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PSAT 8/9 Test
Directions
Translated into Gujarati for Students

Notes to the Proctor
Using this document on test day:
Distribute this document once students are seated.
Students may use this document to read translations of the directions that are read
aloud or printed in their test book. Students may keep this document open and on their
desk during the entire testing period. Students may not be given additional time,
unless approved 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 જેને મોટેથી વાંચવાના છે તેનું તેમ જ તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકામાંથી મળી આવેલાં નનરશ્શોનું નીચે ભાષાંતર
છે . જેમ તમારા પ્રોક્ટર અંગ્રેજીમાં નનર્દેશો મોટેથી વાંચે છે , તમે તેમનું અનુસરણ કરો. તમારા પ્રોક્ટર દ્વારા શું વંચાઈ
રહ્યું છે તે વવષે તમને જો કોઈ પ્રશ્ન છે , તો કૃ પા કરી તમારો હાથ ઉંચો કરો.
▪ આ અનુવાર પામેલા નનર્દેશો પ્રોક્ટર દ્વારા વંચાતા નનર્દેશો સાથે કરાચ શબ્રશઃ સમાનતા ન ધરાવે; પરંતુ પ્રાસંવિક
જાણકારી સમાન જ છે .
▪ તમારા પ્રોક્ટર એવી કેટલીક સૂચનાઓની અવિણના કરી શકે છે કે જે તમારી પરીક્ષાની સ્તથવતમાં લાગુ પડતી ન
હોય.
▪ પરીક્ષાના તમામ સમય સુધી તમે આ ર્તતાવેજને તમારી ડે્તક પર રાખી શકો, પરં તુ પરીક્ષા પછી તેને પ્રોક્ટરને પરત
કરવો અનનવાય્ય છે .
▪ તમે ્તક્રેચ પેપર માટે આ ર્તતાવેજનો ઉપયોિ કરી શકો નહીં.
▪ વવભભન્ન સમયે તમારા પ્રોક્ટર વવભાિમાં અવશશષ્ટ સમયની અને તેની સાથે યથોવચત્ વવરામોની પણ ઘોષણા કરશે.
જો તમે મંજૂર વ્યવ્તથાઓ સાથે પરીક્ષા આપી રહ્યા છો, તો આ ઘોષણાઓ કરાચ આ અનુદરત ર્તતાવેજમાં
સૂવચબદ્ધ કરેલ સમય અને વવરામોથી ભભન્ન હોઈ શકે. કૃ પા કરી તમારા પ્રોક્ટર દ્વારા વાંચવામાં આવેલ ઘોષણાઓને
ધ્યાનથી સાંભળો.
▪ જો તમે માન્ય રહેઠાણો સાથે પરીક્ષા આપી રહ્યા છો, તો તમારા પ્રોક્ટર તમને અંગ્રેજીમાં અવધક નનર્દેશો આપી
શકે.
▪ નનશ્ચિત સૂચના તરફ તમારું ધ્યાન રોરવા માટે આ ર્તતાવેજમાં બધે વચહ્નનો ઉપયોિ કરાય છે :
મહત્વની જાણકારી
તમારી કસોટી પુસ્તતકામાં જોવા મળતા નનર્દેશો
બધા છાયાંદકત લખાણ તમારા પ્રોક્ટર દ્વારા બોલાતા નનર્દેશોને સૂચવે છે
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1.1

