
Notes to the Proctor
Your school may be offering both the SAT without Essay and SAT with Essay. College 
Board allows schools to combine students with both test options in a single standard 
room. This translated script includes test directions for EL students testing in an 
uncombined room and a combined room.

Printing this document for your students
▪ If testing in a standard room that is UNCOMBINED, or in an ACCOMMODATED 

room, print the Notes to the Proctor, Notes to the Student, Standard SAT Script, and 
Standard Script for Uncombined Rooms. Omit Standard Script for Combined 
Rooms.

▪ If testing in a standard room that is COMBINED, print the Notes to the Proctor, Notes 
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Using this document on test day
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Students may use this document to read translations of the directions that are read 
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desk during the entire testing period. Students may not be given additional time, 
unless approved by College Board as a separate accommodation.

Collect this document from each student at the end of testing and securely destroy it.
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વિદ્યાર્થીઓ માટે નોંધ
તમારા પ્રોક્ટર જેિે મોટથેી વાંચવાિા છે તેનું તેમ જ તમારી કસોટી પુસ્તતકામાંથી મળી આવેલાં નિરશ્શોનું િીચેનું 
ભાષાંતર છે. જેમ તમારા પ્રોક્ટર અંગ્રેજીમાં નિર્દેશો મોટથેી વાંચે છે, તમે તેમનું અનુસરણ કરો. તમારા પ્રોક્ટર દ્વારા 
શુ ંવંચાઈ રહ્યું છે તે વવષે તમિે જો કોઈ પ્રશ્ન છે, તો કૃપા કરી તમારો હાથ ઉંચો કરો.

▪ આ અનુવાર પામેલા નિર્દેશો પ્રોક્ટર દ્વારા વંચાતા નિર્દેશો સાથે કરાચ શબ્રશઃ સમાિતા િ ધરાવે; પરંતુ પ્રાસંવિક 
જાણકારી સમાિ જ છે.

▪ તમારા પ્રોક્ટર એવી કેટલીક સૂચિાઓિી અવિણિા કરી શકે છે કે જે તમારી પરીક્ષાિી સ્તથવતમાં લાગુ પડતી િ 
હોય.

▪ પરીક્ષાિા તમામ સમય સુધી તમે આ ર્તતાવેજિે તમારી ડ્ેતક પર રાખી શકો, પરંતુ પરીક્ષા પછી તેિે પ્રોક્ટરિે પરત 
કરવો અનિવાય્ય છે.

▪ તમે ્તકે્રચ પેપર માટ ેઆ ર્તતાવેજિો ઉપયોિ કરી શકો િહીં.
▪ વવભભન્ન સમયે તમારા પ્રોક્ટર વવભાિમાં અવશશષ્ટ સમયિી અિે તેિી સાથે યથોવચત્ વવરામોિી પણ ઘોષણા કરશે. 
જો તમે મંજૂર વ્યવ્તથાઓ સાથે પરીક્ષા આપી રહ્યા છો, તો આ ઘોષણાઓ કરાચ આ અનુદરત ર્તતાવેજમાં 
સૂવચબદ્ધ કરેલ સમય અિે વવરામોથી ભભન્ન હોઈ શકે. કૃપા કરી તમારા પ્રોક્ટર દ્વારા વાંચવામાં આવેલ ઘોષણાઓિે 
ધ્યાિથી સાંભળો.

▪ જો તમે માન્ય રહેઠાણો સાથે પરીક્ષા આપી રહ્યા છો, તો તમારા પ્રોક્ટર તમિે અંગ્રેજીમાં અવધક નિર્દેશો આપી 
શકે.

▪ નિશ્ચિત સૂચિા તરફ તમારંુ ધ્યાિ રોરવા માટ ેઆ ર્તતાવેજમાં બધે વચહ્નિો ઉપયોિ કરાય છે:

મહત્વિી જાણકારી

તમારી કસોટી પુસ્તતકામાં જોવા મળતા નિર્દેશો

બધા છાયાંદકત લખાણ તમારા પ્રોક્ટર દ્વારા બોલાતા નિર્દેશોિે સૂચવે છે
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1 માનક SAT સ્ક્રિપ્ટ

1.1 પરીક્ષાનો આરંભ રતાં પૂિ્વ
એવું કહીિે તમારા પ્રોક્ટર આિળ બોલશે કે:

સુપ્રભાત. તમે જાણો છો તેમ, તમે અહીં SAT લેવા માટ ેછો. તમારી કોલેજ અિે કારદકર્દી લક્ષ્યાંકો તરફ આ 
મહત્વનું પિલું ભરવા બરલ અભભિંરિ.

આપણે પરીક્ષા શરૂ કરીએ તે પહેલાં, હંુ કેટલીક સૂચિાઓ વાંચવા જઈ રહ્યો છંુ. તેમાં 20 વમનિટ્સિો સમય 
લાિવો જોઈએ. કૃપા કરીિે કાળજીપૂવ્યક વાંચો અિે જો તમિે કોઈ પ્રશ્નો હોય તો તમારો હાથ ઊંચો કરો. યાર 
રાખો, મારી ભૂવમકા તમારી પાસે તમારા કૌશલ્યો અિે જ્ઞાિિી રજૂઆત કરવાિી શ્રેષ્ઠ તક છે એિી ખાતરી 
કરાવવાિી છે.

જો તમે નપ્રન્ટ કરેલા નિર્દેશોિો ઉપયોિ કરી રહ્યા છો, તો હંુ નિર્દેશો આપું તેનું સાથે-સાથે પાલિ કરવા માટ ેહવે 
પુસ્તતકા ખોલો.

નિમ્િ વાત સાથે તમારા પ્રોક્ટર આિળ બોલશે કે:

બધા વવદ્યાથ્થીઓિે કસોટીિો સારો અિે સમાિ અનુભવ મળે એિી ખાતરી કરવા માટ ેCollege Board SAT 
નિયમો અિે શરતોમાં નિયમો અિે િીવતઓ શામેલ છે. આજે આ ઓરડામાં રરેક વ્યસક્ત તેિે શક્ય બિાવવા 
માટ ેજવાબરાર છે. જો કોઈ બીજાિે ખલેલ પહોંચાડ ેછે અથવા અયોગ્ય ફાયરો લેવાિી કોશશશો કરે છે, તો હંુ 
તેમિે ઓરડો છોડી જવાનું કહીશ અિે તેમિા ગુણોિે અમાન્ય ઠરાવવામાં આવશે. તેઓિે ભવવષ્યમાં અન્ય 
College Board િી પરીક્ષા આપવા માટ ેકરાચ રોકવામાં આવશે.

તમારા પ્રોક્ટર આ પ્રમાણે કહીિે અયોગ્ય વત્યિિા ઉરાહરણોિી સૂવચ બિાવશે:

અહી અયોગ્ય લાભોિા થોડા ઉરાહરણો છે:

▪ કોઈપણ પ્રકારિી મરર આપવી અથવા મેળવવી
▪ સમય શરૂ થાય એ પહેલા પરીક્ષા પુસ્તતકાિે જોઈ જવી
▪ એવા વવભાિ તરફ જોવું જે વત્યમાિમાં આપણે જેિા પર છીએ તેિા કરતાં અલિ હોય.

▪ સમય પૂરો થાય પછી જવાબોિે માક્ક  કરવા અિે બરલવા
▪ પરીક્ષણ ખંડમાંથી પરીક્ષણ સામગ્રીિે રૂર કરવાિો પ્રયત્િ કરવો
▪ મોબાઇલ ફોિ અથવા બીજા કોઈ અિઅવધકૃત પરીક્ષણ સહાયતા િો પરીક્ષણ રરવમયાિ અથવા વવરામ 
રરવમયાિ ઉપયોિ કરવો

▪ જવાબ કીિો ઉપયોિ કરવો અથવા કોઈિીપણ સાથે જવાબ શેર કરવા પરીક્ષણ રરમ્યાિ અથવા પછી
▪ લૉકરમાં જઈિે અથવા પરીક્ષા રરવમયાિ ઈમારત છોડી જઈિે
▪ કોઈ વ્યસક્ત માટ ેપરીક્ષા લેવાિો પ્રયત્િ કરવો
▪ આમ કરવા માટ ેમાન્ય રહેઠાણ વવિા પરીક્ષણ રરવમયાિ ખાવું અથવા પીવું
▪ ખલેલ પહોંચાડવી
▪ પરીક્ષણ પ્રદક્રયાઓિે અનુસરવામાં નિષ્ફળ થઈિે

આ િીવતઓ એ નિશ્ચિત કરવામાં મરર કરે છે કે તમારો આજિો પરીક્ષણ અનુભવ સારો છે, અિે તમે અવરોધો 
વવિા તમારી પોતાિી પરીક્ષા પર ધ્યાિ કેશન્્રિત કરી શકો છો.
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(A) જો તમારી શાળાએ વવદ્યાથ્થીઓિી વ્યસક્તિત સામગ્રીઓ સંકવલત કરી લીધી હોય, તો તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

અત્યારે તમારે કોઈપણ ફોિ કે ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણ જમા કરાવી રેવાિો રહેશે. જો હજંુ પણ કોઈિી પાસે કોઈ 
પ્રકારનું ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણ છે, તો કોઈપણ અલામ્યિે અસદક્રય કરી બંધ કરીિે હવે મારી પાસે રાખો, આ 
પરીક્ષાિાં અંતે તમિે પાછંુ આપી રેવામાં આવશે.

(B) જો તમારી શાળા વવદ્યાથ્થીઓિી વ્યસક્તિત સામગ્રીિાં સંકલિિી મંજૂરી િથી આપતી, તો તમારા પ્રોક્ટર 
કહેશ:ે

અત્યારે જો કોઈ પાસે ્તમાટ્કવોચ અથવા દફટિેસ ટ્રકેર સનહતનું ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણ હોય તો કૃપા કરીિે અત્યારે 
જ જ્યાં સુધી પરીક્ષા પૂણ્ય િ થાય ત્યાં સુધી તમામ એલામ્સ્યિે અસક્ષમ કરો, તેિે પૂણ્ય રીતે બંધ કરો, અિે તે 
એક બેિમાં અથવા બેકપેકમાં પરીક્ષા ખંડિા એક ખૂણે મૂકી રો. જો તમારે તમારા ફોિિે મુકવા માટ ેપ્લાભ્તટક 
બેિિી આવશ્યકતા છે, તો તમારો હાથ ઊંચો કરો અિે હંુ તમિે એક બેિ આપીશ.

બધા વવદ્યાથ્થીઓિે, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

કોઈપણ ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણ કે જે બંધ કરવામાં આવ્યું િથી અિે રૂર રાખવામા આવ્યું છે તો તેિે જપ્ત કરવામાં 
આવશે અિે તેિી સામગ્રીનું િહિ શોધિે અંતિ્યત નિરીક્ષણ કરવામાં આવશે. જો તમે ઉપકરણ સાથે જોવા 
મળશો અથવા તમારૂ ઉપકરણ અવાજ કરે છે અથવા એ તમારી પાસે હોય ત્યારે ખલેલ પંહોચાડ ેછે, તો મારે 
તમિે પરીક્ષણમાંથી બરતરફ કરવા પડશે. આ મુદ્દા પર, ફોિ, ્તમાટ્કફોિ, અથવા અન્ય ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણ 
સાથ ેજોવા મળતા કોઈપણ વવદ્યાથ્થીિે બરતરફ કરી રઈશ.

ત્યાર બાર તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

આ સૂચિાઓ તરફ ધ્યાિ આપવા બરલ આભાર. હવે, તમે તમારી ડ્ેતક્સિે પરીક્ષણ માટ ે્તવચ્છ કરશો.

▪ રબર, ્તવીકાય્ય કેલ્ક્યુલેટર, બેકઅપ કેલ્ક્યુલેટર પણ, અિે અનુવાદરત પરીક્ષા નિર્દેશો અથવા શબ્રે-શબ્રિી 
શબ્રાવવલ, જો તમે ઉપયોિમાં લઈ રહ્યા હો તો, તેિી સાથે તમારી િંબર 2 પેસન્સલો શસવાય બધું જ તમારી 
ડ્ેતક પરથી હટાવી રો.

▪ જો તમે અવતદરક્ત બેટરી, પીણા અથવા િા્તતો લાવ્યા છો તો તેિે તમારા ડ્ેતકિી િીચેિી જમીિ પર મૂકો.
▪ જો તમારા ડ્ેતક પર કોઈપણ બેિ કે બેિપેક બચેલી છે, તો તેિે બંધ કરો અિે પરીક્ષા પૂણ્ય િ થાય ત્યાં સુધી 
તેિે ખંડમાં બાજુએ મુકી રો.

જ્યારે બધા વવદ્યાથ્થીઓ તૈયાર હોય, ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

હંુ આજુબાજુ જોવા માટ ેથોડો સમય લઈશ અિે નિશ્ચિત કરીશ કે તમે ્તવીકૃત કેલ્ક્યુલેટરિો જ ઉપયોિ કરો 
છો.

ત્યાર બાર તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

કૃપા કરીિે યાર રાખો કે ક્યારેય પણ તમારાં કેલ્ક્યુલેટર બીજાિે આપવા િહીં કે તેમિી અરલાબરલી કરી શકશો 
િહીં. અત્યારે તમારા કેલ્ક્યુલેટરિે ડ્ેતકિી િીચેિાં ભાિમાં મુકો. આિલા વવભાિ સુધી તમારે તેિી આવશ્કતા 
રહેશે િહીં.

1.2 ઉત્તરિહીનું વિતરણ
જો તમારી શાળાએ preadministration સત્ર યોજ્યું હોય, તો તમારા નિરીક્ષક ખાતરી કરશે કે રરેક વવદ્યાથ્થીિે 
ઓળખિી માનહતી સાથે તેમિી પોતાિી ઉત્તરવહી પ્રાપ્ત થાય. કોઈપણ વવદ્યાથ્થીઓ કે જેમણે preadministration 
સત્રમાં ભાિ લીધો િથી તેઓિે તેમિી પૂવ્ય-લેબલ કરેલી ઉત્તરવહી મળશે. કોઈપણ વવદ્યાથ્થીઓ કે જેમિી પાસે પૂવ્ય-
લેબલવાળી ઉત્તરવહી િથી તેઓિે ખાલી ઉત્તરવહી મળશે.

ઉત્તરવહીિાં વવતરણ પછી તમારા પ્રોક્ટર કહેશે કે:

આ એ ઉત્તરવહીઓ છે જેિો તમે પરીક્ષામાં તમારા જવાબોિે વચદહ્નત કરવા ઉપયોિ કરશો. જો તમે મોટી 
નપ્રન્ટવાળી ઉતરવહીત્િો ઉપયોિ કરી રહ્યાં છો, તો તમારા જવાબોિે કેવી રીતે વચદહ્નત કરવા તે માટ ેઆિળિા 
પૃષ્ઠ પરિા દરશા નિર્દેશો વાંચો. મારા દ્વારા ઘોવષત પૃષ્ઠ ક્રમાંકોથી તમારા ભભન્ન હશે, પરંતુ ક્ષેત્ર િી સંખ્યા સમાિ 
જ હશે, જે વવકલ્પ ક્ષેત્ર હંુ બધાિે આપું છંુ. તમે બબલ્સ ભરવાિે બરલે X સાથે ચોરસોિે વચદહ્નત કરશો.
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કૃપા કરીિે ખાતરી કરો કે તમારંુ સાચું કાનૂિી િામ ઉત્તરવહી પર રેખાય છે. જો તમારી ઉત્તરવહી પર લેબલ 
હોય, તો કૃપા કરીિે તપાસો કે તે તમારંુ સાચું કાનૂિી િામ રશા્યવે છે. જો તમારી પાસે ખોટી ઉત્તરવહી છે અથવા 
જો તમિે લેબલ પર તમારંુ િામ ખોટુ ંરેખાય, તો તમારો હાથ ઊંચો કરો.

તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

જો તમારી ઉત્તરવહીમાં તમારંુ સાચું િામ અિે તે પરિી અન્ય માનહતી ભરેલી છે, તો જ્યારે હંુ અન્ય વવદ્યાથ્થીઓિે 
તેમિી ઉત્તરવહી આવશ્યક ક્ષેત્ર ભરવા માટ ેસૂચિો આપુ છંુ, ત્યાર સુધી કૃપા કરીિે થોડીવાર માટ ેશાંવતથી બેસો

આિળ તમારા પ્રોક્ટર કહેશે કે:

હવે ફીલ્ડ 1 માં તમારંુ સંપૂણ્ય કાનૂિી િામ ભરો. જો આ તમારા િામિાં ભાિ હોય તો ખાલી જગ્યાઓ, આડી 
લીટી, અથવા એપો્તટ્રોફી જોડો. ખાિાઓમાં બધું જ કેનપટલમાં નપ્રન્ટ કરો અિે ત્યારબાર સંબંવધત બબલ્સ 
ભરો. ખાતરી કરો પ્રત્યેક વચહ્ન કાળા છે અિે બબલ્સ પૂણ્ય રીતે ભરાયેલા છે. જ્યારે તમારે પૂણ્ય થઈ જાય ત્યારે 
ઊંચું જુઓ.

દફલ્ડ 2 માટ,ે તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

જો તમારે ફીલ્ડ 2 પૂણ્ય કરવાિી જરૂર છે, અિે તમે આ શાળામાં જાઓ છો, તો અમારંુ 6-અંકિો શાળા કોડ 
_______દફલ્ડ 2 માં છાપો અિે તેિે સંબંવધત બબલ્સ ભરો. જ્યારે તમારે પૂણ્ય થઈ જાય ત્યારે ઊંચું જુઓ.

જો તમે આ શાળા કે હોમ્સ્તકૂલ્ડ માં હાજર રહ્યા િથી, તો હાથ ઉંચો કરો. દફલ્ડ 2 િે ભરવા માટ ેહંુ તમિે સાચો 
કોડ જણાવીશ.

દફલ્ડ 3 અિે 4 માટ ેતમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

જો તમારે 3 અિે 4 ફીલ્ડ્સ પૂણ્ય કરવાિી જરૂર છે અિે તમે આ શાળામાં ભણશો, તો દફલ્ડ 3 માં “હા” (“Yes”) 
માટનેું બબલ ભરો અિે દફલ્ડ 4 માં શાળાિા િામ, શહેર અિે રાજ્ય નપ્રન્ટ કરો. જો તમે નિયવમતપણે આ શાળામાં 
િ આવતા હોવ તો, ફીલ્ડ 3 માં તમિે લાગુ પડ ેછે તે બબલ ભરો અિે તમારી શાળાિી માનહતીિે ફીલ્ડ 4 માં 
નપ્રન્ટ કરો. જો તમે નિશ્ચિત િથી કે શું ભરવું જોઈએ તો, તમારો હાથ ઉંચો કરો.

ક્ષેત્ર 5 માટ,ે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

જો ક્ષેત્ર 5 ખાલી હોય, તો નપ્રન્ટ કરો અિે તમારા રાજ્ય વવદ્યાથ્થી ID િંબર માં બબલ પ્રથમ કોલમ ડાબેથી પ્રારંભ 
કરી ભરો. તમે લેબલિા ઉપરિા ડાબા ખૂણામાં તમારો રાજ્ય વવદ્યાથ્થી ID િંબર શોધી શકો છો. જો તમારા 
ઓળખ િંબરમાં અક્ષરો છે, તો તેમિે શામેલ િ કરો અિે ફક્ત તેમિી વચ્ચે કોઈ જગ્યા િ હોય તેવા અંકો રાખલ 
કરો. જો તમે તમારો રાજ્ય વવદ્યાથ્થી ID િંબર જાણતા િથી તો તમારો હાથ ઊંચો કરો. જ્યારે તમારે પૂણ્ય થઈ 
જાય ત્યારે ઊંચું જુઓ.

દફલ્ડ 6 માટ,ે તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

જો દફલ્ડ 6 ખાલી હોય, તો દફલ્ડ 6 માં વત્યમાિ ગ્રેડ માટ ેબબલ ભરો.

દફલ્ડ 7 માટ,ે તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

જો દફલ્ડ 7 ખાલી હોય, તો તમે જન્મ્યા હોવ તે મનહિા માટિેા બબલિે ભરો. મોટી નપ્રન્ટ વાળી ઉત્તરવહી પર 
મનહિા માટ ેિંબરો લખો, જો મનહિામાં ફક્ત એકજ સંખ્યા હોય તો શૂન્ય ઉમેરો. ત્યારબાર તમે જે દરવસે 
જન્મ્યા હતા તે દરવસ માટ ે2 અંકોિી સંખ્યા લખો, જો દરવસ 10 થી ઓછા હોય તો શૂન્યથી આરંબ કરો. 
ત્યારબાર વષ્યિાં અંવતમ 2 અંક લખો જેમાં તમે જન્મ્યા હતા. સંબંવધત બબલ્સ િે ભરો અિે જ્યારે તમે પૂણ્ય 
કરી લો ત્યારે જુઓ.

ક્ષેત્ર 8 માટ,ે તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

જો ફીલ્ડ 8 ખાલી હોય, તો ફીલ્ડ 8 માં સાચા બબલિે વચદહ્નત કરો.

પરીક્ષા પુસ્તતકા વવતરણ કરતા પૂવ્દે, તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

જો તમારી પાસે તમારી ઉત્તરવહીિો િોિટ્ેતટ ભાિ પૂણ્ય કરવા માટ ેઅન્ય દફલ્ડ છે, તો તમિે પરીક્ષા સમાપ્ત 
થયા પછી તેિે પૂણ્ય કરવાિી તક મળશે.
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1.3 પરીક્ષા પુસ્કતકાનું વિતરણ
હવે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

હવે હંુ તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકાનું વવતરણ કરીશ. જ્યાં સુધી હંુ િ કહંુ ત્યાં સુધી તેિે ખોલશો િહીં.

