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િવદ્યા મ્ટ�ની ન�ધ 
• નીચે આપેલ એ � �પુરવ્ઇઝર મોટ�યી વ્ચ્શે તે �દશ્િનદ�શો તેમ જ તમ્ર� ટ�સટ �કુમ્ન્્ લે�ખત �દશ્િનદ�શોનો અરવુ્દ છે. 

આ અરવુ્�દત �દશ્િનદ�શો કદ્ચ તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર મોટ�યી વ્ચે્ છે તેરુ ્શબદશશ અરવુ્દ નહ� હોય; તેમ છત્,્ પસરતુ 

મ્�હતી સમ્ન છે. તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર દ્ર્ � વચ્્ઈ ર�ુ ્છે તેન્ િવશે જો કોઈ પ્ હોય, તો �ૃપ્ કર�ને તમ્રો હ્ય �ચો કરો. 

• તમે સમગ ટ��સટટગ સમય દરિમય્ન આ દસત્વેજને તમ્ર્ ડ�સક પર ર્ખી શકો છો, પર્ર ુટ��સટટગ પછ� �પુરવ્ઇઝરને તે પરત 

કરવો આવશયક છે. 

• તમે સ �્ચ પેપર મ્ટ� આ દસત્વેજનો ઉપયોગ કર� શકશો નહ�. 

• િવિવધ સમયે, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર ઉ�ચત હોય તય્ર� િવભ્ગમ્ ્બ્ક� રહ�લ સમય, તેમ જ િવર્મની ઘોષણ્ કરશે. જો તમે 

કોઈ મ�ૂ્ર સય્ન વડ� ટ��સટટગ કર� રહ્ ્હોવ, તો આ ઘોષણ્ઓ આ અરવુ્�દત દસત્વેજમ્ ્�ચૂીબદ સમય અને િવર્મોયી 

અલગ હોઈ શક� છે. �ૃપ્ કર�ને તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર દ્ર્ ઘોષણ્ઓ ધય્ન�વૂરક વચ્્વી જોઈએ. 

• જો તમે કોઈ મ�ૂ્ર સય્ન વડ� ટ��સટટગ કર� રહ્ ્હોવ, તો તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર તમને �ગેરમ્ ્વધ્ર્ન્ �દશ્િનદ�શો આપી શક� છે. 

• ચો�સ મ્�હતી પર ધય્ન દોરવ્ મ્ટ� આ સમગ દસત્વેજમ્ ્આઇકૉેસનો ઉપયોગ કરવ્મ્ ્આવયો છે: 

 મહતવ�ણૂર મ્�હતી 

 તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર દ્ર્ બોલ્યેલ �દશ્િનદ�શો 

 તમ્ર� ટ�સટ ��ુસતક્મ્ ્મળેલ્ �દશ્િનદ�શો 
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1 મ્નક SAT �સ્કટ 

1.1 ટ�સટ શ� ય્ય તે પહ�લ્ 
તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર આ કહ�ને શ� કરશે: 

 �પુભ્ત. આ� તમે એક SAT લેવ્ જઈ રહ્ ્છો. તમે કોલેજ અને ક્ર�કદ� મ્ટ� ક�ટલ્ તૈય્ર છો તે બત્વવ્ની આ તમ્ર્ 

મ્ટ�ની એક તક છે. 

જો મ� આપેલ �ચૂન્ઓમ્ય્ી કોઈપણ િવશે તમને કોઈ પ્ો હોય, તો �ૃપ્ કર�ને �છૂો �યી કર�ને તમે તમ્�્ુ શેરે કર� રહ્ ્છો 

તેની ખ્તર� કર� શકો. જો તમે િપેટ કર�લ અરવુ્�દત �દશ્િનદ�શોનો ઉપયોગ કર� રહ્ ્હોવ, તો �ુ ્�ચૂ્ન્ઓ આ�ુ ્� ્તે સ્યે 

અરસુરવ્ મ્ટ� હવે �કુલેટ ખોલો. 

આ �મમ્,્ તમે ટ�સટ લઈ રહ્ ્હશો � મ� બોડર  પર પોસટ કર� છે. 

તે પછ� તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર તમને કહ�શે: 

 College Board ન્ િનયમો છે �ની રચન્ તમને દર�કને તમ્ર� કમત્ઓ બત્વવ્ની સમ્ન તક આપવ્ મ્ટ� કરવ્મ્ ્

આવી છે. � કોઈપણ આન્ દ્ર્ અર�ુચત લ્ભ મેળવવ્નો પય્સ કરશે તેને અમે ક્ઢ� ન્ખી�ુ ્અને College Board તેન્ 

સકોસરને અમ્ેય ેર્વશે: 

• ટ�સટ પર કોઈપણ પક્રની મદદ લેવી અયવ્ આપવી 

• ટ�સટની શ�આત પહ�લ્ ટ�સટ �કુમ્ ્જો�ુ ્

• ખોટ્ િવભ્ગ પર ક્યર કર�ુ ્અયવ્ ટ�કસટ �કુ અયવ્ જવ્બ પતકન્ અગ્ઉન્ અયવ્ ભ્િવ િવભ્ગને જો�ુ ્

• નોન-ક�લ્લેુટર િવભ્ગ દરિમય્ન ક�લ્લેુટરનો ઉપયોગ કરવો 

• સમય �રૂો યવ્ પર જવ્બો �ચ�હત કરવ્ 

• ટ�સટ દરિમય્ન અયવ્ તે પછ� ટ�સટ પ્ો અયવ્ જવ્બો કોઈની પણ સ્યે શેર કરવ્ 

• ટ��સટટગ દરિમય્ન અયવ્ િવર્મમ્ ્ફોન સ�હત કોઈપણ અન્િધ�ૃત ટ��સટટગ સહ્યક સ્ધનોનો ઉપયોગ કરવો 

• અેય કોઈ વય�કત મ્ટ� ટ�સટ લેવ્નો પય્સ કરવ્નો 

તમને આ મ્ટ� પણ ક્ઢ� ન્ખવ્મ્ ્આવી શક� છે: 

• ટ��સટટગ દરિમય્ન ખ્�ુ ્અયવ્ પી�ુ ્(િસવ્ય ક� એક �િુવધ્ તર�ક� આની મ�ૂ્ર� આપવ્મ્ ્આવી હોય—

અેયય્, ફકત િવર્મ દરિમય્મ જ ખ્વ્ અને પીવ્ની અરમુિત છે) 

• અેય િવદ્યાઓને િવચ�લત કરવ્ અયવ્ કોઈપણ પક્ર� િવકેપ પ્ડવ્ને ક્રણે 

• િવર્મ દરિમય્ન તમ્ર્ લૉકર પર જ�ુ ્અયવ્ �બ�લડટગ છોડવી 

તમ્ર� પ્સે ટ�સટ �દવસની ફ�રય્દ ન�ધ્વવ્ મ્ટ� ટ�સટની સમ્�કતયી અેવ્�ડય્ન્ 4ય્ �દવસયી ર્તન્ 11:59 ઇસટનર 

સમય �ધુીનો સમય હશે. જો તમને કોઈપણ વતરન �ચ�ત્ની બ્બત હોય એ�ુ ્દ�ખ્ય, તો �ૃપ્ કર�ને ટ�સટ �પુરવ્ઇઝરને ��ૂચત 

કરો � તમને College Board નો સપ્કર  ક�વી ર�તે કરવો તે સમ�વશે. �ુ ્કોઈ પ્ો છે? 
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જો તમ્ર� શ્ળ્ િવદ્યાઓન્ ્વય�કતગત મ્લસ્મ્નને એકિતત કર� છે, તો તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 આ સમયયી તમ્ર� તમ્મ ફોન અયવ્ કોઈપણ અેય ઇલેક્ોિનક ઉપકરણો બધ્ કરવ્ જોઈએ. જો કોઈની પ્સે હર પણ 

કોઈપણ પક્રરુ ્ઇલેક્ોિનક ઉપકરણ હોય, તો �ૃપ્ કર�ને એલ્મર અકમ કરો, તેને બધ્ કરો અને હમણ્ ્મને પરત કરો 

તય્ તે તમને ટ�સટન્ �તે પરત કરવ્મ્ ્આવશે. 

જો તમ્ર� શ્ળ્ િવદ્યાઓન્ ્વય�કતગત મ્લસ્મ્નને એકિતત કરતી નયી, તો તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 આ સમયે, જો તમ્ર� પ્સે ફોન અયવ્ અેય કોઈપણ ઇલેક્ોિનક ઉપકરણ તમ્ર્ કબ�મ્ ્હોય, તો તમ્ર� તેન્ એલ્મર 

અકમ કરવ્, �ણૂરપણે તેને બધ્ કરવ્ અને ટ�સટ �ણૂર ય્ય તય્ ્�ધુી તેને �ૂર ર્ખવ્ આવશયક છે. કોઈપણ ઇલેક્ોિનક 

ઉપકરણ ક� � બધ્ નયી અને �ૂર �કૂ્�ુ ્નયી તે એકિતત કરવ્મ્ ્આવી શક� છે અને તેની સ્મગીને �ણૂર તપ્સન્ ્એક 

ભ્ગ તર�ક� તપ્સવ્મ્ ્આવી શક� છે. 

તે પછ� તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર તમને કહ�શે: 

 હવે અમે ટ�સટ શ� કરવ્ની તૈય્ર� કર�એ છ�એ. 

• તમ્ર� પે�ેસલ અને સવીક્ર યોગય ક�લ્લેુટર િસવ્ય તમ્ર� ડ�સક પરયી દર�ક વસર ુ�ૂર કરો. 

• જો તમે બેકઅપ ક�લ્લેુટર અયવ્ બેટર� લ્વય્ ્હોવ, તો તેમને તમ્ર્ ડ�સકની નીચે ફલોર પર ર્ખો. 

• કોઈપણ પ્ણીની બોટલ અયવ્ ન્સતો તમ્ર� ડ�સકની નીચે ર્ખો. તમ્મ બૅગસ બધ્ કરો અને તેમને ટ�સટ �રૂો 

યઈ �ય્ તય્ ્�ધુી તમ્ર્ ડ�સકની નીચે ર્ખો. 

�ય્ર� તમ્મ િવદ્યાઓ તૈય્ર હોય, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 હવે �ુ ્યોડો સમય લઈશ, આસપ્સ જોવ્ અને ખ્તર� કરવ્ ક� તમે મ્ેય ક�લ્લેુટરનો જ ઉપયોગ કર� રહ્ ્છો. 

તે પછ� તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર તમને કહ�શે: 

 તમે કોઈપણ સમયે ક�લ્લેુટરોની આપ-લે અયવ્ અદલ્બદલી કરશો નહ�. હવે તમ્�્ુ ક�લ્લેુટર તમ્ર� ડ�સકની નીચે 

ર્ખો. તમને પછ�ન્ િવભ્ગ �ધુી તેની જ�ર પડશે નહ�. 

1.2 જવ્બ પતકન્ િવતરણ દરિમય્ન 
જવ્બ પતકો િવતર�ત કય ર્ પછ�, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 આ જવ્બ પતક છે �નો તમે ટ�સટ પરન્ તમ્ર્ જવ્બોને �ચ�હત કરવ્ મ્ટ� ઉપયોગ કરશો. �ૃપ્ કર�ને તપ્સો અને 

ખ્તર� કરો ક� જવ્બ પતક પર તમ્�્ુ સ્� ુક્રનૂી ન્મ દ�ખ્ય છે. જો તમ્ર� પ્સે ખો�ુ જવ્બ પતક હોય તો તમ્રો 

હ્ય �ચો કરો. 

