગ કરશો નહીં.

કોઈપિ પ્રશ્નો કોઈપિની સયાર્ે શેર કરિયા એ ટક્ટ
ે સરક્ષયા
યુ
અને
નનષપક્ષતયા નીવતઓનયું ઉલ્લંઘન છે અને તમયારો ક્કોર રિ ર્િયામયાં
પદરિમી શકે છ.ે

આ ટેસ્ટ બુક રૂમમાંથી લેવાવી જોઈએ નહીં. આ ટેસ્ટ બુકના કોઈપણ ભાગનું અનાધિકૃ ત પુનરૂત્પાદન અથવા ઉપયોગ પ્રતિબંધિત છે .
© 2018 The College Board. College Board, SAT અને એકોર્ન લૉગો એ College Board ના નોંધાયેલ ટ્રેડમાર્ક્સ છે .
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2.5

પાછળ કવર દિશાઓ
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.

તમારું નામ (અંગ્રેજીમાં)
MI

પ્રથમ

છે લ્લા

શાળા
નંબર

શાળાનું નામ

રૂમ

SAT
સામાન્ય નિર્દે શો

 તમે એક સમયે ફક્ત એક જ વિભાગ પર કાર્ય કરી શકો છો.
 જો તમે કોઈ અનુભાગને સમય પૂરો થવાની પહેલાં સમાપ્ત કરી લો,
તો તે વિભાગ પરના તમારા કાર્યને તપાસો. તમે કોઈપણ અન્ય વિભાગ
પર જઈ શકતાં નથી.

મહત્વપૂર્ણ
નીચેના કોડ તમારી કસોટી પુસ્તિકા માટે અનન્ય છે . તેમને
તમારા જવાબ પત્રક પર અ અને બ બૉક્સમાં કૉપિ કરો
અને દર્શાવ્યાં પ્રમાણે જ અનુરૂપ બબલ્સને ભરો.

જવાબોને ચિહ્નિત કરવા

 તમારી જવાબની શીટને ઠીકથી ચિહ્નિત કરવાની ખાતરી કરો.

 તમારે નં. 2 પેન્સિલનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
 દરેક પ્રશ્ન માટે ફક્ત એક જવાબને ધ્યાનથી ચિહ્નિત કરો.
 તમે બધા બબલને ઘાટી રીતે અને પૂર્ણપણે ભર્યા હોવાની ખાતરી કરો.
 તમારી જવાબની શીટ પર કોઈપણ પ્રકારના નિશાન ન કરવા.
 જો તમે ભૂંસી નાખો છો, તો તે પૂરી રીતે કરો. અધૂરી ભૂંસેલ વસ્તુઓને
ઇચ્છિત જવાબ તરીકે સ્કોર કરવામાં આવી શકે છે .
 ફક્ત પ્રશ્ન નંબરને અનુરૂપ આપેલ જવાબની જગ્યાનો જ ઉપયોગ કરો.

તમારી કસોટી પુસ્તિકાનો ઉપયોગ કરવો

 તમે રફ કાર્ય માટે કસોટી પુસ્તિકાનો ઉપયોગ કરી શકો છો, પરં તુ તમે
તમારી કસોટી પુસ્તિકામાં જે કં ઈપણ લખો છો તેના તમને કોઈ માર્ક
મળશે નહીં.
 સમય પૂરો થઈ ગયાં પછી, તમે તમારી કસોટી પુસ્તિકામાંથી તમારી
જવાબની શીટમાં જવાબો ઉતારી કે વર્તુળોને ભરી શકશો નહીં.
 તમે આ પુસ્તિકામાંથી પૃષ્ઠો અથવા પૃષ્ઠના ભાગોને ફોલ્ડ અથવા 
દૂર કરી શકતાં નથી અથવા પરીક્ષા ખંડમાંથી પુસ્તિકા અથવા 
જવાબની શીટને બહાર લઈ જઈ શકતાં નથી.

સ્કોરિંગ

 દરેક સાચા જવાબ માટે, તમને એક પૉઇન્ટ મળે છે .
 ખોટા જવાબ આપવા બદલ તમે કોઈ પૉઇન્ટ ગુમાવશો નહીં; તેથી,
તમારે દરેક પ્રશ્નનો જવાબ આપવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ, પછી
ભલને તમે સાચા જવાબ અંગે સુનિશ્ચિત ન હોવ.

આ ટક્ટ
ે મયાટનયા
ે આ ફકરયાઓમયાં સમયાિેલ વિચયારો, જમયાર્ી
ે ં કટલયાક
ે
પ્રકયાખશત સયામગ્રીમયાર્ી
ં લેિયાયયા અર્િયા અપનયાિયાયયા છ,ે
તે જરૂરી નર્ી કે College Board નયા મંતવયોને રજૂ કર.ે

જ્યાં સુધી નિરીક્ષક તમને આ બુક ખોલવા માટે ન કહે ત્યાં સુધી તમારે આ બુક ખોલવી નહીં.

10

2.6

વિભાગ 1—પરીક્ષણ વાંચન
વિભયાગ 1 મયાટનો
ે મયાનક સમય 65 વમવનટ છે , જેમયાં વિભયાગનયા અંતે 10-વમવનટનો વવરામ છે . જો તમે મંજૂર
ક્ર્યાન પર ટક્
ે ટ આપી રહયાં હોિ, તો તમયારો સમય અને વિરયામ અલગ હોઈ શકે છે . કૃ પયા કરીને તમયારયા નનરીક્ષક
દ્યારયા િંચયાતી ઘોષિયાઓ ધયયાનપૂિ્ણક સયાંભળો.

ટેસ્ટ બુકના દિશાનિર્દે શોનો અનુવાદ એ અનુવાદિત બોલાયેલા દિશાનિર્દે શો પ્રમાણે દે ખાય છે .
જ્યારે તમામ વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર હોય, તમારા સુપરવાઇઝર કહેશે:
એકવાર શરૂ કરી લેવા પર, તમારી પાસે વિભાગ 1, વાંચન કસોટી પર કામ કરવા માટે 65 મિનિટનો સમય હશે.
આ વિભાગ સમાપ્ત થઈ જવા પર અમે નાનો વિરામ લઈશું. જ્યાં સુધી હું તમને કસોટી પુસ્તિકાને ખોલવા ન કહું
ત્યાં સુધી તમારે તેને ખોલવી નહીં. કૃ પા કરીને તમારા કેલ્ક્યુલેટરને તમારા ડેસ્કની નીચે રાખો; આ વિભાગ માટે તમને
તેની જરૂર પડશે નહીં.
તમે નંબર 2 પેંસિલનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં હોવાની તથા તમે બધા બબલને ઘાટી રીતે અને પૂર્ણપણે ભરતા હોવાની
ખાતરી કરો. જો તમે તમારો જવાબ બદલો છો, તો તેને પૂર્ણપણે ભૂંસી દેશો.
યયાિ રયાખો કે તમને યોગય જિયાબો મયાટે પૉઇનટ પ્રયાપત ર્યાય છ,ે પર્યુ
ં તમે ખોટયા જિયાબો મયાટે પૉઇનટ ગમયાિતયા
ુ
ં નર્ી.
તેનો અર્્ણ એ કે તમયારે િરક
ે પ્રશ્નનો જિયાબ આપિયાનો પ્રયયાસ કરિો જોઈએ, પછી ભલે તમે સયાચયા જિયાબ અંગે
સનનસ્ચિત
ન હોિ.
ુ
તમયારયા જિયાબ પત્રક પર વિભયાગ 1 જયુ ઓ. તમયારયા જિયાબોને રિમયાંદકત ખયાલી જગયયામયાં મયાક્ક કરિયાની ખયાતરી કરો, કે જે
વિભયાગ 1 મયાં સંખયયાતમક ટક્
ે ટનયા પ્રશ્નોને અનયુરૂપ છે. તમયારી કસોટી પયુસક્તકયાને વિભયાગ 1 પર ખોલો, નનિદેશોને િયાંચો અને
કયાય્ણની શરૂઆત કરો. સમય હિે શરૂ ર્યાય છે. પરીક્ષયા મયાટે શયુભચે છયા.
30 મિનિટ પછી, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
આ વિભાગમાં તમારી પાસે 35 મિનિટનો સમય બાકી છે .
60 મિનિટ પછી, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
આ વિભાગમાં તમારી પાસે 5 મિનિટનો સમય બાકી છે .

બરાબર 65 મિનિટ પછી, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
કયામ બંધ કરો અને તમયારી પેસનસલને નીચે મૂકી િો. તમયારયા જિયાબ પત્રકને બંધ કરો અને તેને તમયારી ટક્
ે ટ બયુકની સયામેની
તરફ રયાખો. તમયારી ટક્
ે ટ બયુકને બંધ કરો અને તેને તમયારયા ડક્
ે ક પર છોડી િો. હિે આપિે 10-વમનનટ વિરયામ મયાટે બંધ
કરીશયુ.ં
તમે આ કે અનય કોઈ વિરયામ િરવમયયાન ફોન કે અનય કોઈ ઇલેકટ્ોનનક ઉપકરિનો ઉપયોગ કરી શકશો નહીં. જો
તમે કોઈ નયાક્તો લયાવયયા હોિ, તો તમે તે ફકત નન્યુકત વિક્તયારોમયાં જ ખયાઈ શકો છો. નન્યુકત વિક્તયારો, હૉલિે અર્િયા
વિશ્યામખંડ ખસિયાય અનય કોઈ ક્ર્યાને જશો નહીં. હૉલિેમયાં િયાત કરશો નહીં અર્િયા કોઈપિની સયાર્ે ટક્
ે ટ પ્રશ્નોની ચચયા્ણ
કરશો નહીં. અનય રૂમસમયાં પિ તે બયાબતોનયું ધયયાન રયાખશો.
અમે બરયાબર 10 વમનનટમયાં ફરી કસોટી શરૂ કરીશંુ.
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2.6.1 વિરામ માટે
વિરામના અંતે, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
તમારી બેઠક લો.

2.6.2 વિભયાગ 1 કસોટી પસક્તકયાનયા
ુ
નનિશો
દે
નીચે આપેલ અનયુિયાિ એ તમયારી કસોટી પયુસક્તકયાનયા વિભયાગ 1 ની શરૂઆતમયાં રહેલ નનિદેશોનયું અનયુિયાિ છે .
65 મિનિટ, 52 પ્રશ્નો (માનક સમય)
આ વિભાગમાં રહેલ પ્રશ્નોના જવાબ આપવા માટે તમારી જવાબ શીટના વિભાગ 1 પર જાઓ.
નિર્દે શો
નીચે આપેલ િરક
ે ફકરો અર્િયા ફકરયાની જોડીની સયામે પ્રશ્નોનયા નંબર છ.ે િરક
ે ફકરો અર્િયા ફકરયાની જોડીને િયાંચયયા પછી, ફકરયા
અને ફકરયાઓમયાં તર્યા તેની સયાર્ેનયા ગ્રયાદફકસ (જમ
ે કે કોષ્ટક અર્િયા આલેખ)મયાં જે કહિયા્યુ
ે ં છે અર્િયા સૂવચત છે તેનયા આધયારે
િરક
ે પ્રશ્નનો શ્ષ્ઠ
રે જિયાબ પસંિ કરો.

2.7

પ્રમાણીકરણ વિધાન

જ્યારે તમામ વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર હોય, તમારા સુપરવાઇઝર કહેશે:
જયયારે તમે તમયારં જિયાબ પત્રક સબવમટ કરો, તયયારે તમે સંમત ર્યાઓ છો કે, કોઈપિ સંજોગો હેઠળ, કોઈપિ ટક્
ે ટ
પ્રશ્નોને ટસેક્ટિંગ રૂમમયાંર્ી લઈ જશો, તે કોઈને પિ આપશો અર્િયા ઈમેલ, ટકેક્ટ સંિેશ અર્િયા ઇનટરનેટ સનહત કોઈપિ
મયાધયમ પરં ્યુ અહીં સયુધી મયયા્ણદિત નહીં તેિયા દ્યારયા કોઈની સયાર્ે તેમની ચચયા્ણ કરશો નહીં. આ શરતો SAT School Day
Student Guide (SAT ક્કૂ લ ડે ક્ટયુડનટ ગયાઇડમયાં) અને sat.org પર ઑનલયાઇન જિયાિિયામયાં આિી છે.
ં તમયારી ટક્ટ
ે બક
ુ બંધ રહિયા
ે િો. તમયારયા જિયાબ પત્રકને પયાછળ ફરિો
ે
તમયારું  જિયાબ પત્રક બહયાર કયાઢો, પર્યુ
અને
પ્રમયાિીકરિ વિધયાન જઓ.
નીચે નનયમોનો ફકરો િયાંચયયા પછી, તમયારી હમે
ં શયાની હક્તલેખન શૈલી—નપ્રનટ અર્િયા
ુ
કરસિંિમયાં ક્ટટમે
 સ્ટે નટની કૉનપ કરિી સયારું  રહશે
ે . તે પછી જિી
ે તમે આવધકયારીક િક્તયાિેજ પર કરો છો તેિી તમયારયા પૂરયા
નયામર્ી સહી કરો. તમયારી સહીની બયાજમયાં
ુ , આજની તયારીખ િયાખલ કરો. જયયારે તમે પૂિ્ણ કરી લો તયયારે જઓ.
ુ

નીચે આપેલ અનુવાદ એ તમારા જવાબ પત્રકની પાછળ આપેલા પ્રમાણીકરણ વિધાનનો છે . સ્ટેટમેન્ટ અંગ્રેજીમાં કૉપિ
કરો, અહીં આપેલ અનુવાદ નહીં:
હું પુષ્ટિ કરું છુ ં કે હું તે વ્યક્તિ છુ ં જે જવાબ પત્રક પર સૂચિબદ્ધ છે અને ટેસ્ટના દિશાનિર્દેશોમાં વર્ણવેલ ટેસ્ટ સુરક્ષા 
અને ઔચિત્યતા નીતિઓને અનુસરવાની પ્રતિજ્ઞા લઉં છુ ં .