નિમ્િ વાત સાથે તમારા પ્રોક્ટર આિળ બોલશે કે:

જ્યારે તમિે પરીક્ષા પુસ્તતકા મળી જાય, ત્યારે ઉલટાવીિે તમારી અટક, િામ અિે નપતાિા િામિો પ્રથમ અક્ષર 
લખો, જો તમારી પાસે હોય તો.

ત્યારબાર આ શાળાિો કોડ _______ અિે િામ _______, અિે આ ખંડિો પરીક્ષાખંડ કોડ (અથવા િામ) 
_______નપ્રન્ટ કરો, જે મે તમારા માટ ેપો્તટ કરેલ છે.

ત્યાર બાર તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

હવે પાછળનું કવર વાંચો. ઉત્તર અિે ્તકોરિાં માદકકિંિ વવષે આમાં મહત્ત્વપૂણ્ય સૂચિા છે. જ્યારે વંચાઈ જાય, 
ત્યારે માથું ઉપર કરો.

હમણાં તમે જે વાંચ્ય ુએિાં વવષે તમિે કોઈ પ્રશ્ન છે?

આ પ્રમાણે કહીિે તમારા પ્રોક્ટર જવાબો લખવા માટ ેવધારાિી સૂચિાઓ આપશે:

તમારી ઉત્તરવહીનું ગુણાંકિ થઈ શકે તે માટ ેતમારા જવાબોિે વચદહ્નત કરવા માટ ેતમે નિર્દેશોિે અનુસરો તે 
મહત્વનુ છે. તે સાચા છે તેિી ખાતરી કરવા માટ ેહંુ મહત્વિા મુદ્દાઓ પર ભાર મૂકવા જઈ રહ્યો છંુ. કૃપા કરીિે 
તેિે કાળજીપૂવ્યક સાંભળો.

▪ ઉત્તરવહી પર તમામ જવાબો વચદહ્નત કરો. તમે ્તકે્રચ કાય્ય માટ ેતમારી પરીક્ષા પુ્તતકિો ઉપયોિ કરી શકો 
છો, પરંતુ ફક્ત ઉત્તરપત્ર પર વચદહ્નત કરેલ જવાબોિા જ ગુણ મેળવી શકાય છે, જ્યાં સુધી કે તમારી પાસે 
પરીક્ષા પુ્તતકમાં તેિે વચદહ્નત કરવાિી મંજૂરી College Board પાસેથી હોતી િથી.

▪ સમય પૂણ્ય થયા પછી તમે પરીક્ષા પુસ્તતકામાંથી ઉત્તરવહીમાં જવાબિી કોપી અથવા બબલ્સ ભરવાનું કામ 
કરી શકશો િહીં.

▪ ખાતરી કરો કે તમે િંબર 2 પેસન્સલિો ઉપયોિ કરો છો. પેિ, રંિીિ પેસન્સલ, અથવા યાંવત્રક પેસન્સલિો ઉપયોિ 
િ કરો.

▪ રરેક પ્રશ્ન માટ ે1 જવાબ વચદહ્નત કરો અિે ઉત્તરવહી પર બબલ્સિે ઘાટા અિે સંપૂણ્ય રીતે ભરો.
▪ તમારા જવાબો શસવાય ઉત્તરવહીમાં કોઈ વચહ્નો કરશો િહીં. તમારી ઉત્તરવહી પરિા વધારાિા વચહ્નો તમારા 
ગુણાંકિમાં અવરોધ પહોંચાડશે.

▪ જો તમે ભૂસો છો તો તે પૂણ્યપણે ભૂંસો. અધુરંુ ભૂસાયેલું આશય સાથે આપેલા જવાબ તરીકે ગુણાંદકત થઈ 
શકે છે.

વવદ્યાથ્થીઓ જેમિે તેમિા પરીક્ષણ પુ્તતકમાં તેમિા જવાબો રેકોડ્ક કરવા માટ ેમંજૂરી આપવામાં આવી છે, તમારા 
પ્રોક્ટર કહેશે:

જો તમિે પરીક્ષા પુસ્તતકામાં તમારો જવાબ િોંધવા માટ ેમંજૂરી મળી છે તો તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકામાં પસંર 
કરેલ જવાબિા અક્ષરિે કંુડાળું કરો. રરેક પ્રશ્ન માટ ેફક્ત 1 જવાબ કંુડાળું કરો. જો તમે જવાબ માટ ેતમારો 
વવચાર બરલ્યો હોય તો હોઈ શકે એટલું પૂણ્યપણે ભૂંસી િાખો.

ઉત્તરિહી પર પરીક્ષાની સંપૂણ્વ માવહતી

ક્ષેત્ર 9 માટ,ે પરીક્ષાિો પ્રકાર, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ ેકે:

ક્ષેત્ર 9 માં, બબલમાં આજે તમે જે પરીક્ષા આપી રહ્યા છો, જે મે બોડ્ક  પર પો્તટ કરેલ છે. જો તમે એ સુનિશ્ચિત 
કરવા ઇચ્છો છો કે કયું પરીક્ષણ કરવું છે, તો કયો બબલ અંરર જવો જોઈએ.
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દફલ્ડ A માટ,ે Form Code (ફોમ્ય કોડ), તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

તમારી જવાબ પવત્રકાિી પાછળ (અથવા તમારી મોટી-છાપવાળી જવાબ પવત્રકાનું પૃષ્ઠ 16) ફીલ્ડ A શોધો. 
તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકાિાં પાછલા ભાિ પર Form Code (ફોમ્ય કોડ) શોધો. તમારી પરીક્ષમાં ફીલ્ડ A એકરમ 
રેખાય છે એવોજ Form Code (ફોમ્ય કોડ) તમારી ઉત્તરવાહીમાં કોપી કરો, અિે યોગ્ય બબલ્સ ભરો. કૃપા 
કરીિે તમે પૂણ્ય કરી લો ત્યારે ઉપર જુઓ.

ફીલ્ડ B માટ,ે Test ID (પરીક્ષા ID), તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

ફીલ્ડ B માટ,ે તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકાિાં પાછલા ભાિ પર Test ID (પરીક્ષા આઈડી) શોધો. Test ID (પરીક્ષા 
આઈડી) િે તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકામાં ફીલ્ડ B એકરમ રેખાય છે એવોજ તમારી ઉત્તરવાહીમાં કોપી કરો, અિે 
યોગ્ય બબલ્સ ભરો. કૃપા કરીિે તમે પૂણ્ય કરી લો ત્યારે ઉપર જુઓ.

ફીલ્ડ C માટ,ે Test Book Serial Number (પરીક્ષા બુક સીદરયલ િંબર), તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

ફીલ્ડ C માટ,ે . િંબરિે "Test Book Serial Number" (" પરીક્ષા બુક સીદરયલ િંબર") તરીકે લેબલ 
કરેલાિી ઉપરિી જમણી બાજુએ શોધો. તમારી ઉત્તરવહીમાં તમારા શસદરયલ િંબરિે દફલ્ડ C માં રાખલ કરો 
અિે સંબંવધત બબલ્સમાં ભરો.

વવદ્યાથ્થીઓએ ક્ષેત્રો A-C પૂણ્ય કરી લીધા પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

તમારો ્તકોર મેળવવામાં આવતી તકલીફોથી બચવા, Form Code (ફોમ્ય કોડ), Test ID (પરીક્ષા આઈડી) 
અિે Test Book Serial Number (પરીક્ષા બુક સીદરયલ િંબર) ફીલ્ડ્સિે તપાસો તે ખાતરી કરવા માટ ે
તમે તેિે સાચી રીતે રાખલ કરેલ છે.

જો તમારી શાળા પરીક્ષાખંડિાં કોડિો ઉપયોિ કરે છે, તો તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

ઉત્તરપત્રમાં ક્ષેત્ર D માં 3-અંકીય પરીક્ષાખંડ ભરો, ______, જે મે તમારા માટ ેપો્તટ કરેલ છે.

પરીક્ષા પહેલાના અંવતમ મુદ્દા

બધા વવદ્યાથ્થીઓિે, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

હંુ થોડી આખરી સૂચિાઓ વાંચી લઉં પછી, થોડી વમનિટ્સમાં તમે પરીક્ષા શરૂ કરશો.

પરીક્ષા રરવમયાિ, તમારી ઉત્તરવહી અિે પરીક્ષા પુસ્તતકાિે તમારા ડ્ેતક પર સમતલ રીતે મુકો. જો તમિે તમારી 
ઉત્તરપત્ર અથવા પરીક્ષા પુસ્તતકા વવષે કશું ખોટુ ંજણાય, જેમ કે પૃષ્ઠ ખોવાઈ જવું અથવા તમારા ઉત્તરપત્રમાં 
ખોટા વવઙભાિમાં ઉત્તરો લખાઈ િયા છે એવો જો તમિે ખ્યાલ આવે, તો તમારો હાથ ઊંચો કરો.

ક્યારેય ઉત્તરવહીઓ અિે પરીક્ષા પુસ્તતકાઓ પરીક્ષા ખંડમાંથી બહાર િ લઈ જવી ફરભજયાત છે.

વવભાિાનુસાર પરીક્ષા સમયબદ્ધ છે. પરીક્ષા રરવમયાિ તમિે વવરામ મળશે, જ્યારે તમે િા્તતો કરવા અથવા 
સુવવધાકક્ષિા ઉપયોિ માટ ેઆ ખંડ છોડી શકો છો.

નિમ્િ વાત સાથે તમારા પ્રોક્ટર આિળ બોલશે કે:

રરેક વ્યસક્ત સાચા વવભાિ પર કામ કરી રહી છે તેિી ખાતરી કરવા માટ ેહંુ અત્યારે અિે પછી ખંડિી આજુબાજુ 
આંટા મારતો રહીશ. SAT માટ,ે તમે એક સમયે માત્ર 1 વવભાિ પર કામ કરી શકો. જ્યાં સુધી કહેવામા િ 
આવે ત્યાં સુધી તમિે આિળિા વવભાિ પર જવાિી મંજૂરી િથી. તમે જેિાથી ટવેાયેલા હતા તેિાથી આ અલિ 
હોઈ શકે, તેથી જો તમે હાલિો વવભાિ પૂણ્ય કરી લો તો પણ અલિ વવભાિ પર આિળ િ જાઓ કે પાછળ 
િ જુઓ.

તમારાથી શ્રેષ્ઠ કરવાનું યાર રાખો અિે જો તમે સાચા ઉત્તર માટ ેનિશ્ચિત િ હોવ તો પણ રરેક પ્રશ્ન માટ ેઉત્તર 
આપો. ખોટા ઉત્તરો માટ ેતમે પોઇંટ્સ ગુમાવશો િહીં.

એક વાર પરીક્ષા પૂણ્ય થઈ જાય, પછી કૃપા કરીિે બેઠા રહો અિે હંુ જ્યાં સુધી છોડુ ંિહીં ત્યાં સુધી ખંડ છોડશો 
િહીં. જો તમિે કોઈ પ્રશ્નો હોય તો તમે હવે પૂછી શકો છો.
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1.4 મુખપૃષ્ઠનાં વનર્દેશો
િીચે આપેલ તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકાિાં મુખપૃષ્ઠનું ભાષાંતર છે.

મહત્ત્િપૂણ્વ ્કમૃતીપત્રો
1. પરીક્ષા માટ ેિંબર 2 પેસન્સલ આવશ્યક છે. યાંવત્રક પેસન્સલ અથવા પેિિો ઉપયોિ કરશો િહીં.
2. કોઈપણ સાથે પરીક્ષા પ્રશ્નો અથવા જવાબો વહેંચવા એ અમારા નિયમો અિે શરતોનું ઉલ્લંઘિ છે. જો તમે 

અમારા નિયમો અિે શરતોનું ઉલ્લંઘિ કરો છો, તો અમે તમારા ગુણો રદ્દ કરી શકીએ છીએ અિે તમિે ભવવષ્યિી 
આંકણીઓ કરવામાં પ્રવતબંવધત કરીશું.

આ પરીક્ષા પુસ્કતકા િર્વમારી બહાર લઈ જિી ન જ જોઈએ. આ પરીક્ષા પુસ્કતકાનાં કોઈપણ ભારનું અનવધકૃત 
પુનવન્વમા્વણ અરિા ઉપયોર પ્રવતબંવધત છે.

© 2021 College Board. College Board, SAT અિે એકોિ્ય વચહ્ન College Board િાં ટ્રડેમાક્સ્ય રૂપે 
પંજીકૃત છે.
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1.5 પૃષ્ઠ ભારનાં વનર્દેશો
િીચે આપેલ તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકાિાં અંવતમ પૃષ્ઠનું ભાષાંતર છે. જ્યારે સૂચિા અપાય, ત્યારે પરીક્ષા પુસ્તતકામાં અથવા ઉત્તરવહીમાં 
લખવાનું રહેશે, આ ર્તતાવેજમાં િહીં.

તમારંુ નામ
(છાપેલાં અક્ષરોમાં) અંવતમ િામ પ્રથમ િામ મધ્ય ટૂકંું મધ્ય

શાળા
શાળાિો કોડ શાળાનું િામ કસોટી કક્ષિો કોડ/િામ

SAT
સામાન્ય વનર્દેશો
▪ તમે એક સમયે માત્ર એક વવભાિ પર જ કામ કરી શકો છો.

▪ નિધા્યદરત સમય પૂવ્દે જો તમે વવભાિ પૂણ્ય કરી લો તો તે વવભાિનું તમારંુ કામ 
ચકાશો. તમે બીજા કોઈ વવભાિ તરફ જઈ શકો િહીં.

ઉત્તરો પર ચિહ્ન કરવું
▪ તમારી ઉત્તરવહી યોગ્ય રીતે વચદહ્નત કરવામાં સચેત રહો.

પૂણ્વ ચિહ્ન: અપૂણ્વ ચિહ્નો:

▪ તમારે એક ક્રમાંકિો ઉપયોિ કરવો જ પડ.ે 2 પેસન્સલ.

▪ પ્રત્યેક પ્રશ્ન માટ ેમાત્ર એક જવાબ પર ધ્યાિથી વચહ્ન કરો.

▪ નિશ્ચિત કરો કે તમે બબલ ઘાટા કાળા રંિે અિે પૂણ્યપણે પૂરો છો.

▪ તમારી ઉત્તરવહી પર કોઈપણ આમ-તેમ વચહ્નો િ કરો.

▪ જો તમે ભૂસો છો તો તે પૂણ્યપણે ભૂંસો. અધુરંુ ભૂસાયેલું આશય સાથે આપેલા 
જવાબ તરીકે ગુણાંદકત થઈ શકે છે.

▪ પ્રશ્ન સંખ્યા સાથે સંબંવધત જવાબિાં ખાલી ્તથાિ િો જ ઉપયોિ કરો.

તમારી પરીક્ષા પુસ્કતકાનાં ઉપયોર
▪ તમે કાચા કામ માટ ેપરીક્ષા પુસ્તતકાિો ઉપયોિ કરી શકો છો, પરંતુ તમિે તમારી 

પરીક્ષા પુસ્તતકમાં લખેલ કોઈપણ વ્તતુ માટ ેકે્રદડટ મળશે િહીં.

▪ સમય પૂણ્ય થયા પછી તમે પરીક્ષા પુસ્તતકામાંથી ઉત્તરવહીમાં જવાબિી કોપી 
અથવા બબલ્સ ભરવાનું કામ કરી શકશો િહીં.

▪ તમે આ પુસ્તતકમાંથી કોઈપણ પૃષ્ઠ કે પૃષ્ઠિાં ભાિિે વાળી અથવા હટાવી શકો 
િહીં, અથવા પરીક્ષાખંડથી પુસ્તતકા કે ઉત્તરવહી લઈ જઈ શકો િહીં.

્કકોરરંર
▪ પ્રત્યેક સાચા જવાબ માટ ેતમિે એક પોઈન્ટ મળશે.

▪ તમે ખોટા જવાબ માટ ેપોઈન્ટ્સ ખોતા િથી; તેથી તમિે સાચા જવાબ વવશે ખાતરી 
િ હોય તો પણ તમારે પ્રત્યેક પ્રશ્નિો જવાબ આપવાિો પ્રયાસ કરવો જોઈએ.

મહત્ત્િપૂણ્વ

તમારી પરીક્ષા પુસ્કતકા માટે નીિોનાં કોડ આરિા છે. તમારી 
ઉત્તરિહીમાં ખાના A અને B માં તેમની કોપી કરો અને રશા્વવ્યા 
પ્રમાણે સંબંવધત બબલ્સ યોગ્ય રીતે ભરો.

આ પરીક્ષા માટ ેફકરામાં આપેલા વવચારો, તોમાિા થોડાક પ્રકાશશત થયેલ મદટરીયલ્સમાંથી અવધકત્તમ અિે અનુકૂળ છે, જરૂરી િથી કે College Board 
િા મંતવ્યો રજૂ કરે.

જ્યાં સુધી પ્રોક્ટર ન કહે ત્યાં સુધી આ પુસ્કતકાને ખોલશો નહીં.
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2 અનકમ્બાઇન્ડ ખંડો માટે માનક સ્ક્રિપ્ટ
2.1 વિભાર 1: િાંિિાની પરીક્ષા

વવભાિ માટિેો 1પ્રમાભણત સમય 65 વમવનટ્સનો છે, જેમાં વવભાિિા અંતમાં 5-વમવનટનો વવરામ છે. જો તમે માન્ય 
રાખેલ સુવવધા સાથે પરીક્ષણ કરી રહ્યા છો, તો તમારો સમય અિે વવરામ ભભન્ન હોઈ શકે છે. કૃપયા તમારા પ્રોક્ટર 
દ્વારા વાંચવામાં આવેલ ઘોષણાઓિે ધ્યાિથી સાંભળો. પરીક્ષા પુસ્તતકાિાં નિર્દેશોનું ભાષાંતર ભાષાંતદરત કરીિે 
બોલાયેલ નિર્દેશોનું અનુસરણ કરે છે.

જ્યારે બધા તૈયાર હોય, ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

આપણે વવભાિ 1, વાંચવાિી પરીક્ષાથી પરીક્ષા શરુ કરીશું. આપણે એક વાર શરૂ કરીએ પછી, વવભાિ 1 પર 
કામ કરવા માટ ેતમારી પાસે 65 વમનિટ હશે. વવભાિ પૂણ્ય થયા પછી આપણે એક ટૂકું વવરામ લઈશું. હંુ શરૂ 
કરવાિો અિે પૂરંુ કરવાિો સમય પો્તટ કરીશ, અિે જ્યારે આપણે વવભાિમાં અડધે સુધી પહોંચી જઈએ અિે 
જ્યારે 5 વમનિટ બાકી હશે ત્યારે હંુ તમિે જણાવીશ.

કૃપા કરીિે તમારો જવાબ વવભાિ 1િી ઉત્તરવહીમાં લખો. હંુ તમિે કહંુ િહીં ત્યાં સુધી કામ ચાલુ કરશો િહીં. 
તમારી ઉત્તરવહી અિે પરીક્ષા પુસ્તતકાિે તમારા ડ્ેતક પર સમતલ રીતે મુકો. ઉત્તરવહીમાં વવભાિ 1 માં તમારા 
ઉત્તરોિે વચદહ્નત કરવા માટ ેખાતરી કરી લો કે તમારા ઉત્તરો રરેક ક્રમાંદકત પ્રશ્ન માટ ેસાચી જગ્યાઓએ છે. જો 
તમે તેિા પર ફરી પરત આવવા માટ ેપ્રશ્નિે છોડી રો છો તો ખાતરી કરો કે તમે ઉત્તરવહીમાં તે લીટી કોરી છોડો 
છો. જો તમે તમારો પ્રવતસાર બરલો છો, તો જેટલું બિે તેટલું પૂણ્યપણે ભુસી િાંખો.

હંુ સમય પૂણ્ય થયાનું કહંુ તે પહેલા જો તમે પૂણ્ય કરી િાંખો છો તો તમે આ વવભાિમાં તમારંુ કાય્ય તપાસી શકો 
છો, પરંતુ તમે પરીક્ષાિા કોઈ અન્ય વવભાિમાં જઈ શકો િહીં. તમે ખોટા જવાબો માટ ેપોઇંટ્સ ગુમાવશો િહીં, 
તેથી તમિે ભલે સાચા જવાબિી ્તપષ્ટતા િ હોય તો પણ તમે રરેક પ્રશ્નિો જવાબ આપો.

હવે, વવભાિ 1 માટ ેતમારી પરીક્ષા પુસ્તતકા ખોલો, નિર્દેશો વાંચો અિે કાય્ય આરંભ કરો. અભભિંરિ, રરેકિે.

પરીક્ષા શરૂ કરવા માટ,ે તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

હવે સમય આરંભ થાય છે.

2.1 વિભાર રરમ્યાન
30 વમનિટ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

વવભાિમાં 1 તમારી પાસે 35 વમનિટ બાકી છે.

60 વમનિટ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

વવભાિમાં 1 તમારી પાસે 5 વમનિટ બાકી છે.

બરોબર 65 વમનિટ પછી તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

કામ બંધ કરો અિે તમારી પેસન્સલ િીચે મુકો.
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2.1 વિભાર 1 પરીક્ષા પુસ્કતકા વનર્દેશો
તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકાિાં વવભાિ 1િા આરંભમાં પ્રાપ્ત નિરશ્શોનું ભાષાંતર િીચે મુજબ વલશખત છે.

65 વમવનટ્સ, 52 પ્રશ્નો (પ્રમાણભૂત સમય)

આ વિભારના પ્રશ્નોના જિાબ માટે તમારા ઉત્તરિહીના વિભાર 1 તરફ જાઓ.

વનર્દેશો 

િીચે આપેલા પ્રત્યેક ફકરા અથવા ફકરાિી જોડી દ્વારા ઘણા બધા પ્રશ્નો અનુસરવામાં આવે છે. પ્રત્યેક ફકરા અથવા 
જોડીિે વાંચ્યા પછી, ફકરા અથવા આનુષંિીક આકૃવતઓ (જેવી કે ટબેલ અથવા ગ્રાફ) માં જે કહેવામા આવેલું છે 
અથવા િભભ્યત છે તેિા આધારે રરેક પ્રશ્નિા સવ્યશ્રેષ્ઠ જવાબિી પસંરિી કરો.