સ્ટાન્ડડ્ડ સસ્્રિપ્ટ
પરીક્ષાના દિિસે અહીંરી શરૂ કરો
જ્યારે તમે શરૂ કરવા માટે તૈયાર થાવ, ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
PSAT 8/9 એડવમની્તટ્રેશનમાં ્તવાિત છે . તમે તમારી સમગ્ર શાળા રરવમયાન જે પણ અભ્યાસ કરી રહ્યા છો
તેના પર આ પરીક્ષા આધાર રાખશે. તમે તમારી હાઇ્તકૂ લમાં ક્યાં સારું પરીવત્યન લાવી શકો છો તેના માટે તે
તમને તક પૂરી પાડે છે . જો તમે નપ્રન્ટેડ નનર્દેશો વાપરી રહ્યા છો, તો તેને મેં આપેલા સૂચનો મુજબ અનુસરીને
ઉપયોિ કરો.
આપણે પરીક્ષા શરૂ કરીએ તે પહેલાં, હુ ં કેટલીક સૂચનાઓ વાંચવા જઈ રહ્યો છુ ં . કૃ પા કરીને કાળજીપૂવ્યક વાંચો
અને જો તમને કોઈ પ્રશ્નો હોય તો તમારો હાથ ઊંચો કરો. યાર રાખો, મારી ભૂવમકા તમારી પાસે તમારા કૌશલ્યો
અને જ્ઞાનની રજૂ આત કરવાની શ્રેષ્ઠ તક છે એની ખાતરી કરાવવાની છે .
આજની પરીક્ષા માટે. તમારી ઉત્તરવહીને વચદહ્નત કરવા માટે તમે માત્ર નંબર 2 પેસન્સલ વાપરી શકો છો. યાંવત્રક
પેસન્સલ્સને મંજૂરી નથી. જો તમારી પાસે નંબર 2 પેસન્સલ ન હોય તો કૃ પા કરીને તમારો હાથ ઊંચો કરો, અને
હુ ં તમને એક પેસન્સલ આપીશ.
ત્યાર બાર તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
College Board PSAT 8/9 નનયમો અને શરતોમાં નનયમો અને નીવતઓ શામેલ છે તે સુનનશ્ચિત કરવા માટે
કે તમામ વવદ્યાથ્થીઓને યોગ્ય અને સમાન પરીક્ષણનો અનુભવ છે . જો કોઈ બીજાને ખલેલ પહોંચાડે છે અથવા
અયોગ્ય ફાયરો લેવાની કોશશશો કરે છે , તો હુ ં તેમને ઓરડો છોડી જવાનું કહીશ અને તેમના ્તકોર રર કરી રેવામાં
આવશે. તેઓને ભવવષ્યમાં અન્ય College Board ની પરીક્ષા આપવા માટે કરાચ રોકવામાં આવશે.
તમારા પ્રોક્ટર નનયમોના ઉલ્લંઘનના ઉરાહરણોની યારી આમ કહીને આપશે:
અહી અયોગ્ય લાભોના થોડા ઉરાહરણો છે :
▪ પરીક્ષામાં કોઈપણ પ્રકારની સહાયતા આપવી કે લેવી
▪ સમય શરૂ થાય એ પહેલા પરીક્ષા પુસ્તતકાને જોઈ જવી
▪ એવા વવભાિ તરફ જોવું જે વત્યમાનમાં આપણે જેના પર છીએ તેના કરતાં અલિ હોય.
▪ સમય પૂરો થાય પછી જવાબોને માક્ક કરવા અને બરલવા
▪ પરીક્ષણ ખંડમાંથી પરીક્ષણ સામગ્રીને રૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો
▪ પરીક્ષા અથવા બ્રેક રરવમયાન ફોન કે અન્ય કોઈ અનઅવધકૃ ત પરીક્ષણ સાધનનો ઉપયોિ કરવો
▪ ઉત્તરનો ઉપયોિ કરવો અથવા પરીક્ષા રરવમયાન અથવા પછી અન્ય સાથે જવાબો શેર કરવા
▪ લૉકરમાં જઈને અથવા પરીક્ષા રરવમયાન ઈમારત છોડી જઈને
▪ કોઈ વ્યસક્ત માટે પરીક્ષા લેવાનો પ્રયત્ન કરવો
▪ આમ કરવા માટે માન્ય રહેઠાણ વવના પરીક્ષણ રરવમયાન ખાવું અથવા પીવું
▪ ખલેલ પહોંચાડવી
▪ પરીક્ષણ પ્રદક્રયાઓને અનુસરવામાં નનષ્ફળ થઈને
આ નીવતઓ એ નનશ્ચિત કરવામાં મરર કરે છે કે તમારો આજનો પરીક્ષણ અનુભવ સારો છે , અને તમે અવરોધો
વવના તમારી પોતાની પરીક્ષા પર ધ્યાન કેશન્્રિત કરી શકો છો.
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(A) જો તમારી શાળાએ વવદ્યાથ્થીઓની વ્યસક્તિત સામગ્રીઓ સંકવલત કરી લીધી હોય, તો તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
અત્યારે તમારે કોઈપણ ફોન કે ઇલેક્ટ્રોનનક ઉપકરણ જમા કરાવી રેવાનો રહેશે. છતાંપણ જો કોઈ પાસે
્તમાટ્ક વોચ અથવા દફટનેસ ટ્રેકર સનહતનું ઈલેક્ટ્રોનનક ઉપકરણ હોય તો કૃ પા કરીને અત્યારે જ તમામ એલામ્સ્યને
અસક્ષમ કરો, તેને બંધ કરો, અને તે મને આપી રો. પરીક્ષા પછી તે તમને પરત કરવામાં આવશે. એકમાત્ર અપવાર
કમ્પ્યુટસ્ય અથવા અન્ય ઉપકરણો માટે છે જે આવાસ તરીકે પરીક્ષા માટે માન્ય છે .
(B) જો તમારી શાળા વવદ્યાથ્થીઓની વ્યસક્તિત સામગ્રીનાં સંકલનની મંજૂરી નથી આપતી, તો તમારા પ્રોક્ટર
કહેશે:
અત્યારે જો કોઈ પાસે ્તમાટ્ક વોચ અથવા દફટનેસ ટ્રેકર સનહતનું ઈલેક્ટ્રોનનક ઉપકરણ હોય તો કૃ પા કરીને અત્યારે
જ જ્યાં સુધી પરીક્ષા પૂણ્ય ન થાય ત્યાં સુધી તમામ એલામ્સ્યને અસક્ષમ કરો, તેને પૂણ્ય રીતે બંધ કરો, અને તે
એક બેિમાં અથવા બેકપેકમાં પરીક્ષા ખંડના એક ખૂણે મૂકી રો. જો તમને તમારો ફોન સંગ્રહ કરવા માટે બેિની
જરૂર હોય તો તમારો હાથ ઊંચો કરો અને હુ ં તમને એક આપીશ. એકમાત્ર અપવાર કમ્પ્યુટસ્ય અથવા અન્ય
ઉપકરણો માટે છે જે આવાસ તરીકે પરીક્ષા માટે માન્ય છે .
બધા વવદ્યાથ્થીઓને, તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
કોઈપણ ઉપકરણ કે જે બંધ કરી રેવામાં આવ્યું નથી અથવા રૂર રાખવામા આવ્યું નથી તેને એકવત્રત કરી લેવામાં
આવી શકે અને તપાસના ભાિ તરીકે તેની સામગ્રીઓની તપાસ થઈ શકે છે . જો તમે ઉપકરણ સાથે જોવા
મળશો અથવા તમારૂ ઉપકરણ અવાજ કરે છે અથવા એ તમારી પાસે હોય ત્યારે ખલેલ પંહોચાડે છે , તો મારે
તમને પરીક્ષણમાંથી બરતરફ કરવા પડશે. આ મુદ્દા પર, ફોન, ્તમાટ્ક ફોન, અથવા અન્ય ઈલેક્ટ્રોનનક ઉપકરણ
સાથે જોવા મળતા કોઈપણ વવદ્યાથ્થીને બરતરફ કરી રઈશ.
ત્યાર બાર તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
આ સૂચનાઓ પર અત્યાર સુધી ધ્યાન આપવા બરલ આભાર. હવે આપણે પરીક્ષાનાં આરંભની તૈયારી કરીશું.
▪ તમારા ડે્તક પરથી 2 સંખ્યામાં પેન્સીલ શસવાયનું બધુંજ હટાવી રો, કેલક્યુલેટર અને બેક અપ કેલક્યુલેટર
કોઈપણ એક હોય તો માન્ય છે . જો તમે નપ્રન્ટેડ પરીક્ષણના નનર્દેશો અથવા શબ્રો જેવાજ શબ્રોની દડક્સનરી
વાપરો છો તો તેને પણ ડે્તક પર રાખો.
▪ જો તમે અવતદરક્ત બેટરી, પીણા અથવા ના્તતો લાવ્યા છો તો તેને તમારા ડે્તકની નીચેની જમીન પર મૂકો.
▪ જો તમારા ડે્તક પર કોઈપણ બેિ કે બેિપેક બચેલી છે , તો તેને બંધ કરો અને પરીક્ષા પૂણ્ય ન થાય ત્યાં સુધી
તેને ખંડમાં બાજુ એ મુકી રો.
બધા વવદ્યાથ્થીઓને, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
જ્યાં સુધી હુ ં આજુ બાજુ જોઈ લઉં અને સુનનશ્ચિત કરી લઉં કે તમે બધા ્તવીકૃ ત કેલ્ક્યુલેટરોનો જ ઉપયોિ
કરી રહ્યા છો ત્યાં સુધી શાંવતથી બેસો.

1.2

પ્રવતબંવધત િસ્તુઓ માટે ડેસ્ક તપાસો
તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
કૃ પા કરીને યાર રાખો કે ક્યારેય પણ તમારાં કેલ્ક્યુલેટર બીજાને આપશો નહીં કે તેમની અરલાબરલી કરશો નહીં.
હવે તમારા કેલ્યુલેટરોને તમારા ડે્તકની નીચે મૂકી રો. તમને હવે પછીના વવભાિ બાર તેમની જરૂર પડશે.