2.8

વિભાગ 2—લેખન અને ભાષા પરીક્ષા
વિભયાગ 2 મયાટનો
ે મયાનક સમય 35 વમવનટ છે . જો તમે મંજૂર ક્ર્યાન પર ટક્
ે ટ આપી રહયાં હોિ, તો તમયારો સમય
અને વિરયામ અલગ હોઈ શકે છે . કૃ પયા કરીને તમયારયા નનરીક્ષક દ્યારયા િંચયાતી ઘોષિયાઓ ધયયાનપૂિ્ણક સયાંભળો.

ટેસ્ટ બુકના દિશાનિર્દે શોનો અનુવાદ એ અનુવાદિત બોલાયેલા દિશાનિર્દે શો પ્રમાણે દે ખાય છે .
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દરેક વ્યક્તિ તૈયાર હોય, તો તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
એકિયાર શરૂ કરી લેિયા પર, તમયારી પયાસે વિભયાગ 2, લેખન અને ભયાષયા કસોટી પર કયામ કરિયા મયાટે 35 વમનનટનો સમય
ે ં સમયાપત કરી લો છો, તો તમે આ વિભયાગનયા તમયારયા કયાય્ણને તપયાસી શકો છો,
હશે. જો તમે સમય પૂરો ર્િયાની પહલયા
ં તમે કોઈપિ અનય વિભયાગ પર જઈ શકતયાં નર્ી. કપયા
પર્યુ
ે
લેટરને તમયારયા ડક્કની
ે
નીચે રયાખો;
ૃ કરીને તમયારયા કલ્ક્યુ
આ વિભયાગ મયાટે તમને તેની જરૂર પડશે નહીં.
તમારી જવાબ શીટ અને કસોટી પુસ્તિકાને તમારા ડેસ્ક પર રાખો.
હિે તમયારયા જિયાબ પત્રક પર વિભયાગ 2 શોધો. તમયારયા જિયાબોને રિમયાદકત
ં
ખયાલી જગયયામયાં મયાક્ક કરિયાની ખયાતરી કરો,
કે જે વિભયાગ 2 મયાં સંખયયાતમક ટક્ટનયા
ે
પ્રશ્નોને અનરૂપ
વિભયાગ 2 પર ખોલો, નનિશોને
ુ છ.ે તમયારી કસોટી પસક્તકયાને
ુ
દે
િયાંચો અને કયાય્ણની શરૂઆત કરો. સમય હિે શરૂ ર્યાય છ.ે
15 મિનિટ પછી, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
આ વિભાગમાં તમારી પાસે 20 મિનિટનો સમય બાકી છે .
30 મિનિટ પછી, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
આ વિભાગમાં તમારી પાસે 5 મિનિટનો સમય બાકી છે .

બરાબર 35 મિનિટ પછી, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
કામ બંધ કરો અને તમારી પેન્સિલને નીચે મૂકી દો.
તમારા જવાબ પત્રકને તમારી ટેસ્ટ બુકમાં તે પૃષ્ઠ પર રાખો જ્યાં તમે કામ કરવાનું બંધ કર્યું છે . તમારી ટેસ્ટ બુક
બંધ કરો.

2.8.1

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

35 મિનિટ, 44 પ્રશ્નો (માનક સમય)
આ વિભાગમાં રહેલ પ્રશ્નોના જવાબ આપવા માટે તમારી જવાબ શીટના વિભાગ 2 પર જાઓ.
નિર્દે શો
નીચેના દરેક ફકરાની સામે પ્રશ્નોનો નંબર છે . કેટલાક પ્રશ્નો માટે, તમે વિચારોની અભિવ્યક્તિને બહેતર બનાવવા માટે ફકરામાં
સુધારો કેવી રીતે કરી શકાય તેને ધ્યાનમાં રાખશો. અન્ય પ્રશ્નો માટે, તમે વાક્ય રચના, ઉપયોગ અથવા વિરામચિહ્નોમાં ભૂલોને
ઠીક કરવા માટે ફકરાને કેવી રીતે સંપાદિત કરી શકાય તેને ધ્યાનમાં રાખશો. કોઈ ફકરા અથવા પ્રશ્નની સાથે એક અથવા વધુ 
ગ્રાફિક્સ (જેમ કે કોષ્ટક અથવા ગ્રાફ) હોઈ શકે છે જેને તમે નિર્ણયોમાં ફેરફાર અને સંપાદન કરવા માટે ધ્યાનમાં લેશો.
કેટલાક પ્રશ્નો તમને ફકરાના કોઈ રેખાંકિત ભાગ તરફ દોરી જશે. અન્ય પ્રશ્નો તમને ફકરામાં કોઈ સ્થાન તરફ દોરશે અથવા તમને
પૂરા ફકરા વિશે વિચાર કરવા માટે કહેશે.
દરેક ફકરો વાંચ્યા પછી, દરેક પ્રશ્નનો જવાબ પસંદ કરો કે જે ફકરામાં લેખનની ગુણવત્તાને વધુ અસરકારક રીતે બહેતર બનાવે
છે અથવા જે ફકરાને માનક લેખન અંગ્રેજીના સિદ્ધાંતોને અનુરૂપ બનાવે છે . ઘણા પ્રશ્નોમાં "કોઈ ફેરફાર નહીં" વિકલ્પ શામેલ
નથી. જો તમને લાગતું હોય કે ફકરાના સંબંધિત વિભાગને જેમ છે તેમ છોડી દેવો એ શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે તો તે વિકલ્પ પસંદ કરો.
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2.9

વિભાગ 3—ગણિતની ટેસ્ટ – કોઈ કેલ્ક્યુલેટર નહીં
વિભયાગ 3 મયાટનો
ે મયાનક સમય 25 વમવનટ છે , જેમયાં વિભયાગનયા અંતે 5-વમવનટનો વવરામ છે . જો તમે મંજૂર
ક્ર્યાન પર ટક્
ે ટ આપી રહયાં હોિ, તો તમયારો સમય અને વિરયામ અલગ હોઈ શકે છે . કૃ પયા કરીને તમયારયા નનરીક્ષક
દ્યારયા િંચયાતી ઘોષિયાઓ ધયયાનપૂિ્ણક સયાંભળો.

ટેસ્ટ બુકના દિશાનિર્દે શોનો અનુવાદ એ અનુવાદિત બોલાયેલા દિશાનિર્દે શો પ્રમાણે દે ખાય છે .
જ્યારે તમામ વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર હોય, તમારા સુપરવાઇઝર કહેશે:
એકવાર શરૂ કરી લેવા પર, તમારી પાસે વિભાગ 3, ગણિતની કેલ્ક્યુલટે ર વિનાની ટેસ્ટ પર કામ કરવા માટે 25 મિનિટનો
સમય હશે. આ વિભાગ સમાપ્ત થઈ જવા પર અમે એક નાનો વિરામ લઈશ.ું
જો કે આ ગણિતનો વિભાગ છે , છતાં તમને ટેસ્ટનાં આ ભાગ પર કૅલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી નથી અને
તમારું કેલ્ક્યુલેટર તમારા ડેસ્કની નીચે રાખવું આવશ્યક છે જ્યાં સુધી તમારી પાસે ફોર-ફં ક્શનના કેલ્ક્યુલેટરનો
ઉપયોગ કરવાની માન્ય સુવિધા ન હોય. શું કોઈ પ્રશ્નો છે ?
તમારી કસોટી પુસ્તિકામાં "Student-Produced Responses (વિદ્યાર્થી દ્વારા અપાયેલા જવાબો)" લેબલ
ધરાવતાં પ્રશ્નોના તમારા જવાબોને કેવી રીતે ગ્રિડ કરવા તે માટેના નિર્દેશો. આ પ્રશ્નોના જવાબ નાના હોઈ શકે છે પરં તુ 
4 અક્ષરથી વધુ હોઈ શકતા નથી. તમારા જવાબોને ક્રમાંકિત ખાલી જગ્યામાં માર્ક કરવાની ખાતરી કરો, કે જે વિભાગ 3
માં સંખ્યાત્મક ટેસ્ટના પ્રશ્નોને અનરૂુ પ છે.
જો તમે સમય પૂરો થવાની પહેલાં સમાપ્ત કરી લો છો, તો તમે આ વિભાગના તમારા કાર્યને તપાસી શકો છો, પરં તુ 
તમે કોઈપણ અન્ય વિભાગ પર જઈ શકતાં નથી.
કૃ પા કરીને તમારી ટેસ્ટ બુક ખોલો અને તમારા જવાબ પત્રકને બહાર કાઢો. તમારી જવાબ શીટ અને કસોટી પુસ્તિકાને
તમારા ડેસ્ક પર રાખો. તમારા જવાબ પત્રક પર વિભાગ 3 જુ ઓ. હવે, કૃ પા કરીને તમારી ટેસ્ટ બુકમાં વિભાગ 3 પર
જાઓ, દિશાનિર્દેશો વાંચો અને કાર્યની શરૂઆત કરો. સમય હવે શરૂ થાય છે .
10 મિનિટ પછી, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
આ વિભયાગમયાં તમયારી પયાસે 15 વમનનટનો સમય બયાકી છ.ે
20 મિનિટ પછી, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
આ વિભાગમાં તમારી પાસે 5 મિનિટનો સમય બાકી છે .

બરાબર 25 મિનિટ પછી, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
કામ બંધ કરો અને તમારી પેન્સિલને નીચે મૂકી દો.
તમારા જવાબ પત્રકને તમારી ટેસ્ટ બુકમાં તે પૃષ્ઠ પર મૂકો જ્યાં તમે કામ કરવાનું બંધ કર્યું છે . તમારી ટેસ્ટ બુકને
બંધ કરો અને તેને તમારા ડેસ્ક પર છોડી દો. હવે આપણે 5 મિનિટનો વિરામ લઈશ.ું જો તમે કોઈ નાસ્તો લાવ્યા હોવ,
તો તમે તે ફક્ત નિયુક્ત વિસ્તારોમાં જ ખાઈ શકો છો. પહેલાની જેમ, નિયુક્ત વિસ્તારો, હૉલવે અથવા વિશ્રાંતિખંડ
સિવાય ક્યાંય જશો નહીં. હૉલવેમાં વાત કરશો નહીં અથવા કોઈપણની સાથે ટેસ્ટ પ્રશ્નોની ચર્ચા કરશો નહીં. અન્ય 
રૂમ્સમાં પણ તે બાબતોનું ધ્યાન રાખશો. અમે બરાબર 5 મિનિટમાં ફરી ટેસ્ટિંગ શરૂ કરીશું.