2.1 વિભાર 1 પછી
બધા વવદ્યાથ્થીઓિે, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકામાં જ્યાં તમે કામ બંધ કયુયું છે, ત્યાં તમારંુ ઉત્તરપત્ર મુકી રો. તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકાિે 
બંધ કરીિે તમારા ડ્ેતક પર તેિે છોડી રો.

વવરામ માટ ેતમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

આપણે હળવા થવા માટ ે10 વમનિટિા વવરામ માટ ેહવે રોકાઈશું. કૃપા કરીિે આ નિયમોિે કાળજીપૂવ્યક 
સાંભળો:

▪ કોઈિી સાથે પરીક્ષાિા પ્રશ્નોિી ચચા્ય િ કરો અથવા આ વવરામ રરવમયાિ અથવા પરીક્ષા રરવમયાિ કોઈપણ 
અન્ય વવરામ રરવમયાિ કોઈપણ પ્રકારિાં ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણિો ઉપયોિ િ કરો.

▪ જો તમારે ખંડ છોડવાિી જરૂર હોય, તો ફક્ત નિયુક્ત વવ્તતારો, હોલવે અથવા રે્તટરૂમમાં જ જાઓ.

▪ િા્તતા અિે પીણાં માત્ર નિદર્કષ્ટ વવ્તતારોમાં જ માન્ય છે.

▪ કૃપા કરીિે અન્ય ખંડોમાં કાય્ય કરી રહેલા વવદ્યાથ્થીઓ માટ ેવવચારશીલ રહો અિે અડધે પહોંચીિે વાત િ 
કરો.

બરોબર 10 વમનિટમાં આપણે ફરીથી પરીક્ષા આરંભ કરીશું.

વવરામિાં અંતે, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

કૃપા કરીિે તમારંુ ્તથાિ ગ્રહણ કરો. જ્યાં સુધી હંુ તમિે કહંુ િહી ત્યાં સુધી પરીક્ષાિો કોઈપણ વવભાિ ખોલો 
િહીં.

2.2 પ્રમાણપત્રનું વિિરણ
જ્યારે બધા વવદ્યાથ્થીઓ તૈયાર હોય, ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

જ્યારે તમે તમારા ઉત્તરપત્રિે જમા કરો છો, ત્યારે તમે સંમત થાઓ છો કે તમે કોઈપણ સ્તથવતમાં પરીક્ષાખંડમાંથી 
કોઈપણ પરીક્ષાપ્રશ્નો લેતા િથી, કોઈિે પણ આપશો િહીં, અથવા કોઈપણ સાથે તેિી ચચા્ય કરશો િહી, જેમાં 
ઇમેઇલ, ટકે્્તટ સંરેશા અથવા ઇન્ટરિેટ સમાવવષ્ટ થાય છે પરંતુ તેિા પૂરતું મયા્યદરત િથી. બધા વવદ્યાથ્થીઓિે 
કસોટીિો સારો અિે સમાિ અનુભવ મળે એિી ખાતરી કરવા માટઆે શરતો ્તથળમાં છે. શરતો તમામ SAT 
School Day પરીક્ષકો પર ઉપલબ્ધ SAT School Day Student Guide માં અિે sat.org પર 
ઓિલાઈિ નિદર્કષ્ટ કરવામાં આવી છે.

તમારા ઉત્તરપત્ર િીકાળો પણ તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકા બંધ જ છોડી રો. તમારા ઉત્તરપત્રિે પાછળ ફેરવો અિે 
ક્ષેત્ર Certification Statement શોધો. િીચેિાં નિયમોિા અનુચ્છેરિે વાંચ્યા પછી વવવરણિે તમારા સામાન્ય 
અક્ષરોમાં નિવેરિ કોપી કરો-નપ્રન્ટ અથવા કશસ્યવમાં લખેલું ચાલશે. ત્યારપછી, તમે કોઈ અવધકારીક ર્તતાવેજ 
પર સહી કરો છો તે રીતે તમારા પૂરા િામિી સહી કરો. તમારા હ્તતાક્ષરિી બાજુમાં આજિી તારીખ ઉમેરો. 
જ્યારે તમારે પૂણ્ય થઈ જાય ત્યારે ઊંચું જુઓ.

http://sat.org
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ત્યાર બાર તમારા ઉત્તરપત્રની પાછળ Certification Statement (પ્રમાણપત્રનાં વિિરણ) નું અનુિાર નીિે 
મુજબ છે. અંગ્રેજીમાં વિિરણને કોપી કરો, અહીં આપેલ અનુિાર નહીં.

હંુ પુવષ્ટ આપું છંુ કે હંુ ઉત્તરવાહી પરિી સૂવચબદ્ધ વ્યસક્ત છંુ અિે SAT School Day Student Guide માંિી
SAT નિયમો અિે શરતોનું પાલિ કરવાિી પ્રવતજ્ઞા કરંુ છંુ.

2.3 વિભાર 2: લેખન અને ભાષા પરીક્ષા
વવભાિ 2 માટ ેમાિક સમય 35 વમવનટ છે. જો તમે માન્ય રાખેલ સુવવધા સાથે પરીક્ષણ કરી રહ્યા છો, તો તમારો 
સમય અિે વવરામ ભભન્ન હોઈ શકે છે. કૃપયા તમારા પ્રોક્ટર દ્વારા વાંચવામાં આવેલ ઘોષણાઓિે ધ્યાિથી સાંભળો. 
પરીક્ષા પુસ્તતકાિાં નિર્દેશોનું ભાષાંતર ભાષાંતદરત કરીિે બોલાયેલ નિર્દેશોનું અનુસરણ કરે છે.

જ્યારે બધા તૈયાર હોય, ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

આપણે વવભાિ 2, લેખિ અિે ભાષાિી પરીક્ષાથી શરુ કરીશું. આપણે એક વાર શરૂ કરીએ પછી, વવભાિ 2 
પર કામ કરવા માટ ેતમારી પાસે 35 વમનિટ હશે. હંુ શરૂ કરવાિો અિે પૂરંુ કરવાિો સમય પો્તટ કરીશ, અિે 
જ્યારે આપણે વવભાિમાં અડધે સુધી પહોંચી જઈએ અિે જ્યારે 5 વમનિટ બાકી હશે ત્યારે હંુ તમિે 
જણાવીશ.

તમારી ઉત્તરવહીમાં વવભાિ 2 પર જાઓ. હંુ તમિે કહંુ િહીં ત્યાં સુધી કામ ચાલુ કરશો િહીં. તમારી ઉત્તરવહી 
અિે પરીક્ષા પુસ્તતકાિે તમારા ડ્ેતક પર સમતલ રીતે મુકો. ઉત્તરવહીમાં વવભાિ 2 માં તમારા ઉત્તરોિે વચદહ્નત 
કરવા માટ ેખાતરી કરી લો કે તમારા ઉત્તરો રરેક ક્રમાંદકત પ્રશ્ન માટ ેસાચી જગ્યાઓએ છે.

હંુ સમય પૂણ્ય થયાનું કહંુ તે પહેલા જો તમે પૂણ્ય કરી િાંખો છો તો તમે આ વવભાિમાં તમારંુ કાય્ય તપાસી શકો 
છો, પરંતુ તમે પરીક્ષાિા કોઈ અન્ય વવભાિમાં જઈ શકો િહીં.

હવે, વવભાિ 2 માટ ેતમારી પરીક્ષા પુસ્તતકા ખોલો, નિર્દેશો વાંચો અિે કાય્ય આરંભ કરો.

પરીક્ષા શરૂ કરવા માટ,ે તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

હવે સમય આરંભ થાય છે.

2.3 વિભાર રરમ્યાન
15 વમનિટ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

વવભાિમાં 2 તમારી પાસે 20 વમનિટ બાકી છે.

30 વમનિટ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

વવભાિમાં 2 તમારી પાસે 5 વમનિટ બાકી છે.

બરોબર 35 વમનિટ પછી તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

કામ બંધ કરો અિે તમારી પેસન્સલ િીચે મુકો.
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2.3 વિભાર 2 પરીક્ષા પુસ્કતકા વનર્દેશો
િીચે આપેલ એ તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકાિા વવભાિ 2 િી શરૂઆતમાં જોવા મળતા નિર્દેશોનું ભાષાંતર છે.

35 વમવનટ્સ, 44 પ્રશ્નો (પ્રમાણભૂત સમય)

આ વિભારના પ્રશ્નોના જિાબ માટે તમારા ઉત્તરિહીના વિભાર 2 તરફ જાઓ.

વનર્દેશો 

િીચે આપેલો પ્રત્યેક ફકરો અિેક પ્રશ્નો સાથે જોડાયેલો છે. કેટલાક પ્રશ્નો માટ,ે વવચારોિી અભભવ્યસક્તિે સુધારવા માટ ે
તમે કેવી રીતે ફકરોમાં સુધારો કરી શકાય તે ધ્યાિમાં લેશો. અન્ય પ્રશ્નો માટ ેતમે વવચારશો કે વાક્યિી રચિા, વપરાશ 
અથવા વવરામવચહ્નોમાં ભૂલો સુધારવા માટ ેફકરોિે કેવી રીતે સંપાદરત કરી શકાય છે. એક ફકરો અથવા પ્રશ્ન એક 
અથવા વધુ ગ્રાદફક્સ (ટબેલ અથવા ગ્રાફ જેવાં) સાથે સંબંવધત હોઈ શકે છે, જેનું તમે પદરવત્યિ અથવા સંપારિ 
કરવાિો નિણ્યય લેશો.

અમુક પ્રશ્નો તમિે ફકરાિી િીચે લીટી કરેલા ભાિ તરફ રોરશે. અન્ય પ્રશ્નો તમિે ફકરાિા ્તથળ તરફ રોરશે અથવા 
તમિે સંપૂણ્ય ફકરા વવશે વવચારવા માટ ેપૂછશે.

પ્રત્યેક ફકરાિે વાંચ્યા પછી પ્રત્યેક પ્રશ્ન માટ ેઉત્તરનું ચયિ કરો, જે ફકરામાં લખવાિી ગુણવત્તાિે યોગ્ય રીતે વધારી 
શકે અથવા જે પ્રમાણભૂત રીતે લખેલા અંગ્રેજીિી પ્રણાલીિે અનુરૂપ બિાવે છે. ઘણા બધા પ્રશ્નોમાં “NO 
CHANGE” ("િો ચેંજ") દફલ્ડ સમાયેલા છે. જો સંબંવધત ફકરાિો કોઈ ભાિ જેમિો તેમ જ યોગ્ય છે એમ તમે 
વવચારો છો, તો એ વવકલ્પનું ચયિ કરો.

2.3 વિભાર 2 પછી
બધા વવદ્યાથ્થીઓિે, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકામાં જ્યાં તમે કામ બંધ કયુયું છે, ત્યાં તમારંુ ઉત્તરપત્ર મુકી રો. તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકાિે 
બંધ કરીિે તમારા ડ્ેતક પર તેિે છોડી રો.

2.4 વિભાર 3: રણણતની પરીક્ષા - કેલ્ક્યુલેટર નહીં
વવભાિ માટિેો 3પ્રમાભણત સમય 25 વમવનટ્સનો છે, જેમાં વવભાિિા અંતમાં 5-વમવનટનો વવરામ છે. જો તમે માન્ય 
રાખેલ સુવવધા સાથે પરીક્ષણ કરી રહ્યા છો, તો તમારો સમય અિે વવરામ ભભન્ન હોઈ શકે છે. કૃપયા તમારા પ્રોક્ટર 
દ્વારા વાંચવામાં આવેલ ઘોષણાઓિે ધ્યાિથી સાંભળો. પરીક્ષા પુસ્તતકાિાં નિર્દેશોનું ભાષાંતર ભાષાંતદરત કરીિે 
બોલાયેલ નિર્દેશોનું અનુસરણ કરે છે.

જ્યારે બધા તૈયાર હોય, ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

આપણે વવભાિ 3, કેલ્ક્યુલેટર વિર િભણતિી પરીક્ષાથી શરુ કરીશું. આપણે એક વાર શરૂ કરીએ પછી, વવભાિ 
3 પર કામ કરવા માટ ેતમારી પાસે 25 વમનિટ હશે. વવભાિ પૂણ્ય થયા પછી આપણે એક ટૂકું વવરામ લઈશું. હંુ 
શરૂ કરવાિો અિે પૂરંુ કરવાિો સમય પો્તટ કરીશ, અિે જ્યારે આપણે વવભાિમાં અડધે સુધી પહોંચી જઈએ 
અિે જ્યારે 5 વમનિટ બાકી હશે ત્યારે હંુ તમિે જણાવીશ.

તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

તમારી ઉત્તરવહીમાં વવભાિ 3 પર જાઓ. હંુ તમિે કહંુ િહીં ત્યાં સુધી કામ ચાલુ કરશો િહીં. તમારી ઉત્તરવહી 
અિે પરીક્ષા પુસ્તતકાિે તમારા ડ્ેતક પર સમતલ રીતે મુકો. ઉત્તરવહીમાં વવભાિ 3 માં તમારા ઉત્તરોિે વચદહ્નત 
કરવા માટ ેખાતરી કરી લો કે તમારા ઉત્તરો રરેક ક્રમાંદકત પ્રશ્ન માટ ેસાચી જગ્યાઓએ છે.

વધુ પડતા પ્રશ્નો વવવવધ પસંર વાળા છે, પણ છેલ્લે થોડા પ્રશ્નો "Student-Produced Responses" 
("વવદ્યાથ્થી દ્વારા પ્રવતસાર વાળા છે"). તમારા ઉત્તરો ભરવા માટ ેનિર્દેશો તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકામાં છે. કેટલાક 
જવાબો તમામ 4 ્તપેસિો ઉપયોિ િથી કરતાં તેમ છતાં તમારા જવાબોિી િોંધ કરવા માટ ેતમારે 4 ્તપેસ કરતાં 
વધારે ્તપેસિી જરૂર ક્યારેય પડશે િહીં.
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આિળ તમારા પ્રોક્ટર કહેશે કે:

આ િભણત વવભાિ હોવા છતાં પણ, તમિે પરીક્ષાિા આ ભાિમાં કેલ્ક્યુલેટરિો ઉપયોિ કરવાિી મંજૂરી િથી. 
કૃપા કરીિે તમારા કેલ્ક્યુલેટરિે તમારા ડ્ેતકિી િીચે રાખો જ્યાં સુધી તમિે સિવડ તરીકે 4-ફંકશિ કેલ્ક્યુલેટરિો 
ઉપયોિ કરવાિી મંજૂરી િ મળે.

હંુ સમય પૂણ્ય થયાનું કહંુ તે પહેલા જો તમે પૂણ્ય કરી િાંખો છો તો તમે આ વવભાિમાં તમારંુ કાય્ય તપાસી શકો 
છો, પરંતુ તમે પરીક્ષાિા કોઈ અન્ય વવભાિમાં જઈ શકો િહીં.

હવે, વવભાિ 3 માટ ેતમારી પરીક્ષા પુસ્તતકા ખોલો, નિર્દેશો વાંચો અિે કાય્ય આરંભ કરો.

પરીક્ષા શરૂ કરવા માટ,ે તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

હવે સમય આરંભ થાય છે.

2.4 વિભાર રરમ્યાન
10 વમનિટ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

વવભાિમાં 3 તમારી પાસે 15 વમનિટ બાકી છે.

20 વમનિટ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

વવભાિમાં 3 તમારી પાસે 5 વમનિટ બાકી છે.

બરોબર 25 વમનિટ પછી તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

કામ બંધ કરો અિે તમારી પેસન્સલ િીચે મુકો.
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2.4 વિભાર 3 પરીક્ષા પુસ્કતકા વનર્દેશો
તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકાિાં વવભાિ 3િા આરંભમાં પ્રાપ્ત નિરશ્શોનું ભાષાંતર િીચે મુજબ વલશખત છે.

25 વમવનટ્સ, 20 પ્રશ્નો (પ્રમાણભૂત સમય)

આ વિભારના પ્રશ્નોના જિાબ માટે તમારા ઉત્તરિહીના વિભાર 3 તરફ જાઓ.

વનર્દેશો 

પ્રશ્નો 1-15 માટે, , રરેક પ્રશ્નિો જવાબ શોધો, આપલે વવકલ્પોમાંથી શ્રેષ્ઠતમ જવાબિી પસંરિી કરો અિે તમારી 
ઉત્તરવહીમાં સંબંવધત બબલ ભરો. પ્રશ્નો 16-20 માટે, પ્રશ્નિો જવાબ શોધો, અિે તમારો જવાબ ઉત્તરવહી પરિા 
વગ્રડમાં રાખલ કરો. કૃપા કરીિે પ્રશ્ન 16 પહેલા કેવી રીતે તમારા જવાબો વગ્રડમાં રાખલ કરવા તેિા માટ ેનિર્દેશો વાંચો. 
કાચા કામ માટ ેતમારી પરીક્ષા પુસ્તતકામાં ઉપલબ્ધ કોઈપણ ખાલી જગ્યાિો ઉપયોિ કરી શકો છો.

નોંધો

1. કેલ્ક્યુલેટરિો ઉપયોિ કરવાિી મંજૂરી નરી.
2. જ્યાર સુધી અન્યથા સંકેત આપવામાં િ આવે તે શસવાય વપરાયેલ બધા ચલો અિે અભભવ્યસક્તઓ વા્તતવવક 

સંખ્યાઓિે રજૂ કરે છે.

3. આ પરીક્ષામાં આપેલ અન્યથા સૂચવવામાં િા આવેલ હોય તો માપિ માટ ેઆપવામાં આવ્યા છે.

4. અન્યથા સૂચવવામાં િા આવેલ હોય તો, તમામ અંકો સમતલ રહે છે.

5. અન્યથા સૂચવવામાં િા આવેલ હોય તો, આપેલા f ફંક્શિનું ડોમેઇિ બધી જ સાચી સંખ્યાઓ x થી નિધા્યદરત 
છે જેિા માટ ેf(x) સાચી સંખ્યા છે.

સંરભ્વ
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x s
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1
2 ખાસ કાટકોણ વત્રકોણ 

એક વતુ્યળમાં વૃત્તચાપિી દડગ્રીિી સંખ્યા 360 છે.
એક વતુ્યળમાં ચાપવૃત્તિા રેદડયન્સિી સંખ્યા 2π છે.
એક વત્રકોણિાં ખૂણાઓિાં માપમાં ઉપાયોિો યોિ 180 છે.
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વનર્દેશો 

પ્રશ્નો 16-20 માટે, પ્રશ્નિો જવાબ શોધો, અિે તમારો જવાબ, િીચે 
રશા્યવ્યા મુજબ, ઉત્તરવહી પરિા વગ્રડમાં રાખલ કરો.

1. જો કે આવશ્યકતા િથી, પરન્તુ તમિે જો સૂવચત કરવામાં આવે 
છે કે બબલ્સિે યોગ્યરીતે ભરવામાં સહાયતા માટ ેકૉલમિા શીષ્ય 
ભાિ પર બોક્સમાં પોતિાં ઉત્તર લખો. જો તમે બબલ્સ યોગ્ય 
રીતે ભયા્ય હશે તો જ તમિે કે્રદડટ મળશે.

2. કોઈપણ કોલમમાં એક બબલ થી વધુ પર વચદહ્નત િ કરો.
3. કોઈપણ પ્રશ્ન માટ ેિકારાત્મક ઉત્તર િથી.
4. કેટલાક પ્રશ્નોિાં એક કરતા વધુ સાચાં જવાબો હોઈ શકે છે. 

આવા દક્તસાઓમાં, માત્ર એક જ ઉત્તરિે વગ્રડ કરો.
5. વમચ્રિત નંબરો જેવાકે 3½ િે 3.5 અથવા 7/2 તરીકે ગ્રીડ 

કરવામાં આવે છે. (જો /

. . . .

/  િે ગ્રીડમાં રાખલ કરો, તો તેનું 

31/2 તરીકે અથ્યઘટિ કરવામાં આવશે, િહીં કે 3½ તરીકે.)

6. રશાંશ ઉત્તરો: જો તમે ગ્રીડમાં સમાવી શકાય તેથી વધુ 
અંકોવાળો રશાંશ ઉત્તર પ્રાપ્ત કરો છો, તો તે અથવા તો િોળાકાર 
અથવા ટિ્યકેટડે કરવામાં આવશે, પરંતુ તે સંપૂણ્ય ગ્રીડ ભરવું 
આવશ્યક છે.

ચગ્રડ 2
3

જિાબ: 2.5જિાબ: 7
12

ચોક્ઠામાં 
ઉત્તર 
લખો.
 

પદર -
ણામોમાં.
વગ્રડ.
 
 

ફે્રક્શિ 
લાઈિ
 

રશાંશ 
શબંરુ

જિાબ:  201 – કાં તો સ્કરવત સાિી છે

નોંધ:
તમે અનુમવત આપતી 
કોઈપણ કોલમિી 
જગ્યામાં તમારા ઉત્તરોિો 
આરંભ કરી શકો છો.
જે કોલમોિો ઉપયોિ 
કરવાિી તમિે જરૂર િ 
હોય તેિે ખાલી મૂકી રેવું. 
  