1.3

ઉત્તરિહીનું વિતરણ
ઉત્તરવહીનાં વવતરણ પછી તમારા પ્રોક્ટર કહેશે કે:
આ એ ઉત્તરવહીઓ છે જે તમે પરીક્ષામાં તમારા જવાબોને વચદહ્નત કરવા ઉપયોિ કરશો. જો તમે મોટી નપ્રન્ટ
વાળી ઉત્તરવહીનો ઉપયોિ કરો છો, તો કૃ પા કરીને તમારી ઉત્તરવહીના પાના નંબર 1 પરના તમારા જવાબોને
કેવી રીતે માક્ક કરવા તેના નનર્દેશો વાંચો. તમારા પૃષ્ઠ નંબરો મારા દ્વારા ઘોવષત પૃષ્ઠ નંબરોથી ભભન્ન હશે, પરંતુ
ખાનાની સંખ્યા જે હુ ં રરેકને આપું છુ ં એને સમાન જ હશે. તમે બબલ્સ ભરવાને બરલે X સાથે ચોરસોને વચદહ્નત
કરશો. જો તમને કોઈપણ સમયે સલાહની જરૂર હોય તો તમારો હાથ ઊંચો કરો.
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(A) જો બધા વવદ્યાથ્થીઓ પૂવ્ય-પ્રશાસન સત્ર સમયે ઉત્તર પુસ્તતકાને પોપ્યુલેટડે કરી છે , તો તમારા પ્રોક્ટર કહેશે કે:
રરેક પાસે લેબલ અને/અથવા નપ્રન્ટ થયેલી અને બબલવાળી માનહતી ધરાવતી ઉત્તરવહી હોવી જોઈએ. તમારી
ઉત્તરવહી તમારું સાચું કાયરાકીય નામ અને જન્મ તારીખ રશા્યવે છે તે સુનનશ્ચિત કરીને કૃ પા કરીને તપાસો કે
તમારી પાસે સાચી ઉત્તરવહી છે . જો તમારી પાસે ખોટું ઉત્તરવહી હોય અથવા જો તમને લેબલ પર કોઈ ભૂલો
રેખાય તો તમારો હાથ ઉંચો કરો.
(B) જો કોઈપણ વવદ્યાથ્થીઓએ પૂવ્ય-પ્રશાસનમાં ભાિ લીધો ન હોય, તો તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
તમારા માંના કેટલાક પાસે લેબલ અને/અથવા નપ્રન્ટ થયેલી અને બબલ વાળી માનહતી ધરાવતી ઉત્તરવહી હોઇ
શકે છે જે મે હમણાં જ તમને આપી હતી. જો આવું હોય તો, કૃ પા કરીને ખાતરી કરો કે તમારી ઉત્તરવહી પરની
માનહતી સાચી છે . જો તે સાચું હોય તો કૃ પા કરીને જ્યાં સુધી હુ ં બીજા વવદ્યાથ્થીઓને તેમની ઉત્તરવહી પર જરૂરી
ખાના ભરવા માટે માિ્યરશ્યન આપું ત્યાં સુધી થોડી વમનનટો શાંવતથી બેસો. જો તમારી ઉત્તરવહી પર કોઈ માનહતી
ખોટી હોય તો તમારો હાથ ઊંચો કરો.
જે વવદ્યાથ્થીઓને, ખાના 1 માટે, તેમની ઉત્તરવહીઓ પર માનહતી પૂણ્ય કરવાની જરૂર છે તેઓને તમારા પ્રોક્ટર
કહેશે:
જો તમારે ઉત્તરવહી પરની ફીલ્ડ પૂણ્ય કરવાની જરૂર હોય તો, દફલ્ડ 1 સાથે શરૂં કરો. તમારા કાનૂની અટક, નામ
અને નપતાનું પ્રારં ભભક નામ જો તમારી પાસે હોય તો ભરો, કારણ કે તે તમારા લેબલ પર રેખાય છે (જો તમારી
પાસે હોય તો). જો આ તમારા નામનાં ભાિ હોય તો ખાલી જગ્યાઓ, આડી લીટી, અથવા એપો્તટ્રોફી જોડો.
ખાનાઓમાં બધું જ કેનપટલમાં નપ્રન્ટ કરો અને ત્યારબાર સંબંવધત બબલ્સ ભરો. ખાતરી કરો પ્રત્યેક વચહ્ન કાળા
છે અને બબલ્સ પૂણ્ય રીતે ભરાયેલા છે . જ્યારે તમારે પૂણ્ય થઈ જાય ત્યારે ઊંચું જુ ઓ.
તમારું પ્રથમ નામ તમારું કાનૂની પ્રથમ નામ હોવું આવશ્યક છે . જો તમે પસંરિીના પ્રથમ નામનો ઉપયોિ કરો
છો અને તમારી પાસે College Board ઑનલાઇન એકાઉન્ટ છે , તો તમે તેને ત્યાં રાખલ કરી શકો છો.
College Board તમારી ઓળખની પુવષ્ટ કરવા માટે પરીક્ષાના દરવસે તમારા કાનૂની નામનો ઉપયોિ કરે છે ,
પરંતુ તેઓ તમારી સાથેના અન્ય સંરેશાવ્યવહારમાં તમારા પસંરિીના પ્રથમ નામનો ઉપયોિ કરશે.
જ્યારે તમારે પૂણ્ય થઈ જાય ત્યારે ઊંચું જુ ઓ.
દફલ્ડ 2 માટે, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
દફલ્ડ 2 માં, જો તમે આ શાળામાં ઉપસ્તથત થયા હોવ, તો અમારો 6-અંકનો શાળા કોડ છાપો અને સંબંવધત
બબલ ભરો. જો તમે નનયવમતપણે આ શાળામાં હાજરી આપતા નથી, તો તમારો હાથ ઉંચો કરો, અને હુ ં તમને
મરર કરવા માટે આવીશ. જ્યારે તમારે પૂણ્ય થઈ જાય ત્યારે ઊંચું જુ ઓ.
દફલ્ડ 3 માટે, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
દફલ્ડ 3 માટે, જો તમે આ શાળામાં ઉપસ્તથત થયા હોય તો, “Yes” (”હા”) માટેનો પરપોટો ભરો. જે કોઈ આ
શાળામાં નનયવમતપણે હાજરી આપતા નથી તેમના માટે તેમને જે બબલ લાગુ પડે છે તે બબલ ભરવાનું રહેશ.ે
જો તમને કોઈ પ્રશ્નો હોય તો તમારો હાથ ઊંચો કરો.
દફલ્ડ 4 માટે, તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
દફલ્ડ 4 માં, જો તમે આ શાળામાં ભણતા હો, તો અમારી શાળાનું નામ, શહેર અને રાજ્ય છાપો. જો તમે
નનયવમતપણે આ શાળામાં હાજરી આપતા નથી, તો તમારો હાથ ઉંચો કરો, અને હુ ં તમને મરર કરવા માટે
આવીશ. જ્યારે તમારે પૂણ્ય થઈ જાય ત્યારે ઊંચું જુ ઓ.
જો તમારી શાળા, ખાના 5 માટે, વવદ્યાથ્થી ID નો ઉપયોિ કરી રહી છે , તો તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
દફલ્ડ 5માં, તમારા student ID number (વવદ્યાથ્થી આઇડી ક્રમાંક)માં પરપોટાને પ્રથમ કોલમ ડાબેથી પ્રારંભ
કરી ભરો. જો તમારા ID નંબરમાં અક્ષરો છે , તો તેને છોડી રો અને માત્ર અંકો રાખલ કરો. જો તમે તમારો
વવદ્યાથ્થી ID નંબર જાણતા નથી તો તમારો હાથ ઊંચો કરો. જ્યારે તમારે પૂણ્ય થઈ જાય ત્યારે ઊંચું જુ ઓ.
દફલ્ડ 6 માટે, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
દફલ્ડ 6 માં, તમારો હાલનો ગ્રેડ ભરો.
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દફલ્ડ 7 માટે, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
દફલ્ડ 7 પૂણ્ય કરો.
દફલ્ડ 8 માટે, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
તમારી જન્મતારીખ માટે, તમે જન્મેલા વષ્યના મનહનો, દરવસ અને છે લ્લા 2 અંકો ભરો. જો 1-અંકનો નંબર
ભરો તો શૂન્યથી પ્રારં ભ કરો. સંબંવધત બબલ્સ ને ભરો અને જ્યારે તમે પૂણ્ય કરી લો ત્યારે ઉપર જુ ઓ.
પરીક્ષા પુસ્તતકા વવતરણ કરતા પૂવ્દે, તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
જો તમારી પાસે તમારી ઉત્તરવહીનો નોનટે્તટ ભાિ પૂણ્ય કરવા માટે અન્ય દફલ્ડ છે , તો તમને પરીક્ષા સમાપ્ત
થયા પછી તેને પૂણ્ય કરવાની તક મળશે.