2.9.1 બ્રેક દરમિયાન
વિરામના અંતે, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
તમારી બેઠક લો.
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2.9.2 વિભાગ 3 કસોટી પુસ્તિકાના નિર્દેશો
નીચે આપેલ અનયુિયાિ એ તમયારી કસોટી પયુસક્તકયાનયા વિભયાગ 3 ની શરૂઆતમયાં રહેલ નનિદેશોનયું અનયુિયાિ છે .
25 મિનિટ, 20 પ્રશ્નો (માનક સમય)
આ વિભાગમાં રહેલ પ્રશ્નોના જવાબ આપવા માટે તમારી જવાબ શીટના વિભાગ 3 પર જાઓ.
નિર્દે શો
પ્રશ્ો 1–15 માટે, િરેક પ્રશ્નને ઉકેલો, પ્રિયાન કરેલ વિકલ્પોમયાંર્ી શ્ેષ્ઠ જિયાબ પસંિ કરો અને તમયારયા જિયાબ પત્રક પર અનયુરૂપ બબલને ભરો.
પ્રશ્ો 16-20 માટ,ે િરક
ે પ્રશ્નને ઉકલો
ે અને જિયાબ પત્રક પર રહલ
ે વગ્રડમયાં તમયારો જિયાબ િયાખલ કરો. વગ્રડમયાં તમયારયા જિયાબો કિી
ે રીતે
િયાખલ કરિયા તે વિશે કપયા
ે ં આપેલયા નનિશોનો
દે
સંિભ્ણ લો. તમે ક્રિચ
 સ્ક્રે િક્ક મયાટે તમયારી કસોટી પસક્તકયામયા
ુ
ં રહલ
ે કોઈપિ
ૃ કરીને પ્રશ્ન 16 પહલયા
ઉપલબધ જગયયાનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
નોંધ
1. કેલ્ક્યુલેટરના ઉપયોગની મંજૂરી નથી.
2. ઉપયોગમાં લેવાયેલ તમામ ચલ અને પદાવલિઓ વાસ્તવિક સંખ્યાઓને રજૂ કરે છે જ્યાં સુધી અન્યથા સૂચવેલ ન હોય.
3. આ કસોટીમાં આપવામાં આવેલ આકૃ તિઓ સ્કેલ પર તૈયાર કરવામાં આવે છે જ્યાં સુધી અન્યથા સૂચવેલ ન હોય.
4. બધી આકૃ તિઓ એક સપાટી પર રહે છે જ્યાં સુધી અન્યથા સૂચવેલ ન હોય.
5. જ્યાં સુધી સૂચવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી, આપેલ વિધેય f નો ડોમેન એ બધી વાસ્તવિક સંખ્યાઓ x નો ગણ છે , જે માટે f(x)
એક વાસ્તવિક સંખ્યા છે .
સંદર્ભ

વર્તુળમાં ચાપના અંશની સંખ્યા 360 છે .
વર્તુળમાં ચાપની રેડિઅન્સની સંખ્યા 2𝜋 છે .
ત્રિકોણના કોણના અંશમાં માપનો સરવાળો 180 છે .

15

નિર્દે શો

જવાબ: 7
12

16-20 પ્રશ્નો માટે, પ્રશ્નને ઉકેલો અને જવાબ
પત્રક પર નીચે વર્ણવ્યાં મુજબ તમારા જવાબને
ગ્રિડમાં દાખલ કરો

જવાબ: 2.5

1. આવશ્યક ન હોવા છતાં, સૂચવવામાં આવે છે
કે તમે બબલને ચોક્કસપણે ભરવામાં મદદ માટે
કૉલમ્સની ટોચ પર રહેલ બૉક્સમાં તમારો જવાબ
લખો. બબલને યોગ્ય રીતે ભરવા પર જ તમને
ક્રેડિટ પ્રાપ્ત થશે.
2. કોઈપણ કૉલમમાં કોઈ એકથી વધુ બબલને
ચિહ્નિત કરવા નહીં.
3. કોઈ પ્રશ્નનો નકારાત્મક જવાબ નથી.
4. કેટલાક પ્રશ્નોમાં એક કરતાં વધુ સાચા જવાબ
હોઈ શકે છે . આવા કિસ્સામાં, ગ્રિડમાં ફક્ત 
એક જ જવાબ આપો.
5. વમશ્ર નંબરો જેમ કે 3 1 ને 3.5 અર્િયા 7/2
2

ચગ્્ડ માટની
ે સવીકા્ય્ણ રીત છ:ે 2
3

જેટલા હોવા જોઈએ. (જો
વગ્રડમયાં િયાખલ ર્યાય, તો તેનું 31, નહીં 3 1
2
2
તરીકે અર્થઘટન કરવામાં આવશે.)
6. દશાંશ જવાબો: જો તમે ગ્રિડમાં આવી શકે તેના 
કરતાં વધુ અંકોનો દશાંશ જવાબ મેળવો છો, તો
તે શૂન્યાંત અથવા કાપવામાં આવી શકે છે , પરંતુ 
તેણે સંપર
ૂ ્ણ ગ્રિડને ભરવાનું રહેશે.
જવાબ: 201 – કોઈ એક સથાન ્સાચું છે

નોંધ:
તમે તમારા જવાબો કોઈપણ 
કૉલમમાં શરૂ કરી શકો છો,
જગ્યા અનુસાર. તમને જરૂર
ન હોય તે કૉલમ્સ ખાલી
છોડવા જોઈએ.
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3

માનક SAT સ્ક્રિપ્ટ: ગણિતની કસોટી – કૅલ્ક્યુલેટર અને SAT નિબંધ

3.1

વિભાગ 4—ગણિતની ટેસ્ટ – કેલ્ક્યુલેટર
વિભયાગ 4 મયાટનો
ે મયાનક સમય 55 વમવનટ છે . જો તમે મંજૂર ક્ર્યાન પર ટક્
ે ટ આપી રહયાં હોિ, તો તમયારો સમય
અને વિરયામ અલગ હોઈ શકે છે . કૃ પયા કરીને તમયારયા નનરીક્ષક દ્યારયા િંચયાતી ઘોષિયાઓ ધયયાનપૂિ્ણક સયાંભળો.

ટેસ્ટ બુકના દિશાનિર્દે શોનો અનુવાદ એ અનુવાદિત બોલાયેલા દિશાનિર્દે શો પ્રમાણે દે ખાય છે .
જ્યારે તમામ વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર હોય, તમારા સુપરવાઇઝર કહેશે:
એકવાર શરૂ કરી લેવા પર, તમારી પાસે વિભાગ 4, કેલ્ક્યુલટે ર સાથે ગણિતની કસોટી પર કામ કરવા માટે 55 મિનિટનો
સમય હશે.
તમે આ વિભાગ માટે કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરી શકો છો. કૃ પા કરીને હવે તમારું કેલ્ક્યુલેટર બહાર કાઢો અને તેને
તમારી ડેસ્કના મધ્ય ભાગમાં મૂકો.
કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરતી વખતે, કૃ પા કરીને આ દિશાનિર્દેશોનું પાલન કરો:
•
•
•
•

તેને તમારા ડેસ્ક પર મૂકી દો અથવા તેને પકડી રાખો જેથી અન્ય વિદ્યાર્થીઓ તમારા કાર્યને જોઈ ન શકે.
બીજા કોઈની સાથે તમારા કેલ્ક્યુલેટરને શેર અથવા અદલાબદલી કરશો નહીં.
જો તમે બેકઅપ કેલ્ક્યુલેટર અથવા બેટરી લાવ્યાં હોવ, તો તેમને તમારા ડેસ્કની નીચે ફ્લોર પર રાખો.
જો તમારું કેલ્ક્યુલેટર ઠીકથી કામ ના કરે અને તમારી પાસે બેટરી અથવા બેકઅપ કૅલ્ક્યુલેટર હોય, તો તમારો
હાથ ઉઠાવો. હું જોઈશ કે તમારું અવેજી સાધન સ્વીકાર યોગ્ય છે કે નહીં. જો તમારી પાસે બેકઅપ નથી, તો
ટેસ્ટ ચાલુ રાખો. ગણિતના બધા પ્રશ્નોનો જવાબ કેલ્ક્યુલેટર વિના આપી શકાય છે .

તમારી કસોટી પુસ્તિકામાં Student-Produced Responses (વિદ્યાર્થી દ્વારા અપાયેલા જવાબો) લેબલ
ધરાવતાં પ્રશ્નોના તમારા જવાબોને કેવી રીતે ગ્રિડ કરવા તે માટેના નિર્દેશો. આ પ્રશ્નોના જવાબ નાના હોઈ શકે છે પરં તુ 4
અક્ષરથી વધુ હોઈ શકતા નથી. તમારા જવાબોને ક્રમાંકિત જગ્યાઓમાં ચિહ્નિત કરવા માટે ખાતરી કરો કે જે વિભાગમાં
ક્રમાંકિત પરીક્ષણ પ્રશ્નોને અનરૂુ પ છે 4.
જો તમે સમય પૂરો થવાની પહેલાં સમાપ્ત કરી લો છો, તો તમે આ વિભાગના તમારા કાર્યને તપાસી શકો છો, પરં તુ 
તમે કોઈપણ અન્ય વિભાગ પર જઈ શકતાં નથી.
કપયા
ે બક
ુ ખોલો અને તમયારયા જિયાબ પત્રકને બહયાર કયાઢો. તમયારી જિયાબ શીટ અને કસોટી પસક્તકયાને
ુ
ૃ કરીને તમયારી ટક્ટ
તમયારયા ડક્ક
હિે, કપયા
ે બકમયા
ે પર રયાખો. તમયારયા જિયાબ પત્રક પર વિભયાગ 4 જઓ.
ુ ં વિભયાગ 4 પર
ુ
ૃ કરીને તમયારી ટક્ટ
જાઓ, દિશયાનનિશો
દે િયાંચો અને કયાય્ણની શરૂઆત કરો. સમય હિે શરૂ ર્યાય છ.ે
25 મિનિટ પછી, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
આ વિભાગમાં તમારી પાસે 30 મિનિટનો સમય બાકી છે .
50 મિનિટ પછી, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
આ વિભાગમાં તમારી પાસે 5 મિનિટનો સમય બાકી છે .

બરાબર 55 મિનિટ પછી, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
કામ બંધ કરો અને તમારી પેન્સિલને નીચે મૂકી દો. તમારી ટેસ્ટ બુક અને જવાબ પત્રક બંધ કરો. તમારા જવાબ
પત્રકને તમારી ટેસ્ટ બુકની પાસે રાખો.
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આગલું, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
અમે તમારી કસોટીની સામગ્રીઓ એકત્રિત કરીએ તે પહેલાં, કૃ પા કરીને તમારા જવાબ પત્રકને ખોલો (અથવા જો તમે
વિશાળ-બ્લોકના જવાબ પત્રકનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં હોવ તો પૃષ્ઠ 16 ખોલો) અને તપાસો કે તમે ફીલ્ડ A માં ફોર્મ 
કોડ ભર્યો છે . આ ફોર્મ કોડ તમારી કસોટીના સ્કોરિંગ માટે જરૂરી છે .
તપાસો કે તમે ફીલ્ડ B–E પૂર્ણ કરી છે . જો તમને ફીલ્ડને પૂર્ણ કરવામાં મદદની જરૂર હોય તો કૃ પા કરીને તમારો હાથ 
ઉંચો કરો.

3.1.1

બ્રેક દરમિયાન

જો તમે નિબંધ વિના SAT લઈ રહ્યાં હોવ, તો તમારા નિરીક્ષક "ટેસ્ટ પછી" પર જશે.
કસોટી પુસ્તિકાઓ એકત્રિત કર્યા અને ગણતરી કર્યા પછી, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
તમારા કેલ્ક્યુલેટરને તમારા ડેસ્કની નીચે રાખો. 2 મિનિટ સ્ટ્રેચ કરવા હવે આપણે એક વિરામ લઈશું. તમે રૂમ છોડી
શકશો કે ટેસ્ટ પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી શકશો નહીં.

વિરામના અંતે, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
તમારી બેઠક લો.
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3.1.2

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

55 મિનિટ, 38 પ્રશ્નો (માનક સમય)
આ વિભાગમાં રહેલ પ્રશ્નોના જવાબ આપવા માટે તમારી જવાબ શીટના વિભાગ 4 પર જાઓ.
નિર્દે શો
પ્રશ્નો 1–30 માટે, દરેક પ્રશ્નને ઉકેલો, પ્રદાન કરેલ વિકલ્પોમાંથી શ્રેષ્ઠ જવાબ પસંદ કરો અને તમારા જવાબ પત્રક પર અનુરૂપ બબલને ભરો.
પ્રશ્નો 31–38 માટે, દરેક પ્રશ્નને ઉકેલો અને જવાબ પત્રક પર રહેલ ગ્રિડમાં તમારો જવાબ દાખલ કરો. ગ્રિડમાં તમારા જવાબો કેવી રીતે
દાખલ કરવા તે વિશે કૃ પા કરીને પ્રશ્ન 22 પહેલાં આપેલા નિર્દેશોનો સંદર્ભ લો. તમે સ્ક્રેચ વર્ક માટે તમારી કસોટી પુસ્તિકામાં રહેલ કોઈપણ 
ઉપલબ્ધ જગ્યાનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
નોંધ
1. કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી છે .
2. ઉપયોગમાં લેવાયેલ તમામ ચલ અને પદાવલિઓ વાસ્તવિક સંખ્યાઓને રજૂ કરે છે જ્યાં સુધી અન્યથા સૂચવેલ ન હોય.
3. આ કસોટીમાં આપવામાં આવેલ આકૃ તિઓ સ્કેલ પર તૈયાર કરવામાં આવે છે જ્યાં સુધી અન્યથા સૂચવેલ ન હોય.
4. બધી આકૃ તિઓ એક સપાટી પર રહે છે જ્યાં સુધી અન્યથા સૂચવેલ ન હોય.
5. જ્યાં સુધી સૂચવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી, આપેલ વિધેય f નો ડોમેન એ બધી વાસ્તવિક સંખ્યાઓ x નો ગણ છે , જે માટે f(x)
એક વાસ્તવિક સંખ્યા છે .
સંદર્ભ

વર્તુળમાં ચાપના અંશની સંખ્યા 360 છે .
વર્તુળમાં ચાપની રેડિઅન્સની સંખ્યા 2𝜋 છે .
ત્રિકોણના કોણના અંશમાં માપનો સરવાળો 180 છે .
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નિર્દે શો

જવાબ: 7
12

31-38 પ્રશ્નો માટે, પ્રશ્નને ઉકેલો અને જવાબ
પત્રક પર નીચે વર્ણવ્યાં મુજબ તમારા જવાબને
ગ્રિડમાં દાખલ કરો.