જો દર�ક� આવશયક ફ�લ્સ �ણૂર કર� લીધ્ હોય, તો તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર "ટ�સટ �કુ િવતરણ દરિમય્ન" પર આગળ વધશે. જો તમને 

અયવ્ અેય િવદ્યાઓને જવ્બ પતક પરની જ�ર� ફ�લ્સ ભરવ્ની જ�ર હોય તો, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 હવે તમ્�્ુ ��ુૂ ક્રનૂી ન્મ બૉકસ 1 મ્ ્ભરો. જો તમ્ર્ જવ્બ પતકમ્ ્લેબલ હોય, તો �ૃપ્ કર�ને તપ્સો ક� તમ્�્ુ 

લેબલ તમ્�્ુ સ્� ુક્રનૂી ન્મ બત્વે છે. જો તમને કોઈ �લૂો દ�ખ્ય, તો તમ્રો હ્ય �ચો કરો અને �ુ ્તમને બદલીને 

એક જવ્બ પતક આપીશ. 
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બૉકસેસ 2 અને 3 મ્ટ�, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 બૉકસ 2 શોધો. જો તમે આ શ્ળ્મ્ ્હ્જર� આપત્ નયી તો તમ્રો હ્ય �ચો કરો અને �ુ ્તમ્ર� પ્સે આવીને આ પ્નો 

જવ્બ આપવ્મ્ ્તમ્ર� મદદ કર�શ. બ્ક� દર�કજણ, "હ્" મ્ટ�ન્ ્બબલને ભરો અને તે પછ� આપણી શ્ળ્રુ ્ન્મ, 

શહ�ર અને ર્�ય લખો. તમે દ�શની લ્ઇન ખ્લી છોડ� શકો છો. �ય્ર� તમે �ણૂર કર� લો તય્ર� �ુઓ. 

બૉકસ 3 મ્,્ આપણો 6-�કનો સ�ૂલ કોડ __________ લખો અને સબ્િ્ધત બબલસ ભરો. �ય્ર� તમે �ણૂર કર� લો તય્ર� �ુઓ. 

જો તમે હોમસ�લૂન્ હોવ, તો તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર તમને "ન્, �ુ ્હોમસ�લૂયી �"્ મ્ટ�ર ુ ્બબલ ભરવ્ અને બૉકસ 3 મ્ ્"970000" 

દ્ખલ કરવ્રુ ્કહ�શે. 

બૉકસ 4 મ્ટ�, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 બૉકસ 4, "વૈક�લપક કોડ" મ્ ્�ચહ કરશો નહ�. 

બૉકસ 5 મ્ટ�, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 તમ્ર� જેમ ત્ર�ખન્ ્તમ્મ 3 ભ્ગ ભરો. કોઈપણ 2-�કન્ ફ�લડ 0 યી શ� કરવ્ની જ�ર હશે જો નબ્ર 10 કરત્ ઓછો 

હોય. તમ્ર્ જેમ વષરન્ ્પયમ 2 �ક મ્ટ�ન્ બબલ ખ્તર��વૂરક સ્મેલ કરો. જો તમને કોઈ પ્ો હોય તો તમ્રો હ્ય 

�ચો કરો. 

બૉકસેસ 6–10 મ્ટ�, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 �રૃે 2 પર �ઓ અને બૉકસ 6 યી 9 �ધુીમ્ ્તમ્�્ુ સરન્�ુ ્ભરો. બૉકસ 10 ને ખ્લી છોડો. જો તમને કોઈ પ્ો હોય તો 

તમ્રો હ્ય �ચો કરો. �ય્ર� તમે �ણૂર કર� લો તય્ર� �ુઓ. 

બૉકસ 12 મ્ટ�, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 �રૃે 2 પર �ઓ (અયવ્ મોટ્-બલૉકન્ જવ્બ પતક પર �રૃે 5 પર). બૉકસ 12 મ્ ્તમ્ર� વતરમ્ન ગેડ મ્ટ�ન્ બબલને 

ભરો. 

બૉકસ 15 મ્ટ�, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 �રૃે 3 પર બૉકસ 15 �ુઓ (અયવ્ મોટ્-બલૉકન્ જવ્બ પતક પર �રૃે 6). બૉકસ 15 મ્ ્યોગય બબલને �ચ�હત કરો. 

બૉકસ 23 મ્ટ�, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 હવે બૉકસ 23 પર �ઓ. બૉકસ 23 મ્ ્"િવદ્યાનો ID નબ્ર" લેબલ વ્ળ્ બબલને ભરો અને તે પછ� ડ્બી બ્�ુન્ ્પયમ 

કૉલમયી શ� કર�ને તમ્રો ર્�ય િન�દ�રટ િવદ્યા ID નબ્ર લખો અને બબલમ્ ્ભરો. તમે તમ્રો િવદ્યા ID નબ્ર 

લેબલન્ ્ઉપરન્ ્ડ્બ્ �ણૂ્મ્ ્મેળવી શકો છો. જો તમ્ર્ ID નબ્રમ્ ્અકરો હોય, તો તેમને છોડ� દો અને ફકત 

સખ્ય્ઓ દ્ખલ કરો. જો તમે તમ્રો િવદ્યા ID નબ્ર �ણત્ નયી તો તમ્રો હ્ય �ચો કરો. �ય્ર� તમે �ણૂર કર� લો 

તય્ર� �ુઓ. 
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1.3 ટ�સટ �કુ િવતરણ દરિમય્ન 
�ય્ર� તમ્મ િવદ્યાઓ તૈય્ર હોય, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 હવે �ુ ્તમ્ર� ટ�સટ �કુસ િવતર�ત કર�શ. �ય્ ્�ધુી �ુ ્ક�ુ ્નહ� તય્ ્�ધુી તેને ખોલશો નહ�. 

ફટ્ કવરન્ ્ભ્ષ્ત્ર મ્ટ� આ િવભ્ગન્ ્�તે "ફટ્ કવરન્ �દશ્િનદ�શો" �ુઓ. 

તે પછ� તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર તમને કહ�શે: 

 મ� બોડર પર ��ૂચબદ કર�લ SAT ન્ સસ્કરણ—SAT અયવ્ િનબધ્ સ્યે SAT મ્ટ�ન્ ્જ બને્ જવ્બ પતક અને ટ�સટ �કુ છે તે 

જોવ્ મ્ટ� તપ્સો. 

�ય્ર� તમે ટ�સટ �કુ મેળવો, તય્ર� તેને ફ�રવો અને પ્છલ્ કવરને વ્ચ્ો. તેમ્ ્સમય, જવ્બો �ચ�હત કરવ્ અને સકો�ર�ગ 

િવશેની મહતવ�ણૂર મ્�હતી છે. 

તે પછ� તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર તમને કહ�શે: 

 તમે વ્ચ્વ્રુ ્�ણૂર કર� લો તે પછ� �ૃપ્ કર�ને અહ� �ુઓ. 

તમે હમણ્ ્� વ્ચ્�ુ ્તેન્ િવશે કોઈ પ્ો છે? 

તમ્મ પ્ોન્ જવ્બ અપ્ય્ પછ�, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 તમ્ર્ ટ�સટનો સકોર કરવ્ મ્ટ� નીચેની �ચૂન્ઓ મહતવ�ણૂર છે. જો તમે મ્ર્ �દશ્િનદ�શોરુ ્ચો�સ અરસુરણ કરત્ 

નયી, તો તમે સકોર પ્કત કર� શકશો નહ�. ધય્ન�વૂરક સ્ભ્ળો. 

તમે નબ્ર 2 પે�ેસલનો ઉપયોગ કર� રહ્ ્હોવ્ની તય્ તમે જવ્બ પતક પર બધ્ બબલને ઘ્ટ� ર�તે અને �ણૂરપણે ભય ર્ 

હોવ્ની ખ્તર� કરો. જો તમે તમ્રો જવ્બ બદલો છો, તો તેને �ણૂરપણે � ૂસ્ી દ�શો. �ટ્છવ્ય્ �ચહો કરવ્રુ ્ટ્ળો અને સ �્ચ 

ક્યર મ્ટ� જવ્બ પતકનો ઉપયોગ કરશો નહ�. 

જો તમે મોટ્-બલોકવ્ા્ જવ્બ પતક વ્પર� રહ્ ્હોવ, તો તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 જો તમે મોટ્-બલોકવ્ળ્ જવ્બ પતકનો ઉપયોગ કર� રહ્ ્હોવ, તો તમ્ર્ જવ્બ પતકને �્ ્અને ક�વી ર�તે �ચ�હત કર�ુ ્

તે િવશે જવ્બ પતકન્ ્આગળન્ ્ભ્ગ પરની �ચૂન્ઓ પણ વ્ચ્ો. તમે બબલસમ્ ્ભરવ્ને બદલે દર�ક સબ્િ્ધત ચોરસમ્ ્

"X" �ચ�હત કરશો અને �રૃે નબ્ર �ુ ્ઘોષણ્ ક�્ુ � ્તેન્યી અલગ હશે. 

પ્છળન્ કવરન્ ભ્ષ્ત્ર મ્ટ� આ િવભ્ગન્ ્�તે "બેક કવર �દશ્િનદ�શો" �ુઓ. 

�ય્ર� તમ્મ િવદ્યાઓ તૈય્ર હોય, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 તમ્ર� ટ�સટ �કુની પ્છળ, તમ્ર� અટક, તમ્�ુ ન્મ અને િપત્/પિતરુ ્ન્મ લખો. 

તે પછ� આ શ્ળ્નો કોડ નબ્ર, શ્ળ્રુ ્ન્મ અને આ �મનો નબ્ર (અયવ્ ન્મ) લખો. 
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ફોમર કોડ ફ�લડ મ્ટ�, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર તમને કહ�શે: 

 તમ્ર� ટ�સટ �કુન્ પ્છળન્ ્કવર પર, "44-ફોમર કોડ" લેબલવ્ા્ બૉકસ �ુઓ. તમ્ર્ જવ્બ પતકન્ ્બૉકસ 44 પર, 

તમ્ર� ટ�સટની પ્છળ બત્વેલ ચો�સ અકરો અને નબ્રોની કૉિપ કરો અને બબલસમ્ ્ભરો. 

ટ�સટ ID ફ�લડ મ્ટ�, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 હવે "45-ટ�સટ ID" લેબલવ્ા્ બૉકસ �ુઓ. બૉકસ 45 મ્ ્તમ્ર્ જવ્બ પતક પરન્ ્નબ્રને કૉિપ કરો. 

ટ�સટ �કુ ્મ્ક્ નબ્ર ફ�લડ મ્ટ�, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 તમ્ર� ટ�સટ �કુન્ ્ફ્ટ કવર પર �ુઓ. ટ�સટ �કુન્ ઉપરન્ ્જમણી બ્�ુન્ ્�ણૂ્મ્ ્"ટ�સટ �કુ ્મ્ક્ નબ્ર" લેબલ કર�લ 

નબ્ર શોધો અને તેને તમ્ર્ જવ્બ પતક પર બૉકસ 46 મ્ ્દ્ખલ કરો. સબ્િ્ધત બબલસ ભરો. 

તમ્મ િવદ્યાઓને, �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 ફોમર કોડ, ટ�સટ ID અને ટ�સટ �કુ ્મ્ક્ નબ્ર ફ�લ્સ બર્બર �ણૂર યય્ છે ક� નહ� તેની ખ્તર� કરવ્ એક કણ લો. તમે તમ્ર્ 

જવ્બ પતક પર યોગય કો્સ દ્ખલ કરો એ �બૂ અગતયરુ ્છે. અેયય્, તમે સકોર પ્કત કર� શકશો નહ�. 