માટે ્કિીકૃત માર્ગો છે:

2.4 વિભાર 3 પછી
બધા વવદ્યાથ્થીઓિે, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકામાં જ્યાં તમે કામ બંધ કયુયું છે, ત્યાં તમારંુ ઉત્તરપત્ર મુકી રો. તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકાિે 
બંધ કરીિે તમારા ડ્ેતક પર તેિે છોડી રો.
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વવરામ માટ ેતમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

આપણે ટૂકંા વવરામ માટ ેહવે રોકાઈશું. વવરામ માટ,ે જો તમે િા્તતો લાવ્યા છો, તો પૂવ્યનિધા્યદરત ્તથાિમાં બેસીિે 
જ કરી શકો છો. પહેલાિી જેમ, જો તમારે ખંડ છોડવાિી જરૂર હોય, તો ફક્ત નિયુક્ત વવ્તતારો, હોલવે અથવા 
રે્તટરૂમમાં જ જાઓ. અડધા ર્તતે વાતો િ કરો, પરીક્ષા પ્રશ્નોિી કોઈ સાથે ચચા્ય િ કરો અથવા વવરામ રરવમયાિ 
કોઈ પણ પ્રકારિા ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણિો ઉપયોિ િ કરો.

બરોબર 5 વમનિટમાં આપણે ફરીથી પરીક્ષા આરંભ કરીશું.

વવરામિાં અંતે, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

કૃપા કરીિે તમારંુ ્તથાિ ગ્રહણ કરો. જ્યાં સુધી હંુ તમિે કહંુ િહી ત્યાં સુધી પરીક્ષાિો કોઈપણ વવભાિ ખોલો 
િહીં.

2.5 વિભાર 4: રણણતની પરીક્ષા - કેલ્ક્યુલેટર
વવભાિ 4 માટ ેમાિક સમય 55 વમવનટ છે. જો તમે માન્ય રાખેલ સુવવધા સાથે પરીક્ષણ કરી રહ્યા છો, તો તમારો 
સમય અિે વવરામ ભભન્ન હોઈ શકે છે. કૃપયા તમારા પ્રોક્ટર દ્વારા વાંચવામાં આવેલ ઘોષણાઓિે ધ્યાિથી સાંભળો. 
પરીક્ષા પુસ્તતકાિાં નિર્દેશોનું ભાષાંતર ભાષાંતદરત કરીિે બોલાયેલ નિર્દેશોનું અનુસરણ કરે છે.

જ્યારે તમામ વવદ્યાથ્થીઓ તૈયાર હશે ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

આપણે વવભાિ 4, કેલ્ક્યુલેટર સાથે િભણતિી પરીક્ષા પરીક્ષાથી શરુ કરીશું. આપણે એક વાર શરૂ કરીએ પછી, 
વવભાિ 4 પર કામ કરવા માટ ેતમારી પાસે 55 વમનિટ હશે. હંુ શરૂ કરવાિો અિે પૂરંુ કરવાિો સમય પો્તટ કરીશ, 
અિે જ્યારે આપણે વવભાિમાં અડધે સુધી પહોંચી જઈએ અિે જ્યારે 5 વમનિટ બાકી હશે ત્યારે હંુ તમિે 
જણાવીશ.

તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

તમે આ વવભાિ માટ ેકેલ્ક્યુલેટરિો ઉપયોિ કરી શકો છો. જો તમારી પાસે કેલ્ક્યુલેટર છે, તો કૃપા કરીિે કોઈપણ 
કવરિે રૂર કરો અિે કેલ્ક્યુલેટરિે હવે તમારા ડ્ેતક પર મૂકો. પરીક્ષા રરવમયાિ તમારા ડ્ેતકિી િીચે ફ્લોર પર 
કેલ્ક્યુલેટરનું કવર રાખો.

આ વવભાિ માટ ેતમિે કેલ્ક્યુલેટરિો ઉપયોિ કરવાિી મંજૂરી હોવા છતાં પણ, બધા પ્રશ્નોિા જવાબ કેલ્ક્યુલેટર 
વવિા આપી શકાય તેમ છે. જો તમે કેલ્ક્યુલેટરિો ઉપયોિ કરો છો તો આ માિ્યરશશ્યકાઓિે અનુસરવાનું યાર 
રાખો.

▪ તમારા ડ્ેતક પર તમારા કેલ્ક્યુલેટરિે સપાટ સ્તથવતમાં મુકો અથવા એિે એવી રીતે પકડો કે અન્ય વવદ્યાવથ્યઓ 
તમારંુ કામ જોઈ િ શકે.

▪ તમારુ કેલ્ક્યુલેટર કોઈિે આપો િહીં કે તેિી અરલાબરલી િ કરો.
▪ જો તમારી પાસે બેકઅપ માટ ેકેલ્ક્યુલેટર અથવા બેટરી છે, તો તેિે તમારા ડ્ેતકિી િીચેિાં ભાિમાં મુકો.
▪ જો તમારંુ કેલ્ક્યુલેટર ખામીયુક્ત થાય છે અિે તમારી પાસે બેટરી અથવા બેકઅપ calculator (કેલ્ક્યુલેટર) 
છે, તો તમારો હાથ ઊંચો કરો. હંુ તમારી સહાય માટ ેઆવીશ. જો તમારી પાસે બેકઅપ િથી તો પરીક્ષા 
આપવાનું ચાલુ રાખો અિે કરી શકો એટલું શ્રેષ્ઠ કરો.

તમારી ઉત્તરવહીમાં વવભાિ 4 પર જાઓ. હંુ તમિે કહંુ િહીં ત્યાં સુધી કામ ચાલુ કરશો િહીં. તમારી ઉત્તરવહી 
અિે પરીક્ષા પુસ્તતકાિે તમારા ડ્ેતક પર સમતલ રીતે મુકો. ઉત્તરવહીમાં વવભાિ 4 માં તમારા ઉત્તરોિે વચદહ્નત 
કરવા માટ ેખાતરી કરી લો કે તમારા ઉત્તરો રરેક ક્રમાંદકત પ્રશ્ન માટ ેસાચી જગ્યાઓએ છે.

વધુ પડતા પ્રશ્નો વવવવધ પસંર વાળા છે, પણ છેલ્લે થોડા પ્રશ્નો "Student-Produced Responses" 
("વવદ્યાથ્થી દ્વારા પ્રવતસાર વાળા છે"). તમે છેલ્લા વવભાિમાં જેમ કયુયું હતું તેવી રીતે જ આ ભરો.

તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

હંુ સમય પૂણ્ય થયાનું કહંુ તે પહેલા જો તમે પૂણ્ય કરી િાંખો છો તો તમે આ વવભાિમાં તમારંુ કાય્ય તપાસી શકો 
છો, પરંતુ તમે પરીક્ષાિા કોઈ અન્ય વવભાિમાં જઈ શકો િહીં.

હવે, 4 માટ ેતમારી પરીક્ષા પુસ્તતકા ખોલો, નિર્દેશો વાંચો અિે કાય્ય આરંભ કરો.
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પરીક્ષા શરૂ કરવા માટ,ે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

હવે સમય આરંભ થાય છે.

2.5 વિભાર રરમ્યાન
25 વમનિટ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

વવભાિમાં 4 તમારી પાસે 30 વમનિટ બાકી છે.

50 વમનિટ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

વવભાિમાં 4 તમારી પાસે 5 વમનિટ બાકી છે.

બરોબર 55 વમનિટ પછી તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

કામ બંધ કરો અિે તમારી પેસન્સલ િીચે મુકો.
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2.5 વિભાર 4 પરીક્ષા પુસ્કતકાનાં વનર્દેશો
તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકાિાં વવભાિ 4 િા આરંભમાં પ્રાપ્ત નિરશ્શોનું ભાષાંતર િીચે મુજબ વલશખત છે.

55 વમવનટ્સ, 38 પ્રશ્નો (પ્રમાણભૂત સમય)

આ વિભારના પ્રશ્નોના જિાબ માટે તમારા ઉત્તરિહીના વિભાર 4 તરફ જાઓ.

વનર્દેશો 

પ્રશ્નો 1-30 માટે, , રરેક પ્રશ્નિો જવાબ શોધો, આપલે વવકલ્પોમાંથી શ્રેષ્ઠતમ જવાબિી પસંરિી કરો અિે તમારી 
ઉત્તરવહીમાં સંબંવધત બબલ ભરો. પ્રશ્નો 31-38 માટે, પ્રશ્નિો જવાબ શોધો, અિે તમારો જવાબ ઉત્તરવહી પરિા 
વગ્રડમાં રાખલ કરો. કૃપા કરીિે પ્રશ્ન 31 પહેલા કેવી રીતે તમારા જવાબો વગ્રડમાં રાખલ કરવા તેિા માટ ેનિર્દેશો વાંચો. 
કાચા કામ માટ ેતમારી પરીક્ષા પુસ્તતકામાં ઉપલબ્ધ કોઈપણ ખાલી જગ્યાિો ઉપયોિ કરી શકો છો.

નોંધો

1. કેલ્ક્યુલેટરિાં ઉપયોિિી મંજૂરી આપેલ છે
2. જ્યાર સુધી અન્યથા સંકેત આપવામાં િ આવે તે શસવાય વપરાયેલ બધા ચલો અિે અભભવ્યસક્તઓ વા્તતવવક 

સંખ્યાઓિે રજૂ કરે છે.

3. આ પરીક્ષામાં આપેલ અન્યથા સૂચવવામાં િા આવેલ હોય તો માપિ માટ ેઆપવામાં આવ્યા છે.

4. અન્યથા સૂચવવામાં િા આવેલ હોય તો, તમામ અંકો સમતલ રહે છે.

5. અન્યથા સૂચવવામાં િા આવેલ હોય તો, આપેલા f ફંક્શિનું ડોમેઇિ બધી જ સાચી સંખ્યાઓ x થી નિધા્યદરત 
છે જેિા માટ ેf(x) સાચી સંખ્યા છે.
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2 ખાસ કાટકોણ વત્રકોણ 

એક વતુ્યળમાં વૃત્તચાપિી દડગ્રીિી સંખ્યા 360 છે.
એક વતુ્યળમાં ચાપવૃત્તિા રેદડયન્સિી સંખ્યા 2π છે.
એક વત્રકોણિાં ખૂણાઓિાં માપમાં ઉપાયોિો યોિ 180 છે.
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વનર્દેશો 

પ્રશ્નો 31-38 માટે, પ્રશ્નિો જવાબ શોધો, અિે તમારો જવાબ, િીચે 
રશા્યવ્યા મુજબ, ઉત્તરવહી પરિા વગ્રડમાં રાખલ કરો.

1. જો કે આવશ્યકતા િથી, પરન્તુ તમિે જો સૂવચત કરવામાં આવે 
છે કે બબલ્સિે યોગ્યરીતે ભરવામાં સહાયતા માટ ેકૉલમિા શીષ્ય 
ભાિ પર બોક્સમાં પોતિાં ઉત્તર લખો. જો તમે બબલ્સ યોગ્ય 
રીતે ભયા્ય હશે તો જ તમિે કે્રદડટ મળશે.

2. કોઈપણ કોલમમાં એક બબલ થી વધુ પર વચદહ્નત િ કરો.
3. કોઈપણ પ્રશ્ન માટ ેિકારાત્મક ઉત્તર િથી.
4. કેટલાક પ્રશ્નોિાં એક કરતા વધુ સાચાં જવાબો હોઈ શકે છે. 

આવા દક્તસાઓમાં, માત્ર એક જ ઉત્તરિે વગ્રડ કરો.
5. વમચ્રિત નંબરો જેવાકે 3½ િે 3.5 અથવા 7/2 તરીકે ગ્રીડ 

કરવામાં આવે છે. (જો /

. . . .

/  િે ગ્રીડમાં રાખલ કરો, તો તેનું 

31/2 તરીકે અથ્યઘટિ કરવામાં આવશે, િહીં કે 3½ તરીકે.)

6. રશાંશ ઉત્તરો: જો તમે ગ્રીડમાં સમાવી શકાય તેથી વધુ 
અંકોવાળો રશાંશ ઉત્તર પ્રાપ્ત કરો છો, તો તે અથવા તો િોળાકાર 
અથવા ટિ્યકેટડે કરવામાં આવશે, પરંતુ તે સંપૂણ્ય ગ્રીડ ભરવું 
આવશ્યક છે.

ચગ્રડ 2
3

જિાબ: 2.5જિાબ: 7
12

ચોક્ઠામાં 
ઉત્તર 
લખો.
 

પદર -
ણામોમાં.
વગ્રડ.
 
 

ફે્રક્શિ 
લાઈિ
 

રશાંશ 
શબંરુ

જિાબ:  201 – કાં તો સ્કરવત સાિી છે

નોંધ:
તમે અનુમવત આપતી 
કોઈપણ કોલમિી 
જગ્યામાં તમારા ઉત્તરોિો 
આરંભ કરી શકો છો.
જે કોલમોિો ઉપયોિ 
કરવાિી તમિે જરૂર િ 
હોય તેિે ખાલી મૂકી રેવું. 
  

માટે ્કિીકૃત માર્ગો છે:

2.5 વિભાર 4 પછી 
બધા વવદ્યાથ્થીઓિે, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

તમારી ઉત્તરવહી બંધ કરો જેથી પૃષ્ઠ 1 ટોચ પર રહે. તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકા બંધ કરો.

હવે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

તમારી પરીક્ષા સામગ્રીનું સંકલિ કરતા પૂવ્દે કૃપયા તમારી ઉત્તરવાહીિે ઉલટાવીિે (અથવા જો તમે મોટી નપ્રન્ટવાહી 
ઉત્તરવાહીિો ઉપયોિ કરો છો તો પૃષ્ઠ 16 પર જાઓ) ચેક કરો કે વવકલ્પ A માં Form Code (ફોમ્ય કોડ) તમે 
ભરેલ છે. તમારી પરીક્ષાિાં ્તકોદરંિ માટ ેઆ Form Code (ફોમ્ય કોડ) આવશ્યક છે.
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એ પણ તપાસો કે તમે દફલ્ડ B અિે C પૂણ્ય કરેલ છે. જો કોઈ દફલ્ડ ભરવામાં તમારે સહાયતાિી આવશ્યકતા 
હોય તો કૃપા કરીિે તમારો હાથ ઊંચો કરો.

વનબંધ વિના SAT લઈ રહેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે

પરીક્ષા પૂરી થઈ છે. જ્યારે પરીક્ષા પૂણ્વ રઈ જાય પેઈજ 24 પર પર આિળ વધો.

વનબંધ સારે SAT લઈ રહેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે

તમારા પ્રોક્ટર હવે પછીિા વવરામ સાથે ચાલુ રાખશે.

2.5 વિભારો િચ્િેનો વિરામ
પરીક્ષા પુસ્તતકાઓનું સંકલિ અિે િણિા કયા્ય પછી તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

Place your calculator under your desk (તમારંુ કેલ્ક્યુલેચર તમારા ડ્ેતકિી િીચે મુકી રો). આપણે 
વવશ્રામ માટ ે2 વમનિટ્સિો વવરામ લઈશું. તમે ખંડ છોડી િ શકો અિે પ્રશ્નોિી ચચા્ય કરી શકો િહીં.

વવરામિાં અંતે તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

કૃપા કરીિે તમારંુ ્તથાિ ગ્રહણ કરો.

2.6 વનબંધ
વવભાિ નિબંધ માટ ેમાિક સમય 50 વમવનટ છે. જો તમે માન્ય રાખેલ સુવવધા સાથે પરીક્ષણ કરી રહ્યા છો, તો તમારો 
સમય અિે વવરામ ભભન્ન હોઈ શકે છે. કૃપયા તમારા પ્રોક્ટર દ્વારા વાંચવામાં આવેલ ઘોષણાઓિે ધ્યાિથી સાંભળો. 
પરીક્ષા પુસ્તતકાિાં નિર્દેશોનું ભાષાંતર ભાષાંતદરત કરીિે બોલાયેલ નિર્દેશોનું અનુસરણ કરે છે.

બધા વવદ્યાથ્થીઓિે, તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

હવે હંુ તમિે બધાિે નિબંધ પુસ્તતકા આપીશ. જ્યાર સુધી હંુ િ કહંુ ત્યાર સુધી નિબંધ પુસ્તતકાિે ખોલશો 
િહીં.

નિમ્િ વાત સાથે તમારા પ્રોક્ટર આિળ બોલશે કે:

જ્યારે તમિે નિબંધ પુસ્તતકા મળી જાય, ત્યારે ઉલટાવીિે તમારી અટક, િામ અિે નપતાનું િામિો પ્રથમ અક્ષર 
લખો, જે તમારો હોય. ત્યારબાર આ શાળાિો કોડ _______ અિે િામ _______, અિે આ ખંડિો પરીક્ષાખંડ 
કોડ (અથવા િામ) _______નપ્રન્ટ કરો, જે મે તમારા માટ ેપો્તટ કરેલ છે.

આિળ તમારા પ્રોક્ટર કહેશે કે:

હવે તમારા ઉત્તરપત્રમાં પૃષ્ઠ 6 ખોલો. જો તમે મોટી નપ્રન્ટવાળી ઉત્તરવહીિો ઉપયોિ કરી રહ્યા છો, તો પૃષ્ઠ 30 
ખોલો. તમારી નિબંધ પુસ્તતકાિી પાછળ Essay Code (નિબંધ કોડ) મેળવો. જેવી રીતે તમારી નિબંધ 
પુસ્તતકાિી પાછળ રેખાય છે, તેમ પોતાિા ઉત્તરવહીમાં નિબંધ કોડિે વવકલ્પમાં કોપી કરો અિે સંબંવધત બબલિે 
ભરો. આ તેમાં સાચું ભરાવવું જોઈએ અથવા કરાચ તમારા નિબંધિે ્તકોર મળી િ શકે.

જ્યારે બધા વવદ્યાથ્થીઓ પાસે નિબંધ પુસ્તતકા હોય, ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે કે:

હવે હંુ તમારા નિબંધનું ગુણાંકિ ચોક્કસઈપૂવ્યક થાય છે તેિી ખાતરી કરવામાં તમિે મરર કરવા માટ ેતમિે થોડા 
મુદ્દાઓ આપવા જઈ રહ્યો છંુ.

▪ િોંધ લેવા માટ ેઅિે તમારા નિબંધનું આયોજિ કરવા માટ ેલીટી વવિાનું પ્લાનિંિ પૃષ્ઠ વાપરો. લીટી વવિાિા 
પૃષ્ઠ પર તમે લખેલાં કઈંપણિે ગુણ આપવામાં આવશે િહીં.

▪ જ્યારે તમે તૈયાર હોવ, ત્યારે લાઇિ વાળા પ્રથમ પૃષ્ઠ પર તમારો નિબંધ લખવાિો આરંભ કરો, જે કહે છે 
"Begin Your Essay Here" (અહીં થી તમારો નિબંધ આરંભ કરો). આ લીટીવાળા પૃષ્ઠો પર અિે 
માભજ્કિિી અંરર તમારો નિબંધ લખો.

▪ િંબર 2 પેસન્સલ વાપરો. જો તમે પેસન્સલિો ઉપયોિ કરતા િથી, અથવા જો તમે પાિાં કોરા છોડી રો છો, 
તો તમે શૂન્ય નિબંધ ગુણ મેળવશો.
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▪ તમારો નિબંધ પૂરા પાડવામાં આવેલા પાિાંઓમાં સમાઈ જ જવો જોઈએ. છેલ્લા પૃષ્ઠ પર “STOP” 
(થોભો) શબ્રિી આિળ લખશો િહીં, કારણ કે એિાં પછી કશું પણ લખેલાિા ગુણ આપવામાં આવશે 
િહીં.

નિબંધ શરૂ કરવા માટ,ે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

હવે આપણે નિબંધ પર આિળ વધીશું. એકવાર આપણે આરંભ કરીએ પછી નિબંધ વવભાિમાં કામ કરવા માટ ે
તમારી પાસે 50 વમનિટ છે. હંુ શરૂ કરવાિો અિે પૂરંુ કરવાિો સમય પો્તટ કરીશ, અિે જ્યારે આપણે વવભાિમાં 
અડધે સુધી પહોંચી જઈએ અિે જ્યારે 5 વમનિટ બાકી હશે ત્યારે હંુ તમિે જણાવીશ. તમારી ઉત્તરવહી અિે 
નિબંધ પુસ્તતકાિે તમારા ડ્ેતક પર સમતલ રીતે મુકો.

કૃપા કરીિે તમારા નિબંધમાં હ્તતાક્ષર િ કરો અથવા તેમાં તમારુ િામ િ જોડો (રાખલા તરીકે, ઉરાહરણરૂપે, 
“By Jane Doe”). આમ કરવાથી તમારા નિબંધિાં ગુણમાં વવલંબ થઈ શકે છે.

હવે નિર્દેશોિે વાંચો, ત્યાર બાર નિબંધિાં પ્રશ્નો તરફ જાઓ અિે કામ આરંભ કરો. હવે સમય આરંભ થાય છે.

2.6 વનબંધ રરમ્યાન
25 વમનિટ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

નિબંધ વવભાિમાં તમારી પાસે 25 વમનિટ બાકી છે.

45 વમનિટ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

નિબંધ વવભાિમાં તમારી પાસે 5 વમનિટ બાકી છે.

બરોબર 50 વમનિટ પછી તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

કામ બંધ કરો અિે તમારી પેસન્સલ િીચે મુકો. તમારી ઉત્તરવહી અિે નિબંધ પુસ્તતકા બંધ કરો. કૃપા કરીિે તમારી 
નિબંધ પુસ્તતકાિી બાજુમાં તમારી ઉત્તરવહી મુકો.

2.6 વનબંધ પુસ્કતકાનાં વનર્દેશો
િીચેનું ભાષાંતર તમારી નિબંધ પુસ્તતકાિાં મુખપૃષ્ઠ પર મળી આવેલા નિર્દેશોનું છે.

વનર્દેશો 

નિબંધ તમિે એ બતાવવાિી તક આપે છે કે, તમે અનુચ્છેરિે કેટલી અસરકારકતાથી વાંચીિે સમજી શકો છો અિે 
અનુચ્છેરનું વવશ્લેષણ કરી નિબંધ લખી શકો છો. તમારા નિબંધમાં, તમારે તે રશા્યવવું જોઈએ કે અનુચ્છેરિે તમે 
કાળજીપૂવ્યક વાંચ્યો છે અિે તેિે ્તપષ્ટપણે અિે તાદક્ક ક વવશ્લેષણ સાથે પ્ર્તતુત કરીિે ભાષાિો ચોક્કસપણે ઉપયોિ 
કરવો જોઈએ.