1.4

પરીક્ષા પુસસ્તકાનું વિતરણ
જ્યારે બધા તૈયાર હોય, ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
હવે હુ ં તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકાનું વવતરણ કરીશ. જ્યાં સુધી હુ ં ન કહુ ં ત્યાં સુધી તેને ખોલશો નહીં.
જ્યારે તમામ વવદ્યાથ્થીઓ પાસે તેઓની પરીક્ષા પુસ્તતકાઓ હશે ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકાને પલટો અને પાછળનું પૃષ્ઠ વાંચો. તેમાં પરીક્ષા વવશે અને તમારા જવાબોને યોગ્ય રીતે
કઈ રીતે વચદહ્નત કરવા એ વવશે મહત્વની માનહતી છે .
હમણાં તમે જે વાંચ્યુ એનાં વવષે તમને કોઈ પ્રશ્ન છે ?
જ્યારે બધા તૈયાર હોય, ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
પરીક્ષા પુસ્તતકાની પાછળની બાજુ , તમારું નામ, આ શાળાનો કોડ અને નામ, અને આ ખંડના પરીક્ષણ ખંડનો
કોડ અથવા નામ, જે મેં તમને પો્તટ કયુયું છે , તેમને ્તપષ્ટ રીતે નપ્રન્ટ કરો.
આ પ્રમાણે કહીને તમારા પ્રોક્ટર જવાબો લખવા માટે વધારાની સૂચનાઓ આપશે:
તમારી ઉત્તરવહીનું ગુણાંકન થઈ શકે તે માટે તમારા જવાબોને વચદહ્નત કરવા માટે તમે નનર્દેશોને અનુસરો તે
મહત્વનુ છે . તે સાચા છે તેની ખાતરી કરવા માટે હુ ં મહત્વના મુદ્દાઓ પર ભાર મૂકવા જઈ રહ્યો છુ ં . કૃ પા કરીને
તેને કાળજીપૂવ્યક સાંભળો.
▪ ઉત્તરવહી પર તમામ જવાબો વચદહ્નત કરો. તમે કાચા કામ માટે તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકાનો ઉપયોિ કરી શકો
છો, પરં તુ જો તમને પરીક્ષા પુસ્તતકામાં વચદહ્નત કરવા પરવાનિી મળી નથી તો માત્ર તમારી ઉત્તરવહી પર
વચદહ્નત કરેલા જવાબો જ ગુણાંકન માટે િણતરીમાં લેવામાં આવશે.
▪ સમય પૂણ્ય થયા પછી તમે પરીક્ષા પુસ્તતકામાંથી ઉત્તરવહીમાં જવાબની કોપી અથવા બબલ્સ ભરવાનું કામ
કરી શકશો નહીં.
▪ ખાતરી કરો કે તમે નંબર 2 પેસન્સલનો ઉપયોિ કરો છો. પેન, રં િીન પેસન્સલ, અથવા યાંવત્રક પેસન્સલનો ઉપયોિ
ન કરો.
▪ રરેક પ્રશ્ન માટે 1 જવાબ વચદહ્નત કરો અને ઉત્તરવહી પર બબલ્સને ઘાટા અને સંપૂણ્ય રીતે ભરો.
▪ તમારી ઉત્તરવહીને પોતાના પર પાછી વાળશો નહીં અને તમારી ઉત્તરવહી પર તમારા જવાબો શસવાય અન્ય
કોઈ માક્ક સ બનાવશો નહીં. તમારી ઉત્તરવહી પરના વધારાના વચહ્નો તમારા ગુણાંકનમાં અવરોધ
પહોંચાડશે.
▪ જો તમે ભૂસો છો તો તે પૂણ્યપણે ભૂંસો. અધુરું ભૂસાયેલું આશય સાથે આપેલા જવાબ તરીકે ગુણાંદકત થઈ
શકે છે .
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વવદ્યાથ્થીઓ જેમને તેમના પરીક્ષણ પુ્તતકમાં તેમના જવાબો રેકોડ્ક કરવા માટે મંજૂરી આપવામાં આવી છે , તમારા
પ્રોક્ટર કહેશે:
તમને તમારા જવાબો પરીક્ષા પુસ્તતકામાં રેકોડ્ક કરવા માટે મંજૂરી આપવામાં આવી છે . તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકામાં
તમારા પસંર કરેલા જવાબના અક્ષરને વતુ્યળ કરવાનું સુનનશ્ચિત કરો. રરેક પ્રશ્ન માટે ફક્ત 1 જવાબ કુ ંડાળું કરો.
જો તમે જવાબ માટે તમારો વવચાર બરલ્યો હોય તો હોઈ શકે એટલું પૂણ્યપણે ભૂંસી નાખો.

1.5

પ્રમાણપત્ર વનિેિન પૂણ્ણ કરવું
તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
હવે કૃ પા કરીને તમારી ઉત્તરવહીની પાછળની બાજુ એ પ્રમાણપત્ર નનવેરન જુ ઓ.
નનવેરનમાં સહી કરીને, તમે કોઈપણ માધ્યમ દ્વારા, ઇમેલ, ટેક્્તટ સંરેશાઓ, ઇન્ટરનેટ પો્તટ્સ અથવા ઇન્ટરનેટના
અન્ય ઉપયોિ સનહત પરં તુ તેનાથી મયા્યદરત ન હોય તેવી કોઈપણ પરીક્ષા સામગ્રીને કોઈ સાથે શેર ન કરવા માટે
સહમત થાવ છો. આમ કરવાથી તે ્તકોરનું રદ્દીકરણ અથવા અન્ય શક્ય મંજૂરીમાં પદરણમશે. આ પદરસ્તથવતની
PSAT 8/9 Student Guide માં જોડણી કરવામાં આવી છે .
તમારી ઉત્તરવહી પર નનવેરન અને માનહતી વાંચો, પછી તમારા સંપૂણ્ય નામ પર સહી કરો કેમ કે તમે સત્તાવાર
ર્તતાવેજ પર છો. તમારી સહી નીચે, તમારું નામ નપ્રન્ટ કરો અને આજની તારીખ રાખલ કરો.
તમે જ્યારે પૂણ્ય કરી લો ત્યારે તમારી પેસન્સલ નીચે મૂકી રો.