ટ��સટટગ �મ કોડ મ્ટ�, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ� શક� છે: 

 તમ્ર્ જવ્બ પતક પરન્ ્બૉકસ 47 મ્,્ મ� તમ્ર્ મ્ટ� પોસટ કર�લ 3-�કનો ટ��સટટગ �મ કોડ ભરો. 

અયવ્ 

ટ��સટટગ �મ કોડ મ્ટ�, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ� શક� છે: 

 તમ્ર્ જવ્બ પતક પરન્ ્બૉકસ 47 ને ખ્લી છોડો. 

િસવ્ય ક� તમે ર્�ય-અરમુત �િુવધ્ઓ સ્યે ટ��સટટગ કર� રહ્ ્હોવ, તો તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 હવે આ મહતવ�ણૂર મ્�હતી સ્ભ્ળો. જો તમે છોડો તે પહ�લ્ તમ્ર્ સકોરને રદ કરવ્ મ્ગ્ત્ હોવ, તો ટ�સટ સકોર રદ 

કરવ્ની િવનત્ી કરવ્ન્ ્ફોમર મ્ટ� મને �છૂો, � તમ્ર� �મ છોડત્ પહ�લ્ ્�ણૂર કર�ુ ્આવશયક છે. તમ્ર્ સકોરને પછ�યી 

રદ કરવ્ મ્ટ�, તમ્ર� College Board ને આજયી અેવ્�ડય્ન્ ્4ય્ �દવસયી ઇસટનર સમય ર્તન્ 11:59 પહ�લ્ 

�લ�ખતમ્ ્��ૂચત કર�ુ ્આવશયક છે. 

ઓવરન્ઇટ મેલ અયવ્ ફ�કસ દ્ર્ તમ્ર� સહ� કર�લ રદ�કરણ િવનત્ી મોકલો. તમે તમ્ર્ સકોસરને ઈમેલ સદ્�શ અયવ્ ફોન 

કૉલ વડ� રદ કર� શકત્ નયી. 

જો તમે તમ્રો સકોર રદ કરો છો, તો પણ તે ર્�ય અને રલલ્ને મોકલવ્મ્ ્આવશે અને તમ્ર� શ્ળ્ દ્ર્ ઍકસેિસબલ રહ�શે, 

પર્ર ુતે તમ્ર� પસદ્ કર�લ કૉલેરસ અયવ્ સકોલરિશપ સસ્ય્ઓને મોકલવ્મ્ ્ક� College Board ન્ �રપો�ટ�ગ િસસટમ પર 

ઉપલબધ કર્વવ્મ્ ્આવશે નહ�. 

તમ્મ િવદ્યાઓને, �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 જો તમે સમય �રૂો યવ્ની પહ�લ્ ્સમ્કત કર� લો છો, તો તમે આ િવભ્ગન્ તમ્ર્ ક્યરને તપ્સી શકો છો, પર્ર ુતમે 

કોઈપણ અેય િવભ્ગ પર જઈ શકત્ ્નયી. તમે સ �્ચ ક્યર મ્ટ� ટ�સટ �કુનો ઉપયોગ કર� શકો છો, પર્ર ુતમ્ર� તમ્ર્ 
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જવ્બો જવ્બ પતક પર �ચ�હત કરવ્ આવશયક છે િસવ્ય ક� તમને તમ્ર� ટ�સત �કુમ્ ્�ચ�હત કરવ્ની મ�ૂ્ર� અપ્ઈ 

હોય. સમય કૉલ કરવ્મ્ ્આવય્ પછ�, તમે તમ્ર્ જવ્બોને ટ�સટ �કુમ્ય્ી તમ્ર્ જવ્બ પતકમ્ ્સય્ન્ત્�રત કર� 

શકશો અયવ્ ખ્લી બબલસ ભર� શકશો નહ�. 

ટ�સટ દરિમય્ન, તમ્ર્ જવ્બ પતક અને ટ�સટ �કુને તમ્ર� ડ�સકન્ મધયમ્ ્સીધ્ ર્ખો. જો તમને તમ્ર્ જવ્બ પતક 

અયવ્ ટ�સટ �કુ સ્યે ક્ઈક ખો�ુ દ�ખ્ય, �મ ક� �રૃે �ટૂર ુ ્હોય અયવ્ જો તમને સમ�ય ક� તમે તમ્ર્ જવ્બ પતકન્ ્ખોટ્ 

િવભ્ગમ્ ્જવ્બો લખી રહ્ ્છો, તો તમ્રો હ્ય �ચો કરો. 

છેવટ�, જવ્બ પતકો અને ટ�સટ �કુસ ટ��સટટગ �મમ્ય્ી �્ર�ય �ૂર યવ્ જોઈએ નહ�. 

તમ્ર� પગિત તપ્સવ્ મ્ટ� �ુ ્સમગ �મમ્ ્ફર�શ. �ુ ્પણ ટ�સટ મ્ટ� આિધક્ર�ક સમય ર્ખીશ. તમ્ર� પ્સે ટ�સટ દરિમય્ન 

િવર્મો હશે �ય્ર� તમે આ �મ છોડ�ને ન્સતો કરવ્ અયવ્ િવશ્મખડ્નો ઉપયોગ કરવ્ જઈ શકો છો. 

ય્દ ર્ખો ક� ટ�સટ સમ્કત યય્ પછ�, �ય્ ્�ધુી �ુ ્ન ક�ુ ્તય્ ્�ધુી કોઈ �મ છોડશે નહ�. જો ટ��સટટગ પ�્ય્ િવશે તમને કોઈ પ્ો 

હોય તો �ૃપ્ કર�ને હમણ્ ્�છૂો. ટ�સટન્ ્સમય િવભ્ગો દરિમય્ન �ુ ્પ્ોન્ જવ્બ આપી શક�શ નહ�. 
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1.3.1 ફટ્ કવરન્ ્�દશ્િનદ�શો 

 નીચે આપેલ તમ્ર� ટ�સટ �કુન્ ્ફટ્ કવરરુ ્ભ્ષ્ત્ર છે. 

મહતવવ ૂૂ ણ �રમાઇન્ડણ 
 
1. ટ�સટ મ્ટ� નબ્ર 2 પે�ેસલ આવશયક છે. મેક�િનકલ 

પે�ેસલ અયવ્ પેનનો ઉપયોગ કરશો નહ�. 
 

2. કોઈપણ પ્ો કોઈપણની સ્યે શેર કરવ્ એ 

ટ�સટ �રુક્ અને િનરપકત્ નીિતઓરુ ્

ઉલલઘ્ન છે અને તમ્રો સકોર રદ યવ્મ્ ્

પ�રણમી શક� છે. 
 
આ ટ�સટ �કુ �મમ્ય્ી લેવ્વી જોઈએ નહ�. આ ટ�સટ �કુન્ કોઈપણ ભ્ગરુ ્અન્િધ�ૃત �નુ�તપ્દન અયવ્ ઉપયોગ પિતબિ્ધત છે. 
 
© 2018 College Board. College Board અન ેએકોનર લૉગો એ College Board ન્ ન�ધ્યેલ �્ડમ્કસર છે.  
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1.3.2 પ્છલ્ કવરન્ ્�દશ્િનદ�શો 

 નીચે આપેલ અરવુ્દ એ તમ્ર� કસોટ� ��ુસતક્ન્ પ્છળન્ કવરરુ ્અરવુ્દ છે. �ય્ર� �ચૂન્ આપવ્મ્ ્આવે, તય્ર� તમ્ર� કસોટ� 

��ુસતક્ અયવ્ જવ્બની શીટ પર લખ�ુ ્જોઈએ, ન ક� અરવુ્દન્ આ દસત્વેજ પર. 

તમા�ંુ નામ (�ગ્રમા)ં _______________________________________________________________________________________ 

 છેલલ્ ્ પયમ મધય 

શાળા ____________________________________________________________________________________________________ 

 નબ્ર શ્ળ્રુ ્ન્મ  �મ નબ્ર 

SAT 
 

ડામાનય િનદ�શો 
− તમે એક સમયે ફકત એક જ િવભ્ગ પર ક્યર કર� શકો છો. 

− જો તમે કોઈ અરભુ્ગને સમય �રૂો યવ્ની પહ�લ્ ્સમ્કત 

કર� લો, તો તે િવભ્ગ પરન્ તમ્ર્ ક્યરને તપ્સો. તમે 

કોઈપણ અેય િવભ્ગ પર જઈ શકત્ ્નયી. 
 

જવાબોન્ �ચ�હત કરવા 
– તમ્ર� જવ્બની શીટને ે�કયી �ચ�હત કરવ્ની ખ્તર� કરો. 

 
– તમ્ર� ન.્ 2 પે�ેસલનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. 

– દર�ક પ્ મ્ટ� ફકત એક જવ્બને ધય્નયી �ચ�હત કરો. 

– તમે બધ્ બબલને ઘ્ટ� ર�તે અને �ણૂરપણે ભય ર્ હોવ્ની ખ્તર� કરો. 

– તમ્ર� જવ્બની શીટ પર કોઈપણ પક્રન્ િનશ્ન ન કરવ્. 

– જો તમે � ૂસ્ી ન્ખો છો, તો તે �રૂ� ર�તે કરો. અ�રૂ� � ૂસે્લ 

વસરઓુને ઇ�ચછત જવ્બ તર�ક� સકોર કરવ્મ્ ્આવી શક� છે. 

– પ્ નબ્રને અર�ુપ જ જવ્બ પ�્કતઓનો ઉપયોગ કરો. 

 
તમાર� કડોટ� વ�ુસતકાનો ઉપયોગ કરવો 
− તમે રફ ક્યર મ્ટ� કસોટ� ��ુસતક્નો ઉપયોગ કર� શકો છો, પર્ર ુ

તમે તમ્ર� કસોટ� ��ુસતક્મ્ ્� ક્ઈપણ લખો છો તેન્ તમને કોઈ 

મ્કર  મળશે નહ�. 

− સમય �રૂો યઈ ગય્ ્પછ�, તમે તમ્ર� કસોટ� ��ુસતક્મ્ય્ી તમ્ર� 

જવ્બની શીટમ્ ્જવ્બો ઉત્ર� ક� વરુરળોને ભર� શકશો નહ�. 

− તમે આ ��ુસતક્મ્ય્ી �રૃેો અયવ્ �રૃેન્ ભ્ગોને ફોલડ અયવ્ 

�ૂર કર� શકત્ ્નયી અયવ્ પર�ક્ ખડ્મ્ય્ી ��ુસતક્ અયવ્ 

જવ્બની શીટને બહ્ર લઈ જઈ શકત્ ્નયી. 

સકો�રરગ 

− દર�ક સ્ચ્ જવ્બ મ્ટ�, તમને એક પૉઇેટ મળે છે. 

− ખોટ્ જવ્બ આપવ્ બદલ તમે કોઈ પૉઇેટ �મુ્વશો નહ�; 

તેયી, તમ્ર� દર�ક પ્નો જવ્બ આપવ્નો પય્સ કરવો જોઈએ, 

પછ� ભલને તમે સ્ચ્ જવ્બ �ગે �િુનિ�ત ન હોવ. 

મહતવવ ૂૂ ણ 
નીચ્ના કો્ તમાર� કડોટ� વ�ુસતકા માટ� અનનય છ્. ત્મન્ તમાર� 

જવાબની શીટ પર 44 અન્ 45 બૉકડમા ંકૉિપ કરો અન્ દશાણ્યા ં

પમાૂ્ જ ડબંિંધત વ�ુણળોન્ ભરો. 
 