તમારી ઉત્તરવહીમાં અપાયેલી પંસક્તઓમાં જ તમારો નિબંધ લખાવો જોઈએ; ઉત્તરવહીિા યોજિા પૃષ્ઠ શસવાય, 
તમિે લખવા માટ ેઅન્ય કોઈ પૃષ્ઠ આપવામાં આવશે િહીં. જો તમે પ્રત્યેક પંસક્તમાં લખો, તો તમારી પાસે પયા્યપ્ત 
પંસક્તઓ હશે, વધુ જગ્યા છોડવાિી ટાળો અિે તમારા અક્ષરોિે માપસર આકારમાં લખો. યાર રાખો કે વ્યસક્તઓ 
જે તમારા અક્ષરોથી પદરવચત િથી, તેઓ આ તમારા લખાણિે વાંચશે. એવું લખવાિો કે નપ્રન્ટ કરવાિો પ્રયાસ કરો 
કે જે તમે લખી રહ્યા છો તે વાચકો માટ ેસુવાચ્ય હોય.

્કમારકપત્રો

▪ બુકલેટ માં તમારા ઉત્તરો લખશો િહીં. તમારી ઉત્તરવહીિા લીટીવાળા પૃષ્ઠો પર જે લખ્યુ ંહશે, તેનું જ મૂલ્યાંકિ 
કરવામાં આવશે.

▪ વવષયોિી બહારિાં નિબંધનું મૂલ્યાંકિ કરવામાં આવશે િહીં
તમારી પાસે છે 50 વમવનટ (માનક સમય) ફકરો િાંિિા અને આ બુકલેટમાં આપેલા પ્રોમ્પ્ટના જિાબમાં વનબંધ 
લખિા માટે.

આ પરીક્ષા પુસ્કતકા િર્વમારી બહાર લઈ જિી ન જ જોઈએ. આ પરીક્ષા પુસ્કતકાનાં કોઈપણ ભારનું અનવધકૃત 
પુનવન્વમા્વણ અરિા ઉપયોર પ્રવતબંવધત છે.
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2.6 વનબંધ પછી
બધા વવદ્યાથ્થીઓિે, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

જ્યાર સુધી હંુ તમારા બધાિી નિબંધ પુસ્તતકાઓ સંકવલત િ કરી રઉં, ત્યાર સુધી કૃપયા શાંવતથી બેસો.

2.6 જ્યારે પરીક્ષા પૂણ્વ રઈ જાય
જે વવદ્યાથ્થીઓએ પરીક્ષણ પૂણ્ય કયુયું છે તેમિે 2 જૂથોમાં બરતરફ કરવાિી જરૂર પડી શકે છે-જે વવદ્યાથ્થીઓએ જવાબ 
પત્રક પરિા તમામ ક્ષેત્રો પૂણ્ય કયા્ય છે (જેિે પહેલા બરતરફ કરવા જોઈએ), અિે જે વવદ્યાથ્થીઓએ તેમિી ઉત્તરવહીઓ 
પર શબિ-પરીક્ષણ માનહતી પૂરી કરી િથી અથવા તેઓ ઉત્તર પત્રક પર ફીલ્ડ 15 માં તેમિા ્તકોર દરપોટ્કમાં ફેરફાર 
કરવા માિે છે.

બધા વવદ્યાથ્થીઓિે, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

શુભકામિાઓ, તમે પરીક્ષા પૂણ્ય કરી રીધી છે!

હવે આ મહત્ત્વપૂણ્ય સૂચિા સાંભળો. જો તમે જતાં પહેલા પોતાિા ગુણ રદ્દ કરવા ઇચ્છો છો, તો તમે મારી 
પાસેથી Request to Cancel Test Scores (પરીક્ષા ્તકોરિે રદ્દ કરવાિી વવિંતી કરવાનું) ફોમ્ય માંિો, જેિે 
તમારે ખંડ છોડતા પહેલા પૂણ્ય કરવાનું રહેશે. પછીથી તમારો ્તકોસ્ય રદ્દ કરવા માટ,ે તમારે College Board 
િે લેશખતમાં જાણ કરવી આવશ્યક છે.

તમે ઈમેલ સંરેશ અથવા ફોિ કોલ દ્વારા તમારો ્તકોસ્ય રદ્દ કરાવી શકો િહીં. રાત સુધીમાં મેઈલ અથવા ફેક્સ 
દ્વારા તમારી રદ્દ અંિેિી વવિંતી મોકલો, 11.59 p.m. પછી િહીં. આજથી અઠવાદડયાિા ચોથા દરવસે પશ્ચિમી 
સમય. સાથે જ તમે sat.org પર ઓિલાઈિ ફોમ્ય મેળવી શકો છો.

જો તમે તમારા ્તકોસ્યિે રર કરો છો, તો તે હજી પણ રાજ્યમાં મોકલવામાં આવશે, પરંત ુતે તમિે પસંર કરેલી 
કૉલેજ અથવા શશષ્યવૃશત્ત સં્તથાઓમાં મોકલવામાં આવશે િહીં અથવા કૉલેજ બોડ્કિી દરપોદટકિંિ શસ્તટમમાં 
ઉપલબ્ધ રહેશે િહીં

બધા વવદ્યાથ્થીઓિે, તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

જો તમારી પાસે દફલ્ડ 15 માં તમે જે બરલવા માંિતા હોય તે સનહત તમારી ઉત્તરવહીિે ભરવા માટ ેહજી પણ 
કોઈપણ િવા ્તકોર રીપોટ્ક  વવિંતીઓ સનહતિી શબિ-પરીક્ષાકીય માનહતી છે જ્યાં કયા મહાવવદ્યાલયો અથવા 
શશષ્યવૃશત્ત કાય્યક્રમોમાં તમારા ્તકોર મેળવવા છે તે તમે પસંર કરી શકો છો, તો કૃપા કરીિે તમારા ઉત્તરપત્રિાં 
પૃષ્ઠ 2 િે ખોલો. તમે કરેલી ્તકોર દરપોટ્ક  વવિંતીઓ નિ: શુલ્ક હશે. જ્યારે હંુ અન્ય વવદ્યાથ્થીઓિે છુટા કરંુ ત્યારે 
શાંવતથી બેસો અિે તમે ઉત્તરવહી પર કશું લખશો િહીં. થોડીક ક્ષણોમાં હંુ તમારી ઉત્તરવહીિે પૂણ્ય કરવામાં 
સહાયતા કરીશ.

જે વવદ્યાથ્થીઓએ ઉત્તરવહીઓ પર શબિ-પરીક્ષણ માનહતી પૂણ્ય કરી છે, તેઓ જિાબિહીનું સંકલન પેઈજ 26
પર માટ ેઆિળ વધો.

2.6 ઉત્તર પવત્રકા પૂણ્વ કરિી
જો તમારી ઉત્તરવહીમાં વ્યસક્તિત સૂચિા તમે પૂણ્ય કરી લીધી હોય, તો તમારંુ ઉત્તરપત્ર બંધ રાખો. તમારા પ્રોક્ટર 
તમારી ઉત્તરવહી એકત્ર કરશે. અન્યથા, જ્યાર સુધી બીજા વવદ્યાથ્થીઓ છુટ ેિહીં ત્યાર સુધી શાંવતથી બેસો.

બધા વવદ્યાથ્થીઓિે, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

જેમ હંુ તમારી સામે સૂચિાઓ વાંચુ તેમ Student Answer Sheet Instructions (વવદ્યાથ્થી ઉત્તરપત્રિી 
સૂચિાઓિી) પુસ્તતકામાં અનુસરો.

10-14 ક્ષેત્ર માટ,ે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

પૃષ્ઠ 2 પર જાઓ અિે તમારંુ સરિામું ઉત્તરવહીિા દફલ્ડ 10થી 13 માં ભરો. આ દફલ્ડ વૈકસલ્પક છે પરંતુ 
ભલામણ કરવામાં આવે છે. ક્ષેત્ર 14 ખાલી છોડો. જો તમિે કોઈ પ્રશ્નો હોય તો તમારો હાથ ઊંચો કરો. જ્યારે 
તમારે પૂણ્ય થઈ જાય ત્યારે ઊંચું જુઓ.
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ક્ષેત્ર 15 માટ,ે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

તમારી ઉત્તરવહીિાં પૃષ્ઠ 2 પર ખાિા 15 પર જાઓ. જ્યારે તમે SAT િે SAT ્તકૂલ ડિેા ભાિરૂપે લો છો, 
ત્યારે તમે તમારા અંકોિે વધુમાં વધુ 4 મહાવવદ્યાલયો અથવા શશષ્યવૃશત્ત કાય્યક્રમોિે મોકલવા માટ ેયોગ્ય છો. જો 
તમે આ વૈકસલ્પક વવભાિિે પૂણ્ય કરો છો, તો તમારા ્તકોસ્ય વવિા મૂલ્યે મોકલવામાં આવશે. પછીથી તમે થોડી 
ફીથી પણ ્તકોસ્ય મોકલી શકો છો. મહાવવદ્યાલયો અિે વવશ્વવવદ્યાલયો હમેશા વવદ્યાથ્થીઓ પાસેથી ્તકોર પ્રાપ્ત 
કરવા માટ ેઉત્સુક હોય છે, ભલે પછી તમે આવેરિ કરવા સજ્જ હોવ કે િહીં.

તમારી Student Answer Sheet Instructions booklet (વવદ્યાથ્થી ઉત્તરપવત્રકાિી સૂચિાઓિી 
પુસ્તતકા)માં Score Reporting Code List (્તકોર દરપોદટકિંિ કોડ યારી) શોધો. જે શાળાઓ અથવા 
શશષ્યવૃશત્ત કાય્યક્રમો માટ ેતમે પાતોિાં અંક મોકલવા ઇચ્છો છો, તેમિાં માટ ે4-અંકીય સંખ્યા જાણવા માટ ેઆ 
સૂવચિો ઉપયોિ કરો. રાજ્ય દ્વારા યુ.એસ. મહાવવદ્યાલયો અિે વવશ્વવવદ્યાલયો વણા્યક્ષર ક્રમે પ્રથમ સૂવચબદ્ધ 
છે. યુ.એસ. માં રહેલી સં્તથાઓ આંતરરાષ્ટ્રીય સં્તથાઓિા પછીિા ક્રમે આવે છે. આ બુકલેટિો છેલ્લો ર્તતાવેજ 
રાજ્ય અથવા રેશ દ્વારા સૂવચબદ્ધ શશષ્યવશત્ત કાય્યક્રમોિે વણા્યનુક્રમ પ્રમાણે બતાવે છે.

રરેક જગ્યા માટ ેતમે ્તકોસ્ય મોકલવા ઈચ્છો છો, 4 આંકડાઓિે બોક્સમાં કોપી કરો અિે બાજુમાં આવેલા 
બબલ્સમાં ભરો. જો તમિે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો મિે જણાવો.

જ્યારે તમારે પૂણ્ય થઈ જાય ત્યારે ઊંચું જુઓ.

હવે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

જો તમારા ઉત્તરપત્રમાં જોડવા માટ ેતમારી પાસે કોઈ સૂચિા િથી, તો Student Answer Sheet 
Instructions (વવદ્યાથ્થી ઉત્તરપત્ર સૂચિાઓ) અિે તમારંુ ઉત્તરપત્ર બંધ કરો, અિે તમારા ડ્ેતક પર ઊલટુ ંકરીિે 
ઉત્તરપત્ર મુકી રો.

જો તમે તમારા ઉત્તરપવત્રકામાં પહેલેરી જ 16-39 રફલ્ડ પૂણ્વ કરી રીધા હોય, તો Answer Sheet 
Collection પર જાિ, અને ત્યાર સુધી પ્રતીક્ષા કરો જ્યાર સુધી તમારા પ્રોક્ટર બીજા વિદ્યાર્થીઓ માટે 
આરલી સ્ક્રિપ્ટ્સ િાંિે છે.

કક્ષમાં બાકી રહેલા વવદ્યાથ્થીઓિે, તમારા પ્રોક્ટટેર કહેશે:

હંુ હવે વવદ્યાથ્થીઓિે ઉત્તરવહીિા બાકીિાં ભાિિે પૂણ્ય કરાવવાનું શરૂ કરવામાં મરર કરીશ, અિે જ્યારે તેઓ 
કામ કરી રહ્યા હોય, હંુ તેમિે બરતરફ કરી રઇશ જેઓનું પૂણ્ય થઇ િયું છે.

ક્ષેત્ર 16 માટ,ે તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

પુષ્ઠ 3 પર જાવ. ક્ષેત્ર 16 માં ભરવા માટ ેતમારી પુસ્તતકામાં આપેલ નિર્દેશોિે અનુસરો અિે તમે એિે પસંર કરશો 
કે િહીં તે રશા્યવો. જો તમિે કોઈ પ્રશ્નો હોય તો તમારો હાથ ઊંચો કરો.

ક્ષેત્ર 17 માટ,ે તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

જો તમે College Board પાસેથી ઇમેલ દ્વારા જાણકારી મેળવવા ઇચ્છતા હોવ, તો ઓિલાઇિ ઉપલ્બધ 
થયા પછી તમારા ્તકોર વવષે જાણકારી સનહત, પોતિાં ઇમેલ એડ્રસેમાં લખો અિે ક્ષેત્ર 17 માં સંબંવધત બબલ્સમાં 
ભરો. જો તમે મોટી-નપ્રન્ટવાળી ઉત્તરવહીિો ઉપયોિ કરો છો, તો આ પૃષ્ઠ 6 પર છે. દફલ્ડિી ઊપર રશા્યવો કે 
આ ઇમેલ એડ્રસે તમારંુ પોતાનું કે વાલીનું અથવા પાલકમાંથી કોનું છે. જો તમારંૂ પોતાનું ઇમેલ એડ્રસે આપો 
છો, અિે દફલ્ડ 16 માં Student Search Service (વવદ્યાથ્થી શોધ સેવા) િી પસંરિી કરેલ છે, તો તમિે પણ 
મહાવવદ્યાલયો તરફથી મોકલે સૂચિા મળી શકશે.

ક્ષેત્ર18 માટ ેબધા વવદ્યાથ્થીઓિે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે કે:

ક્ષેત્ર 18 તમારા યુ.એસ. િાં મોબાઇલ િંબર વવષે પુછે છે. માત્ર યુ.એસ મોબાઇલ િંબર જ ્તવીકાય્ય છે. આ 
દફલ્ડ વૈકસલ્પક છે. જો તમારા ઉત્તરવહીમાં નપ્રન્ટ થયેલ નિયમો તમે ્તવીકારો છો, તો તમારો મોબાઇલ િંબર 
લખીિે સંબંવધત બબલ્સમાં રાખલ કરો. જ્યારે પૂણ્ય થઈ જાય ત્યારે ઉપર જુઓ.

જ્યારે બધા તૈયાર હોય, ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

હવે આપણે તમારા શબિ-પરીક્ષાલક્ષી પ્રશ્નો પૂણ્ય કરીશું, જે તમારા વવષે, તમારી શૈક્ષભણક પૃષ્ઠભૂવમ, અનુભવો, 
શાળાિી િવતવવવધઓ અિે નહતોિાં વવષયમાં વધુ જાણકારી માંિે છે.
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તમારી Student Answer Sheet Instructions (વવદ્યાથ્થી ઉત્તરપવત્રકાિી સૂચિાઓિી) પુસ્તતકા માં પૂરી 
પાડવામાં આવતી આ વૈકસલ્પક માનહતીિા લાભો વવશે તમે વાંચી શકો છો. જો કે, એ મહત્ત્વનું છે કે, તમે જાણો 
છો કે College Board આ માનહતીિો ઉપયોિ કરી અિે સંશોધિ જેવા વધું ઉપયોિો માટ ેઅન્ય લોકોિે પણ 
પ્રરાિ કરી શકશે.

આ ક્ષેત્રો વૈકસલ્પક છે. જો તમારા માતાનપતા અથવા પાલકે તમિે એમ કહ્યું હોય કે તમારે કોઈ વૈકસલ્પક અથવા 
્તવૈસચ્છક માનહતી પૂણ્ય િ કરવી જોઈએ, તો કૃપા કરીિે અમે જ્યાં સુધી આ પ્રવૃશત્ત પૂણ્ય કરીએ, ત્યાં સુધી 
શાંવતથી બેસો. કોઈપણ એ ક્ષેત્ર પૂણ્ય િ કરો કે જે તમારા માતનપતા અથવા વાલીએ આપવાિી મિાઈ કરી હોય 
એવી માનહતી વવશે પૂછતું હોય.

આ દફલ્ડ કેવી રીતે પૂણ્ય કરવા તેિી માનહતી તમારી Student Answer Sheet Instructions (વવદ્યાથ્થી 
ઉત્તરપવત્રકાિી સૂચિાઓિી) પુસ્તતકા માં પૃષ્ઠ 2 થી શરૂ થાય છે. ક્ષેત્ર 19 િે 22 દ્વારા પૂણ્ય કરવા માટ ેસૂચિાઓિે 
અનુસરો. ત્યારપછી દફલ્ડ 39 મારફતે 23 પૂણ્ય કરવા માટ ેતમારી ઉત્તરવહી (અથવા તમારી મોટી નપ્રન્ટવાળી 
ઉત્તરવહીમાં પૃષ્ઠ 8) િાં પાછલા કવર તરફ જાઓ. જો તમિે કોઈ પ્રશ્નો હોય તો તમારો હાથ ઊંચો કરો.

જ્યારે તમે પૂણ્ય કરી લો, ત્યારે Student Answer Sheet Instructions (વવદ્યાથ્થી ઉત્તરપવત્રકાિી 
સૂચિાઓિી) પુસ્તતકા િે બંધ કરો અિે ડ્ેતક પર તમારા ઉત્તરપવત્રકાિી બાજુમાં મુકો. તમારી ઉત્તરવહીનું મુખ 
ડ્ેતક બાજુ રાખો. બધા પૂણ્ય કરી િ લે ત્યાં સુધી શાંવતથી બેસો.

2.6 જિાબિહીનું સંકલન
જે વવદ્યાથ્થીઓિે છુટવા માટ ેતૈયાર છે, તેમિે તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

યાર રાખો તમારે કોઈપણ સ્તથવતમાં પરીક્ષાખંડ માંથી કોઈ પરીક્ષા પ્રશ્નો લઈ જવા િહીં, કોઈિે પણ આપવા 
િહીં, અથવા ઇમેઇલ, ટકે્્તટ સંરેશાઓ અથવા ઇન્ટરિેટ સનહત કોઈપણ માધ્યમથી તેિા વવષે કોઈિી સાથે ચચા્ય 
કરવી જોઈએ િહીં.

SAT નિબંધ જે વવદ્યાથ્થીઓિો પૂણ્ય થઈ િયેલ છે, તેમિે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

આ ઉપરાંત, નિબંધિ ઓિલાઈિ ઉપલબ્ધ થાય ત્યાં સુધી આજિાં નિબંધ પ્રશ્ન પર ચચા્ય કરવાિી અિે શેઅર 
કરવાિી તમિે મંજૂરી િથી.

તમારા પ્રોક્ટોર વવદ્યાથ્થીઓિે પદરણામો વવષે યાર કરાવશે:

જેવી રીતે મેં પરીક્ષાિી શરૂઆતમાં કહેલું, જો કોઈ વ્યસક્ત આ પરીક્ષા સંબવધત સુરક્ષાિી િીવતઓનું ઉલ્લંઘિ 
કરશે તો, તેમિા ્તકોર અમાન્ય કરવામાં આવશે અિે કરાચ તેમિે ભવવષ્યમાં અન્ય કોઈ College Board 
માંથી પરીક્ષા રેવાથી બચાવવામાં આવશે.

(A) જો વિદ્યાર્થીઓ પાસે તેમની િ્કતુઓનું લેિાની બાકી છે, તો તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

આ પરીક્ષા પ્રબંધ હવે પૂણ્ય થાય છે. તમે જવા માટિેી તૈયારી કરી રહ્યા હોવાથી, કૃપા કરીિે આિળ આવો અિે 
તમારી વ્યસક્તિત સામગ્રી કે જે મેં તમારી પાસેથી અિાઉ એકવત્રત કરી હતી તે પાછી મેળવો. એકવાર તમારી 
બધી ચીજવ્તતુઓ મળી જાય, પછી તમે શાંવતથી ખંડમાંથી બહાર િીકળી શકો છો. કૃપા કરીિે ધ્યાિમાં રાખો 
કે કરાચ અન્ય ખંડિા વવદ્યાથ્થીઓ હજી પણ પરીક્ષા આપી રહ્યા હશે. ફરી અભભિંરિ અિે તમારી સહભાિીતા 
માટ ેઅિે તમારા sakhat પદરશ્રમ બરલ આભાર.

(B) જો વિદ્યાર્થીઓ પાસે તેમની બધી સામગ્રી હશે, તો તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

પરીક્ષા પ્રબંધિ અહીં પૂણ્ય થયું છે. તમારી સામગ્રી એકવત્રત કરીિે, શાંવતથી ખંડિી બહાર િીકળો. કૃપા કરીિે 
ધ્યાિમાં રાખો કે કરાચ અન્ય ખંડિા વવદ્યાથ્થીઓ હજી પણ પરીક્ષા આપી રહ્યા હશે. ફરી અભભિંરિ અિે તમારી 
સહભાિીતા માટ ેઅિે તમારા સખત પદરશ્રમ બરલ આભાર.