1.6

પરીક્ષા પુસસ્તકાની માવહતી પૂણ્ણ કરિી
દફલ્ડ A માટે, Form Code (ફોમ્ય કોડ), તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે

તમારી ઉત્તર પવત્રકાના પાછલા ભાિ પર દફલ્ડ A શોધો. જો તમે મોટી નપ્રન્ટવાળી ઉત્તરવહીનો ઉપયોિ કરી
રહ્યા છો, પૃષ્ઠ 7 પર દફલ્ડ A.Form Code (ફોમ્ય કોડ) ને પરીક્ષા ફોમ્દેટની પાછળ શોધો જેની તમે તમારી
પરીક્ષા બુક, વાંચનારની શ્તક્રપ્ટ (તમારા માનવ વાંચનારમાં આપવામાં આવેલી), બ્રેઈલ બુકમાં, અથવા flash
drive (ફ્લેશ ડ્રાઈવમાં) પેકેજ સાથે પરીક્ષા કરી રહ્યા છો. તમારી પરીક્ષમાં ફીલ્ડ A એકરમ રેખાય છે એવોજ
Form Code (ફોમ્ય કોડ) તમારી ઉત્તરવાહીમાં કોપી કરો, અને યોગ્ય બબલ્સ ભરો. કૃ પા કરીને તમે પૂણ્ય કરી
લો ત્યારે ઉપર જુ ઓ.
ફીલ્ડ B માટે, Test ID (પરીક્ષા ID), તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
દફલ્ડ B શોધો. Test ID (પરીક્ષા ID) ને પરીક્ષા ફોમ્દેટની પાછળ શોધો જેની તમે તમારી પરીક્ષા બુક, વાંચનારની
શ્તક્રપ્ટ (તમારા માનવ વાંચનારમાં આપવામાં આવેલી), બ્રેઈલ બુકમાં, અથવા flash drive (ફ્લેશ ડ્રાઈવમાં)
પેકેજ સાથે પરીક્ષા કરી રહ્યા છો. Test ID (પરીક્ષા ID) ને તમારી પરીક્ષમાં ફીલ્ડ B એકરમ રેખાય છે એવોજ
તમારી ઉત્તરવાહીમાં કોપી કરો, અને યોગ્ય બબલ્સ ભરો. કૃ પા કરીને તમે પૂણ્ય કરી લો ત્યારે ઉપર જુ ઓ.
જો તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકાઓમાં serial numbers (સીરીયલ નંબર) હોય, તો દફલ્ડ C માટે, તમારા પ્રોક્ટર
કહેશ:ે
તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકાનું મુખપૃષ્ઠ અથવા અન્ય પરીક્ષા ફોમ્દેટ જુ ઓ. નંબરને "Test Book Serial
Number" ("પરીક્ષા બુક સીદરયલ નંબર") તરીકે લેબલ કરેલાની ઉપરની જમણી બાજુ એ શોધો. તમારી
ઉત્તરવહીમાં તમારા serial number (શસદરયલ નંબરને) દફલ્ડ C માં રાખલ કરો અને સંબંવધત બબલ્સમાં
ભરો.
ત્યાર બાર તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
તમારું ગુણાંકન પ્રાપ્ત કરવા થતી મુશ્કેલીઓ રૂર કરવા માટે Form Code (ફોમ્ય કોડ) અને Test ID (ટે્તટ
આઇડી) ખાનાઓને તમે રાખલ કરેલ માનહતી સાચી છે તે સુનનશ્ચિત કરવા તપાસો.
જો તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકાઓમાં serial numbers (સીરીયલ નંબર) હોય, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
કૃ પા કરીને એ પણ તપાસી લો કે Test Book Serial Number (પરીક્ષા પુસ્તતકા અનુક્રમ નંબર) દફલ્ડ સાચી
રીતે ભરવામાં આવેલું છે .
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જો તમારી શાળા દફલ્ડ D માટે, પરીક્ષા રૂમ કોડનો ઉપયોિ કરે છે તો તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
તમારી ઉત્તરવહીમાં દફલ્ડ D માં 3-અંકીય પરીક્ષાખંડ ભરો, જે મે તમારા માટે પો્તટ કરેલ છે .
જ્યારે બધા તૈયાર હોય, ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
હુ ં થોડી આખરી સૂચનાઓ વાંચી લઉં પછી, થોડી વમનનટ્સમાં તમે પરીક્ષા શરૂ કરશો.
પરીક્ષા રરવમયાન, તમારી ઉત્તરવહી અને પરીક્ષા પુસ્તતકાને તમારા ડે્તક પર સમતલ રીતે મુકો. જો તમને તમારી
ઉત્તરપત્ર અથવા પરીક્ષા પુસ્તતકા વવષે કશું ખોટું જણાય, જેમ કે પૃષ્ઠ ખોવાઈ જવું અથવા તમારા ઉત્તરપત્રમાં
ખોટા વવઙભાિમાં ઉત્તરો લખાઈ િયા છે એવો જો તમને ખ્યાલ આવે, તો તમારો હાથ ઊંચો કરો.
ક્યારેય ઉત્તરવહીઓ અને પરીક્ષા પુસ્તતકાઓ પરીક્ષા ખંડમાંથી બહાર ન લઈ જવી ફરભજયાત છે .
વવભાિાનુસાર પરીક્ષા સમયબદ્ધ છે . પરીક્ષા રરવમયાન તમને વવરામ મળશે, જ્યારે તમે ના્તતો કરવા અથવા
સુવવધાકક્ષના ઉપયોિ માટે આ ખંડ છોડી શકો છો.
રરેક વ્યસક્ત સાચા વવભાિ પર કામ કરી રહી છે તેની ખાતરી કરવા માટે હુ ં ખંડની આજુ બાજુ આંટા મારતો
રહીશ. PSAT 8/9 માટે, તમે એક સમયે માત્ર 1 વવભાિ પર કામ કરી શકો. જ્યાં સુધી કહેવામા ન આવે ત્યાં
સુધી તમને આિળના વવભાિ પર જવાની મંજૂરી નથી. તમે જેનાથી ટેવાયેલા હતા તેનાથી આ અલિ હોઈ
શકે, તેથી જો તમે હાલનો વવભાિ પૂણ્ય કરી લો તો પણ પહેલાના વવભાિ પર આિળ ન જાઓ કે પાછળ ન
જુ ઓ.
એકવાર પરીક્ષા સમાપ્ત થઈ જાય, કૃ પા કરીને જ્યાં સુધી હુ ં તમને બરતરફ ન કરું ત્યાં સુધી બેઠા રહો. જો
તમને કોઈ પ્રશ્નો હોય તો તમે હવે પૂછી શકો છો.

1.7

મુખપૃષ્ઠનાં વનિ્દે શો
નીચે આપેલ તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકાનાં મુખપૃષ્ઠનું ભાષાંતર છે .