 
 

 

આ કસોટ� મ્ટ�ન્ આ ફકર્ઓમ્ ્સમ્વેલ િવચ્રો, �મ્ય્ી ક�ટલ્ક પક્િશત સ્મગીમ્ય્ી લેવ્મ્ ્અયવ્ અપન્વ્ય્ છે, તે જ�ર� નયી 

ક� College Board ન્ મત્વયોને ર�ૂ કર�. 
 

�યા ં�ધુી �પુરવાઇઝર તમન્ આ વ�ુસતકા ખોલવા માટ� ન કહ� તયા ં�ધુી તમાર� આ વ�ુસતકા ખોલવી નહ�. 
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1.4 િવભ્ગ 1: વ્ચ્ન કસોટ� 

 િવભ્ગ 1 મ્ટ�નો મ્નક સમય 65 િમિનટ છે, �મ્ ્િવભ્ગન્ �તે 10-િમિનટનો િવર્મ છે. જો તમે મ�ૂ્ર સય્ન પર કસોટ� આપી રહ્ ્

હોવ, તો તમ્રો સમય અને િવર્મ અલગ હોઈ શક� છે. �ૃપ્ કર�ને તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર દ્ર્ ઘોષણ્ઓ ધય્ન�વૂરક વચ્્વી જોઈએ.  

કસોટ� ��ુસતક્ન્ િનદ�શોરુ ્અરવુ્દ અરવુ્�દત બોલ્યેલ્ િનદ�શો પમ્ણે દ�ખ્ય છે. 

�ય્ર� તમ્મ િવદ્યાઓ તૈય્ર હોય, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 એકવ્ર શ� કર� લેવ્ પર, તમ્ર� પ્સે િવભ્ગ 1, વ્ચ્ન કસોટ� પર ક્મ કરવ્ મ્ટ� 65 િમિનટનો સમય હશે. આ િવભ્ગ 

સમ્કત યઈ જવ્ પર અમે ન્નો િવર્મ લઈ�ુ.્ �ૃપ્ કર�ને તમ્ર્ ક�લ્લેુટરને તમ્ર્ ડ�સકની નીચે ર્ખો; આ િવભ્ગ 

મ્ટ� તમને તેની જ�ર પડશે નહ�. 

તમે નબ્ર 2 પ�િસલનો ઉપયોગ કર� રહ્ ્હોવ્ની તય્ તમે બધ્ બબલને ઘ્ટ� ર�તે અને �ણૂરપણે ભય ર્ હોવ્ની ખ્તર� કરો. જો 

તમે તમ્રો જવ્બ બદલો છો, તો તેને �ણૂરપણે � ૂસ્ી દ�શો. જો તમે સમય �રૂો યવ્ની પહ�લ્ ્સમ્કત કર� લો છો, તો તમે આ 

િવભ્ગન્ તમ્ર્ ક્યરને તપ્સી શકો છો, પર્ર ુતમે કોઈપણ અેય િવભ્ગ પર જઈ શકત્ ્નયી. 

ય્દ ર્ખો ક� તમને યોગય જવ્બો મ્ટ� પૉઇેટ પ્કત ય્ય છે, પર્ર ુતમે ખોટ્ જવ્બો મ્ટ� પૉઇેટ �મુ્વત્ ્નયી. તેનો અયર 

એ ક� તમ્ર� દર�ક પ્નો જવ્બ આપવ્નો પય્સ કરવો જોઈએ, પછ� ભલે તમે સ્ચ્ જવ્બ �ગે �િુનિ�ત ન હોવ. 

�ૃપ્ કર�ને તમ્ર્ જવ્બ પતક પર િવભ્ગ 1 �ુઓ. તમ્ર્ જવ્બોને ્મ્�્કત ખ્લી જગય્મ્ ્મ્કર  કરવ્ની ખ્તર� કરો, ક� � 

િવભ્ગ 1 મ્ ્સખ્ય્તમક કસોટ�ન્ પ્ોને અર�ુપ છે. હવે, �ૃપ્ કર� તમ્ર� ટ�સટ �કુ પર િવભ્ગ 1 ખોલો, �દશ્િનદ�શો વ્ચ્ો 

અને ક્યરની શ�આત કરો. સમય હવે શ� ય્ય છે. પર�ક્ મ્ટ� �ભેુચછ્. 

30 િમિનટ પછ�, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 આ િવભ્ગમ્ ્તમ્ર� પ્સે 35 િમિનટનો સમય બ્ક� છે. 

60 િમિનટ પછ�, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 આ િવભ્ગમ્ ્તમ્ર� પ્સે 5 િમિનટનો સમય બ્ક� છે. 

બર્બર 65 િમિનટ પછ�, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 ક્મ બધ્ કરો અને તમ્ર� પે�ેસલને નીચે �કૂ� દો. તમ્ર્ જવ્બ પતકને બધ્ કરો અને તેને તમ્ર� ટ�સટ �કુની સ્મેની 

તરફ ર્ખો. તમ્ર� ટ�સટ �કુને બધ્ કરો અને તેને તમ્ર્ ડ�સક પર છોડ� દો. હવે આપણે 10 િમિનટનો િવર્મ લઈ�ુ.્ 

જો તમે કોઈ ન્સતો લ્વય્ હોવ, તો તમે તે ફકત િન�કુત િવસત્રોમ્ ્જ ખ્ઈ શકો છો. િન�કુત િવસત્રો, હૉલવે અયવ્ 

િવશ્મખડ્ િસવ્ય અેય કોઈ સય્ને જશો નહ�. હૉલવેમ્ ્વ્ત કરશો નહ� અયવ્ કોઈપણની સ્યે ટ�સટ પ્ોની ચચ ર્ કરશો 

નહ�. અેય �મસમ્ ્પણ તે બ્બતોરુ ્ધય્ન ર્ખશો. 

અમે બર્બર 10 િમિનટમ્ ્ફર� કસોટ� શ� કર��ુ.્ 
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જો તમ્ર� શ્ળ્એ તમ્ર્ �ગત સ્મ્નનો સગ્હ કય� ન હતો, તો તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 તમે પર�ક્ દરિમય્નન્ આ િવર્મ અયવ્ અેય કોઈપણ િવર્મમ્ ્ફોન અયવ્ અેય કોઈ ઇલેક્ોિનક ઉપકરણનો 

ઉપયોગ કર� શકશો નહ�. કોઈપણ ફોન અયવ્ અેય ઉપકરણો બધ્ રહ�વ્ અને તમ્ર્ ડ�સકની નીચે �ૂર �કૂવ્ આવશયક છે. 

1.4.1 િવર્મ દરિમય્ન 

િવર્મન્ �તે, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 તમ્ર� બેેક લો. 

 

1.4.2 િવભ્ગ 1 કસોટ� ��ુસતક્ન્ િનદ�શો 

 નીચે આપેલ અરવુ્દ એ તમ્ર� કસોટ� ��ુસતક્ન્ િવભ્ગ 1 ની શ�આતમ્ ્રહ�લ િનદ�શોરુ ્અરવુ્દ છે. 

65 િમિનટ, 52 પ્ો (માનક ડમય) 
 
આ િવભાગમા ંરહ�લ પ્ોના જવાબ આપવા માટ� તમાર� જવાબ શીટના િવભાગ 1 પર �ઓ. 
 
િનદ�શો 

નીચે આપેલ દર�ક ફકરો અયવ્ ફકર્ની જોડ�ની સ્મે પ્ોન્ નબ્ર છે. દર�ક ફકરો અયવ્ ફકર્ની જોડ�ને વ્ચ્ય્ પછ�, ફકર્ અને 

ફકર્ઓમ્ ્તય્ તેની સ્યેન્ ગ્�ફકસ (�મ ક� કોરટક અયવ્ આલેખ)મ્ ્� કહ�વ્�ુ ્છે અયવ્ ��ૂચત છે તેન્ આધ્ર� દર�ક પ્નો શેરે 

જવ્બ પસદ્ કરો. 

 

1.4.3 પમ્ણીકરણ િવધ્ન 

�ય્ર� તમ્મ િવદ્યાઓ તૈય્ર હોય, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 �ય્ર� તમે તમ્�્ુ જવ્બ પતક સબિમટ કરો, તય્ર� તમે સમ્ત ય્ઓ છો ક�, કોઈપણ સજ્ોગો હ�ે ળ, કોઈપણ ટ�સટ પ્ોને 

ટ��સટટગ �મમ્ય્ી લઈ જશો, તે કોઈને પણ આપશો અયવ્ ઈમેલ, ટ�કસટ સદ્�શ અયવ્ ઇેટરનેટ સ�હત કોઈપણ મ્ધયમ 

પર્ર ુઅહ� �ધુી મય ર્�દત નહ� તેવ્ દ્ર્ કોઈની સ્યે તેમની ચચ ર્ કરશો નહ�. આ શરતો SAT સ�ૂલ ડ� સ�ુડેટ ગ્ઇડમ્ ્

અને sat.org પર ઑનલ્ઇન જણ્વવ્મ્ ્આવી છે. 

તમ્�્ુ જવ્બ પતક બહ્ર ક્ઢો, પર્ર ુતમ્ર� ટ�સટ �કુ બધ્ રહ�વ્ દો. તમ્ર્ જવ્બ પતકને પ્છળ ફ�રવો અને બૉકસ 48, 

પમ્ણીકરણ િવધ્ન �ુઓ. નીચે િનયમોનો ફકરો વ્ચ્ય્ પછ�, તમ્ર� હમે્શ્ની હસતલેખન શૈલી—િપેટ અયવ્ કિસ�વમ્ ્

સટ�ટમેેટની કૉિપ કરવી સ્�્ુ રહ�શે. તે પછ� �વી તમે આિધક્ર�ક દસત્વેજ પર કરો છો તેવી તમ્ર્ �રૂ્ ન્મયી સહ� કરો. 

તમ્ર� સહ�ની બ્�ુમ્,્ આજની ત્ર�ખ દ્ખલ કરો. �ય્ર� તમે �ણૂર કર� લો તય્ર� �ુઓ. 

 નીચે આપેલ અરવુ્દ એ તમ્ર્ જવ્બ પતકન્ બૉકસ 48 મ્ન્્ પમ્ણીકરણ સટ�ટમેેટનો છે. સટ�ટમેેટ �ગેરમ્ ્કૉિપ કરો, 

અહ� આપેલ અરવુ્દ નહ�. 

આ�, �ુ ્મ્ર્ કૉલેજન્ ્પય પર મ્�્ુ પહ�� ુપગ�ુ ્મ્�ુ્ ્�.્ �ુ ્��ુરટ ક�્ુ � ્ક� �ુ ્તે વય�કત � ્� જવ્બ પતક પર ��ૂચબદ છે અને 

ટ�સટન્ �દશ્િનદ�શોમ્ ્વણરવેલ ટ�સટ �રુક્ અને ઔ�ચતયત્ નીિતઓને અરસુરવ્ની પિતિ્ લ� �.્ 

http://sat.org/
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1.5 િવભ્ગ 2: લેખન અને ભ્ષ્ પર�ક્ 

 િવભ્ગ 2 મ્ટ�નો મ્નક સમય 35 િમિનટ છે. જો તમે મ�ૂ્ર સય્ન પર કસોટ� આપી રહ્ ્હોવ, તો તમ્રો સમય અને િવર્મ અલગ 

હોઈ શક� છે. �ૃપ્ કર�ને તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર દ્ર્ ઘોષણ્ઓ ધય્ન�વૂરક વચ્્વી જોઈએ.  

કસોટ� ��ુસતક્ન્ િનદ�શોરુ ્અરવુ્દ અરવુ્�દત બોલ્યેલ્ િનદ�શો પમ્ણે દ�ખ્ય છે. 