જો કેટલાક વવદ્યાથ્થીઓ તેમિી ઉત્તરવહીઓ પર વૈકસલ્પક શબિ-પરીક્ષણ માનહતી પૂણ્ય કરવા માટ ેરાહ જોઈ રહ્યા 
હોય, તો તેઓ ઉત્તર પવત્રકા પૂણ્વ કરિી પેઈજ 24 પર પર પાછા ફરશે.
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3 કમ્બાઇન્ડ ખંડો માટે માનક સ્ક્રિપ્ટ
3.1 વિભાર 1: િાંિિાની પરીક્ષા

વવભાિ માટિેો 1પ્રમાભણત સમય 65 વમવનટ્સનો છે, જેમાં વવભાિિા અંતમાં 5-વમવનટનો વવરામ છે. જો તમે માન્ય 
રાખેલ સુવવધા સાથે પરીક્ષણ કરી રહ્યા છો, તો તમારો સમય અિે વવરામ ભભન્ન હોઈ શકે છે. કૃપયા તમારા પ્રોક્ટર 
દ્વારા વાંચવામાં આવેલ ઘોષણાઓિે ધ્યાિથી સાંભળો. પરીક્ષા પુસ્તતકાિાં નિર્દેશોનું ભાષાંતર ભાષાંતદરત કરીિે 
બોલાયેલ નિર્દેશોનું અનુસરણ કરે છે.

જ્યારે બધા તૈયાર હોય, ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

આપણે વવભાિ 1, વાંચવાિી પરીક્ષાથી પરીક્ષા શરુ કરીશું. આપણે એક વાર શરૂ કરીએ પછી, વવભાિ 1 પર 
કામ કરવા માટ ેતમારી પાસે 65 વમનિટ હશે. વવભાિ પૂણ્ય થયા પછી આપણે એક ટૂકું વવરામ લઈશું. હંુ શરૂ 
કરવાિો અિે પૂરંુ કરવાિો સમય પો્તટ કરીશ, અિે જ્યારે આપણે વવભાિમાં અડધે સુધી પહોંચી જઈએ અિે 
જ્યારે 5 વમનિટ બાકી હશે ત્યારે હંુ તમિે જણાવીશ.

કૃપા કરીિે તમારો જવાબ વવભાિ 1િી ઉત્તરવહીમાં લખો. હંુ તમિે કહંુ િહીં ત્યાં સુધી કામ ચાલુ કરશો િહીં. 
તમારી ઉત્તરવહી અિે પરીક્ષા પુસ્તતકાિે તમારા ડ્ેતક પર સમતલ રીતે મુકો. ઉત્તરવહીમાં વવભાિ 1 માં તમારા 
ઉત્તરોિે વચદહ્નત કરવા માટ ેખાતરી કરી લો કે તમારા ઉત્તરો રરેક ક્રમાંદકત પ્રશ્ન માટ ેસાચી જગ્યાઓએ છે. જો 
તમે તેિા પર ફરી પરત આવવા માટ ેપ્રશ્નિે છોડી રો છો તો ખાતરી કરો કે તમે ઉત્તરવહીમાં તે લીટી કોરી છોડો 
છો. જો તમે તમારો પ્રવતસાર બરલો છો, તો જેટલું બિે તેટલું પૂણ્યપણે ભુસી િાંખો.

હંુ સમય પૂણ્ય થયાનું કહંુ તે પહેલા જો તમે પૂણ્ય કરી િાંખો છો તો તમે આ વવભાિમાં તમારંુ કાય્ય તપાસી શકો 
છો, પરંતુ તમે પરીક્ષાિા કોઈ અન્ય વવભાિમાં જઈ શકો િહીં. તમે ખોટા જવાબો માટ ેપોઇંટ્સ ગુમાવશો િહીં, 
તેથી તમિે ભલે સાચા જવાબિી ્તપષ્ટતા િ હોય તો પણ તમે રરેક પ્રશ્નિો જવાબ આપો.

હવે, વવભાિ 1 માટ ેતમારી પરીક્ષા પુસ્તતકા ખોલો, નિર્દેશો વાંચો અિે કાય્ય આરંભ કરો. અભભિંરિ, રરેકિે.

પરીક્ષા શરૂ કરવા માટ,ે તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

હવે સમય આરંભ થાય છે.

3.1 વિભાર રરમ્યાન
30 વમનિટ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

વવભાિમાં 1 તમારી પાસે 35 વમનિટ બાકી છે.

60 વમનિટ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

વવભાિમાં 1 તમારી પાસે 5 વમનિટ બાકી છે.

બરોબર 65 વમનિટ પછી તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

કામ બંધ કરો અિે તમારી પેસન્સલ િીચે મુકો.
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3.1 વિભાર 1 પરીક્ષા પુસ્કતકા વનર્દેશો
તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકાિાં વવભાિ 1િા આરંભમાં પ્રાપ્ત નિરશ્શોનું ભાષાંતર િીચે મુજબ વલશખત છે.

65 વમવનટ્સ, 52 પ્રશ્નો (પ્રમાણભૂત સમય)

આ વિભારના પ્રશ્નોના જિાબ માટે તમારા ઉત્તરિહીના વિભાર 1 તરફ જાઓ.

વનર્દેશો 

િીચે આપેલા પ્રત્યેક ફકરા અથવા ફકરાિી જોડી દ્વારા ઘણા બધા પ્રશ્નો અનુસરવામાં આવે છે. પ્રત્યેક ફકરા અથવા 
જોડીિે વાંચ્યા પછી, ફકરા અથવા આનુષંિીક આકૃવતઓ (જેવી કે ટબેલ અથવા ગ્રાફ) માં જે કહેવામા આવેલું છે 
અથવા િભભ્યત છે તેિા આધારે રરેક પ્રશ્નિા સવ્યશ્રેષ્ઠ જવાબિી પસંરિી કરો.

3.1 વિભાર 1 પછી
બધા વવદ્યાથ્થીઓિે, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકામાં જ્યાં તમે કામ બંધ કયુયું છે, ત્યાં તમારંુ ઉત્તરપત્ર મુકી રો. તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકાિે 
બંધ કરીિે તમારા ડ્ેતક પર તેિે છોડી રો.

વવરામ માટ ેતમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

આપણે હળવા થવા માટ ે10 વમનિટિા વવરામ માટ ેહવે રોકાઈશું. કૃપા કરીિે આ નિયમોિે કાળજીપૂવ્યક 
સાંભળો:

▪ કોઈિી સાથે પરીક્ષાિા પ્રશ્નોિી ચચા્ય િ કરો અથવા આ વવરામ રરવમયાિ અથવા પરીક્ષા રરવમયાિ કોઈપણ 
અન્ય વવરામ રરવમયાિ કોઈપણ પ્રકારિાં ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણિો ઉપયોિ િ કરો.

▪ જો તમારે ખંડ છોડવાિી જરૂર હોય, તો ફક્ત નિયુક્ત વવ્તતારો, હોલવે અથવા રે્તટરૂમમાં જ જાઓ.

▪ િા્તતા અિે પીણાં માત્ર નિદર્કષ્ટ વવ્તતારોમાં જ માન્ય છે.

▪ કૃપા કરીિે અન્ય ખંડોમાં કાય્ય કરી રહેલા વવદ્યાથ્થીઓ માટ ેવવચારશીલ રહો અિે અડધે પહોંચીિે વાત િ 
કરો.

બરોબર 10 વમનિટમાં આપણે ફરીથી પરીક્ષા આરંભ કરીશું.

વવરામિાં અંતે, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

કૃપા કરીિે તમારંુ ્તથાિ ગ્રહણ કરો. જ્યાં સુધી હંુ તમિે કહંુ િહી ત્યાં સુધી પરીક્ષાિો કોઈપણ વવભાિ ખોલો 
િહીં.

3.2 પ્રમાણપત્રનું વિિરણ
જ્યારે બધા વવદ્યાથ્થીઓ તૈયાર હોય, ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

જ્યારે તમે તમારા ઉત્તરપત્રિે જમા કરો છો, ત્યારે તમે સંમત થાઓ છો કે તમે કોઈપણ સ્તથવતમાં પરીક્ષાખંડમાંથી 
કોઈપણ પરીક્ષાપ્રશ્નો લેતા િથી, કોઈિે પણ આપશો િહીં, અથવા કોઈપણ સાથે તેિી ચચા્ય કરશો િહી, જેમાં 
ઇમેઇલ, ટકે્્તટ સંરેશા અથવા ઇન્ટરિેટ સમાવવષ્ટ થાય છે પરંતુ તેિા પૂરતું મયા્યદરત િથી. બધા વવદ્યાથ્થીઓિે 
કસોટીિો સારો અિે સમાિ અનુભવ મળે એિી ખાતરી કરવા માટઆે શરતો ્તથળમાં છે. શરતો તમામ SAT 
School Day પરીક્ષકો પર ઉપલબ્ધ SAT School Day Student Guide માં અિે sat.org પર 
ઓિલાઈિ નિદર્કષ્ટ કરવામાં આવી છે.

તમારા ઉત્તરપત્ર િીકાળો પણ તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકા બંધ જ છોડી રો. તમારા ઉત્તરપત્રિે પાછળ ફેરવો અિે 
ક્ષેત્ર Certification Statement શોધો. િીચેિાં નિયમોિા અનુચ્છેરિે વાંચ્યા પછી વવવરણિે તમારા સામાન્ય 
અક્ષરોમાં નિવેરિ કોપી કરો-નપ્રન્ટ અથવા કશસ્યવમાં લખેલું ચાલશે. ત્યારપછી, તમે કોઈ અવધકારીક ર્તતાવેજ 
પર સહી કરો છો તે રીતે તમારા પૂરા િામિી સહી કરો. તમારા હ્તતાક્ષરિી બાજુમાં આજિી તારીખ ઉમેરો. 
જ્યારે તમારે પૂણ્ય થઈ જાય ત્યારે ઊંચું જુઓ.

http://sat.org
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ત્યાર બાર તમારા ઉત્તરપત્રની પાછળ Certification Statement (પ્રમાણપત્રનાં વિિરણ) નું અનુિાર નીિે 
મુજબ છે. અંગ્રેજીમાં વિિરણને કોપી કરો, અહીં આપેલ અનુિાર નહીં.

હંુ પુવષ્ટ આપું છંુ કે હંુ ઉત્તરવાહી પરિી સૂવચબદ્ધ વ્યસક્ત છંુ અિે SAT School Day Student Guide માંિી
SAT નિયમો અિે શરતોનું પાલિ કરવાિી પ્રવતજ્ઞા કરંુ છંુ.

3.3 વિભાર 2: લેખન અને ભાષા પરીક્ષા
વવભાિ 2 માટ ેમાિક સમય 35 વમવનટ છે. જો તમે માન્ય રાખેલ સુવવધા સાથે પરીક્ષણ કરી રહ્યા છો, તો તમારો 
સમય અિે વવરામ ભભન્ન હોઈ શકે છે. કૃપયા તમારા પ્રોક્ટર દ્વારા વાંચવામાં આવેલ ઘોષણાઓિે ધ્યાિથી સાંભળો. 
પરીક્ષા પુસ્તતકાિાં નિર્દેશોનું ભાષાંતર ભાષાંતદરત કરીિે બોલાયેલ નિર્દેશોનું અનુસરણ કરે છે.

જ્યારે બધા તૈયાર હોય, ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

આપણે વવભાિ 2, લેખિ અિે ભાષાિી પરીક્ષાથી શરુ કરીશું. આપણે એક વાર શરૂ કરીએ પછી, વવભાિ 2 
પર કામ કરવા માટ ેતમારી પાસે 35 વમનિટ હશે. હંુ શરૂ કરવાિો અિે પૂરંુ કરવાિો સમય પો્તટ કરીશ, અિે 
જ્યારે આપણે વવભાિમાં અડધે સુધી પહોંચી જઈએ અિે જ્યારે 5 વમનિટ બાકી હશે ત્યારે હંુ તમિે 
જણાવીશ.

તમારી ઉત્તરવહીમાં વવભાિ 2 પર જાઓ. હંુ તમિે કહંુ િહીં ત્યાં સુધી કામ ચાલુ કરશો િહીં. તમારી ઉત્તરવહી 
અિે પરીક્ષા પુસ્તતકાિે તમારા ડ્ેતક પર સમતલ રીતે મુકો. ઉત્તરવહીમાં વવભાિ 2 માં તમારા ઉત્તરોિે વચદહ્નત 
કરવા માટ ેખાતરી કરી લો કે તમારા ઉત્તરો રરેક ક્રમાંદકત પ્રશ્ન માટ ેસાચી જગ્યાઓએ છે.

હંુ સમય પૂણ્ય થયાનું કહંુ તે પહેલા જો તમે પૂણ્ય કરી િાંખો છો તો તમે આ વવભાિમાં તમારંુ કાય્ય તપાસી શકો 
છો, પરંતુ તમે પરીક્ષાિા કોઈ અન્ય વવભાિમાં જઈ શકો િહીં.

હવે, વવભાિ 2 માટ ેતમારી પરીક્ષા પુસ્તતકા ખોલો, નિર્દેશો વાંચો અિે કાય્ય આરંભ કરો.

પરીક્ષા શરૂ કરવા માટ,ે તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

હવે સમય આરંભ થાય છે.

3.3 વિભાર રરમ્યાન
15 વમનિટ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

વવભાિમાં 2 તમારી પાસે 20 વમનિટ બાકી છે.

30 વમનિટ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

વવભાિમાં 2 તમારી પાસે 5 વમનિટ બાકી છે.

બરોબર 35 વમનિટ પછી તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

કામ બંધ કરો અિે તમારી પેસન્સલ િીચે મુકો.
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3.3 વિભાર 2 પરીક્ષા પુસ્કતકા વનર્દેશો
િીચે આપેલ એ તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકાિા વવભાિ 2 િી શરૂઆતમાં જોવા મળતા નિર્દેશોનું ભાષાંતર છે.

35 વમવનટ્સ, 44 પ્રશ્નો (પ્રમાણભૂત સમય)

આ વિભારના પ્રશ્નોના જિાબ માટે તમારા ઉત્તરિહીના વિભાર 2 તરફ જાઓ.

વનર્દેશો 

િીચે આપેલો પ્રત્યેક ફકરો અિેક પ્રશ્નો સાથે જોડાયેલો છે. કેટલાક પ્રશ્નો માટ,ે વવચારોિી અભભવ્યસક્તિે સુધારવા માટ ે
તમે કેવી રીતે ફકરોમાં સુધારો કરી શકાય તે ધ્યાિમાં લેશો. અન્ય પ્રશ્નો માટ ેતમે વવચારશો કે વાક્યિી રચિા, વપરાશ 
અથવા વવરામવચહ્નોમાં ભૂલો સુધારવા માટ ેફકરોિે કેવી રીતે સંપાદરત કરી શકાય છે. એક ફકરો અથવા પ્રશ્ન એક 
અથવા વધુ ગ્રાદફક્સ (ટબેલ અથવા ગ્રાફ જેવાં) સાથે સંબંવધત હોઈ શકે છે, જેનું તમે પદરવત્યિ અથવા સંપારિ 
કરવાિો નિણ્યય લેશો.

અમુક પ્રશ્નો તમિે ફકરાિી િીચે લીટી કરેલા ભાિ તરફ રોરશે. અન્ય પ્રશ્નો તમિે ફકરાિા ્તથળ તરફ રોરશે અથવા 
તમિે સંપૂણ્ય ફકરા વવશે વવચારવા માટ ેપૂછશે.

પ્રત્યેક ફકરાિે વાંચ્યા પછી પ્રત્યેક પ્રશ્ન માટ ેઉત્તરનું ચયિ કરો, જે ફકરામાં લખવાિી ગુણવત્તાિે યોગ્ય રીતે વધારી 
શકે અથવા જે પ્રમાણભૂત રીતે લખેલા અંગ્રેજીિી પ્રણાલીિે અનુરૂપ બિાવે છે. ઘણા બધા પ્રશ્નોમાં “NO 
CHANGE” ("િો ચેંજ") દફલ્ડ સમાયેલા છે. જો સંબંવધત ફકરાિો કોઈ ભાિ જેમિો તેમ જ યોગ્ય છે એમ તમે 
વવચારો છો, તો એ વવકલ્પનું ચયિ કરો.

3.3 વિભાર 2 પછી
બધા વવદ્યાથ્થીઓિે, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકામાં જ્યાં તમે કામ બંધ કયુયું છે, ત્યાં તમારંુ ઉત્તરપત્ર મુકી રો. તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકાિે 
બંધ કરીિે તમારા ડ્ેતક પર તેિે છોડી રો.

3.4 વિભાર 3: રણણતની પરીક્ષા - કેલ્ક્યુલેટર નહીં
વવભાિ માટિેો 3પ્રમાભણત સમય 25 વમવનટ્સનો છે, જેમાં વવભાિિા અંતમાં 5-વમવનટનો વવરામ છે. જો તમે માન્ય 
રાખેલ સુવવધા સાથે પરીક્ષણ કરી રહ્યા છો, તો તમારો સમય અિે વવરામ ભભન્ન હોઈ શકે છે. કૃપયા તમારા પ્રોક્ટર 
દ્વારા વાંચવામાં આવેલ ઘોષણાઓિે ધ્યાિથી સાંભળો. પરીક્ષા પુસ્તતકાિાં નિર્દેશોનું ભાષાંતર ભાષાંતદરત કરીિે 
બોલાયેલ નિર્દેશોનું અનુસરણ કરે છે.

જ્યારે બધા તૈયાર હોય, ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

આપણે વવભાિ 3, કેલ્ક્યુલેટર વિર િભણતિી પરીક્ષાથી શરુ કરીશું. આપણે એક વાર શરૂ કરીએ પછી, વવભાિ 
3 પર કામ કરવા માટ ેતમારી પાસે 25 વમનિટ હશે. વવભાિ પૂણ્ય થયા પછી આપણે એક ટૂકું વવરામ લઈશું. હંુ 
શરૂ કરવાિો અિે પૂરંુ કરવાિો સમય પો્તટ કરીશ, અિે જ્યારે આપણે વવભાિમાં અડધે સુધી પહોંચી જઈએ 
અિે જ્યારે 5 વમનિટ બાકી હશે ત્યારે હંુ તમિે જણાવીશ.

તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

તમારી ઉત્તરવહીમાં વવભાિ 3 પર જાઓ. હંુ તમિે કહંુ િહીં ત્યાં સુધી કામ ચાલુ કરશો િહીં. તમારી ઉત્તરવહી 
અિે પરીક્ષા પુસ્તતકાિે તમારા ડ્ેતક પર સમતલ રીતે મુકો. ઉત્તરવહીમાં વવભાિ 3 માં તમારા ઉત્તરોિે વચદહ્નત 
કરવા માટ ેખાતરી કરી લો કે તમારા ઉત્તરો રરેક ક્રમાંદકત પ્રશ્ન માટ ેસાચી જગ્યાઓએ છે.

વધુ પડતા પ્રશ્નો વવવવધ પસંર વાળા છે, પણ છેલ્લે થોડા પ્રશ્નો "Student-Produced Responses" 
("વવદ્યાથ્થી દ્વારા પ્રવતસાર વાળા છે"). તમારા ઉત્તરો ભરવા માટ ેનિર્દેશો તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકામાં છે. કેટલાક 
જવાબો તમામ 4 ્તપેસિો ઉપયોિ િથી કરતાં તેમ છતાં તમારા જવાબોિી િોંધ કરવા માટ ેતમારે 4 ્તપેસ કરતાં 
વધારે ્તપેસિી જરૂર ક્યારેય પડશે િહીં.
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આિળ તમારા પ્રોક્ટર કહેશે કે:

આ િભણત વવભાિ હોવા છતાં પણ, તમિે પરીક્ષાિા આ ભાિમાં કેલ્ક્યુલેટરિો ઉપયોિ કરવાિી મંજૂરી િથી. 
કૃપા કરીિે તમારા કેલ્ક્યુલેટરિે તમારા ડ્ેતકિી િીચે રાખો જ્યાં સુધી તમિે સિવડ તરીકે 4-ફંકશિ કેલ્ક્યુલેટરિો 
ઉપયોિ કરવાિી મંજૂરી િ મળે.

હંુ સમય પૂણ્ય થયાનું કહંુ તે પહેલા જો તમે પૂણ્ય કરી િાંખો છો તો તમે આ વવભાિમાં તમારંુ કાય્ય તપાસી શકો 
છો, પરંતુ તમે પરીક્ષાિા કોઈ અન્ય વવભાિમાં જઈ શકો િહીં.

હવે, વવભાિ 3 માટ ેતમારી પરીક્ષા પુસ્તતકા ખોલો, નિર્દેશો વાંચો અિે કાય્ય આરંભ કરો.

પરીક્ષા શરૂ કરવા માટ,ે તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

હવે સમય આરંભ થાય છે.

3.4 વિભાર રરમ્યાન
10 વમનિટ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

વવભાિમાં 3 તમારી પાસે 15 વમનિટ બાકી છે.

20 વમનિટ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

વવભાિમાં 3 તમારી પાસે 5 વમનિટ બાકી છે.

બરોબર 25 વમનિટ પછી તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

કામ બંધ કરો અિે તમારી પેસન્સલ િીચે મુકો.
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3.4 વિભાર 3 પરીક્ષા પુસ્કતકા વનર્દેશો
તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકાિાં વવભાિ 3િા આરંભમાં પ્રાપ્ત નિરશ્શોનું ભાષાંતર િીચે મુજબ વલશખત છે.

25 વમવનટ્સ, 20 પ્રશ્નો (પ્રમાણભૂત સમય)

આ વિભારના પ્રશ્નોના જિાબ માટે તમારા ઉત્તરિહીના વિભાર 3 તરફ જાઓ.

વનર્દેશો 

પ્રશ્નો 1-15 માટે, , રરેક પ્રશ્નિો જવાબ શોધો, આપલે વવકલ્પોમાંથી શ્રેષ્ઠતમ જવાબિી પસંરિી કરો અિે તમારી 
ઉત્તરવહીમાં સંબંવધત બબલ ભરો. પ્રશ્નો 16-20 માટે, પ્રશ્નિો જવાબ શોધો, અિે તમારો જવાબ ઉત્તરવહી પરિા 
વગ્રડમાં રાખલ કરો. કૃપા કરીિે પ્રશ્ન 16 પહેલા કેવી રીતે તમારા જવાબો વગ્રડમાં રાખલ કરવા તેિા માટ ેનિર્દેશો વાંચો. 
કાચા કામ માટ ેતમારી પરીક્ષા પુસ્તતકામાં ઉપલબ્ધ કોઈપણ ખાલી જગ્યાિો ઉપયોિ કરી શકો છો.