જવાબ: 2.5

1. આવશ્યક ન હોવા છતાં, સૂચવવામાં આવે છે
કે તમે બબલને ચોક્કસપણે ભરવામાં મદદ માટે
કૉલમ્સની ટોચ પર રહેલ બૉક્સમાં તમારો જવાબ
લખો. બબલને યોગ્ય રીતે ભરવા પર જ તમને
ક્રેડિટ પ્રાપ્ત થશે.
2. કોઈપણ કૉલમમાં કોઈ એકથી વધુ બબલને
ચિહ્નિત કરવા નહીં.
3. કોઈ પ્રશ્નનો નકારાત્મક જવાબ નથી.
4. કેટલાક પ્રશ્નોમાં એક કરતાં વધુ સાચા જવાબ
હોઈ શકે છે . આવા કિસ્સામાં, ગ્રિડમાં ફક્ત 
એક જ જવાબ આપો.
5. વમશ્ર નંબરો જેમ કે 3 1 ને 3.5 અર્િયા 7/2
2

ચગ્્ડ માટની
ે સવીકા્ય્ણ રીત છ:ે 2
3

જેટલા હોવા જોઈએ. (જો
વગ્રડમયાં િયાખલ ર્યાય, તો તેનું 31, નહીં 3 1
2
2
તરીકે અર્થઘટન કરવામાં આવશે.)
6. દશાંશ જવાબો: જો તમે ગ્રિડમાં આવી શકે તેના 
કરતાં વધુ અંકોનો દશાંશ જવાબ મેળવો છો, તો
તે શૂન્યાંત અથવા કાપવામાં આવી શકે છે , પરંતુ 
તેણે સંપર
ૂ ્ણ ગ્રિડને ભરવાનું રહેશે.
જવાબ: 201 – કોઈ એક સ્થાન સાચું છે

નોંધ:
તમે તમારા જવાબો કોઈપણ 
કૉલમમાં શરૂ કરી શકો છો,
જગ્યા અનુસાર. તમને જરૂર
ન હોય તે કૉલમ્સ ખાલી
છોડવા જોઈએ.
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3.2

SAT નિબંધ
SAT Essay મયાટનો
ે મયાનક સમય 50 વમવનટ છે . જો તમે મંજૂર ક્ર્યાન પર ટક્
ે ટ આપી રહયાં હોિ, તો તમયારો સમય
અને વિરયામ અલગ હોઈ શકે છે . કૃ પયા કરીને તમયારયા નનરીક્ષક દ્યારયા િંચયાતી ઘોષિયાઓ ધયયાનપૂિ્ણક સયાંભળો

તમારો નિબંધ (તમારા જવાબ પત્રક પર) ઉપયોગ કરવા વિશેના સ્ટેટમેન્ટનો અનુવાદ અને નિબંધ બુકના દિશાનિર્દે શો
અનુવાદિત બોલાયેલ દિશાનિર્દે શોને અનુસરતા દે ખાય છે .
તમામ વિદ્યાર્થીઓને, નિરીક્ષક કહેશે:
હવે હું તમને દરેકને નિબંધ બુક આપીશ. જ્યાં સુધી હું તમને નિબંધ બુકને ખોલવા ન કહું ત્યાં સુધી તમારે તેને
ખોલવી નહીં.

તે પછી તમારા સુપરવાઇઝર તમને કહેશે:
જ્યારે તમે નિબંધ બુક મેળવી લો, તે પછી તેને પાછળ ફેરવો, તમારી અટક, નામ અને પિતા/પતિના આદ્યાક્ષર
લખો. તે પછી આ શાળાનો કોડ નંબર _______, શાળાનું નામ ______________, અને આ રૂમનો નંબર (અથવા 
નામ) _______ લખો.

આગલું, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
હવે, તમારા જવાબ પત્રકનું પૃષ્ઠ 6 ખોલો. જો તમે મોટા-બ્લોકવાળું જવાબ પત્રક વાપરી રહ્યાં હોવ, તો પૃષ્ઠ
30 ખોલો. તમારી નિબંધ બુકની પાછળની બાજુ એ, નિબંધ કોડ જુ ઓ. નિબંધ કોડને તમારા જવાબ પત્રક પરની
ફીલ્ડમાં ચોક્કસ તે જ રીતે કૉપિ કરો જેવો તે તમારી નિબંધ પુસ્તિકાની પાછળની બાજુ એ દેખાય છે અને સંબધિ
ં ત
બબલને ભરો. આ ફીલ્ડ સાચી રીતે ભરવી આવશ્યક છે નહીંતર તમારો નિબંધ સ્કોર કરવામાં આવશે નહીં.
આ પૃષ્ઠ પર તમારા જવાબ પત્રકને ખુલ્લું રાખો અને તમારા નિબંધના ઉપયોગ વિશેનું વિધાન વાંચવા માટે એક પળનો
સમય ફાળવો, તે પછી નક્કી કરો કે બબલ (અથવા ચોરસ) ભરવા કે નહીં. તમે વાંચવાનું પૂર્ણ કરી લો તે પછી કૃ પા 
કરીને અહીં જુ ઓ.

જ્યારે બધા વિદ્યાર્થીઓ પાસે તેમની નિબંધ બુક આવી જાય તે પછી તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
એકવાર શરૂ કર્યા પછી, તમારી પાસે SAT નિબંધ પર કાર્ય કરવા માટે 50 મિનિટનો સમય હશે. તમે નોંધો બનાવી
શકો છો અને લાઇન વગરનાં પ્લાનિંગ પૃષ્ઠ પર તમારો નિબંધ પ્લાન કરી શકો છો પરં તુ ત્યાં કં ઈપણ લખેલા પર સ્કોર
આપવામાં આવશે નહીં. જ્યારે તમે તૈયાર હોવ, ત્યારે તમારે પ્રથમ આંકેલા પૃષ્ઠ પરથી તમારો નિબંધ લખવાનું શરૂ
કરવું પડશે, જે કહે છે "તમારો નિબંધ અહીંથી શરૂ કરો". તમારે તમારો નિબંધ જવાબ પત્રકનાં ઉચિત પૃષ્ઠો અને
ચિહ્નિત હાંસિયાની અંદર લખવો આવશ્યક છે . છે લ્લા આંકેલા પૃષ્ઠ પરના "રોકો" શબ્દ પછી લખવાનું ચાલુ રાખશો
નહીં, કારણ કે તે બિંદુ પછી કં ઈપણ લખાયેલ હોય તેને સ્કોર આપવામાં આવશે નહીં. અતિરિક્ત પૃષ્ઠોની મંજૂરી
નથી. તમારે તમારો નિબંધ નંબર 2 પેન્સિલથી લખવો આવશ્યક છે. જો તમે નંબર 2 પેન્સિલનો ઉપયોગ કરતા નથી,
તો તમારો નિબંધ ખાલી દેખાશે. જો તમે નિબંધ ખાલી છોડી દો છો, તો તમને શૂન્યના નિબંધનો સ્કોર મળશે.

તે પછી તમારા સુપરવાઇઝર તમને કહેશે:
તમારા નિબંધ બુક કવર પરનાં દિશાનિર્દેશો વાંચો અને તે પછી તમારી નિબંધ બુક ખોલો અને કાર્ય શરૂ કરો.
સમય હવે શરૂ થાય છે .
25 મિનિટ પસાર થયા પછી, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
આ વિભાગમાં તમારી પાસે 25 મિનિટનો સમય બાકી છે .
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45 મિનિટ પછી, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
આ વિભાગમાં તમારી પાસે 5 મિનિટનો સમય બાકી છે .

બરાબર 50 મિનિટ પછી, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
કામ બંધ કરો અને તમારી પેન્સિલને નીચે મૂકી દો. તમારા જવાબ પત્રક અને નિબંધ બુકને બંધ કરો. તમારા જવાબ
પત્રકને તમારી નિબંધ બુકની પાસે રાખો.

તમામ વિદ્યાર્થીઓને, નિરીક્ષક કહેશે:
અભિનંદન, તમે હમણાં જ કસોટી સમાપ્ત કરી! કૃ પા કરીને હું ટેસ્ટ બુક્સ એકત્રિત કરું અને ગણતરી કરું ત્યાં સુધી
શાંતિથી બેસો.

3.2.1

નિબંધ પુસ્તિકાના દિશાનિર્દેશો
નીચે આપેલ અનયુિયાિ એ તમયારી નનબંધ બયુકનયા ફ્રંટ કિર પર રહેલયા દિશયાનનિદેશોનો છે .

વનદદે શો

રીમાઇન્ડર્સ

નનબંધ તમને તમે ફકરયાને કટલયા
ે
અસરકયારક રીતે િયાંચી અને સમજી શકો છો અને ફકરયાનંયુ
વિશ્ષિ
ે
કરીને નનબંધ કિી
ે રીતે લખી શકો છો તે બતયાિિયાની એક તક આપે છ.ે તમયારયા
નનબંધમયાં, તમયારે રજૂ કરવંયુ જોઈએ કે તમે ફકરયાને ધયયાનપૂિ્ણક િયાંચયો છ,ે ક્પષ્ટ અને તયારકિંક
વિશ્ષિ
ે
રજૂ ક્યુ્ણ છે અને સચોટ ભયાષયાનો ઉપયોગ કયયો છ.ે

•

યુ ટમયાં આપેલ લયાઇનો પર લખિો આિશયક છ;ે જિયાબ
તમયારો નનબંધ તમયારી જિયાબ બકલે
યુ ટનયા પલયાનનિંગ પૃષ્ઠ મયાટે ખસિયાય, લખિયા મયાટે તમને અનય કોઈ પેપર મળશે નહીં.
બકલે
ે લયાઇન પર પર લખો, પહોળયા હયાખસયયા
ં
જો તમે િરક
છોડિયાનંયુ અિગિશો અને તમયારયા
હક્તયાક્ષરોને િયાજબી કિમયાં રયાખશો તો તમયારી પયાસે પયયા્ણપત ક્ર્યાન હશે. યયાિ રયાખો કે તમે
લખો છો તે તમયારયા હક્તયાક્ષરર્ી પદરવચત નર્ી તે લોકો િયાંચશે. લખિયા અર્િયા નપ્રનટ કરિયાનો
પ્રયયાસ કરો જર્ી
ે કરીને તમે જે લખી રહયાં છો તે િયાચકો મયાટે સયુિયાચય હોય.