�ય્ર� તમ્મ િવદ્યાઓ તૈય્ર હોય, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 એકવ્ર શ� કર� લેવ્ પર, તમ્ર� પ્સે િવભ્ગ 2, લેખન અને ભ્ષ્ કસોટ� પર ક્મ કરવ્ મ્ટ� 35 િમિનટનો સમય હશે. 

જો તમે સમય �રૂો યવ્ની પહ�લ્ ્સમ્કત કર� લો છો, તો તમે આ િવભ્ગન્ તમ્ર્ ક્યરને તપ્સી શકો છો, પર્ર ુતમે 

કોઈપણ અેય િવભ્ગ પર જઈ શકત્ ્નયી. �ૃપ્ કર�ને તમ્ર્ ક�લ્લેુટરને તમ્ર્ ડ�સકની નીચે ર્ખો; આ િવભ્ગ મ્ટ� 

તમને તેની જ�ર પડશે નહ�. 

તમ્ર� જવ્બ શીટ અને કસોટ� ��ુસતક્ને તમ્ર્ ડ�સક પર ર્ખો. 

હવે તમ્ર્ જવ્બ પતક પર િવભ્ગ 2 શોધો. તમ્ર્ જવ્બોને ્મ્�્કત ખ્લી જગય્મ્ ્મ્કર  કરવ્ની ખ્તર� કરો, ક� � 

િવભ્ગ 2 મ્ ્સખ્ય્તમક કસોટ�ન્ પ્ોને અર�ુપ છે. તમ્ર� કસોટ� ��ુસતક્ને િવભ્ગ 2 પર ખોલો, િનદ�શોને વ્ચ્ો અને ક્યરની 

શ�આત કરો. સમય હવે શ� ય્ય છે. 

15 િમિનટ પછ�, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 આ િવભ્ગમ્ ્તમ્ર� પ્સે 20 િમિનટનો સમય બ્ક� છે. 

30 િમિનટ પછ�, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 આ િવભ્ગમ્ ્તમ્ર� પ્સે 5 િમિનટનો સમય બ્ક� છે. 

બર્બર 35 િમિનટ પછ�, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 ક્મ બધ્ કરો અને તમ્ર� પે�ેસલને નીચે �કૂ� દો. 

તમ્ર્ જવ્બ પતકને તમ્ર� ટ�સટ �કુમ્ ્તે �રૃે પર ર્ખો �ય્ ્તમે ક્મ કરવ્રુ ્બધ્ ક�ુ� છે. તમ્ર� ટ�સટ �કુ બધ્ કરો. 
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1.5.1 િવભ્ગ 2 કસોટ� ��ુસતક્ન્ િનદ�શો 

 નીચે આપેલ અરવુ્દ એ તમ્ર� કસોટ� ��ુસતક્ન્ િવભ્ગ 2 ની શ�આતમ્ ્રહ�લ િનદ�શોરુ ્અરવુ્દ છે. 

35 િમિનટ, 44 પ્ો (માનક ડમય) 
 
આ િવભાગમા ંરહ�લ પ્ોના જવાબ આપવા માટ� તમાર� જવાબ શીટના િવભાગ 2 પર �ઓ. 
 
િનદ�શો 

નીચેન્ દર�ક ફકર્ની સ્મે પ્ોનો નબ્ર છે. ક�ટલ્ક પ્ો મ્ટ�, તમે િવચ્રોની અ�ભવય�કતને બહ�તર બન્વવ્ મ્ટ� ફકર્મ્ ્�ધુ્રો ક�વી 

ર�તે કર� શક્ય તેને ધય્નમ્ ્ર્ખશો. અેય પ્ો મ્ટ�, તમે વ્� રચન્, ઉપયોગ અયવ્ િવર્મ�ચહોમ્ ્�લૂોને ે�ક કરવ્ મ્ટ� ફકર્ને 

ક�વી ર�તે સપ્્�દત કર� શક્ય તેને ધય્નમ્ ્ર્ખશો. કોઈ ફકર્ અયવ્ પ્ની સ્યે એક અયવ્ વ� ુગ્�ફકસ (�મ ક� કોરટક અયવ્ ગ્ફ) 

હોઈ શક� છે �ને તમે િનણરયોમ્ ્ફ�રફ્ર અને સપ્્દન કરવ્ મ્ટ� ધય્નમ્ ્લેશો. 
 
ક�ટલ્ક પ્ો તમને ફકર્ન્ કોઈ ર�ખ્�્કત ભ્ગ તરફ દોર� જશે. અેય પ્ો તમને ફકર્મ્ ્કોઈ સય્ન તરફ દોરશે અયવ્ તમને �રૂ્ 

ફકર્ િવશે િવચ્ર કરવ્ મ્ટ� કહ�શે. 
 
દર�ક ફકરો વ્ચ્ય્ પછ�, દર�ક પ્નો જવ્બ પસદ્ કરો ક� � ફકર્મ્ ્લેખનની �ણુવ�્ને વ� ુઅસરક્રક ર�તે બહ�તર બન્વે છે અયવ્ 

� ફકર્ને મ્નક લેખન �ગેરન્ િસદ્ત્ોને અર�ુપ બન્વે છે. ઘણ્ પ્ોમ્ ્"કોઈ ફ�રફ્ર નહ�" િવકલપ શ્મેલ નયી. જો તમને લ્ગર ુ ્

હોય ક� ફકર્ન્ સબ્િ્ધત િવભ્ગને �મ છે તેમ છોડ� દ�વો એ શેરે િવકલપ છે તો તે િવકલપ પસદ્ કરો. 

 

1.6 િવભ્ગ 3: ગ�ણતની કસોટ� – કોઈ ક�લ્લેુટર નહ� 

 િવભ્ગ 3 મ્ટ�નો મ્નક સમય 25 િમિનટ છે, �મ્ ્િવભ્ગન્ �તે 5-િમિનટનો િવર્મ છે. જો તમે મ�ૂ્ર સય્ન પર કસોટ� આપી રહ્ ્

હોવ, તો તમ્રો સમય અને િવર્મ અલગ હોઈ શક� છે. �ૃપ્ કર�ને તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર દ્ર્ ઘોષણ્ઓ ધય્ન�વૂરક વચ્્વી જોઈએ.  

કસોટ� ��ુસતક્ન્ િનદ�શોરુ ્અરવુ્દ અરવુ્�દત બોલ્યેલ્ િનદ�શો પમ્ણે દ�ખ્ય છે. 

�ય્ર� તમ્મ િવદ્યાઓ તૈય્ર હોય, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 એકવ્ર શ� કર� લેવ્ પર, તમ્ર� પ્સે િવભ્ગ 3, ગ�ણતની કસોટ� પર ક�લ્લેુટર ક્મ કરવ્ મ્ટ� 25 િમિનટનો સમય 

હશે. આ િવભ્ગ સમ્કત યઈ જવ્ પર અમે એક ન્નો િવર્મ લઈ�ુ.્ 

જો ક� આ ગ�ણતનો િવભ્ગ છે, છત્ ્તમને ટ�સટન્ ્આ ભ્ગ પર ક�લ્લેુટરનો ઉપયોગ કરવ્ની મ�ૂ્ર� નયી અને તમ્�્ુ 

ક�લ્લેુટર તમ્ર્ ડ�સકની નીચે ર્ખ�ુ ્આવશયક છે �ય્ ્�ધુી તમ્ર� પ્સે 4-ફ્કશનન્ ક�લ્લેુટરનો ઉપયોગ કરવ્ની મ્ેય 

�િુવધ્ ન હોય. 

તમ્ર� કસોટ� ��ુસતક્મ્ ્"િવદ્યા દ્ર્ અપ્યેલ્ જવ્બો" લેબલ ધર્વત્ ્પ્ોન્ તમ્ર્ જવ્બોને ક�વી ર�તે �ગડ કરવ્ તે 

મ્ટ�ન્ િનદ�શો. આ િવદ્યા-િનિમ�ત જવ્બો �ૂ્ક્ હોઈ શક� છે, પર્ર ુ4 અકર કરત્ ્મોટ્ હોઈ શકત્ ્નયી. તમ્ર્ જવ્બોને 

્મ્�્કત ખ્લી જગય્મ્ ્મ્કર  કરવ્ની ખ્તર� કરો, ક� � િવભ્ગ 3 મ્ ્સખ્ય્તમક કસોટ�ન્ પ્ોને અર�ુપ છે. 

જો તમે સમય �રૂો યવ્ની પહ�લ્ ્સમ્કત કર� લો છો, તો તમે આ િવભ્ગન્ તમ્ર્ ક્યરને તપ્સી શકો છો, પર્ર ુતમે કોઈપણ 

અેય િવભ્ગ પર જઈ શકત્ ્નયી. 
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�ૃપ્ કર�ને તમ્ર� ટ�સટ �કુ ખોલો અને તમ્ર્ જવ્બ પતકને બહ્ર ક્ઢો. તમ્ર� જવ્બ શીટ અને કસોટ� ��ુસતક્ને તમ્ર્ 

ડ�સક પર ર્ખો. તમ્ર્ જવ્બ પતક પર િવભ્ગ 3 �ુઓ. હવે, �ૃપ્ કર�ને તમ્ર� ટ�સટ �કુમ્ ્િવભ્ગ 3 પર �ઓ, �દશ્િનદ�શો 

વ્ચ્ો અને ક્યરની શ�આત કરો. સમય હવે શ� ય્ય છે. 

10 િમિનટ પછ�, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 આ િવભ્ગમ્ ્તમ્ર� પ્સે 15 િમિનટનો સમય બ્ક� છે. 

20 િમિનટ પછ�, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 આ િવભ્ગમ્ ્તમ્ર� પ્સે 5 િમિનટનો સમય બ્ક� છે. 

બર્બર 25 િમિનટ પછ�, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 ક્મ બધ્ કરો અને તમ્ર� પે�ેસલને નીચે �કૂ� દો. 

તમ્ર્ જવ્બ પતકને તમ્ર� ટ�સટ �કુમ્ ્તે �રૃે પર �કૂો �ય્ ્તમે ક્મ કરવ્રુ ્બધ્ ક�ુ� છે. તમ્ર� કસોટ� ��ુસતક્ને બધ્ કરો 

અને તેને તમ્ર્ ડ�સક પર છોડ� દો. હવે આપણે 5 િમિનટનો િવર્મ લઈ�ુ.્ જો તમે કોઈ ન્સતો લ્વય્ હોવ, તો તમે તે ફકત 

િન�કુત િવસત્રોમ્ ્જ ખ્ઈ શકો છો. પહ�લ્ની �મ, િન�કુત િવસત્રો, હૉલવે અયવ્ િવશ્િ્તખડ્ િસવ્ય �્ય્ જશો નહ�. 

હૉલવેમ્ ્વ્ત કરશો નહ� અયવ્ કોઈપણની સ્યે ટ�સટ પ્ોની ચચ ર્ કરશો નહ�. અમે બર્બર 5 િમિનટમ્ ્ફર� ટ��સટટગ શ� 

કર��ુ.્ 

1.6.1 િવર્મ દરિમય્ન 

િવર્મન્ �તે, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 તમ્ર� બેેક લો. 
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1.6.2 િવભ્ગ 3 કસોટ� ��ુસતક્ન્ િનદ�શો 

 નીચે આપેલ અરવુ્દ એ તમ્ર� કસોટ� ��ુસતક્ન્ િવભ્ગ 3 ની શ�આતમ્ ્રહ�લ િનદ�શોરુ ્અરવુ્દ છે. 