નોંધો

1. કેલ્ક્યુલેટરિો ઉપયોિ કરવાિી મંજૂરી નરી.
2. જ્યાર સુધી અન્યથા સંકેત આપવામાં િ આવે તે શસવાય વપરાયેલ બધા ચલો અિે અભભવ્યસક્તઓ વા્તતવવક 

સંખ્યાઓિે રજૂ કરે છે.

3. આ પરીક્ષામાં આપેલ અન્યથા સૂચવવામાં િા આવેલ હોય તો માપિ માટ ેઆપવામાં આવ્યા છે.

4. અન્યથા સૂચવવામાં િા આવેલ હોય તો, તમામ અંકો સમતલ રહે છે.

5. અન્યથા સૂચવવામાં િા આવેલ હોય તો, આપેલા f ફંક્શિનું ડોમેઇિ બધી જ સાચી સંખ્યાઓ x થી નિધા્યદરત 
છે જેિા માટ ેf(x) સાચી સંખ્યા છે.
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એક વતુ્યળમાં વૃત્તચાપિી દડગ્રીિી સંખ્યા 360 છે.
એક વતુ્યળમાં ચાપવૃત્તિા રેદડયન્સિી સંખ્યા 2π છે.
એક વત્રકોણિાં ખૂણાઓિાં માપમાં ઉપાયોિો યોિ 180 છે.
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વનર્દેશો 

પ્રશ્નો 16-20 માટે, પ્રશ્નિો જવાબ શોધો, અિે તમારો જવાબ, િીચે 
રશા્યવ્યા મુજબ, ઉત્તરવહી પરિા વગ્રડમાં રાખલ કરો.

1. જો કે આવશ્યકતા િથી, પરન્તુ તમિે જો સૂવચત કરવામાં આવે 
છે કે બબલ્સિે યોગ્યરીતે ભરવામાં સહાયતા માટ ેકૉલમિા શીષ્ય 
ભાિ પર બોક્સમાં પોતિાં ઉત્તર લખો. જો તમે બબલ્સ યોગ્ય 
રીતે ભયા્ય હશે તો જ તમિે કે્રદડટ મળશે.

2. કોઈપણ કોલમમાં એક બબલ થી વધુ પર વચદહ્નત િ કરો.
3. કોઈપણ પ્રશ્ન માટ ેિકારાત્મક ઉત્તર િથી.
4. કેટલાક પ્રશ્નોિાં એક કરતા વધુ સાચાં જવાબો હોઈ શકે છે. 

આવા દક્તસાઓમાં, માત્ર એક જ ઉત્તરિે વગ્રડ કરો.
5. વમચ્રિત નંબરો જેવાકે 3½ િે 3.5 અથવા 7/2 તરીકે ગ્રીડ 

કરવામાં આવે છે. (જો /

. . . .

/  િે ગ્રીડમાં રાખલ કરો, તો તેનું 

31/2 તરીકે અથ્યઘટિ કરવામાં આવશે, િહીં કે 3½ તરીકે.)

6. રશાંશ ઉત્તરો: જો તમે ગ્રીડમાં સમાવી શકાય તેથી વધુ 
અંકોવાળો રશાંશ ઉત્તર પ્રાપ્ત કરો છો, તો તે અથવા તો િોળાકાર 
અથવા ટિ્યકેટડે કરવામાં આવશે, પરંતુ તે સંપૂણ્ય ગ્રીડ ભરવું 
આવશ્યક છે.

ચગ્રડ 2
3

જિાબ: 2.5જિાબ: 7
12

ચોક્ઠામાં 
ઉત્તર 
લખો.
 

પદર -
ણામોમાં.
વગ્રડ.
 
 

ફે્રક્શિ 
લાઈિ
 

રશાંશ 
શબંરુ

જિાબ:  201 – કાં તો સ્કરવત સાિી છે

નોંધ:
તમે અનુમવત આપતી 
કોઈપણ કોલમિી 
જગ્યામાં તમારા ઉત્તરોિો 
આરંભ કરી શકો છો.
જે કોલમોિો ઉપયોિ 
કરવાિી તમિે જરૂર િ 
હોય તેિે ખાલી મૂકી રેવું. 
  

માટે ્કિીકૃત માર્ગો છે:

3.4 વિભાર 3 પછી
બધા વવદ્યાથ્થીઓિે, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકામાં જ્યાં તમે કામ બંધ કયુયું છે, ત્યાં તમારંુ ઉત્તરપત્ર મુકી રો. તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકાિે 
બંધ કરીિે તમારા ડ્ેતક પર તેિે છોડી રો.
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વવરામ માટ ેતમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

આપણે ટૂકંા વવરામ માટ ેહવે રોકાઈશું. વવરામ માટ,ે જો તમે િા્તતો લાવ્યા છો, તો પૂવ્યનિધા્યદરત ્તથાિમાં બેસીિે 
જ કરી શકો છો. પહેલાિી જેમ, જો તમારે ખંડ છોડવાિી જરૂર હોય, તો ફક્ત નિયુક્ત વવ્તતારો, હોલવે અથવા 
રે્તટરૂમમાં જ જાઓ. અડધા ર્તતે વાતો િ કરો, પરીક્ષા પ્રશ્નોિી કોઈ સાથે ચચા્ય િ કરો અથવા વવરામ રરવમયાિ 
કોઈ પણ પ્રકારિા ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણિો ઉપયોિ િ કરો.

બરોબર 5 વમનિટમાં આપણે ફરીથી પરીક્ષા આરંભ કરીશું.

વવરામિાં અંતે, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

કૃપા કરીિે તમારંુ ્તથાિ ગ્રહણ કરો. જ્યાં સુધી હંુ તમિે કહંુ િહી ત્યાં સુધી પરીક્ષાિો કોઈપણ વવભાિ ખોલો 
િહીં.

3.5 વિભાર 4: રણણતની પરીક્ષા - કેલ્ક્યુલેટર
વવભાિ 4 માટ ેમાિક સમય 55 વમવનટ છે. જો તમે માન્ય રાખેલ સુવવધા સાથે પરીક્ષણ કરી રહ્યા છો, તો તમારો 
સમય અિે વવરામ ભભન્ન હોઈ શકે છે. કૃપયા તમારા પ્રોક્ટર દ્વારા વાંચવામાં આવેલ ઘોષણાઓિે ધ્યાિથી સાંભળો. 
પરીક્ષા પુસ્તતકાિાં નિર્દેશોનું ભાષાંતર ભાષાંતદરત કરીિે બોલાયેલ નિર્દેશોનું અનુસરણ કરે છે.

જ્યારે તમામ વવદ્યાથ્થીઓ તૈયાર હશે ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

આપણે વવભાિ 4, કેલ્ક્યુલેટર સાથે િભણતિી પરીક્ષા પરીક્ષાથી શરુ કરીશું. આપણે એક વાર શરૂ કરીએ પછી, 
વવભાિ 4 પર કામ કરવા માટ ેતમારી પાસે 55 વમનિટ હશે. હંુ શરૂ કરવાિો અિે પૂરંુ કરવાિો સમય પો્તટ કરીશ, 
અિે જ્યારે આપણે વવભાિમાં અડધે સુધી પહોંચી જઈએ અિે જ્યારે 5 વમનિટ બાકી હશે ત્યારે હંુ તમિે 
જણાવીશ.

તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

તમે આ વવભાિ માટ ેકેલ્ક્યુલેટરિો ઉપયોિ કરી શકો છો. જો તમારી પાસે કેલ્ક્યુલેટર છે, તો કૃપા કરીિે કોઈપણ 
કવરિે રૂર કરો અિે કેલ્ક્યુલેટરિે હવે તમારા ડ્ેતક પર મૂકો. પરીક્ષા રરવમયાિ તમારા ડ્ેતકિી િીચે ફ્લોર પર 
કેલ્ક્યુલેટરનું કવર રાખો.

આ વવભાિ માટ ેતમિે કેલ્ક્યુલેટરિો ઉપયોિ કરવાિી મંજૂરી હોવા છતાં પણ, બધા પ્રશ્નોિા જવાબ કેલ્ક્યુલેટર 
વવિા આપી શકાય તેમ છે. જો તમે કેલ્ક્યુલેટરિો ઉપયોિ કરો છો તો આ માિ્યરશશ્યકાઓિે અનુસરવાનું યાર 
રાખો.

▪ તમારા ડ્ેતક પર તમારા કેલ્ક્યુલેટરિે સપાટ સ્તથવતમાં મુકો અથવા એિે એવી રીતે પકડો કે અન્ય વવદ્યાવથ્યઓ 
તમારંુ કામ જોઈ િ શકે.

▪ તમારુ કેલ્ક્યુલેટર કોઈિે આપો િહીં કે તેિી અરલાબરલી િ કરો.
▪ જો તમારી પાસે બેકઅપ માટ ેકેલ્ક્યુલેટર અથવા બેટરી છે, તો તેિે તમારા ડ્ેતકિી િીચેિાં ભાિમાં મુકો.
▪ જો તમારંુ કેલ્ક્યુલેટર ખામીયુક્ત થાય છે અિે તમારી પાસે બેટરી અથવા બેકઅપ calculator (કેલ્ક્યુલેટર) 
છે, તો તમારો હાથ ઊંચો કરો. હંુ તમારી સહાય માટ ેઆવીશ. જો તમારી પાસે બેકઅપ િથી તો પરીક્ષા 
આપવાનું ચાલુ રાખો અિે કરી શકો એટલું શ્રેષ્ઠ કરો.

તમારી ઉત્તરવહીમાં વવભાિ 4 પર જાઓ. હંુ તમિે કહંુ િહીં ત્યાં સુધી કામ ચાલુ કરશો િહીં. તમારી ઉત્તરવહી 
અિે પરીક્ષા પુસ્તતકાિે તમારા ડ્ેતક પર સમતલ રીતે મુકો. ઉત્તરવહીમાં વવભાિ 4 માં તમારા ઉત્તરોિે વચદહ્નત 
કરવા માટ ેખાતરી કરી લો કે તમારા ઉત્તરો રરેક ક્રમાંદકત પ્રશ્ન માટ ેસાચી જગ્યાઓએ છે.

વધુ પડતા પ્રશ્નો વવવવધ પસંર વાળા છે, પણ છેલ્લે થોડા પ્રશ્નો "Student-Produced Responses" 
("વવદ્યાથ્થી દ્વારા પ્રવતસાર વાળા છે"). તમે છેલ્લા વવભાિમાં જેમ કયુયું હતું તેવી રીતે જ આ ભરો.

તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

હંુ સમય પૂણ્ય થયાનું કહંુ તે પહેલા જો તમે પૂણ્ય કરી િાંખો છો તો તમે આ વવભાિમાં તમારંુ કાય્ય તપાસી શકો 
છો, પરંતુ તમે પરીક્ષાિા કોઈ અન્ય વવભાિમાં જઈ શકો િહીં.

હવે, 4 માટ ેતમારી પરીક્ષા પુસ્તતકા ખોલો, નિર્દેશો વાંચો અિે કાય્ય આરંભ કરો.
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પરીક્ષા શરૂ કરવા માટ,ે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

હવે સમય આરંભ થાય છે.

3.5 વિભાર રરમ્યાન
25 વમનિટ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

વવભાિમાં 4 તમારી પાસે 30 વમનિટ બાકી છે.

50 વમનિટ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

વવભાિમાં 4 તમારી પાસે 5 વમનિટ બાકી છે.

બરોબર 55 વમનિટ પછી તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

કામ બંધ કરો અિે તમારી પેસન્સલ િીચે મુકો.
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3.5 વિભાર 4 પરીક્ષા પુસ્કતકાનાં વનર્દેશો
તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકાિાં વવભાિ 4 િા આરંભમાં પ્રાપ્ત નિરશ્શોનું ભાષાંતર િીચે મુજબ વલશખત છે.

55 વમવનટ્સ, 38 પ્રશ્નો (પ્રમાણભૂત સમય)

આ વિભારના પ્રશ્નોના જિાબ માટે તમારા ઉત્તરિહીના વિભાર 4 તરફ જાઓ.

વનર્દેશો 

પ્રશ્નો 1-30 માટે, , રરેક પ્રશ્નિો જવાબ શોધો, આપલે વવકલ્પોમાંથી શ્રેષ્ઠતમ જવાબિી પસંરિી કરો અિે તમારી 
ઉત્તરવહીમાં સંબંવધત બબલ ભરો. પ્રશ્નો 31-38 માટે, પ્રશ્નિો જવાબ શોધો, અિે તમારો જવાબ ઉત્તરવહી પરિા 
વગ્રડમાં રાખલ કરો. કૃપા કરીિે પ્રશ્ન 31 પહેલા કેવી રીતે તમારા જવાબો વગ્રડમાં રાખલ કરવા તેિા માટ ેનિર્દેશો વાંચો. 
કાચા કામ માટ ેતમારી પરીક્ષા પુસ્તતકામાં ઉપલબ્ધ કોઈપણ ખાલી જગ્યાિો ઉપયોિ કરી શકો છો.

નોંધો

1. કેલ્ક્યુલેટરિાં ઉપયોિિી મંજૂરી આપેલ છે
2. જ્યાર સુધી અન્યથા સંકેત આપવામાં િ આવે તે શસવાય વપરાયેલ બધા ચલો અિે અભભવ્યસક્તઓ વા્તતવવક 

સંખ્યાઓિે રજૂ કરે છે.

3. આ પરીક્ષામાં આપેલ અન્યથા સૂચવવામાં િા આવેલ હોય તો માપિ માટ ેઆપવામાં આવ્યા છે.

4. અન્યથા સૂચવવામાં િા આવેલ હોય તો, તમામ અંકો સમતલ રહે છે.

5. અન્યથા સૂચવવામાં િા આવેલ હોય તો, આપેલા f ફંક્શિનું ડોમેઇિ બધી જ સાચી સંખ્યાઓ x થી નિધા્યદરત 
છે જેિા માટ ેf(x) સાચી સંખ્યા છે.
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એક વતુ્યળમાં વૃત્તચાપિી દડગ્રીિી સંખ્યા 360 છે.
એક વતુ્યળમાં ચાપવૃત્તિા રેદડયન્સિી સંખ્યા 2π છે.
એક વત્રકોણિાં ખૂણાઓિાં માપમાં ઉપાયોિો યોિ 180 છે.
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વનર્દેશો 

પ્રશ્નો 31-38 માટે, પ્રશ્નિો જવાબ શોધો, અિે તમારો જવાબ, િીચે 
રશા્યવ્યા મુજબ, ઉત્તરવહી પરિા વગ્રડમાં રાખલ કરો.

1. જો કે આવશ્યકતા િથી, પરન્તુ તમિે જો સૂવચત કરવામાં આવે 
છે કે બબલ્સિે યોગ્યરીતે ભરવામાં સહાયતા માટ ેકૉલમિા શીષ્ય 
ભાિ પર બોક્સમાં પોતિાં ઉત્તર લખો. જો તમે બબલ્સ યોગ્ય 
રીતે ભયા્ય હશે તો જ તમિે કે્રદડટ મળશે.

2. કોઈપણ કોલમમાં એક બબલ થી વધુ પર વચદહ્નત િ કરો.
3. કોઈપણ પ્રશ્ન માટ ેિકારાત્મક ઉત્તર િથી.
4. કેટલાક પ્રશ્નોિાં એક કરતા વધુ સાચાં જવાબો હોઈ શકે છે. 

આવા દક્તસાઓમાં, માત્ર એક જ ઉત્તરિે વગ્રડ કરો.
5. વમચ્રિત નંબરો જેવાકે 3½ િે 3.5 અથવા 7/2 તરીકે ગ્રીડ 

કરવામાં આવે છે. (જો /

. . . .

/  િે ગ્રીડમાં રાખલ કરો, તો તેનું 

31/2 તરીકે અથ્યઘટિ કરવામાં આવશે, િહીં કે 3½ તરીકે.)

6. રશાંશ ઉત્તરો: જો તમે ગ્રીડમાં સમાવી શકાય તેથી વધુ 
અંકોવાળો રશાંશ ઉત્તર પ્રાપ્ત કરો છો, તો તે અથવા તો િોળાકાર 
અથવા ટિ્યકેટડે કરવામાં આવશે, પરંતુ તે સંપૂણ્ય ગ્રીડ ભરવું 
આવશ્યક છે.

ચગ્રડ 2
3

જિાબ: 2.5જિાબ: 7
12

ચોક્ઠામાં 
ઉત્તર 
લખો.
 

પદર -
ણામોમાં.
વગ્રડ.
 
 

ફે્રક્શિ 
લાઈિ
 

રશાંશ 
શબંરુ

જિાબ:  201 – કાં તો સ્કરવત સાિી છે

નોંધ:
તમે અનુમવત આપતી 
કોઈપણ કોલમિી 
જગ્યામાં તમારા ઉત્તરોિો 
આરંભ કરી શકો છો.
જે કોલમોિો ઉપયોિ 
કરવાિી તમિે જરૂર િ 
હોય તેિે ખાલી મૂકી રેવું. 
  

માટે ્કિીકૃત માર્ગો છે:

3.5 વિભાર 4 પછી 
તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

તમારી ઉત્તરવહી બંધ કરો જેથી પૃષ્ઠ 1 ટોચ પર રહે. તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકા બંધ કરો.

હવે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

તમારી પરીક્ષા સામગ્રીનું સંકલિ કરતા પૂવ્દે કૃપયા તમારી ઉત્તરવાહીિે ઉલટાવીિે (અથવા જો તમે મોટી નપ્રન્ટવાહી 
ઉત્તરવાહીિો ઉપયોિ કરો છો તો પૃષ્ઠ 16 પર જાઓ) ચેક કરો કે વવકલ્પ A માં Form Code (ફોમ્ય કોડ) તમે 
ભરેલ છે. તમારી પરીક્ષાિાં ્તકોદરંિ માટ ેઆ Form Code (ફોમ્ય કોડ) આવશ્યક છે.
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એ તપાસો કે તમે વવકલ્પ B-D પૂણ્ય કરેલ છે. જો કોઈ વવકલ્પ ભરવામાં તમારે સહાયતાિી આવશ્યકતા હોય, 
તો કૃપા કરીિે તમારો હાથ ઊંચો કરો.

પરીક્ષા પુસ્તતકાઓનું સંકલિ અિે િણિા કયા્ય પછી તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

જો તમે નિબંધ લઈ રહ્યા છો, તો તમારા કેલ્ક્યુલેટરિે તમારા ડ્ેતકિી િીચે મુકો અિે તમારા ઉત્તરપત્રનું મુખ ડ્ેતક 
પર િીચે બાજુ હોય તેમ મુકો. જ્યાર સુધી હંુ સૂચિો આપું છંુ અિે જે વવદ્યાથ્થીઓિી પરીક્ષા પૂણ્ય થઈ િઈ છે, 
તેમિી પાસેથી સામગ્રી એકત્ર કરુ છંુ, ત્યાર સુધી તમે િાિકડો વવરામ લઈ શકો છો. કૃપયા અનુમવત વવિા વાત 
િ કરો અિે ખંડ છોડીિે િ જાઓ.

નિબંધ વવિા SAT લેિારાં વવદ્યાથ્થીઓિે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

એ લોકો, જેઓ નિબંધ િથી લઈ રહ્યા, તેઓિે શુભકામિાઓ, તમે હમણાં જ પરીક્ષા પૂણ્ય કરી. તમારી 
ઉત્તરવહીનું મુખ ડ્ેતક બાજુ રાખો.

બધા વવદ્યાથ્થીઓિે, તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

હવે આ મહત્ત્વપૂણ્ય સૂચિા સાંભળો. જો તમે જતાં પહેલા પોતાિા ગુણ રદ્દ કરવા ઇચ્છો છો, તો તમે મારી 
પાસેથી Request to Cancel Test Scores (પરીક્ષા ્તકોરિે રદ્દ કરવાિી વવિંતી કરવાનું) ફોમ્ય માંિો, જેિે 
તમારે ખંડ છોડતા પહેલા પૂણ્ય કરવાનું રહેશે. પછીથી તમારો ્તકોસ્ય રદ્દ કરવા માટ,ે તમારે College Board 
િ ેલેશખતમાં જાણ કરવી આવશ્યક છે.

તમે ઈમેલ સંરેશ અથવા ફોિ કોલ દ્વારા તમારો ્તકોસ્ય રદ્દ કરાવી શકો િહીં. રાત સુધીમાં મેઈલ અથવા ફેક્સ 
દ્વારા તમારી રદ્દ અંિેિી વવિંતી મોકલો, 11.59 p.m. પછી િહીં. આજથી અઠવાદડયાિા ચોથા દરવસે પશ્ચિમી 
સમય. સાથે જ તમે sat.org પર ઓિલાઈિ ફોમ્ય મેળવી શકો છો.

જો તમે તમારા ્તકોસ્યિે રર કરો છો, તો તે હજી પણ રાજ્યમાં મોકલવામાં આવશે, પરંત ુતે તમિે પસંર કરેલી 
કૉલેજ અથવા શશષ્યવૃશત્ત કાયક્રમોમાં મોકલવામાં આવશે િહીં અથવા કૉલેજ બોડ્કિી દરપોદટકિંિ શસ્તટમમાં 
ઉપલબ્ધ રહેશે િહીં

ત્યાર બાર તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

જો તમિે લાિે કે તમારા ઉત્તરપત્રમાં ક્ષેત્ર 15 કે જેમાં તમે જે મહાવવદ્યાલય અિે શશષ્યવૃશત્તિાં કાય્યક્રમનું ચયિ 
કયુયું છે કે જ્યાં તમે ્તકોર મેળવવા ઇચ્છો છો ત્યાં ફેરફાર કરવો છે, તો કૃપયા તમારો હાથ ઉંચો કરો.