•

આ બકલે
યુ ટમયાં તમયારો નનબંધ
લખશો નહીં. ફકત તમયારયા જિયાબ
બકલે
યુ ટનયા આંકેલયા પૃષ્ઠો પર તમે જે
લખો છો તેનયું જ મૂલ્યયાંકન કરિયામયાં
આિશે.
વિષય-વિનયાનયા નનબંધનંયુ મૂલ્યયાંકન
કરિયામયાં આિશે નહીં

તમારી પા્સે ફકરો વાંિવા માટે અને આ બુકલેટની અંદર પ્રદાન કરલ
ે ્સંકે તોના
જવાબમાં એક વનબંધ લખવા માટે 50 વમવનટનો ્સમ્ય છ.ે
આ ટક્ટ
ે બક
યુ રૂમમયાર્ી
ં લેિયાિી જોઈએ નહીં. આ ટેક્ટ બકનયા
યુ
કોઈપિ ભયાગનયું અનયાવધકત
ૃ
પનરૂતપયાિન
યુ
અર્િયા ઉપયોગ પ્રવતબંવધત છ.ે

3.3

જ્યારે કસોટી સમાપ્ત થાય

તમામ વિદ્યાર્થીઓને, નિરીક્ષક કહેશે:
ે તમયારયા ક્કોરને રિ કરિયા મયાંગતયા હોિ, તો Request
હિે આ મહતિપૂિ્ણ મયાનહતી સયાંભળો. જો તમે છોડો તે પહલયા
to Cancel Test Scores form (ટેક્ટ ક્કોર રિ કરિયાની વિનંતી કરિયાનયાં ફોમ્ણ) મયાટે મને પૂછો, જે તમયારે રૂમ
ે ં પૂિ્ણ કરવું આિશયક છ.ે તમયારયા ક્કોરને પછીર્ી રિ કરિયા મયાટ,ે તમયારે College Board ને રયાતનયા
છોડતયા પહલયા
11:59 પહલયા
ે ં સૂવચત કરવું આિશયક છ.ે આજર્ી ચોર્યા સપતયાહનયા દિિસે ઇક્ટન્ણ સમય.
ઓવરનાઇટ મેલ અથવા ફૅક્સ દ્વારા તમારી સહી કરેલ રદ્દીકરણ વિનંતી મોકલો. તમે તમારા સ્કોર્સને ઈમેલ સંદેશ
અથવા ફોન કૉલ વડે રદ કરી શકતા નથી.
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તમામ વિદ્યાર્થીઓને, નિરીક્ષક કહેશે:
જો તમયારી પયાસે હજીપિ કસોટીને લગતી ન હોય તેિી મયાનહતી તમયારયા જિયાબ પત્રક પર ભરિયાની હોય, ફીલ્ડ 14 મયાં
તમે કોઈપિ ફેરફયારો કરિયા મયાગતયા હોિ તે સનહત, કે જયયાં તમે તમયારયા ક્કોર પ્રયાપત કરિયા મયાંગતયા હોિ તે કૉલેજ અર્િયા
ક્કોલરખશપ કયાય્ણરિમો પસંિ કરી શકો છો, કૃ પયા કરીને તમયારયા પત્રક પર પૃષ્ઠ 2 (અર્િયા વિશયાળ-બલોકનયા જિયાબ પત્રકનયું
પૃષ્ઠ 5) ખોલો. જયયારે હંયુ અનય વિદ્યાર્થીઓને બહયાર કરં તયયારે શયાંવતર્ી બેસો અને જિયાબપત્રક પર કં ઇક લખશો નહીં.
ર્ોડીિયારમયાં હંયુ તમયારયા જિયાબપત્રકને પૂિ્ણ કરિયામયાં તમયારી સહયાય કરીશ.

3.4

જવાબ પત્રકો પૂર્ણ કરવા
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.

તમામ વિદ્યાર્થીઓને, નિરીક્ષક કહેશે:
હું તમને સૂચનાઓ વાંચી સંભળાવું ત્યારે સાથે સાથે વિદ્યાર્થી જવાબ પત્રકની સૂચના બુકલેટમાં અનુસરો.

ફીલ્ડ્સ 9–13 માટે, તમારા સુપરવાઇઝર કહેશે:
પૃષ્ઠ 2 પર જાઓ (અર્િયા વિશયાળ-બલોકનયા જિયાબ પત્રકમયાં પૃષ્ઠ 4) અને ફીલ્ડ 9–12 મયાં તમયારું  સરનયામું ભરો 2.
ફીલ્ડ 13 ને ખયાલી છોડો. જો તમને કોઈ પ્રશ્નો હોય તો તમયારો હયાર્ ઉંચો કરો. જયયારે તમે પૂિ્ણ કરી લો તયયારે જઓ.
ુ

ફીલ્ડ 14 માટે, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
તમયારી જિયાબશીષ્ણકનયા પૃષ્ઠ 2 પર ક્ષેત્ર 14 શોધો (મોટી-બલોક જિયાબ શીટનું પૃષ્ઠ 5). જયયારે તમે SAT ને
SAT ક્કલ
કૉલેજ અર્િયા ક્કોલરખશપ
ે
 સ્કૂ ડે નયા એક ભયાગ રૂપે લો છો, તયયારે તમે તમયારો ક્કોર—મફત—4 જટલી
કયાય્ણરિમને મોકલિયા મયાટે હકિયાર બનો છો. આ વિભયાગને પૂિ્ણ કરવું િૈકસલ્પક છ.ે કૉલેજ અને વિશ્વવિદ્યાલયો હમે
ં શયા
વિદ્યાર્થીઓનયાં ક્કોર મેળિિયા આ્યુર હોય છ,ે તમે અરજી કરિયા તૈયયાર ન હોિ તો પિ.
તમારી Student Answer Sheet Instructions (વિદ્યાર્થીના જવાબપત્રકની સૂચનાઓ) બુકલેટમાં સ્કોર રિપોર્ટિંગ
કોડ યાદી શોધો. તમે તમારો સ્કોર જ્યાં મોકલાવવા માંગતા હોવ તે શાળા અથવા સ્કોલરશિપ કાર્યક્રમો માટેના 
4-અંકના નંબરને શોધવા માટે આ યાદીનો ઉપયોગ કરો. યુ.એસ. કૉલેજો અને વિશ્વવિદ્યાલયો પ્રથમ રાજ્યનાં ક્રમમાં
યાદીબદ્ધ છે અને તે પછી નામ દ્વારા વર્ણાનુક્રમે. યુ.એસ. ટેરીટરીના સંસ્થાનો, આંતરરાષ્ટ્રીયને અનુસરતા તેમના પછી
આવે છે . આ દસ્તાવેજમાંની ફાઇનલ યાદી, રાજ્ય અથવા દેશ દ્વારા યાદીબદ્ધ સ્કોલરશિપ કાર્યક્રમોને મૂળાક્ષરોનાં
ક્રમમાં બતાવે છે .
તમે સ્કોર મોકલવા માંગો છો તે દરેક સ્થાન માટે, બૉક્સમાં 4 અંકો કૉપિ કરો અને સંબધિ
ં ત બબલ ભરો
(જો વિશાળ-બ્લોકના જવાબ પત્રકનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં હોવ, તો શક્ય તેટલા સ્પષ્ટ રીતે આંકડાને લખો).
જો તમારી પાસે કોઈ પ્રશ્નો હોય તો અમને જણાવો.
જ્યારે તમે પૂર્ણ કરી લો ત્યારે જુ ઓ.

આગલું, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
જો તમારી પાસે તમારા જવાબ પત્રકમાં સામેલ કરવા માટેની અન્ય માહિતી ન હોય, તો વિદ્યાર્થી જવાબ
પત્રકની સૂચનાઓ અને તમારા જવાબ પત્રકને બંધ કરો અને જવાબ પત્રકને તમારી ડેસ્ક પર સીધું રાખો.
હું અન્ય વિદ્યાર્થીઓને બાકીના જવાબ પત્રકને પૂર્ણ કરવામાં મદદ કરીશ અને તેઓ કામ કરી રહ્યાં હોય ત્યારે
હું જે કોઈએ પણ કસોટી સમાપ્ત કરી લીધી તેમને બહાર કાઢીશ.
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જો તમે તમારા જવાબ પત્રક પરની ફીલ્ડ 15–38 પહેલાંથી જ પૂર્ણ કરી લીધી હોય, તો જવાબ પત્રક એકત્રીકરણને
ચાલુ કરો અને તમારા નિરીક્ષક અન્ય વિદ્યાર્થીઓને આગલી સ્ક્રિપ્ટ વાંચી સંભળાવે ત્યાં સુધી રાહ જુ ઓ.
ફીલ્ડ 15 માટે, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
પૃષ્ઠ 3 પર જાઓ (અથવા જો મોટા-બ્લૉકના જવાબ પત્રકનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં હોવ તો પૃષ્ઠ 5 પર રહો). ફીલ્ડ 
15 પૂછે છે કે શું તમે Student Search Service (વિદ્યાર્થી શોધ સેવા) ની પસંદગી આપવા માંગો છો કે નહીં. આ
સેવા તમને અવસરો સાથે જોડાવવામાં મદદ કરી શકે છે . આ સેવાને "હા" કહેવું કૉલેજીસ, સ્કોલરશિપ પ્રોગ્રામ્સ અને
અન્ય સંસ્થાઓને તેઓ ઑફર કરે છે તે શૈક્ષણિક અને નાણાકીય સહાયતાની તકો વિશેની માહિતી તમને મોકલવાની
મંજૂરી આપે છે . બિનલાભકારી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ જે તેની વિનંતી કરે છે તે તમે જવાબ પત્રક પર પ્રદાન કરો છો તે
વ્યક્તિગત માહિતી પ્રાપ્ત કરશે પરં તુ તેઓ તમારો વાસ્તવિક ટેસ્ટ સ્કોર અથવા ફોન નંબર પ્રાપ્ત કરશે. તમારી વિદ્યાર્થી
જવાબ પત્રકની સૂચનાઓમાં વિદ્યાર્થી શોધ સેવા વિશે વધુ માહિતી આપેલ છે . જો તમે જવાબ આપતા નથી અને
અગાઉ આ સેવામાં ભાગ લેવાનું પસંદ કર્યું હોય, તો College Board તમારી માહિતી પ્રદાન કરવાનું ચાલુ રાખશે.
કૃ પા કરીને તમારી પસંદગી કરો.

ફીલ્ડ 16 માટે, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
જો તમે, તમારો સ્કોર એકવાર ઑનલાઇન ઉપલબ્ધ થાય તે પછી તેના વિશેની માહિતી સહિત College Board
તરફથી ઈમેલ દ્વારા માહિતી મેળવવા માંગતા હોવ, તો તમારું ઈમેલ સરનામું લખો અને ફીલ્ડ 16 માં સંબધિ
ં ત
બબલ્સ ભરો. જો તમે મોટા-બ્લોકવાળું જવાબ પત્રકનો ઉપયોગ કરતા હોવ તો આ પૃષ્ઠ 6 પર છે . ફીલ્ડની ઉપર
સૂચવો કે આ તમારું પોતાનું ઈમેલ સરનામું છે કે તમારા માતાપિતા અથવા વાલીનું સરનામું છે . જો તમે તમારું પોતાનું
ઈમેલ સરનામું આપો છો (માતાપિતા કે વાલીનું નહીં) અને ફીલ્ડ 15 માં વિદ્યાર્થી શોધ સેવા પસંદ કરો છો, તો તમને
તમારા ઈમેલ સરનામાં પર કૉલેજીસ તરફથી માહિતી મળી શકે છે .

વિદ્યાર્થીઓને ફીલ્ડ 17 માટે જણાવવા, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
ફીલ્ડ 17 તમને યુ.એસ. મોબાઇલ નંબર માટે પૂછે છે . ફક્ત યુ.એસના મોબાઇલ નંબરો જ સ્વીકાર્ય છે . કૃ પા કરીને
તમારો નંબર આપવો કે નહીં તે નક્કી કરતા પહેલાં Mobile Opt-In Policies (મોબાઇલ ઑપ્ટ-ઇન નીતિઓ) વિશે
હું તમને આપું છુ ં તે દસ્તાવજ
ે ની સમીક્ષા કરો. તમે પછી સંદર્ભ માટે આ દસ્તાવેજ તમારી સાથે ઘરે લઈ જઈ શકશો.
તમારો નંબર પ્રદાન કરીને, તમે College Board તરફથી SAT વિશેના ટેક્સ્ટ સંદેશા પ્રાપ્ત કરવા, સંશોધન સર્વેક્ષણમાં
સહભાગી થવા અને કૉલેજ પ્લાનિંગ સેવાઓ વિશે મફત માહિતી મેળવવા સંમત થાઓ છો. માનક ટેક્સ્ટ સંદેશા દર
લાગુ થાય છે . તમે કોઈપણ સમયે નાપસંદ કરી શકો છો. College Board તમારો ફોન નંબર અન્ય સંસ્થાઓ સાથે
શેર કરશે નહીં.
આ ફીલ્ડ વૈકલ્પિક છે . જો તમે આ શબ્દોથી સંમત થાઓ છો, તો તમારો ફોન નંબર દાખલ કરો અને સંબંધિત
બબલમાં ભરો. જ્યારે તમે સમાપ્ત કરી લો ત્યારે કૃ પા કરીને અહીં જુ ઓ.