25 િમિનટ, 20 પ્ો (માનક ડમય) 
 
આ િવભાગમા ંરહ�લ પ્ોના જવાબ આપવા માટ� તમાર� જવાબ શીટના િવભાગ 3 પર �ઓ. 
 
િનદ�શો 

પ્ો 1–15 માટ�, દર�ક સમસય્ને ઉક�લો, પદ્ન કર�લ િવકલપોમ્ય્ી શેરે જવ્બ પસદ્ કરો અને તમ્ર� જવ્બ શીટ પર અર�ુપ વરુરળને 

ભરો. પ્ો 16–20 માટ�, દર�ક સમસય્ને ઉક�લો અને જવ્બ શીટ પર રહ�લ �ગડમ્ ્તમ્રો જવ્બ દ્ખલ કરો. �ગડમ્ ્તમ્ર્ જવ્બો ક�વી 

ર�તે દ્ખલ કરવ્ તે િવશે �ૃપ્ કર�ને પ્ 16 પહ�લ્ ્આપેલ્ િનદ�શોનો સદ્ભર લો. તમે સ �્ચ વકર  મ્ટ� તમ્ર� કસોટ� ��ુસતક્મ્ ્રહ�લ 

કોઈપણ ઉપલબધ જગય્નો ઉપયોગ કર� શકો છો. 
 
ન�ધ 

1. ક�લ્લેુટરન્ ઉપયોગની મ�ૂંર� નથી. 

2. ઉપયોગમ્ ્લેવ્યેલ તમ્મ ચલ અને પદ્વ�લઓ વ્સતિવક સખ્ય્ઓને ર�ૂ કર� છે �ય્ ્�ધુી અેયય્ �ચૂવેલ ન હોય. 

3. આ કસોટ�મ્ ્આપવ્મ્ ્આવેલ આ�ૃિતઓ સક�લ પર તૈય્ર કરવ્મ્ ્આવે છે �ય્ ્�ધુી અેયય્ �ચૂવેલ ન હોય. 

4. બધી આ�ૃિતઓ એક સપ્ટ� પર રહ� છે �ય્ ્�ધુી અેયય્ �ચૂવેલ ન હોય. 

5. �ય્ ્�ધુી �ચૂવવ્મ્ ્ન આવે તય્ ્�ધુી, આપેલ િવધેય f નો ડોમેન એ બધી વ્સતિવક સખ્ય્ઓ x નો ગણ છે, � મ્ટ� f(x) એક 

વ્સતિવક સખ્ય્ છે. 
 
ડદંભણ 

 
 
 
વરુરળમ્ ્ચ્પન્ �શની સખ્ય્ 360 છે. 

વરુરળમ્ ્ચ્પન્ િત�ય્કોણની સખ્ય્ 2π છે. 

િતકોણન્ કોણન્ �શમ્ ્મ્પનો સરવ્ળો 180 છે. 
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િનદ�શો 

16–20 પ્ો માટ�, ડમસયાન્ ઉક�લો અન્ જવાબ શીટ પર નીચ્ વ ણૂ્યા ં�જુબ તમારા જવાબન્ �ગ્મા ંદાખલ કરો. 
 
1. આવશયક ન હોવ્ છત્,્ �ચૂવવ્મ્ ્આવે છે ક� તમે વરુરળોને 

ચો�સપણે ભરવ્મ્ ્મદદ મ્ટ� કૉલમસની ટોચ પર રહ�લ 

ખ્ન્મ્ ્તમ્રો જવ્બ લખો. વરુરળોને યોગય ર�તે ભરવ્ પર જ 

તમને �્�ડટ પ્કત યશે. 

2. કોઈપણ કૉલમમ્ ્કોઈ એકયી વ� ુવરુરળને �ચ�હત કરવ્ નહ�. 

3. કોઈ પ્નો નક્ર્તમક જવ્બ નયી. 

4. ક�ટલીક સમસય્ઓમ્ ્એક કરત્ ્વ� ુસ્ચો જવ્બ હોઈ શક� છે. 

આવ્ �કસસ્મ્,્ �ગડમ્ ્ફકત એક જ જવ્બ આપો. 
 

5. િમશ નબંરો �મ ક�  ને 3.5 અયવ્ 7/2 તર�ક� �ગડ કરવ્ 

આવશયક છે. (જો �ગડમ્ ્  દ્ખલ કરવ્મ્ ્આવે, 

તો તેરુ ્અયરઘટન  , તર�ક� કરવ્મ્ ્આવશે ન ક�  તર�ક�.) 
 
6. દશાશં જવાબો: જો તમે �ગડમ્ ્આવી શક� તેન્ કરત્ ્વ� ુ

�કોનો દશ્શ્ જવ્બ મેળવો છો, તો તે � ૂે ય્ત્ અયવ્ 

ક્પવ્મ્ ્આવી શક� છે, પર્ર ુતેણે સ�્ણૂર �ગડને ભરવ્રુ ્રહ�શે. 
 

 

 
 



19 
 

1.7 િવભ્ગ 4: ગ�ણતની કસોટ� – ક�લ્લેુટર 

 િવભ્ગ 4 મ્ટ�નો મ્નક સમય 55 િમિનટ છે. જો તમે મ�ૂ્ર સય્ન પર કસોટ� આપી રહ્ ્હોવ, તો તમ્રો સમય અને િવર્મ અલગ 

હોઈ શક� છે. �ૃપ્ કર�ને તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર દ્ર્ ઘોષણ્ઓ ધય્ન�વૂરક વચ્્વી જોઈએ.  

કસોટ� ��ુસતક્ન્ િનદ�શોરુ ્અરવુ્દ અરવુ્�દત બોલ્યેલ્ િનદ�શો પમ્ણે દ�ખ્ય છે. 

�ય્ર� તમ્મ િવદ્યાઓ તૈય્ર હોય, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 એકવ્ર શ� કર� લેવ્ પર, તમ્ર� પ્સે િવભ્ગ 4, ક�લ્લેુટર સ્યે ગ�ણતની કસોટ� પર ક્મ કરવ્ મ્ટ� 55 િમિનટનો સમય હશે. 

તમે આ િવભ્ગ મ્ટ� ક�લ્લેુટરનો ઉપયોગ કર� શકો છો. �ૃપ્ કર�ને હવે તમ્�્ુ ક�લ્લેુટર બહ્ર ક્ઢો અને તેને તમ્ર� ડ�સકન્ 

મધય ભ્ગમ્ ્�કૂો. 

ક�લ્લેુટરનો ઉપયોગ કરતી વખતે, �ૃપ્ કર�ને આ �દશ્િનદ�શોરુ ્પ્લન કરો: 

• તેને તમ્ર્ ડ�સક પર �કૂ� દો અયવ્ તેને પકડ� ર્ખો �યી અેય િવદ્યાઓ તમ્ર્ ક્યરને જોઈ ન શક�. 

• બી� કોઈની સ્યે તમ્ર્ ક�લ્લેુટરને શેર અયવ્ અદલ્બદલી કરશો નહ�. 

• જો તમે બેકઅપ ક�લ્લેુટર અયવ્ બેટર� લ્વય્ ્હોવ, તો તેમને તમ્ર્ ડ�સકની નીચે ફલોર પર ર્ખો. 

• જો તમ્�્ુ ક�લ્લેુટર ે�કયી ક્મ ન્ કર� અને તમ્ર� પ્સે બેટર� અયવ્ બેકઅપ ક�લ્લેુટર હોય, તો તમ્રો 

હ્ય ઉે્વો. �ુ ્જોઈશ ક� તમ્�્ુ અવેર સ્ધન સવીક્ર યોગય છે ક� નહ�. જો તમ્ર� પ્સે બેકઅપ નયી, તો ટ�સટ 

ચ્� ુર્ખો. ગ�ણતન્ બધ્ પ્ોનો જવ્બ ક�લ્લેુટર િવન્ આપી શક્ય છે. 

તમ્ર� કસોટ� ��ુસતક્મ્ ્"િવદ્યા દ્ર્ અપ્યેલ્ જવ્બો" લેબલ ધર્વત્ ્પ્ોન્ તમ્ર્ જવ્બોને ક�વી ર�તે �ગડ કરવ્ તે 

મ્ટ�ન્ િનદ�શો. આ િવદ્યા દ્ર્ અપ્યેલ્ જવ્બો �ૂ્ક્ હોઈ શક� છે, પર્ર ુ4 અકર કરત્ ્મોટ્ હોઈ શકત્ ્નયી. તમ્ર્ 

જવ્બોને ્મ્�્કત ખ્લી જગય્મ્ ્મ્કર  કરવ્ની ખ્તર� કરો, ક� � િવભ્ગ 4 મ્ ્સખ્ય્તમક કસોટ�ન્ પ્ોને અર�ુપ છે. 

જો તમે સમય �રૂો યવ્ની પહ�લ્ ્સમ્કત કર� લો છો, તો તમે આ િવભ્ગન્ તમ્ર્ ક્યરને તપ્સી શકો છો, પર્ર ુતમે કોઈપણ 

અેય િવભ્ગ પર જઈ શકત્ ્નયી. 

�ૃપ્ કર�ને તમ્ર� ટ�સટ �કુ ખોલો અને તમ્ર્ જવ્બ પતકને બહ્ર ક્ઢો. તમ્ર� જવ્બ શીટ અને કસોટ� ��ુસતક્ને તમ્ર્ 

ડ�સક પર ર્ખો. તમ્ર્ જવ્બ પતક પર િવભ્ગ 4 �ુઓ. હવે, �ૃપ્ કર�ને તમ્ર� ટ�સટ �કુમ્ ્િવભ્ગ 4 પર �ઓ, �દશ્િનદ�શો 

વ્ચ્ો અને ક્યરની શ�આત કરો. સમય હવે શ� ય્ય છે. 

25 િમિનટ પછ�, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 આ િવભ્ગમ્ ્તમ્ર� પ્સે 30 િમિનટનો સમય બ્ક� છે. 

50 િમિનટ પછ�, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 આ િવભ્ગમ્ ્તમ્ર� પ્સે 5 િમિનટનો સમય બ્ક� છે. 

બર્બર 55 િમિનટ પછ�, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 ક્મ બધ્ કરો અને તમ્ર� પે�ેસલને નીચે �કૂ� દો. તમ્ર� ટ�સટ �કુ અને જવ્બ પતક બધ્ કરો. તમ્ર્ જવ્બ પતકને 

તમ્ર� ટ�સટ �કુની પ્સે ર્ખો. 
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1.7.1 િવભ્ગ 4 કસોટ� ��ુસતક્ન્ િનદ�શો 

 નીચે આપેલ અરવુ્દ એ તમ્ર� કસોટ� ��ુસતક્ન્ િવભ્ગ 4 ની શ�આતમ્ ્રહ�લ િનદ�શોરુ ્અરવુ્દ છે. 

55 િમિનટ, 38 પ્ો (માનક ડમય) 
 
આ િવભાગમા ંરહ�લ પ્ોના જવાબ આપવા માટ� તમાર� જવાબ શીટના િવભાગ 4 પર �ઓ. 

િનદ�શો 

િનદ�શો 

પ્ો 1–30 માટ�, દર�ક સમસય્ને ઉક�લો, પદ્ન કર�લ િવકલપોમ્ય્ી શેરે જવ્બ પસદ્ કરો અને તમ્ર� જવ્બ શીટ પર અર�ુપ વરુરળને 

ભરો. પ્ો 31–38 માટ�, દર�ક સમસય્ને ઉક�લો અને જવ્બ શીટ પર રહ�લ �ગડમ્ ્તમ્રો જવ્બ દ્ખલ કરો. �ગડમ્ ્તમ્ર્ જવ્બો ક�વી 

ર�તે દ્ખલ કરવ્ તે િવશે �ૃપ્ કર�ને પ્ 22 પહ�લ્ ્આપેલ્ િનદ�શોનો સદ્ભર લો. તમે સ �્ચ વકર  મ્ટ� તમ્ર� કસોટ� ��ુસતક્મ્ ્રહ�લ 

કોઈપણ ઉપલબધ જગય્નો ઉપયોગ કર� શકો છો. 