3.5 ્કકોર રરપોરટટિંર રફલ્ડ પૂણ્વ કરવું
બધા વવદ્યાથ્થીઓિે, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

કઈ કોલેજો અિે શશષ્યવૃશત્ત કાય્યક્રમો તમારા ્તકોસ્ય મેળવે છે તેમાં ફેરફાર કરવા માટ,ે તમારી ઉત્તરવહીિા પૃષ્ઠ
2 િે ખોલો. તમે કરેલી ્તકોર દરપોટ્ક  વવિંતીઓ નિ: શુલ્ક હશે. જો તમે કોઈ પદરવત્યિ કરતા િથી, તો કૃપયા 
શાંવતથી તમારા ્તથાિ પર બેઠા રહો અિે ઉત્તરપત્રિે બંધ મુકી રાખો.

દફલ્ડ 15 માટ,ે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

તમારી ઉત્તરવહીિાં પૃષ્ઠ 2 પર ખાિા 15 પર જાઓ. જ્યારે તમે SAT િે SAT ્તકૂલ ડિેા ભાિરૂપે લો છો, 
ત્યારે તમે તમારા અંકોિે વધુમાં વધુ 4 મહાવવદ્યાલયો અથવા શશષ્યવૃશત્ત કાય્યક્રમોિે મોકલવા માટ ેયોગ્ય છો. જો 
તમે આ વૈકસલ્પક વવભાિિે પૂણ્ય કરો છો, તો તમારા ્તકોસ્ય વવિા મૂલ્યે મોકલવામાં આવશે. પછીથી તમે થોડી 
ફીથી પણ ્તકોસ્ય મોકલી શકો છો. મહાવવદ્યાલયો અિે વવશ્વવવદ્યાલયો હમેશા વવદ્યાથ્થીઓ પાસેથી ્તકોર પ્રાપ્ત 
કરવા માટ ેઉત્સુક હોય છે, ભલે પછી તમે આવેરિ કરવા સજ્જ હોવ કે િહીં.

તમારી Student Answer Sheet Instructions (વવદ્યાથ્થી ઉત્તરવહી સૂચિાઓ) માં Score Reporting 
Code List (્તકોર દરપોદટકિંિ કોડ યારી) શોધો. જે શાળાઓ અથવા શશષ્યવૃશત્ત કાય્યક્રમો માટ ેતમે પાતોિાં અંક 
મોકલવા ઇચ્છો છો, તેમિાં માટ ે4-અંકીય સંખ્યા જાણવા માટ ેઆ સૂવચિો ઉપયોિ કરો. યુ.એસ. મહાવવદ્યાલયો 
અિે વવશ્વવવદ્યાલયો પ્રથમ રાજ્ય આવે એ રીતે વણા્યનુક્રમે સૂવચબદ્ધ છે. યુ.એસ. માં રહેલી સં્તથાઓ 
આંતરરાષ્ટ્રીય સં્તથાઓિા પછીિા ક્રમે આવે છે. આ બુકલેટિો છેલ્લો ર્તતાવેજ રાજ્ય અથવા રેશ દ્વારા 
સૂવચબદ્ધ શશષ્યવશત્ત કાય્યક્રમોિે વણા્યનુક્રમ પ્રમાણે બતાવે છે.

http://sat.org
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જે ્તથાિો પર તમે ્તકોર મોકલવા ઇચ્છો છો, તે પ્રત્યેક માટિેાં 4 અંકોિે બોક્સમાં કોપી કરો અિે સંબંવધત 
બબલ્સમાં ભરો (જો લાજ્ક-બ્લોક ઉત્તરપત્રિો ઉપયોિ કરો છો, તો તમે જેટલું ચોખ્ખું નપ્રન્ટ કરી શકો, તેટલુ 
કરો). જો તમિે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો મિે જણાવો.

જ્યારે તમારે પૂણ્ય થઈ જાય ત્યારે ઊંચું જુઓ.

હવે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

Student Answer Sheet Instructions (વવદ્યાથ્થી ઉત્તરવહી સૂચિાઓ) અિે તમારી ઉત્તરવહી બંધ કરો. 
જો તમે નિબંધ લેવા માટ ેપ્રતીક્ષા કરી રહ્યા છો, તો ખાતરી કરી લો કે તમારી ઉત્તરપવત્રકા તમારા ડ્ેતક પર ઊંધી 
મુકેલી હોય. જો તમારી પરીક્ષા પૂણ્ય થઈ િઈ હોય તો તમારી ઉત્તરવહીિે સીધી મુકો, જેથી જ્યારે હંુ તમારી 
પાસેથી સંકવલત કરંુ ત્યારે ચેક કરી શકંુ.

3.5 ઉત્તરપત્રનું સંકલન
જે વવદ્યાથ્થીઓિે છુટવા માટ ેતૈયાર છે, તેમિે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

યાર રાખો તમારે કોઈપણ સ્તથવતમાં પરીક્ષાખંડ માંથી કોઈ પરીક્ષા પ્રશ્નો લઈ જવા િહીં, કોઈિે પણ આપવા 
િહીં, અથવા ઇમેઇલ, ટકે્્તટ સંરેશાઓ અથવા ઇન્ટરિેટ સનહત કોઈપણ માધ્યમથી તેિા વવષે કોઈિી સાથે ચચા્ય 
કરવી જોઈએ િહીં. જેવી રીતે મેં પરીક્ષાિી શરૂઆતમાં કહેલું, જો કોઈ વ્યસક્ત આ પરીક્ષા સંબવધત સુરક્ષાિી 
િીવતઓનું ઉલ્લંઘિ કરશે તો, તેમિા ્તકોર રર કરવામાં આવશે અિે કરાચ તેમિે ભવવષ્યમાં અન્ય કોઈ College 
Board માંથી પરીક્ષા રેવાથી બચાવવામાં આવશે.

(A) જો વિદ્યાર્થીઓ પાસે તેમની િ્કતુઓનું લેિાની બાકી છે, તો તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

આ પરીક્ષા પ્રબંધ હવે પૂણ્ય થાય છે. તમે જવા માટિેી તૈયારી કરી રહ્યા હોવાથી, કૃપા કરીિે આિળ આવો અિે 
તમારી વ્યસક્તિત સામગ્રી કે જે મેં તમારી પાસેથી અિાઉ એકવત્રત કરી હતી તે પાછી મેળવો. એકવાર તમારી 
બધી ચીજવ્તતુઓ મળી જાય, પછી તમે શાંવતથી ખંડમાંથી બહાર િીકળી શકો છો. કૃપા કરીિે ધ્યાિમાં રાખો 
કે કરાચ અન્ય ખંડિા વવદ્યાથ્થીઓ હજી પણ પરીક્ષા આપી રહ્યા હશે. ફરી અભભિંરિ અિે તમારી સહભાિીતા 
માટ ેઅિે તમારા sakhat પદરશ્રમ બરલ આભાર.

(B) જો વિદ્યાર્થીઓ પાસે તેમની બધી સામગ્રી હશે, તો તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

પરીક્ષા પ્રબંધિ અહીં પૂણ્ય થયું છે. તમારી સામગ્રી એકવત્રત કરીિે, શાંવતથી ખંડિી બહાર િીકળો. કૃપા કરીિે 
ધ્યાિમાં રાખો કે કરાચ અન્ય ખંડિા વવદ્યાથ્થીઓ હજી પણ પરીક્ષા આપી રહ્યા હશે. ફરી અભભિંરિ અિે તમારી 
સહભાિીતા માટ ેઅિે તમારા સખત પદરશ્રમ બરલ આભાર.

3.6 વનબંધ
વવભાિ નિબંધ માટ ેમાિક સમય 50 વમવનટ છે. જો તમે માન્ય રાખેલ સુવવધા સાથે પરીક્ષણ કરી રહ્યા છો, તો તમારો 
સમય અિે વવરામ ભભન્ન હોઈ શકે છે. કૃપયા તમારા પ્રોક્ટર દ્વારા વાંચવામાં આવેલ ઘોષણાઓિે ધ્યાિથી સાંભળો. 
પરીક્ષા પુસ્તતકાિાં નિર્દેશોનું ભાષાંતર ભાષાંતદરત કરીિે બોલાયેલ નિર્દેશોનું અનુસરણ કરે છે.

બધા વવદ્યાથ્થીઓિે, તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

હવે હંુ તમિે બધાિે નિબંધ પુસ્તતકા આપીશ. જ્યાર સુધી હંુ િ કહંુ ત્યાર સુધી નિબંધ પુસ્તતકાિે ખોલશો 
િહીં.

નિમ્િ વાત સાથે તમારા પ્રોક્ટર આિળ બોલશે કે:

જ્યારે તમિે નિબંધ પુસ્તતકા મળી જાય, ત્યારે ઉલટાવીિે તમારી અટક, િામ અિે નપતાનું િામિો પ્રથમ અક્ષર 
લખો, જે તમારો હોય. ત્યારબાર આ શાળાિો કોડ _______ અિે િામ _______, અિે આ ખંડિો પરીક્ષાખંડ 
કોડ (અથવા િામ) _______નપ્રન્ટ કરો, જે મે તમારા માટ ેપો્તટ કરેલ છે.
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આિળ તમારા પ્રોક્ટર કહેશે કે:

હવે તમારા ઉત્તરપત્રમાં પૃષ્ઠ 6 ખોલો. જો તમે મોટી નપ્રન્ટવાળી ઉત્તરવહીિો ઉપયોિ કરી રહ્યા છો, તો પૃષ્ઠ 30 
ખોલો. તમારી નિબંધ પુસ્તતકાિી પાછળ Essay Code (નિબંધ કોડ) મેળવો. જેવી રીતે તમારી નિબંધ 
પુસ્તતકાિી પાછળ રેખાય છે, તેમ પોતાિા ઉત્તરવહીમાં નિબંધ કોડિે વવકલ્પમાં કોપી કરો અિે સંબંવધત બબલિે 
ભરો. આ તેમાં સાચું ભરાવવું જોઈએ અથવા કરાચ તમારા નિબંધિે ્તકોર મળી િ શકે.

જ્યારે બધા વવદ્યાથ્થીઓ પાસે નિબંધ પુસ્તતકા હોય, ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે કે:

હવે હંુ તમારા નિબંધનું ગુણાંકિ ચોક્કસઈપૂવ્યક થાય છે તેિી ખાતરી કરવામાં તમિે મરર કરવા માટ ેતમિે થોડા 
મુદ્દાઓ આપવા જઈ રહ્યો છંુ.

▪ િોંધ લેવા માટ ેઅિે તમારા નિબંધનું આયોજિ કરવા માટ ેલીટી વવિાનું પ્લાનિંિ પૃષ્ઠ વાપરો. લીટી વવિાિા 
પૃષ્ઠ પર તમે લખેલાં કઈંપણિે ગુણ આપવામાં આવશે િહીં.

▪ જ્યારે તમે તૈયાર હોવ, ત્યારે લાઇિ વાળા પ્રથમ પૃષ્ઠ પર તમારો નિબંધ લખવાિો આરંભ કરો, જે કહે છે 
"Begin Your Essay Here" (અહીં થી તમારો નિબંધ આરંભ કરો). આ લીટીવાળા પૃષ્ઠો પર અિે 
માભજ્કિિી અંરર તમારો નિબંધ લખો.

▪ િંબર 2 પેસન્સલ વાપરો. જો તમે પેસન્સલિો ઉપયોિ કરતા િથી, અથવા જો તમે પાિાં કોરા છોડી રો છો, 
તો તમે શૂન્ય નિબંધ ગુણ મેળવશો.

▪ તમારો નિબંધ પૂરા પાડવામાં આવેલા પાિાંઓમાં સમાઈ જ જવો જોઈએ. છેલ્લા પૃષ્ઠ પર “STOP” 
(થોભો) શબ્રિી આિળ લખશો િહીં, કારણ કે એિાં પછી કશું પણ લખેલાિા ગુણ આપવામાં આવશે 
િહીં.

નિબંધ શરૂ કરવા માટ,ે તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

હવે આપણે નિબંધ પર આિળ વધીશું. એકવાર આપણે આરંભ કરીએ પછી નિબંધ વવભાિમાં કામ કરવા માટ ે
તમારી પાસે 50 વમનિટ છે. હંુ શરૂ કરવાિો અિે પૂરંુ કરવાિો સમય પો્તટ કરીશ, અિે જ્યારે આપણે વવભાિમાં 
અડધે સુધી પહોંચી જઈએ અિે જ્યારે 5 વમનિટ બાકી હશે ત્યારે હંુ તમિે જણાવીશ. તમારી ઉત્તરવહી અિે 
નિબંધ પુસ્તતકાિે તમારા ડ્ેતક પર સમતલ રીતે મુકો.

કૃપા કરીિે તમારા નિબંધમાં હ્તતાક્ષર િ કરો અથવા તેમાં તમારુ િામ િ જોડો (રાખલા તરીકે, ઉરાહરણરૂપે, 
“By Jane Doe”). આમ કરવાથી તમારા નિબંધિાં ગુણમાં વવલંબ થઈ શકે છે.

હવે નિર્દેશોિે વાંચો, ત્યાર બાર નિબંધિાં પ્રશ્નો તરફ જાઓ અિે કામ આરંભ કરો. હવે સમય આરંભ થાય છે.

3.6 વનબંધ રરમ્યાન
25 વમનિટ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

નિબંધ વવભાિમાં તમારી પાસે 25 વમનિટ બાકી છે.

45 વમનિટ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

નિબંધ વવભાિમાં તમારી પાસે 5 વમનિટ બાકી છે.

બરોબર 50 વમનિટ પછી તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

કામ બંધ કરો અિે તમારી પેસન્સલ િીચે મુકો. તમારી ઉત્તરવહી અિે નિબંધ પુસ્તતકા બંધ કરો. કૃપા કરીિે તમારી 
નિબંધ પુસ્તતકાિી બાજુમાં તમારી ઉત્તરવહી મુકો.
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3.6 વનબંધ પુસ્કતકાનાં વનર્દેશો
િીચેનું ભાષાંતર તમારી નિબંધ પુસ્તતકાિાં મુખપૃષ્ઠ પર મળી આવેલા નિર્દેશોનું છે.

વનર્દેશો 

નિબંધ તમિે એ બતાવવાિી તક આપે છે કે, તમે અનુચ્છેરિે કેટલી અસરકારકતાથી વાંચીિે સમજી શકો છો અિે 
અનુચ્છેરનું વવશ્લેષણ કરી નિબંધ લખી શકો છો. તમારા નિબંધમાં, તમારે તે રશા્યવવું જોઈએ કે અનુચ્છેરિે તમે 
કાળજીપૂવ્યક વાંચ્યો છે અિે તેિે ્તપષ્ટપણે અિે તાદક્ક ક વવશ્લેષણ સાથે પ્ર્તતુત કરીિે ભાષાિો ચોક્કસપણે ઉપયોિ 
કરવો જોઈએ.

તમારી ઉત્તરવહીમાં અપાયેલી પંસક્તઓમાં જ તમારો નિબંધ લખાવો જોઈએ; ઉત્તરવહીિા યોજિા પૃષ્ઠ શસવાય, 
તમિે લખવા માટ ેઅન્ય કોઈ પૃષ્ઠ આપવામાં આવશે િહીં. જો તમે પ્રત્યેક પંસક્તમાં લખો, તો તમારી પાસે પયા્યપ્ત 
પંસક્તઓ હશે, વધુ જગ્યા છોડવાિી ટાળો અિે તમારા અક્ષરોિે માપસર આકારમાં લખો. યાર રાખો કે વ્યસક્તઓ 
જે તમારા અક્ષરોથી પદરવચત િથી, તેઓ આ તમારા લખાણિે વાંચશે. એવું લખવાિો કે નપ્રન્ટ કરવાિો પ્રયાસ કરો 
કે જે તમે લખી રહ્યા છો તે વાચકો માટ ેસુવાચ્ય હોય.

્કમારકપત્રો

▪ બુકલેટ માં તમારા ઉત્તરો લખશો િહીં. તમારી ઉત્તરવહીિા લીટીવાળા પૃષ્ઠો પર જે લખ્યુ ંહશે, તેનું જ મૂલ્યાંકિ 
કરવામાં આવશે.

▪ વવષયોિી બહારિાં નિબંધનું મૂલ્યાંકિ કરવામાં આવશે િહીં
તમારી પાસે છે 50 વમવનટ (માનક સમય) ફકરો િાંિિા અને આ બુકલેટમાં આપેલા પ્રોમ્પ્ટના જિાબમાં વનબંધ 
લખિા માટે.

આ પરીક્ષા પુસ્કતકા િર્વમારી બહાર લઈ જિી ન જ જોઈએ. આ પરીક્ષા પુસ્કતકાનાં કોઈપણ ભારનું અનવધકૃત 
પુનવન્વમા્વણ અરિા ઉપયોર પ્રવતબંવધત છે.

3.6 વનબંધ પછી
તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

શુભકામિાઓ, તમે પરીક્ષા પૂણ્ય કરી રીધી છે! જ્યાર સુધી હંુ તમારા બધાિી નિબંધ પુસ્તતકાઓ સંકવલત િ કરી 
રઉં, ત્યાર સુધી કૃપયા શાંવતથી બેસો.

3.6 વિદ્યાર્થીઓને છોડતા પૂિ્દે
બધી સામગ્રીિી િણિા કયા્ય પછી તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

યાર રાખો તમારે કોઈપણ સ્તથવતમાં પરીક્ષાખંડ માંથી કોઈ પરીક્ષા પ્રશ્નો લઈ જવા િહીં, કોઈિે પણ આપવા 
િહીં, અથવા ઇમેઇલ, ટકે્્તટ સંરેશાઓ અથવા ઇન્ટરિેટ સનહત કોઈપણ માધ્યમથી તેિા વવષે કોઈિી સાથે ચચા્ય 
કરવી જોઈએ િહીં.

તમારા પ્રોક્ટોર વવદ્યાથ્થીઓિે પદરણામો વવષે યાર કરાવશે:

જેવી રીતે મેં પરીક્ષાિી શરૂઆતમાં કહેલુ,ં જો કોઈ વ્યસક્ત આ પરીક્ષા સંબવધત સુરક્ષાિી િીવતઓનું ઉલ્લંઘિ 
કરશે તો, તેમિા ્તકોર અમાન્ય કરવામાં આવશે અિે કરાચ તેમિે ભવવષ્યમાં અન્ય કોઈ College Board 
માંથી પરીક્ષા રેવાથી બચાવવામાં આવશે.

(A) જો વવદ્યાથ્થીઓ પાસે તેમિી વ્તતુઓનું લેવાિી બાકી છે, તો તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

આ પરીક્ષા પ્રબંધ હવે પૂણ્ય થાય છે. તમે જવા માટિેી તૈયારી કરી રહ્યા હોવાથી, કૃપા કરીિે આિળ આવો અિે 
તમારી વ્યસક્તિત સામગ્રી કે જે મેં તમારી પાસેથી અિાઉ એકવત્રત કરી હતી તે પાછી મેળવો. એકવાર તમારી 
બધી ચીજવ્તતુઓ મળી જાય, પછી તમે શાંવતથી ખંડમાંથી બહાર િીકળી શકો છો. કૃપા કરીિે ધ્યાિમાં રાખો 
કે કરાચ અન્ય ખંડિા વવદ્યાથ્થીઓ હજી પણ પરીક્ષા આપી રહ્યા હશે. ફરી અભભિંરિ અિે તમારી સહભાિીતા 
માટ ેઅિે તમારા sakhat પદરશ્રમ બરલ આભાર.
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(B) જો વવદ્યાથ્થીઓ પાસે તેમિી બધી સામગ્રી હશે, તો તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:

પરીક્ષા પ્રબંધિ અહીં પૂણ્ય થયું છે. તમારી સામગ્રી એકવત્રત કરીિે, શાંવતથી ખંડિી બહાર િીકળો. કૃપા કરીિે 
ધ્યાિમાં રાખો કે કરાચ અન્ય ખંડિા વવદ્યાથ્થીઓ હજી પણ પરીક્ષા આપી રહ્યા હશે. ફરી અભભિંરિ અિે તમારી 
સહભાિીતા માટ ેઅિે તમારા સખત પદરશ્રમ બરલ આભાર.


	સમાવિષ્ટો
	Notes to the Proctor
	વિદ્યાર્થીઓ માટે નોંધ
	માનક SAT સ્ક્રિપ્ટ
	પરીક્ષાનો આરંભ થતાં પૂર્વ
	ઉત્તરવહીનું વિતરણ
	પરીક્ષા પુસ્તિકાનું વિતરણ
	મુખપૃષ્ઠનાં નિર્દેશો
	પૃષ્ઠ ભાગનાં નિર્દેશો

	અનકમ્બાઇન્ડ ખંડો માટે માનક સ્ક્રિપ્ટ
	વિભાગ 1: વાંચવાની પરીક્ષા
	પ્રમાણપત્રનું વિવરણ
	વિભાગ 2: લેખન અને ભાષા પરીક્ષા
	વિભાગ 3: ગણિતની પરીક્ષા - કેલ્ક્યુલેટર નહીં
	વિભાગ 4: ગણિતની પરીક્ષા - કેલ્ક્યુલેટર
	નિબંધ

	કમ્બાઇન્ડ ખંડો માટે માનક સ્ક્રિપ્ટ
	વિભાગ 1: વાંચવાની પરીક્ષા
	પ્રમાણપત્રનું વિવરણ
	વિભાગ 2: લેખન અને ભાષા પરીક્ષા
	વિભાગ 3: ગણિતની પરીક્ષા - કેલ્ક્યુલેટર નહીં
	વિભાગ 4: ગણિતની પરીક્ષા - કેલ્ક્યુલેટર
	નિબંધ