દરેક વ્યક્તિ તૈયાર હોય, તો તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
હવે આપણે કસોટીને ન લગતા બાકીના પ્રશ્નોને પૂર્ણ કરીશું જે તમારા, તમારી શૈક્ષણિક પૃષ્ઠભૂમિ, અનુભવ અને
શાલેત્તર પ્રવૃત્તિઓ તથા રુચિ વિશેની વધુ માહિતી માટે પૂછવામાં આવે છે .
આ વૈકલ્પિક માહિતી પૂર્ણ કરવા માટે તમારા માટે ચોક્કસ લાભો છે . જો તમે વિદ્યાર્થી શોધ સેવા પસંદ કરી હોય,
તો તે કૉલેજ, વિશ્વવિદ્યાલયો અને સ્કોરલરશિપ પ્રદાતાઓને આપવામાં આવે છે અને તે વિદ્યાર્થીઓને ઓળખવા 
માટે વપરાય છે જે તેઓ ઑફર કરેલ છે તે તકોમાં રુચિ ધરાવતા હોઈ શકે છે . જો કે, એ જાણવું મહત્વપૂર્ણ છે કે
College Board પણ આ માહિતીનો ઉપયોગ કરવા અને તેન વ
ે ધારાના ઉપયોગ માટે, જેમ કે સંશોધન માટે અન્યને
પ્રદાન કરવા સક્ષમ હશે.
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તમે આ વિભાગને પૂર્ણ કરી શકો છો અથવા તેને ખાલી છોડી શકો છો—તે તમારી ઉપર છે . જો તમારા માતા-પિતા 
અથવા વાલીએ તમને કોઈપણ વૈકલ્પિક કે સ્વૈચ્છિક માહિતી પૂર્ણ કરવી ન જોઈએ તેમ કહ્યું હોય, તો કૃ પા કરીને
માત્ર શાંતિથી બેસો, અમે આ પ્રવૃત્તિ જોઈ લેશું. તમારા માતા-પિતા અથવા વાલીએ પ્રદાન કરવાની ના પાડી હોય
તેવી માહિતી માટેના કોઈપણ ફીલ્ડ પૂર્ણ કરશો નહીં.
આ ફીલ્ડ કેવી રીતે પૂર્ણ કરવું તેના પરની સૂચનાઓ તમારા વિદ્યાર્થી જવાબ પત્રકની સૂચનાઓની બક
ુ લેટમાં પૃષ્ઠ 3 થી
શરૂ કરીને આપવામાં આવી છે. ફીલ્ડ 18–21 પૂર્ણ કરવા માટે સૂચનાઓને અનસ
ુ રો. તે પછી ફીલ્ડ 22–38 ને પૂર્ણ
કરવા માટે તમારા જવાબ પત્રકના પાછલા કવરની અંદરની બાજુ (અથવા તમારા વિશાળ-બ્લોકના જવાબ પત્રકનું
પૃષ્ઠ 8) ખોલો8. જો તમને કોઈ પ્રશ્નો હોય તો તમારો હાથ ઉંચો કરો.
જ્યારે તમે સમાપ્ત કરી લો, ત્યારે તમારા વિદ્યાર્થી જવાબ પત્રકની સૂચના બુકલેટને બંધ કરો અને તેને તમારા ડેસ્ક 
પર તમારા જવાબ પત્રકની બાજુ માં રાખો. તમારું જવાબ પત્રક તમારા ડેસ્ક પર સીધું રાખો. કૃ પા કરીને અન્ય લોકો
સમાપ્ત કરી લે ત્યાં સુધી શાંતિથી રાહ જુ ઓ.

3.5

જવાબ પત્રકનો સંગ્રહ

વિદ્યાર્થીઓ કે જેઓ જવા માટે તૈયાર છે , તેમને તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
યાદ રાખો, તમારે કોઈપણ સંજોગોમાં, ટેસ્ટિંગ રૂમમાંથી કોઈપણ ટેસ્ટ પ્રશ્નો લેવા, કોઈને પણ દેવા અથવા ઇમેઇલ,
ટેક્સ્ટ સંદેશા અથવા ઇન્ટરનેટ સહિત કોઈપણ માધ્યમથી કોઈની પણ સાથે તેમની ચર્ચા કરવી જોઈએ નહીં.

વિદ્યાર્થીઓ કે જેમણે SAT નિબંધ પૂર્ણ કરી લીધો છે , તેમને તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
ઉપરાંત, તમને નિબંધ ઑનલાઇન ઉપલબ્ધ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી આજના નિબંધનાં પ્રશ્નને કોઈ સાથે શેર કરવાની
અથવા ચર્ચા કરવાની પરવાનગી નથી.

જો વિદ્યાર્થીઓને તેમની માલસામગ્રી એકત્રિત કરવાની જરૂર હોય, તો તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
આ ટેસ્ટનું વ્યવસ્થાપન હવે પૂર્ણ થઈ ગયું છે . જેવા જ તમે છોડવા માટે તૈયાર થાઓ, કૃ પા કરીને અહીં આવો અને
તમારા વ્યક્તિગત માલસામાનને પુનર્પ્રાપ્ત કરો જે મેં તમારી પાસેથી અગાઉ લીધો હતો. એકવાર તમે તમારો બધો
માલસામાન લઈ લો તે પછી તમે શાંતિપૂર્વક રૂમથી બહાર જઈ શકો છો. કૃ પા કરીને ધ્યાનમાં રાખો કે અન્ય રૂમમાં
વિદ્યાર્થીઓ હજી પણ ટેસ્ટ આપી રહ્યાં છે . ફરી અભિનંદન અને તમારી સહભાગિતા અને તમારા તમામ સખત
પરિશ્રમ બદલ આભાર.

જો વિદ્યાર્થીઓ પાસે તેમની તમામ માલસામગ્રી હોય, તો તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
આ ટેસ્ટનું વ્યવસ્થાપન હવે પૂર્ણ થઈ ગયું છે . તમારો માલસામાન એકત્રિત કરો અને શાંતિપૂર્વક રૂમથી બહાર જાઓ.
કૃ પા કરીને ધ્યાનમાં રાખો કે અન્ય રૂમમાં વિદ્યાર્થીઓ હજી પણ ટેસ્ટ આપી રહ્યાં છે . ફરી અભિનંદન અને તમારી
સહભાગિતા અને તમારા તમામ સખત પરિશ્રમ બદલ આભાર.
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સમાયોજિત રૂમ SAT માનક સ્ક્રિપ્ટ: ગણિત કસોટી – કૅલ્યુલેટર અને SAT નિબંધ

4.1

વિભાગ 4—ગણિતની ટેસ્ટ – કેલ્ક્યુલેટર
વિભયાગ 4 મયાટનો
ે મયાનક સમય 55 વમવનટ છે . જો તમે મંજૂર ક્ર્યાન પર ટક્
ે ટ આપી રહયાં હોિ, તો તમયારો સમય
અને વિરયામ અલગ હોઈ શકે છે . કૃ પયા કરીને તમયારયા નનરીક્ષક દ્યારયા િંચયાતી ઘોષિયાઓ ધયયાનપૂિ્ણક સયાંભળો.

ટેસ્ટ બુકના દિશાનિર્દે શોનો અનુવાદ એ અનુવાદિત બોલાયેલા દિશાનિર્દે શો પ્રમાણે દે ખાય છે .
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જ્યારે તમામ વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર હોય, તમારા સુપરવાઇઝર કહેશે:
એકવાર શરૂ કરી લેવા પર, તમારી પાસે વિભાગ 4, કેલ્ક્યુલટે ર સાથે ગણિતની કસોટી પર કામ કરવા માટે 55 મિનિટનો
સમય હશે.
તમે આ વિભાગ માટે કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરી શકો છો. કૃ પા કરીને હવે તમારું કેલ્ક્યુલેટર બહાર કાઢો અને તેને
તમારી ડેસ્કના મધ્ય ભાગમાં મૂકો.
કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરતી વખતે, કૃ પા કરીને આ દિશાનિર્દેશોનું પાલન કરો:
•
•
•
•

તેને તમારા ડેસ્ક પર મૂકી દો અથવા તેને પકડી રાખો જેથી અન્ય વિદ્યાર્થીઓ તમારા કાર્યને જોઈ ન શકે.
બીજા કોઈની સાથે તમારા કેલ્ક્યુલેટરને શેર અથવા અદલાબદલી કરશો નહીં.
જો તમે બેકઅપ કેલ્ક્યુલેટર અથવા બેટરી લાવ્યાં હોવ, તો તેમને તમારા ડેસ્કની નીચે ફ્લોર પર રાખો.
જો તમારું કેલ્ક્યુલેટર ઠીકથી કામ ના કરે અને તમારી પાસે બેટરી અથવા બેકઅપ કૅલ્ક્યુલેટર હોય, તો તમારો
હાથ ઉઠાવો. હું જોઈશ કે તમારું અવેજી સાધન સ્વીકાર યોગ્ય છે કે નહીં. જો તમારી પાસે બેકઅપ નથી, તો
ટેસ્ટ ચાલુ રાખો. ગણિતના બધા પ્રશ્નોનો જવાબ કેલ્ક્યુલેટર વિના આપી શકાય છે .

તમારી કસોટી પસુ ્તિકામાં Student-Produced Responses (વિદ્યાર્થી દ્વારા અપાયેલા જવાબો) લેબલ ધરાવતાં
પ્રશ્નોના તમારા જવાબોને કેવી રીતે ગ્રિડ કરવા તે માટેના નિર્દેશો. આ પ્રશ્નોના જવાબ નાના હોઈ શકે છે પરં તુ 4 અક્ષરથી
વધુ હોઈ શકતા નથી. તમારા જવાબોને ક્રમાંકિત ખાલી જગ્યામાં માર્ક કરવાની ખાતરી કરો, કે જે વિભાગ 4 માં
સંખ્યાત્મક ટેસ્ટના પ્રશ્નોને અનરૂુ પ છે.
જો તમે સમય પૂરો થવાની પહેલાં સમાપ્ત કરી લો છો, તો તમે આ વિભાગના તમારા કાર્યને તપાસી શકો છો, પરં તુ 
તમે કોઈપણ અન્ય વિભાગ પર જઈ શકતાં નથી.
કૃ પા કરીને તમારી ટેસ્ટ બુક ખોલો અને તમારા જવાબ પત્રકને બહાર કાઢો. તમારી જવાબ શીટ અને કસોટી પુસ્તિકાને
તમારા ડેસ્ક પર રાખો. તમારા જવાબ પત્રક પર વિભાગ 4 જુ ઓ. હવે, કૃ પા કરીને તમારી ટેસ્ટ બુકમાં વિભાગ 4 પર
જાઓ, દિશાનિર્દેશો વાંચો અને કાર્યની શરૂઆત કરો. સમય હવે શરૂ થાય છે .
25 મિનિટ પછી, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
આ વિભાગમાં તમારી પાસે 30 મિનિટનો સમય બાકી છે .
50 મિનિટ પછી, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
આ વિભાગમાં તમારી પાસે 5 મિનિટનો સમય બાકી છે .

બરાબર 55 મિનિટ પછી, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
કામ બંધ કરો અને તમારી પેન્સિલને નીચે મૂકી દો. તમારી ટેસ્ટ બુક અને જવાબ પત્રક બંધ કરો. તમારા જવાબ
પત્રકને તમારી ટેસ્ટ બુકની પાસે રાખો.

હવે તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
અમે તમારી કસોટીની સામગ્રીઓ એકત્રિત કરીએ તે પહેલાં, કૃ પા કરીને તમારા જવાબ પત્રકને ખોલો (અથવા જો
તમે વિશાળ-બ્લોકના જવાબ પત્રકનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં હોવ તો પૃષ્ઠ 16 ખોલો) અને તપાસો કે તમે ફીલ્ડ A માં
ફોર્મ કોડ ભર્યો છે . આ ફોર્મ કોડ તમારી કસોટીના સ્કોરિંગ માટે જરૂરી છે .
તપાસો કે તમે ફીલ્ડ B–E પૂર્ણ કરી છે . જો તમને ફીલ્ડને પૂર્ણ કરવામાં મદદની જરૂર હોય તો કૃ પા કરીને તમારો હાથ 
ઉંચો કરો.
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કસોટી પુસ્તિકાઓ એકત્રિત કર્યા અને ગણતરી કર્યા પછી, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
જો તમે નિબંધ લઈ રહ્યાં હોવ, તો કૃ પા કરીને તમારું કૅલ્ક્યુલેટર તમારા ડેસ્કની નીચે મૂકો અને તમારા જવાબ પત્રકને
તમારા ડેસ્ક પર ઊંધું મૂકો. જો તમે નિબંધ ન લઈ રહ્યાં હોવ, તો અભિનંદન, તમે કસોટી સમાપ્ત કરી છે ! તમારું 
જવાબ પત્રક તમારા ડેસ્ક પર સીધું રાખો જેથી કરી હું એકત્રિત કરતી વખતે તેને તપાસી શકું .
હું સૂચનાઓ આપું અને જે જઈ રહ્યાં છે તે વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી સામગ્રીઓ એકત્રિત કરું ત્યાં સુધી દરેકજણે કૃ પા 
કરીને શાંતિથી બેસવું.

તમામ વિદ્યાર્થીઓને, નિરીક્ષક કહેશે:
હવે આ મહત્વપૂર્ણ માહિતી સાંભળો. જો તમે છોડો તે પહેલા તમારા સ્કોરને રદ કરવા માંગતા હોવ, તો Request
to Cancel Test Scores form (ટેસ્ટ સ્કોર રદ કરવાની વિનંતી કરવાનાં ફોર્મ) માટે મને પૂછો, જે તમારે રૂમ
છોડતા પહેલાં પૂર્ણ કરવું આવશ્યક છે . તમારા સ્કોરને પછીથી રદ કરવા માટે, તમારે College Board ને રાતના 
11:59 પહેલાં સૂચિત કરવું આવશ્યક છે . આજથી ચોથા સપ્તાહના દિવસે ઇસ્ટર્ન સમય.
ઓવરનાઇટ મેલ અથવા ફૅક્સ દ્વારા તમારી સહી કરેલ રદ્દીકરણ વિનંતી મોકલો. તમે તમારા સ્કોર્સને ઈમેલ સંદેશ
અથવા ફોન કૉલ વડે રદ કરી શકતા નથી.