ન�ધ 

ન�ધ 

1. ક�લ્લેુટરનો ઉપયોગ કરવ્ની પરવાનગી છ્. 

2. ઉપયોગમ્ ્લેવ્યેલ તમ્મ ચલ અને પદ્વ�લઓ વ્સતિવક સખ્ય્ઓને ર�ૂ કર� છે �ય્ ્�ધુી અેયય્ �ચૂવેલ ન હોય. 

3. આ કસોટ�મ્ ્આપવ્મ્ ્આવેલ આ�ૃિતઓ સક�લ પર તૈય્ર કરવ્મ્ ્આવે છે �ય્ ્�ધુી અેયય્ �ચૂવેલ ન હોય. 

4. બધી આ�ૃિતઓ એક સપ્ટ� પર રહ� છે �ય્ ્�ધુી અેયય્ �ચૂવેલ ન હોય. 

5. �ય્ ્�ધુી �ચૂવવ્મ્ ્ન આવે તય્ ્�ધુી, આપેલ િવધેય f નો ડોમેન એ બધી વ્સતિવક સખ્ય્ઓ x નો ગણ છે, � મ્ટ� f(x) એક 

વ્સતિવક સખ્ય્ છે. 
 
ડદંભણ 
 

 
 
વરુરળમ્ ્ચ્પન્ �શની સખ્ય્ 360 છે. 

વરુરળમ્ ્ચ્પન્ િત�ય્કોણની સખ્ય્ 2π છે. 

િતકોણન્ કોણન્ �શમ્ ્મ્પનો સરવ્ળો 180 છે. 
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િનદ�શો 
 

31–38 પ્ો માટ�, સમસય્ને ઉક�લો અને જવ્બ શીટ પર નીચે 

વણરવય્ ્�જુબ તમ્ર્ જવ્બને �ગડમ્ ્દ્ખલ કરો. 
 
1. આવશયક ન હોવ્ છત્,્ �ચૂવવ્મ્ ્આવે છે ક� તમે વરુરળોને 

ચો�સપણે ભરવ્મ્ ્મદદ મ્ટ� કૉલમસની ટોચ પર રહ�લ 

ખ્ન્મ્ ્તમ્રો જવ્બ લખો. વરુરળોને યોગય ર�તે ભરવ્ પર જ 

તમને �્�ડટ પ્કત યશે. 

2. કોઈપણ કૉલમમ્ ્કોઈ એકયી વ� ુવરુરળને �ચ�હત કરવ્ નહ�. 

3. કોઈ પ્નો નક્ર્તમક જવ્બ નયી. 

4. ક�ટલીક સમસય્ઓમ્ ્એક કરત્ ્વ� ુસ્ચો જવ્બ હોઈ શક� છે. 

આવ્ �કસસ્મ્,્ �ગડમ્ ્ફકત એક જ જવ્બ આપો. 
 

5. િમશ નબંરો �મ ક�  ને 3.5 અયવ્ 7/2 તર�ક� �ગડ કરવ્ 

આવશયક છે. (જો �ગડમ્ ્ દ્ખલ કરવ્મ્ ્આવે, 

તો તેરુ ્અયરઘટન  , તર�ક� કરવ્મ્ ્આવશે ન ક�  તર�ક�.) 
 

6. દશાશં જવાબો: જો તમે �ગડમ્ ્આવી શક� તેન્ કરત્ ્વ� ુ

�કોનો દશ્શ્ જવ્બ મેળવો છો, તો તે � ૂે ય્ત્ અયવ્ 

ક્પવ્મ્ ્આવી શક� છે, પર્ર ુતેણે સ�્ણૂર �ગડને ભરવ્રુ ્રહ�શે. 
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1.7.2 િવર્મ દરિમય્ન 

જો તમે િનબધ્ િવન્ SAT લઈ રહ્ ્હોવ, તો તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર "ટ�સટ પછ�" પર જશે. 

જો તમે િનબધ્ સ્યે SAT લઈ રહ્ ્હોવ, તો તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 તમ્ર્ ક�લ્લેુટરને તમ્ર્ ડ�સકની નીચે ર્ખો. 2 િમિનટ સ �્ચ કરવ્ હવે આપણે એક િવર્મ લઈ�ુ.્ તમે �મ છોડ� શકશો 

ક� ટ�સટ પ્ોની ચચ ર્ કર� શકશો નહ�. 

િવર્મન્ �તે, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 તમ્ર� બેેક લો. હવે �ુ ્તમ્ર� કસોટ� ��ુસતક્ઓને એકિતત કર�શ. તમને ટ�સટન્ ્િનબધ્ િવભ્ગ મ્ટ� તમ્ર્ જવ્બ 

પતકને ર્ખવ્ની જ�ર પડશે. �ૃપ્ કર�ને �ુ ્ટ�સટ �કુસ એકિતત ક�્ુ અને ગણતર� ક�્ુ તય્ ્�ધુી શ્િ્તયી બેસો. 

 

1.8 િવભ્ગ 5: SAT િનબધ્ 

 િવભ્ગ 5 મ્ટ�નો મ્નક સમય 50 િમિનટ છે. જો તમે મ�ૂ્ર સય્ન પર કસોટ� આપી રહ્ ્હોવ, તો તમ્રો સમય અને િવર્મ અલગ 

હોઈ શક� છે. �ૃપ્ કર�ને તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર દ્ર્ ઘોષણ્ઓ ધય્ન�વૂરક વચ્્વી જોઈએ.  

તમ્રો િનબધ્ (તમ્ર્ જવ્બ પતક પર) ઉપયોગ કરવ્ િવશેન્ સટ�ટમેેટનો અરવુ્દ અને િનબધ્ �કુન્ �દશ્િનદ�શો અરવુ્�દત 

બોલ્યેલ �દશ્િનદ�શોને અરસુરત્ દ�ખ્ય છે. 

િનબધ્ સ્યે SAT લઈ રહ�લ્ િવદ્યાઓને તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 �રૃે 6 પરન્ િવભ્ગ 5 ને પ્ર્ભ કરવ્ તમ્�્ુ જવ્બ પતક ખોલો (અયવ્ મોટ્-બલોકન્ જવ્બ પતકમ્ ્�રૃે 34). 

તમ્ર્ િનબધ્ન્ ઉપયોગ િવશેન્ સટ�ટમેેટને વ્ચ્વ્ મ્ટ� એક પળનો સમય લો, તે પછ� ન�� કરો ક� બબલ (અયવ્ 

ચોરસ)ને �ચ�હત કરવ્ ક� નહ�. �ય્ર� તમે સમ્કત કર� લો, તય્ર� �ૃપ્ કર�ને અહ� �ુઓ. 

હવે �ુ ્તમને દર�કને િનબધ્ �કુ આપીશ. �ય્ ્�ધુી �ુ ્તમને િનબધ્ �કુને ખોલવ્ ન ક�ુ ્તય્ ્�ધુી તમ્ર� તેને ખોલવી નહ�. 

�ય્ર� બધ્ િવદ્યાઓ પ્સે તેમની િનબધ્ �કુ આવી �ય તે પછ� તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 િનબધ્ �કુની પ્છળ, તમ્ર� અટક, ન્મ અને િપત્/પિતન્ આદ્કર લખો. તે પછ� આ �જુબ લખો: શ્ળ્નો કોડ નબ્ર, 

_____________ શ્ળ્રુ ્ન્મ _______________________________ અને આ �મનો નબ્ર (અયવ્ ન્મ) 
___________ . 

એકવ્ર શ� કય ર્ પછ�, તમ્ર� પ્સે િવભ્ગ 5, SAT િનબધ્ પર ક્યર કરવ્ મ્ટ� 50 િમિનટનો સમય હશે. તમે ન�ધો બન્વી શકો 

છો અને લ્ઇન વગરન્ ્કલ્િન�ગ �રૃે પર તમ્રો િનબધ્ કલ્ન કર� શકો છો પર્ર ુતય્ ્ક્ઈપણ લખેલ્ પર સકોર આપવ્મ્ ્

આવશે નહ�. �ય્ર� તમે તૈય્ર હોવ, તય્ર� તમ્ર� પયમ �ક�લ્ �રૃે પરયી તમ્રો િનબધ્ લખવ્રુ ્શ� કર�ુ ્પડશે, � કહ� છે 

"તમ્રો િનબધ્ અહ�યી શ� કરો". તમ્ર� તમ્રો િનબધ્ જવ્બ પતકન્ ્ઉ�ચત �રૃેો અને �ચ�હત હ્િ્સય્ની �દર લખવો 

આવશયક છે. છેલલ્ �ક�લ્ �રૃે પરન્ "રોકો" શબદ પછ� લખવ્રુ ્ચ્� ુર્ખશો નહ�, ક્રણ ક� તે �બ��ુ પછ� ક્ઈપણ લખ્યેલ 

હોય તેને સકોર આપવ્મ્ ્આવશે નહ�. અિત�રકત �રૃેોની મ�ૂ્ર� નયી. તમ્ર� તમ્રો િનબધ્ નબ્ર 2 પે�ેસલયી લખવો 

આવશયક છે. જો તમે નબ્ર 2 પે�ેસલનો ઉપયોગ કરત્ નયી, તો તમ્રો િનબધ્ ખ્લી દ�ખ્શે. જો તમે િનબધ્ ખ્લી છોડો છો, 

તો તમને િનબધ્ મ્ટ� 0 સકોર પ્કત યશે. 
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તમ્મ પ્ોન્ જવ્બ અપ્ય્ પછ�, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 તમ્ર્ િનબધ્ �કુ કવર પરન્ ્�દશ્િનદ�શો વ્ચ્ો અને તે પછ� તમ્ર� િનબધ્ �કુ ખોલો અને ક્યર શ� કરો. સમય હવે શ� 

ય્ય છે. 

25 િમિનટ પછ�, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 આ િવભ્ગમ્ ્તમ્ર� પ્સે 25 િમિનટનો સમય બ્ક� છે. 

45 િમિનટ પછ�, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 આ િવભ્ગમ્ ્તમ્ર� પ્સે 5 િમિનટનો સમય બ્ક� છે. 

બર્બર 50 િમિનટ પછ�, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 ક્મ બધ્ કરો અને તમ્ર� પે�ેસલને નીચે �કૂ� દો. તમ્ર્ જવ્બ પતક અને િનબધ્ �કુને બધ્ કરો. તમ્ર્ જવ્બ 

પતકને તમ્ર� િનબધ્ �કુની પ્સે ર્ખો. 

1.8.1 જવ્બ પતકરુ ્સટ�ટમેેટ 

 નીચે તમ્ર્ જવ્બ પતકન્ ્આયો�જત �રૃે પર તમ્ર્ િનબધ્ન્ ઉપયોગ િવશેન્ સટ�ટમેેટનો અરવુ્દ આકયો છે. 