મહત્ત્િપૂણ્ણ સ્મૃતીપત્રો
1.

એ નંબર. 2 પેસન્સલ પરીક્ષા માટે આવશ્યક છે . યાંવત્રક પેસન્સલ અથવા પેનનો ઉપયોિ કરશો નહીં.

2.

કોઈપણ સાથે પરીક્ષા પ્રશ્નો અથવા જવાબો વહેંચવા એ અમારા નનયમો અને શરતોનું ઉલ્લંઘન છે . જો તમે
અમારા નનયમો અને શરતોનું ઉલ્લંઘન કરો છો, તો અમે તમારા ગુણો રદ્દ કરી શકીએ છીએ અને તમને ભવવષ્યની
આંકણીઓ કરવામાં પ્રવતબંવધત કરીશું.
આ પરીક્ષા પુસસ્તકા િર્ણમારી બહાર લઈ જિી ન જ જોઈએ. આ પરીક્ષા પુસસ્તકાનાં કોઈપણ ભારનું અનવધકૃ ત
પુનવન્ણમા્ણણ અરિા ઉપયોર પ્રવતબંવધત છે .

© 2022 College Board. College Board, SAT અને એકોન્ય વચહ્ન College Board નાં ટ્રેડમાક્સ્ય રૂપે
પંજીકૃ ત છે . PSAT એ College Board માવલકીનો ટ્રેડમાક્ક છે .
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1.8

પૃષ્ઠ ભારનાં વનિ્દે શો
નીચે આપેલ તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકાનાં અંવતમ પૃષ્ઠનું ભાષાંતર છે . જ્યારે સૂચના અપાય, ત્યારે પરીક્ષા પુસ્તતકામાં અથવા ઉત્તરવહીમાં
લખવાનું રહેશ,ે આ ર્તતાવેજમાં નહીં.
તમારું નામ

(છાપેલાં અક્ષરોમાં)

અંવતમ નામ

પ્રથમ નામ

મધ્ય ટૂ ક
ં ુ ં મધ્ય

શાળા

PSAT 8/9

શાળાનો કોડ

શાળાનું નામ

સામાન્ય વનિ્દે શો
▪ તમે એક સમયે માત્ર એક વવભાિ પર જ કામ કરી શકો છો.

▪ નનધા્યદરત સમય પૂવ્દે જો તમે વવભાિ પૂણ્ય કરી લો તો તે વવભાિનું તમારું કામ
ચકાશો. તમે બીજા કોઈ વવભાિ તરફ જઈ શકો નહીં.

કસોટી કક્ષનો કોડ/નામ

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

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

અપૂણ્ણ ચિહ્નો:

▪ તમારે એક ક્રમાંકનો ઉપયોિ કરવો જ પડે. 2 પેસન્સલ.
▪ પ્રત્યેક પ્રશ્ન માટે માત્ર એક જવાબ પર ધ્યાનથી વચહ્ન કરો.
▪ નનશ્ચિત કરો કે તમે બબલ ઘાટા કાળા રં િે અને પૂણ્યપણે પૂરો છો.
▪ તમારી ઉત્તરવહી પર કોઈપણ આમ-તેમ વચહ્નો ન કરો.
▪ જો તમે ભૂસો છો તો તે પૂણ્યપણે ભૂંસો. અધુરું ભૂસાયેલું આશય સાથે આપેલા
જવાબ તરીકે ગુણાંદકત થઈ શકે છે .

▪ પ્રશ્ન નંબરને અનુલક્ષતી જવાબ માટેની લાઈનનો ઉપયોિ કરો.
તમારી પરીક્ષા પુસસ્તકાનાં ઉપયોર
▪ તમે કાચા કામ માટે પરીક્ષા પુસ્તતકાનો ઉપયોિ કરી શકો છો, પરં તુ તમને તમારી
પરીક્ષા પુસ્તતકમાં લખેલ કોઈપણ વ્તતુ માટે ક્રેદડટ મળશે નહીં.

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

▪ તમે આ પુસ્તતકમાંથી કોઈપણ પૃષ્ઠ કે પૃષ્ઠનાં ભાિને વાળી અથવા હટાવી શકો
નહીં, અથવા પરીક્ષાખંડથી પુસ્તતકા કે ઉત્તરવહી લઈ જઈ શકો નહીં.

સ્કોદરં ર
▪ પ્રત્યેક સાચા જવાબ માટે તમને એક પોઈન્ટ મળશે.

▪ તમે ખોટા જવાબ માટે પોઈન્ટ્સ ખોતા નથી; તેથી તમને સાચા જવાબ વવશે ખાતરી
ન હોય તો પણ તમારે પ્રત્યેક પ્રશ્નનો જવાબ આપવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ.

આ પરીક્ષા માટે ફકરામાં આપેલા વવચારો, તોમાના થોડાક પ્રકાશશત થયેલ મદટરીયલ્સમાંથી અવધકત્તમ અને અનુકૂળ છે , જરૂરી નથી કે College Board
ના મંતવ્યો રજૂ કરે.
જ્યાં સુધી પ્રોક્ટર ન કહે ત્યાં સુધી આ પુસસ્તકાને ખોલશો નહીં.
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1.9

વિભાર 1: િાંિિાની પરીક્ષા
વવભાિ માટેનો 1પ્રમાભણત સમય 55 વમવનટ્સનો છે , જેમાં વવભાિના અંતમાં 5-વમવનટનો વવરામ છે . જો તમે માન્ય
રાખેલ સુવવધા સાથે પરીક્ષણ કરી રહ્યા છો, તો તમારો સમય અને વવરામ ભભન્ન હોઈ શકે છે . કૃ પયા તમારા પ્રોક્ટર
દ્વારા વાંચવામાં આવેલ ઘોષણાઓને ધ્યાનથી સાંભળો. પરીક્ષા પુસ્તતકાનાં નનર્દેશોનું ભાષાંતર ભાષાંતદરત કરીને
બોલાયેલ નનર્દેશોનું અનુસરણ કરે છે .
જ્યારે બધા તૈયાર હોય, ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
આપણે વવભાિ 1, વાંચવાની પરીક્ષાથી પરીક્ષા શરુ કરીશું. આપણે એક વાર શરૂ કરીએ પછી, વવભાિ 1 પર
કામ કરવા માટે તમારી પાસે 55 વમનનટ હશે. વવભાિ પૂણ્ય થયા પછી આપણે એક ટૂ ક
ં ુ વવરામ લઈશું.
કૃ પા કરીને તમારો જવાબ વવભાિ 1ની ઉત્તરવહીમાં લખો. હુ ં તમને કહુ ં નહીં ત્યાં સુધી કામ ચાલુ કરશો નહીં.
તમારી ઉત્તરવહી અને પરીક્ષા પુસ્તતકાને તમારા ડે્તક પર સમતલ રીતે મુકો. કાિળોને પાછળ વાળો નહીં.
ઉત્તરવહીમાં વવભાિ 1 માં તમારા ઉત્તરોને વચદહ્નત કરવા માટે ખાતરી કરી લો કે તમારા ઉત્તરો રરેક ક્રમાંદકત પ્રશ્ન
માટે સાચી જગ્યાઓએ છે . જો તમે તેના પર ફરી પરત આવવા માટે પ્રશ્નને છોડી રો છો તો ખાતરી કરો કે તમે
ઉત્તરવહીમાં તે લીટી કોરી છોડો છો. જો તમે તમારો પ્રવતસાર બરલો છો, તો જેટલું બને તેટલું પૂણ્યપણે ભુસી
નાંખો.
હુ ં સમય પૂણ્ય થયાનું કહુ ં તે પહેલા જો તમે પૂણ્ય કરી નાંખો છો તો તમે આ વવભાિમાં તમારું કાય્ય તપાસી શકો
છો, પરંતુ તમે પરીક્ષાના કોઈ અન્ય વવભાિમાં જઈ શકો નહીં. તમે ખોટા જવાબો માટે પોઇંટ્સ ગુમાવશો નહીં,
તેથી તમને ભલે સાચા જવાબની ્તપષ્ટતા ન હોય તો પણ તમે રરેક પ્રશ્નનો જવાબ આપો.
હવે, વવભાિ 1 માટે તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકા ખોલો, નનર્દેશો વાંચો અને કાય્ય આરંભ કરો. અભભનંરન, રરેકને.
પરીક્ષા શરૂ કરવા માટે, તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
હવે સમય આરંભ થાય છે .