તમામ વિદ્યાર્થીઓને, નિરીક્ષક કહેશે:
જો તમે તમારા જવાબ પત્રક પરની ફીલ્ડ 14 માં ફેરફારો કરવા માંગતા હોવ, જ્યાં તમે તમારો સ્કોર કઈ કૉલેજ
અને સ્કોલરશિપ કાર્યક્રમ પર પ્રાપ્ત કરવા માંગો છો તે પસંદ કર્યું છે , તો તમારો હાથ 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 મિનિટ, 38 પ્રશ્નો (માનક સમય)
આ વિભાગમાં રહેલ પ્રશ્નોના જવાબ આપવા માટે તમારી જવાબ શીટના વિભાગ 4 પર જાઓ.
નિર્દે શો
પ્રશ્નો 1–30 માટે, દરેક પ્રશ્નને ઉકેલો, પ્રદાન કરેલ વિકલ્પોમાંથી શ્રેષ્ઠ જવાબ પસંદ કરો અને તમારા જવાબ પત્રક પર અનુરૂપ બબલને ભરો.
પ્રશ્નો 31–38 માટે, દરેક પ્રશ્નને ઉકેલો અને જવાબ પત્રક પર રહેલ ગ્રિડમાં તમારો જવાબ દાખલ કરો. ગ્રિડમાં તમારા જવાબો કેવી રીતે
દાખલ કરવા તે વિશે કૃ પા કરીને પ્રશ્ન 22 પહેલાં આપેલા નિર્દેશોનો સંદર્ભ લો. તમે સ્ક્રેચ વર્ક માટે તમારી કસોટી પુસ્તિકામાં રહેલ કોઈપણ 
ઉપલબ્ધ જગ્યાનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
નોંધ
1. કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી છે .
2. ઉપયોગમાં લેવાયેલ તમામ ચલ અને પદાવલિઓ વાસ્તવિક સંખ્યાઓને રજૂ કરે છે જ્યાં સુધી અન્યથા સૂચવેલ ન હોય.
3. આ કસોટીમાં આપવામાં આવેલ આકૃ તિઓ સ્કેલ પર તૈયાર કરવામાં આવે છે જ્યાં સુધી અન્યથા સૂચવેલ ન હોય.
4. બધી આકૃ તિઓ એક સપાટી પર રહે છે જ્યાં સુધી અન્યથા સૂચવેલ ન હોય.
5. જ્યાં સુધી સૂચવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી, આપેલ વિધેય f નો ડોમેન એ બધી વાસ્તવિક સંખ્યાઓ x નો ગણ છે , જે માટે f(x)
એક વાસ્તવિક સંખ્યા છે .
સંદર્ભ

વર્તુળમાં ચાપના અંશની સંખ્યા 360 છે .
વર્તુળમાં ચાપની રેડિઅન્સની સંખ્યા 2𝜋 છે .
ત્રિકોણના કોણના અંશમાં માપનો સરવાળો 180 છે .
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નિર્દે શો

જવાબ: 7
12

31-38 પ્રશ્નો માટે, પ્રશ્નને ઉકેલો અને જવાબ
પત્રક પર નીચે વર્ણવ્યાં મુજબ તમારા જવાબને
ગ્રિડમાં દાખલ કરો.

જવાબ: 2.5

1. આવશ્યક ન હોવા છતાં, સૂચવવામાં આવે છે
કે તમે બબલને ચોક્કસપણે ભરવામાં મદદ માટે
કૉલમ્સની ટોચ પર રહેલ બૉક્સમાં તમારો જવાબ
લખો. બબલને યોગ્ય રીતે ભરવા પર જ તમને
ક્રેડિટ પ્રાપ્ત થશે.
2. કોઈપણ કૉલમમાં કોઈ એકથી વધુ બબલને
ચિહ્નિત કરવા નહીં.
3. કોઈ પ્રશ્નનો નકારાત્મક જવાબ નથી.
4. કેટલાક પ્રશ્નોમાં એક કરતાં વધુ સાચા જવાબ
હોઈ શકે છે . આવા કિસ્સામાં, ગ્રિડમાં ફક્ત 
એક જ જવાબ આપો.
5. વમશ્ર નંબરો જેમ કે 3 1 ને 3.5 અર્િયા 7/2
2

ચગ્્ડ માટની
ે સવીકા્ય્ણ રીત છ:ે 2
3

જેટલા હોવા જોઈએ. (જો
વગ્રડમયાં િયાખલ ર્યાય, તો તેનું 31, નહીં 3 1
2
2
તરીકે અર્થઘટન કરવામાં આવશે.)
6. દશાંશ જવાબો: જો તમે ગ્રિડમાં આવી શકે તેના 
કરતાં વધુ અંકોનો દશાંશ જવાબ મેળવો છો, તો
તે શૂન્યાંત અથવા કાપવામાં આવી શકે છે , પરંતુ 
તેણે સંપર
ૂ ્ણ ગ્રિડને ભરવાનું રહેશે.
જવાબ: 201 – કોઈ એક સ્થાન સાચું છે

નોંધ:
તમે તમારા જવાબો કોઈપણ 
કૉલમમાં શરૂ કરી શકો છો,
જગ્યા અનુસાર. તમને જરૂર
ન હોય તે કૉલમ્સ ખાલી
છોડવા જોઈએ.
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4.2

સ્કોર મોકલવું પૂર્ણ કરવું

જો તમે તમારા જવાબ પત્રક પરની વ્યક્તિગત માહિતી પૂર્ણ કરી લીધી હોય, તો તમારા સુપરવાઇઝર તમારું જવાબ
પત્રક એકત્રિત કરશે અને "વિદ્યાર્થીની બરતરફી પહેલાં" પર જશે.
જો તમે તમારા જવાબ પત્રક પર વ્યક્તિગત માહિતી પૂર્ણ કરી નથી અથવા જો તમારી વ્યક્તિગત માહિતી ભરી લીધી
હોય પરં તુ તમે ફીલ્ડ 14 માં તમારો સ્કોર ક્યાં મોકલવો તેની તમારી પસંદગીને બદલવા માંગતા હોવ, તો તમારા નિરીક્ષક
તમને અન્ય વિદ્યાર્થીઓ જતા રહે ત્યાં સુધી શાંતિથી બેસવાનું કહેશે.
તમામ વિદ્યાર્થીઓને, નિરીક્ષક કહેશે:
કયા કૉલેજ અને સ્કોલરશિપ કાર્યક્રમો તમારા સ્કોર્સ પ્રાપ્ત કરે છે તેમાં ફેરફારો કરવા માટે, તમારા જવાબ પત્રકનું
પૃષ્ઠ 2 (અથવા વિશાળ-બ્લોકના જવાબ પત્રકનું પૃષ્ઠ 5) ખોલો. જો તમારી પાસે કોઈ ફેરફાર ન હોય, તો કૃ પા કરીને
શાંતિથી બેસો અને તમારા જવાબ પત્રકને બંધ રાખો.

તમામ વિદ્યાર્થીઓને, નિરીક્ષક કહેશે:
હું તમને સૂચનાઓ વાંચી સંભળાવું ત્યારે સાથે સાથે Student Answer Sheet Instructions (વિદ્યાર્થી જવાબ
પત્રકની સૂચના) બુકલેટમાં અનુસરો.

ફીલ્ડ 14 માટે, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
તમારી જવાબશીર્ષકના પૃષ્ઠ 2 પર ક્ષેત્ર 14 શોધો (મોટી-બ્લોક જવાબ શીટનું પૃષ્ઠ 5). જ્યારે તમે SAT ને SAT સ્કૂલ
ડે ના એક ભાગ રૂપે લો છો, ત્યારે તમે તમારો સ્કોર—મફત—4 જેટલી કૉલેજ અથવા સ્કોલરશિપ કાર્યક્રમને મોકલવા 
માટે હકદાર બનો છો. આ વિભાગને પૂર્ણ કરવ વ
ું ક
ૈ લ્પિક છે. કૉલેજ અને વિશ્વવિદ્યાલયો હં મેશા વિદ્યાર્થીઓનાં સ્કોર
મેળવવા આતુર હોય છે, તમે અરજી કરવા તૈયાર ન હોવ તો પણ.
તમારી વિદ્યાર્થીના જવાબ પત્રકની સૂચનાઓ બુકલેટમાં સ્કોર રિપોર્ટિંગ કોડ યાદી શોધો. તમે તમારો સ્કોર જ્યાં 
મોકલાવવા માંગતા હોવ તે શાળા અથવા સ્કોલરશિપ કાર્યક્રમો માટેના 4-અંકના નંબરને શોધવા માટે આ યાદીનો
ઉપયોગ કરો. યુ.એસ. કૉલેજો અને વિશ્વવિદ્યાલયો પ્રથમ રાજ્યનાં ક્રમમાં યાદીબદ્ધ છે અને તે પછી નામ દ્વારા 
વર્ણાનુક્રમે. યુ.એસ. ટેરીટરીના સંસ્થાનો, આંતરરાષ્ટ્રીયને અનસ
ુ રતા તેમના પછી આવે છે. આ દસ્તાવેજમાંની
ફાઇનલ યાદી, રાજ્ય અથવા દેશ દ્વારા યાદીબદ્ધ સ્કોલરશિપ કાર્યક્રમોને મૂળાક્ષરોનાં ક્રમમાં બતાવે છે.
તમે સ્કોર મોકલવા માંગો છો તે દરેક સ્થાન માટે, બૉક્સમાં 4 અંકો કૉપિ કરો અને સંબધિ
ં ત બબલ ભરો (જો વિશાળબ્લોકના જવાબ પત્રકનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં હોવ, તો શક્ય તેટલા સ્પષ્ટ રીતે આંકડાને લખો). જો તમારી પાસે કોઈ પ્રશ્નો 
હોય તો અમને જણાવો.
જ્યારે તમે પૂર્ણ કરી લો ત્યારે જુ ઓ.

આગલું, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
વિદ્યાર્થી જવાબ પત્રક સૂચનાઓ અને તમારું જવાબ પત્રક બંધ કરો. જો તમે નિબંધ લેવાની રાહ જોઈ રહ્યાં હોવ,
તો ખાતરી કરો કે તમારું જવાબ પત્રક તમારા ડેસ્ક પર ઊંધું મૂકેલું હોય. જો તમારી કસોટી પૂર્ણ થઈ હોય, તો તમારા 
જવાબ પત્રકને સીધું રાખો જેથી કરી હું તમારી પાસેથી એકત્રિત કરતી વખતે તેને તપાસી શકું .

4.3

જવાબ પત્રકનો સંગ્રહ

વિદ્યાર્થીઓ કે જેઓ જવા માટે તૈયાર છે , તેમને તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
યાદ રાખો, તમારે કોઈપણ સંજોગોમાં, ટેસ્ટિંગ રૂમમાંથી કોઈપણ ટેસ્ટ પ્રશ્નો લેવા, કોઈને પણ દેવા અથવા ઇમેઇલ,
ટેક્સ્ટ સંદેશા અથવા ઇન્ટરનેટ સહિત કોઈપણ માધ્યમથી કોઈની પણ સાથે તેમની ચર્ચા કરવી જોઈએ નહીં.
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જો વિદ્યાર્થીઓને તેમની માલસામગ્રી એકત્રિત કરવાની જરૂર હોય, તો તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
આ ટેસ્ટનું વ્યવસ્થાપન હવે પૂર્ણ થઈ ગયું છે . જેવા જ તમે છોડવા માટે તૈયાર થાઓ, કૃ પા કરીને અહીં આવો અને
તમારા વ્યક્તિગત માલસામાનને પુનર્પ્રાપ્ત કરો જે મેં તમારી પાસેથી અગાઉ લીધો હતો. એકવાર તમે તમારો બધો
માલસામાન લઈ લો તે પછી તમે શાંતિપૂર્વક રૂમથી બહાર જઈ શકો છો. કૃ પા કરીને ધ્યાનમાં રાખો કે અન્ય રૂમમાં
વિદ્યાર્થીઓ હજી પણ ટેસ્ટ આપી રહ્યાં છે . ફરી અભિનંદન અને તમારી સહભાગિતા અને તમારા તમામ સખત
પરિશ્રમ બદલ આભાર.