�ુ ્સમ�ુ ્ � ્ક� મ્રો િનબધ્ (મ્ર્ ન્મ વગર) અેય College Board સ્મગીઓમ્ ્�નુ�તપ્�દત કર� શક્ય છે. જો �ુ ્આને 

લબ્ગોળ �ચ�હત ક�્ુ �,્ તો �ુ ્મ્ર્ િનબધ્ને મ્ર્ લેખન કૌશલયન્ સકોર �રપો�ટ�ગ અને �લૂય્ક્ન િસવ્યન્ કોઈપણ હ�ર ુમ્ટ� 

�નુ�તપ્�દત કરવ્ની પરવ્નગી આપવ્યી અટક્�ુ ્�.્ આને લબ્ગોળ �ચ�હત કર�ુ ્મ્ર્ સકોર પર અસર કરશે નહ�, અને ન 

તો તે મ્ર્ િનબધ્ને �ુ ્�મને મ્ર્ SAT સકોસર મોક�ુ ્તે કોઈપણ કૉલેજને તે ઉપલબધ યવ્યી અટક્વશે નહ�. 

1.8.2 િવભ્ગ 5 િનબધ્ �કુન્ �દશ્િનદ�શો 

 નીચે આપેલ અરવુ્દ એ તમ્ર� િનબધ્ �કુન્ ફટ્ કવર પર રહ�લ્ �દશ્િનદ�શોનો છે. 

િનબધ્ તમને તમે ફકર્ને ક�ટલ્ અસરક્રક ર�તે વ્ચ્ી અને સમર શકો છો અને ફકર્રુ ્િવશલેષણ કર�ને િનબધ્ ક�વી ર�તે 

લખી શકો છો તે બત્વવ્ની એક તક આપે છે. તમ્ર્ િનબધ્મ્,્ તમ્ર� ર�ૂ કર�ુ ્જોઈએ ક� તમે ફકર્ને ધય્ન�વૂરક વ્ચ્યો છે, 

સપરટ અને ત્�ક�ક િવશલેષણ ર�ૂ ક�ુર છે અને સચોટ ભ્ષ્નો ઉપયોગ કય� છે.  

તમાર� પાડ્ ફકરો વાચંવા માટ� અન્ આ �કુલ્ટની �દર પદાન કર�લ ડકં�તોના જવાબમા ંએક િનબધં લખવા માટ� 50 િમિનટનો 

ડમય છ્.  
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2 કસોટ� પછ� 
તમ્મ િવદ્યાઓને, �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 અ�ભનદ્ન—તમે હમણ્ ્જ કસોટ� સમ્કત કર�! �ુ ્તમ્ર� ટ�સટ સ્મગી એકિતત ક�્ુ, તય્ ્�ધુી �ૃપ્ કર�ને તમ્ર્ જવ્બ 

પતક ફ�રવો અને તપ્સો ક� તમે બૉકસ 44 મ્ ્ફોમર કોડમ્ ્ભ�ુ� છે. આ ફોમર કોડ તમ્ર� ટ�સટન્ સકો�ર�ગ મ્ટ� આવશયક છે. 

�ૃપ્ કર�ને તમ્રો હ્ય �ચો કરો જો તમને બૉકસને �ણૂર કરવ્મ્ ્મદદની જ�ર હોય. 

તે પછ� તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર તમને કહ�શે: 

 હવે �ુ ્તમ્ર� ટ�સટ સ્મગીઓને એકિતત કર�શ. �ુ ્તમને બરતરફ ન ક�્ુ તય્ ્�ધુી �ૃપ્ કર�ને શ્િ્તયી બેસો. 

 

2.1 જવ્બ પતકને �ણૂર કરવ્ દરિમય્ન 
જો તમે તમ્ર્ જવ્બ પતક પરની વય�કતગત મ્�હતી �ણૂર કર� લીધી હોય, તો તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર તમ્�્ુ જવ્બ પતક એકિતત 

કરશે અને "િવદ્યાની બરતરફ� પહ�લ્"્ પર જશે. 

જો તમે તમ્ર્ જવ્બ પતક પરની વય�કતગત મ્�હતી �ણૂર ન કર� હોય, તો તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર તમને અેય િવદ્યાઓ બહ્ર 

નીકળ� �ય તય્ ્�ધુી શ્િ્તયી બેસવ્ મ્ટ� કહ� શક� છે.  

�ય્ર� તમે તૈય્ર હોવ તય્ર� તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 SAT સ�ૂલ ડ� ન્ એક ભ્ગ �પે, તમ્ર� પ્સે હવે તમ્ર્ પોત્ન્ િવશે અને તમ્ર્ કૉલેજ કલ્ન િવશે ક�ટલ્ક પ્ોન્ 

જવ્બ આપવ્ની અને તમ્ર્ સકોસરને મોકલવ્ મ્ટ� 4 સય્નો અયવ્ પોગ્મને પસદ્ કરવ્ની તક હશે. 

બૉકસ 11 મ્ટ�, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 બૉકસ 11 તમને �.ુએસ. મોબ્ઇલ નબ્ર મ્ટ� �છેૂ છે. ફકત �.ુએસ. મોબ્ઇલ નબ્ર જ સવીક્યર છે. તમ્રો નબ્ર પદ્ન 

કર�ને, તમે College Board તરફયી SAT િવશેન્ ટ�કસટ સદ્�શ્ પ્કત કરવ્, સશ્ોધન સવ�કણમ્ ્સહભ્ગી યવ્ અને 

કૉલેજ કલ્િન�ગ સેવ્ઓ િવશે મફત મ્�હતી મેળવવ્ સમ્ત ય્ઓ છો. મ્નક ટ�કસટ સદ્�શ્ દર લ્� ુય્ય છે. તમે કોઈપણ 

સમયે ન્પસદ્ કર� શકો છો. College Board તમ્રો ફોન નબ્ર અેય સસ્ય્ઓ સ્યે શેર કરશે નહ�. 

જો તમે આ િનયમોયી સમ્ત હોવ, તો તમ્રો ફોન નબ્ર દ્ખલ કરો. �ય્ર� તમે સમ્કત કર� લો તય્ર� �ૃપ્ કર�ને અહ� �ુઓ. 

બૉકસ 13 મ્ટ�, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 �રૃે 3 પર ફ�રવો. જો તમે, તમ્રો સકોર એકવ્ર ઑનલ્ઇન ઉપલબધ ય્ય તે પછ� તેન્ િવશેની મ્�હતી સ�હત College 

Board તરફયી ઈમેલ દ્ર્ મ્�હતી મેળવવ્ મ્ગ્ત્ હોવ, તો તમ્�્ુ ઈમેલ સરન્�ુ ્લખો અને બૉકસ 13 મ્ ્સબ્િ્ધત 

બબલસ ભરો. બૉકસની ઉપર �ચૂવો ક� આ તમ્�્ુ પોત્રુ ્ઈમેલ સરન્�ુ ્છે ક� તમ્ર્ મ્ત્િપત્ અયવ્ વ્લીરુ ્સરન્�ુ ્

છે. જો તમે તમ્�્ુ પોત્રુ ્ઈમેલ સરન્�ુ ્આપો છો (મ્ત્િપત્ ક� વ્લીરુ ્નહ�) અને આ સતન્ �તે િવદ્યા શોધ સેવ્ 

પસદ્ કરો છો, તો તમને તમ્ર્ ઈમેલ સરન્મ્ ્પર કૉલેરસ તરફયી મ્�હતી મળ� શક� છે. �ુ ્તમને યોડ� વ્રમ્ ્િવદ્યા 

શોધ સેવ્ િવશે વ� ુજણ્વીશ. �ય્ર� તમે સમ્કત કર� લો તય્ર� �ૃપ્ કર�ને અહ� �ુઓ. 
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બૉકસ 14 મ્ટ�, તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 બૉકસ 14 મ્,્ તમે હ્ઇ સ�ૂલયી સન્તક યવ્નો તમ્ર્ અપે�કત મ�હન્ મ્ટ� બબલસ ભરો. તે પછ�, તમ્ર્ સન્તક વષરન્ ્

2 �કડ્ બૉકસમ્ ્લખો અને સબ્િ્ધત બબલસ ભરો. 

તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર તમને તમ્ર્ જવ્બ પતક પરની બ્ક�ની વય�કતગત મ્�હતીનો જવ્બ આપવ્ મ્ટ� િવદ્યા જવ્બ પતકની 

�ચૂન્ઓનો ઉપયોગ કરવ્રુ ્કહ�શે. �ય્ર� દર�ક જણ સમ્કત કર� લે, તય્ર� તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર તમ્ર્ જવ્બ પતક એકિતત કરશે 

અને "િવદ્યાની બરતરફ� પહ�લ્"્ યી ચ્� ુર્ખશે. 

2.2 િવદ્યાની બરતરફ� પહ�લ્ ્
�ય્ર� બધ્ િવદ્યાઓની સ્મગીનો �લુ્સો કરવ્મ્ ્આવયો હોય, તય્ર� તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 ય્દ ર્ખો, તમ્ર� કોઈપણ સજ્ોગોમ્,્ ટ��સટટગ �મમ્ય્ી કોઈપણ ટ�સટ પ્ો લેવ્, કોઈને પણ દ�વ્ અયવ્ ઇમેઇલ, ટ�કસટ 

સદ્�શ્ અયવ્ ઇેટરનેટ સ�હત કોઈપણ મ્ધયમયી કોઈની પણ સ્યે તેમની ચચ ર્ કરવી જોઈએ નહ�. 

જો તમે િનબધ્ સ્યે SAT ન્ �મમ્ ્હોવ, તો તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર તમને કહ�શે: 

 ઉપર્ત્, તમને િનબધ્ ઑનલ્ઇન ઉપલબધ ન યઈ �ય તય્ ્�ધુી આજન્ િનબધ્ન્ ્પ્ને કોઈ સ્યે શેર કરવ્ની 

અયવ્ ચચ ર્ કરવ્ની પરવ્નગી નયી. 

જો તમ્ર� શ્ળ્ િવદ્યાઓન્ ્વય�કતગત મ્લસ્મ્નને એકિતત કર� છે, તો તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 આ ટ�સટરુ ્વયવસય્પન હવે �ણૂર યઈ ગ�ુ ્છે. �વ્ જ તમે છોડવ્ મ્ટ� તૈય્ર ય્ઓ, �ૃપ્ કર�ને અહ� આવો અને તમ્ર્ 

વય�કતગત મ્લસ્મ્નને �નુપ ર્કત કરો � મ� તમ્ર� પ્સેયી અગ્ઉ લીધો હતો. એકવ્ર તમે તમ્રો બધો મ્લસ્મ્ન 

લઈ લો તે પછ� તમે શ્િ્ત�વૂરક �મયી બહ્ર જઈ શકો છો. �ૃપ્ કર�ને ધય્નમ્ ્ર્ખો ક� અેય �મમ્ ્િવદ્યાઓ હર પણ 

ટ�સટ આપી રહ્ ્છે. ફર� અ�ભનદ્ન અને તમ્ર� સહભ્�ગત્ અને તમ્ર્ તમ્મ સખત પ�રશમ બદલ આભ્ર. 

અયવ્ 

જો તમ્ર� શ્ળ્ િવદ્યાઓન્ ્વય�કતગત મ્લસ્મ્નને એકિતત કરતી નયી, તો તમ્ર્ �પુરવ્ઇઝર કહ�શે: 

 આ ટ�સટરુ ્વયવસય્પન હવે �ણૂર યઈ ગ�ુ ્છે. તમ્રો મ્લસ્મ્ન એકિતત કરો અને શ્િ્ત�વૂરક �મયી બહ્ર �ઓ. �ૃપ્ 

કર�ને ધય્નમ્ ્ર્ખો ક� અેય �મમ્ ્િવદ્યાઓ હર પણ ટ�સટ આપી રહ્ ્છે. ફર� અ�ભનદ્ન અને તમ્ર� સહભ્�ગત્ અને 

તમ્ર્ તમ્મ સખત પ�રશમ બદલ આભ્ર. 
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