1.9.1

વિભાર િરમ્યાન
25 વમનનટ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
વવભાિમાં 1 તમારી પાસે 30 વમનનટ બાકી છે .
50 વમનનટ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
વવભાિમાં 1 તમારી પાસે 5 વમનનટ બાકી છે .
બરોબર 55 વમનનટ પછી તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
કામ બંધ કરો અને તમારી પેસન્સલ નીચે મુકો.

1.9.2

વિભાર 1 પરીક્ષા પુસસ્તકા વનિ્દે શો

તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકાનાં વવભાિ 1ના આરંભમાં પ્રાપ્ત નનરશ્શોનું ભાષાંતર નીચે મુજબ વલશખત છે .
55 વમવનટ્સ, 42 પ્રશ્નો (પ્રમાણભૂત સમય)
આ વિભારના પ્રશ્નોના જિાબ માટે તમારા ઉત્તરિહીના વિભાર 1 તરફ જાઓ.
વનિ્દે શો
નીચે આપેલા પ્રત્યેક ફકરા અથવા ફકરાની જોડી દ્વારા ઘણા બધા પ્રશ્નો અનુસરવામાં આવે છે . પ્રત્યેક ફકરા અથવા
જોડીને વાંચ્યા પછી, ફકરા અથવા આનુષંિીક આકૃ વતઓ (જેવી કે ટેબલ અથવા ગ્રાફ) માં જે કહેવામા આવેલું છે
અથવા િભભ્યત છે તેના આધારે રરેક પ્રશ્નના સવ્યશ્રેષ્ઠ જવાબની પસંરિી કરો.
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1.9.3

વિભાર 1 પછી
બધા વવદ્યાથ્થીઓને, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકામાં જ્યાં તમે કામ બંધ કયુયું છે , ત્યાં તમારું ઉત્તરપત્ર મુકી રો. તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકાને
બંધ કરીને તમારા ડે્તક પર તેને છોડી રો.
વવરામ માટે તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
આપણે હળવા થવા માટે 5 વમનનટના વવરામ માટે હવે રોકાઈશું. કૃ પા કરીને આ નનયમોને કાળજીપૂવ્યક
સાંભળો:
▪ કોઈની સાથે પરીક્ષાના પ્રશ્નોની ચચા્ય ન કરો અથવા આ વવરામ રરવમયાન અથવા પરીક્ષા રરવમયાન કોઈપણ
અન્ય વવરામ રરવમયાન કોઈપણ પ્રકારનાં ઇલેક્ટ્રોનનક ઉપકરણનો ઉપયોિ ન કરો.
▪ જો તમારે ખંડ છોડવાની જરૂર હોય, તો ફક્ત નનયુક્ત વવ્તતારો, હોલવે અથવા રે્તટરૂમમાં જ જાઓ.
▪ ના્તતા અને પીણાં માત્ર નનદર્ક ષ્ટ વવ્તતારોમાં જ માન્ય છે .
▪ કૃ પા કરીને અન્ય ખંડોમાં કાય્ય કરી રહેલા વવદ્યાથ્થીઓ માટે વવચારશીલ રહો અને અડધે પહોંચીને વાત ન
કરો.
બરોબર 5 વમનનટમાં આપણે ફરીથી પરીક્ષા આરંભ કરીશુ.ં
વવરામનાં અંતે, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
કૃ પા કરીને તમારું ્તથાન ગ્રહણ કરો. જ્યાં સુધી હુ ં તમને કહુ ં નહી ત્યાં સુધી પરીક્ષાનો કોઈપણ વવભાિ ખોલો
નહીં.

1.10

વિભાર 2: લેખન અને ભાષા પરીક્ષા
વવભાિ 2 માટે માનક સમય 30 વમવનટ છે . જો તમે માન્ય રાખેલ સુવવધા સાથે પરીક્ષણ કરી રહ્યા છો, તો તમારો
સમય અને વવરામ ભભન્ન હોઈ શકે છે . કૃ પયા તમારા પ્રોક્ટર દ્વારા વાંચવામાં આવેલ ઘોષણાઓને ધ્યાનથી સાંભળો.
પરીક્ષા પુસ્તતકાનાં નનર્દેશોનું ભાષાંતર ભાષાંતદરત કરીને બોલાયેલ નનર્દેશોનું અનુસરણ કરે છે .
જ્યારે બધા તૈયાર હોય, ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
આપણે વવભાિ 2, લેખન અને ભાષાની પરીક્ષાથી શરુ કરીશું. આપણે એક વાર શરૂ કરીએ પછી, વવભાિ 2
પર કામ કરવા માટે તમારી પાસે 30 વમનનટ હશે. હુ ં શરૂ કરવાનો અને પૂરું કરવાનો સમય પો્તટ કરીશ, અને
જ્યારે આપણે વવભાિમાં અડધે સુધી પહોંચી જઈએ અને જ્યારે 5 વમનનટ બાકી હશે ત્યારે હુ ં તમને
જણાવીશ.
તમારી ઉત્તરવહીમાં વવભાિ 2 પર જાઓ. હુ ં તમને કહુ ં નહીં ત્યાં સુધી કામ ચાલુ કરશો નહીં. તમારી ઉત્તરવહી
અને પરીક્ષા પુસ્તતકાને તમારા ડે્તક પર સમતલ રીતે મુકો. કાિળોને પાછળ વાળો નહીં. ઉત્તરવહીમાં વવભાિ
2 માં તમારા ઉત્તરોને વચદહ્નત કરવા માટે ખાતરી કરી લો કે તમારા ઉત્તરો રરેક ક્રમાંદકત પ્રશ્ન માટે સાચી જગ્યાઓએ
છે .
હુ ં સમય પૂણ્ય થયાનું કહુ ં તે પહેલા જો તમે પૂણ્ય કરી નાંખો છો તો તમે આ વવભાિમાં તમારું કાય્ય તપાસી શકો
છો, પરં તુ તમે પરીક્ષાના કોઈ અન્ય વવભાિમાં જઈ શકો નહીં.
હવે, વવભાિ 2 માટે તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકા ખોલો, નનર્દેશો વાંચો અને કાય્ય આરં ભ કરો.
પરીક્ષા શરૂ કરવા માટે, તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
હવે સમય આરંભ થાય છે .