જો વિદ્યાર્થીઓ પાસે તેમની તમામ માલસામગ્રી હોય, તો તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
આ ટેસ્ટનું વ્યવસ્થાપન હવે પૂર્ણ થઈ ગયું છે . તમારો માલસામાન એકત્રિત કરો અને શાંતિપૂર્વક રૂમથી બહાર જાઓ.
કૃ પા કરીને ધ્યાનમાં રાખો કે અન્ય રૂમમાં વિદ્યાર્થીઓ હજી પણ ટેસ્ટ આપી રહ્યાં છે . ફરી અભિનંદન અને તમારી
સહભાગિતા અને તમારા તમામ સખત પરિશ્રમ બદલ આભાર.

4.4

SAT નિબંધ
SAT Essay મયાટનો
ે મયાનક સમય 50 વમવનટ છે . જો તમે મંજૂર ક્ર્યાન પર ટક્
ે ટ આપી રહયાં હોિ, તો તમયારો
સમય અને વિરયામ અલગ હોઈ શકે છે . કૃ પયા કરીને તમયારયા નનરીક્ષક દ્યારયા િંચયાતી ઘોષિયાઓ ધયયાનપૂિ્ણક સયાંભળો

તમારો નિબંધ (તમારા જવાબ પત્રક પર) ઉપયોગ કરવા વિશેના સ્ટેટમેન્ટનો અનુવાદ અને નિબંધ બુકના દિશાનિર્દે શો
અનુવાદિત બોલાયેલ દિશાનિર્દે શોને અનુસરતા દે ખાય છે .
તમામ વિદ્યાર્થીઓને, નિરીક્ષક કહેશે:
હવે હું તમને દરેકને નિબંધ બુક આપીશ. જ્યાં સુધી હું તમને નિબંધ બુકને ખોલવા ન કહું ત્યાં સુધી તમારે તેને
ખોલવી નહીં.

તે પછી તમારા સુપરવાઇઝર તમને કહેશે:
જ્યારે તમે નિબંધ બુક મેળવી લો, તે પછી તેને પાછળ ફેરવો, તમારી અટક, નામ અને પિતા/પતિના આદ્યાક્ષર લખો.
તે પછી આ શાળાનો કોડ નંબર _______, શાળાનું નામ ______________, અને આ રૂમનો નંબર (અથવા નામ)
_______ લખો.

આગલું, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
હવે, તમારા જવાબ પત્રકનું પૃષ્ઠ 6 ખોલો. જો તમે મોટા-બ્લોકવાળું જવાબ પત્રક વાપરી રહ્યાં હોવ, તો પૃષ્ઠ 30.
તમારી નિબંધ બુકની પાછળની બાજુ એ, નિબંધ કોડ જુ ઓ. નિબંધ કોડને તમારા જવાબ પત્રક પરની ફીલ્ડમાં ચોક્કસ
તે જ રીતે કૉપિ કરો જેવો તે તમારી નિબંધ પુસ્તિકાની પાછળની બાજુ એ દેખાય છે અને સંબધિ
ં ત બબલને ભરો. આ
ફીલ્ડ સાચી રીતે ભરવી આવશ્યક છે નહીંતર તમારો નિબંધ સ્કોર કરવામાં આવશે નહીં.
આ પૃષ્ઠ પર તમારા જવાબ પત્રકને ખુલ્લું રાખો અને તમારા નિબંધના ઉપયોગ વિશેનું વિધાન વાંચવા માટે એક પળનો
સમય ફાળવો; તે પછી નક્કી કરો કે બબલ (અથવા ચોરસ) ભરવા કે નહીં. તમે વાંચવાનું પૂર્ણ કરી લો તે પછી કૃ પા 
કરીને અહીં જુ ઓ.

જ્યારે બધા વિદ્યાર્થીઓ પાસે તેમની નિબંધ બુક આવી જાય તે પછી તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
એકવાર શરૂ કર્યા પછી, તમારી પાસે SAT Essay પર કાર્ય કરવા માટે 50 મિનિટનો સમય હશે. તમે નોંધો બનાવી
શકો છો અને લાઇન વગરનાં પ્લાનિંગ પૃષ્ઠ પર તમારો નિબંધ પ્લાન કરી શકો છો પરં તુ ત્યાં કં ઈપણ લખેલા પર સ્કોર
આપવામાં આવશે નહીં. જ્યારે તમે તૈયાર હોવ, ત્યારે તમારે પ્રથમ આંકેલા પૃષ્ઠ પરથી તમારો નિબંધ લખવાનું શરૂ
કરવું પડશે, જે કહે છે Begin Your Essay Here (તમારો નિબંધ અહીંથી શરૂ કરો). તમારે તમારો નિબંધ જવાબ
પત્રકનાં ઉચિત પૃષ્ઠો અને ચિહ્નિત હાંસિયાની અંદર લખવો આવશ્યક છે . છે લ્લા આંકેલા પૃષ્ઠ પરના "રોકો" શબ્દ 
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પછી લખવાનું ચાલુ રાખશો નહીં, કારણ કે તે બિંદુ પછી કં ઈપણ લખાયેલ હોય તેને સ્કોર આપવામાં આવશે નહીં.
અતિરિક્ત પૃષ્ઠોની મંજૂરી નથી. તમારે તમારો નિબંધ નંબર 2 પેન્સિલથી લખવો આવશ્યક છે . જો તમે નંબર 2
પેન્સિલનો ઉપયોગ કરતા નથી, તો તમારો નિબંધ ખાલી દેખાશે. જો તમે નિબંધ ખાલી છોડી દો છો, તો તમને શૂન્યના 
નિબંધનો સ્કોર મળશે.

તે પછી તમારા સુપરવાઇઝર તમને કહેશે:
તમારા નિબંધ બુક કવર પરનાં દિશાનિર્દેશો વાંચો અને તે પછી તમારી નિબંધ બુક ખોલો અને કાર્ય શરૂ કરો. સમય
હવે શરૂ થાય છે .
25 મિનિટ પસાર થયા પછી, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
આ વિભાગમાં તમારી પાસે 25 મિનિટનો સમય બાકી છે .
45 મિનિટ પછી, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
આ વિભાગમાં તમારી પાસે 5 મિનિટનો સમય બાકી છે .

બરાબર 50 મિનિટ પછી, તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
કામ બંધ કરો અને તમારી પેન્સિલને નીચે મૂકી દો. તમારા જવાબ પત્રક અને નિબંધ બુકને બંધ કરો. તમારા જવાબ
પત્રકને તમારી નિબંધ બુકની પાસે રાખો.

તમામ વિદ્યાર્થીઓને, નિરીક્ષક કહેશે:
અભિનંદન, તમે હમણાં જ કસોટી સમાપ્ત કરી! કૃ પા કરીને હું ટેસ્ટ બુક્સ એકત્રિત કરું અને ગણતરી કરું ત્યાં સુધી
શાંતિથી બેસો.

4.4.1 નિબંધ પુસ્તિકાના દિશાનિર્દેશો
નીચે આપેલ અનયુિયાિ એ તમયારી નનબંધ બયુકનયા ફ્રંટ કિર પર રહેલયા દિશયાનનિદેશોનો છે .
વનદદે શો

રીમાઇન્ડર્સ

ે
નનબંધ તમને તમે ફકરયાને કટલયા
અસરકયારક રીતે િયાંચી અને સમજી શકો છો અને ફકરયાનંયુ
ે
ે રીતે લખી શકો છો તે બતયાિિયાની એક તક આપે છ.ે તમયારયા
વિશ્ષિ
કરીને નનબંધ કિી
નનબંધમયાં, તમયારે રજૂ કરવંયુ જોઈએ કે તમે ફકરયાને ધયયાનપૂિ્ણક િયાંચયો છ,ે ક્પષ્ટ અને તયારકિંક
વિશ્ષિ
ે
રજૂ ક્યુ્ણ છે અને સચોટ ભયાષયાનો ઉપયોગ કયયો છ.ે

•

યુ ટમયાં આપેલ લયાઇનો પર લખિો આિશયક છ;ે જિયાબ
તમયારો નનબંધ તમયારી જિયાબ બકલે
યુ ટનયા પલયાનનિંગ પૃષ્ઠ મયાટે ખસિયાય, લખિયા મયાટે તમને અનય કોઈ પેપર મળશે નહીં.
બકલે
ે લયાઇન પર પર લખો, પહોળયા હયાખસયયા
ં
જો તમે િરક
છોડિયાનંયુ અિગિશો અને તમયારયા
હક્તયાક્ષરોને િયાજબી કિમયાં રયાખશો તો તમયારી પયાસે પયયા્ણપત ક્ર્યાન હશે. યયાિ રયાખો કે તમે
લખો છો તે તમયારયા હક્તયાક્ષરર્ી પદરવચત નર્ી તે લોકો િયાંચશે. લખિયા અર્િયા નપ્રનટ કરિયાનો
પ્રયયાસ કરો જર્ી
ે કરીને તમે જે લખી રહયાં છો તે િયાચકો મયાટે સયુિયાચય હોય.
તમારી પા્સે ફકરો વાંિવા માટે અને આ બુકલેટની અંદર પ્રદાન કરેલ ્સંકેતોના
જવાબમાં એક વનબંધ લખવા માટે 50 વમવનટનો ્સમ્ય છે .
આ ટક્ટ
ે બક
યુ રૂમમયાર્ી
ં લેિયાિી જોઈએ નહીં. આ ટેક્ટ બકનયા
યુ
કોઈપિ ભયાગનયું અનયાવધકત
ૃ
પનરૂતપયાિન
યુ
અર્િયા ઉપયોગ પ્રવતબંવધત છ.ે
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•

આ બકલે
યુ ટમયાં તમયારો નનબંધ
લખશો નહીં. ફકત તમયારયા જિયાબ
બકલે
યુ ટનયા આંકેલયા પૃષ્ઠો પર તમે
જે લખો છો તેનંયુ જ મૂલ્યયાંકન
કરિયામયાં આિશે.
વિષય-વિનયાનયા નનબંધનંયુ મૂલ્યયાંકન
કરિયામયાં આિશે નહીં

4.5

વિદ્યાર્થીઓને બહયાર કરતયા પહલયા
ે

જ્યારે બધા વિદ્યાર્થીઓની સામગ્રીનો ખુલાસો કરવામાં આવ્યો હોય, ત્યારે તમારા નિરીક્ષક કહેશે:
યાદ રાખો, તમારે કોઈપણ સંજોગોમાં, ટેસ્ટિંગ રૂમમાંથી કોઈપણ ટેસ્ટ પ્રશ્નો લેવા, કોઈને પણ દેવા અથવા ઇમેઇલ,
ટેક્સ્ટ સંદેશા અથવા ઇન્ટરનેટ સહિત કોઈપણ માધ્યમથી કોઈની પણ સાથે તેમની ચર્ચા કરવી જોઈએ નહીં.

વિદ્યાર્થીઓ કે જેમિે SAT નનબંધ પૂિ્ણ કરી લીધો છે , તેમને તમયારયા પ્રોકટર કહેશે:
ઉપરાંત, તમને નિબંધ ઑનલાઇન ઉપલબ્ધ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી આજના નિબંધનાં પ્રશ્નને કોઈ સાથે શેર કરવાની
અથવા ચર્ચા કરવાની પરવાનગી નથી.

જો વિદ્યાર્થીઓને તેમની માલસામગ્રી એકત્રિત કરવાની જરૂર હોય, તો તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
આ ટેસ્ટનું વ્યવસ્થાપન હવે પૂર્ણ થઈ ગયું છે . જેવા જ તમે છોડવા માટે તૈયાર થાઓ, કૃ પા કરીને અહીં આવો અને
તમારા વ્યક્તિગત માલસામાનને પુનર્પ્રાપ્ત કરો જે મેં તમારી પાસેથી અગાઉ લીધો હતો. એકવાર તમે તમારો બધો
માલસામાન લઈ લો તે પછી તમે શાંતિપૂર્વક રૂમથી બહાર જઈ શકો છો. કૃ પા કરીને ધ્યાનમાં રાખો કે અન્ય રૂમમાં
વિદ્યાર્થીઓ હજી પણ ટેસ્ટ આપી રહ્યાં છે . ફરી અભિનંદન અને તમારી સહભાગિતા અને તમારા તમામ સખત
પરિશ્રમ બદલ આભાર.

જો વિદ્યાર્થીઓ પાસે તેમની તમામ માલસામગ્રી હોય, તો તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
આ ટેસ્ટનું વ્યવસ્થાપન હવે પૂર્ણ થઈ ગયું છે . તમારો માલસામાન એકત્રિત કરો અને શાંતિપૂર્વક રૂમથી બહાર જાઓ.
કૃ પા કરીને ધ્યાનમાં રાખો કે અન્ય રૂમમાં વિદ્યાર્થીઓ હજી પણ ટેસ્ટ આપી રહ્યાં છે . ફરી અભિનંદન અને તમારી
સહભાગિતા અને તમારા તમામ સખત પરિશ્રમ બદલ આભાર.
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