1.10.1

વિભાર િરમ્યાન
15 વમનનટ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
વવભાિમાં 2 તમારી પાસે 15 વમનનટ બાકી છે .
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25 વમનનટ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
વવભાિમાં 2 તમારી પાસે 5 વમનનટ બાકી છે .
બરોબર 30 વમનનટ પછી તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
કામ બંધ કરો અને તમારી પેસન્સલ નીચે મુકો.

1.10.2

વિભાર 2 પરીક્ષા પુસસ્તકા વનિ્દે શો

નીચે આપેલ એ તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકાના વવભાિ 2 ની શરૂઆતમાં જોવા મળતા નનર્દેશોનું ભાષાંતર છે .
30 વમવનટ્સ, 40 પ્રશ્નો (પ્રમાણભૂત સમય)
આ વિભારના પ્રશ્નોના જિાબ માટે તમારા ઉત્તરિહીના વિભાર 2 તરફ જાઓ.
વનિ્દે શો
નીચે આપેલો પ્રત્યેક ફકરો અનેક પ્રશ્નો સાથે જોડાયેલો છે . કેટલાક પ્રશ્નો માટે, વવચારોની અભભવ્યસક્તને સુધારવા માટે
તમે કેવી રીતે ફકરોમાં સુધારો કરી શકાય તે ધ્યાનમાં લેશો. અન્ય પ્રશ્નો માટે તમે વવચારશો કે વાક્યની રચના, વપરાશ
અથવા વવરામવચહ્નોમાં ભૂલો સુધારવા માટે ફકરોને કેવી રીતે સંપાદરત કરી શકાય છે . એક ફકરો અથવા પ્રશ્ન એક
અથવા વધુ ગ્રાદફક્સ (ટેબલ અથવા ગ્રાફ જેવાં) સાથે સંબંવધત હોઈ શકે છે , જેનું તમે પદરવત્યન અથવા સંપારન
કરવાનો નનણ્યય લેશો.
અમુક પ્રશ્નો તમને ફકરાની નીચે લીટી કરેલા ભાિ તરફ રોરશે. અન્ય પ્રશ્નો તમને ફકરાના ્તથળ તરફ રોરશે અથવા
તમને સંપૂણ્ય ફકરા વવશે વવચારવા માટે પૂછશે.
પ્રત્યેક ફકરાને વાંચ્યા પછી પ્રત્યેક પ્રશ્ન માટે ઉત્તરનું ચયન કરો, જે ફકરામાં લખવાની ગુણવત્તાને યોગ્ય રીતે વધારી
શકે અથવા જે પ્રમાણભૂત રીતે લખેલા અંગ્રેજીની પ્રણાલીને અનુરૂપ બનાવે છે . ઘણા બધા પ્રશ્નોમાં “NO
CHANGE” ("નો ચેંજ") દફલ્ડ સમાયેલા છે . જો સંબંવધત ફકરાનો કોઈ ભાિ જેમનો તેમ જ યોગ્ય છે એમ તમે
વવચારો છો, તો એ વવકલ્પનું ચયન કરો.

1.10.3

વિભાર 2 પછી
તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકામાં જ્યાં તમે કામ બંધ કયુયું છે , ત્યાં તમારું ઉત્તરપત્ર મુકી રો. તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકાને
બંધ કરીને તમારા ડે્તક પર તેને છોડી રો.

1.11

વિભાર 3: રણણતની પરીક્ષા - કે લ્ક્યુલેટર નહીં
વવભાિ માટેનો 3પ્રમાભણત સમય 20 વમવનટ્સનો છે , જેમાં વવભાિના અંતમાં 5-વમવનટનો વવરામ છે . જો તમે માન્ય
રાખેલ સુવવધા સાથે પરીક્ષણ કરી રહ્યા છો, તો તમારો સમય અને વવરામ ભભન્ન હોઈ શકે છે . કૃ પયા તમારા પ્રોક્ટર
દ્વારા વાંચવામાં આવેલ ઘોષણાઓને ધ્યાનથી સાંભળો. પરીક્ષા પુસ્તતકાનાં નનર્દેશોનું ભાષાંતર ભાષાંતદરત કરીને
બોલાયેલ નનર્દેશોનું અનુસરણ કરે છે .
જ્યારે બધા તૈયાર હોય, ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
આપણે વવભાિ 3, કેલ્ક્યુલેટર વિર િભણતની પરીક્ષાથી શરુ કરીશું. આપણે એક વાર શરૂ કરીએ પછી, વવભાિ
3 પર કામ કરવા માટે તમારી પાસે 20 વમનનટ હશે. વવભાિ પૂણ્ય થયા પછી આપણે એક ટૂ ક
ં ુ વવરામ લઈશું. હુ ં
શરૂ કરવાનો અને પૂરું કરવાનો સમય પો્તટ કરીશ, અને જ્યારે આપણે વવભાિમાં અડધે સુધી પહોંચી જઈએ
અને જ્યારે 5 વમનનટ બાકી હશે ત્યારે હુ ં તમને જણાવીશ.
તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
તમારી ઉત્તરવહીમાં વવભાિ 3 પર જાઓ. હુ ં તમને કહુ ં નહીં ત્યાં સુધી કામ ચાલુ કરશો નહીં. તમારી ઉત્તરવહી
અને પરીક્ષા પુસ્તતકાને તમારા ડે્તક પર સમતલ રીતે મુકો. કાિળોને પાછળ વાળો નહીં. ઉત્તરવહીમાં વવભાિ
3 માં તમારા ઉત્તરોને વચદહ્નત કરવા માટે ખાતરી કરી લો કે તમારા ઉત્તરો રરેક ક્રમાંદકત પ્રશ્ન માટે સાચી જગ્યાઓએ
છે .
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વધુ પડતા પ્રશ્નો વવવવધ પસંર વાળા છે , પણ છે લ્લે થોડા પ્રશ્નો "Student-Produced Responses"
("વવદ્યાથ્થી દ્વારા પ્રવતસાર વાળા છે "). તમારા ઉત્તરો ભરવા માટે નનર્દેશો તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકામાં છે . કેટલાક
જવાબો તમામ 4 ્તપેસનો ઉપયોિ નથી કરતાં તેમ છતાં તમારા જવાબોની નોંધ કરવા માટે તમારે 4 ્તપેસ કરતાં
વધારે ્તપેસની જરૂર ક્યારેય પડશે નહીં.
આિળ તમારા પ્રોક્ટર કહેશે કે:
આ િભણત વવભાિ હોવા છતાં પણ, તમને પરીક્ષાના આ ભાિમાં કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોિ કરવાની મંજૂરી નથી.
કૃ પા કરીને તમારા કેલ્ક્યુલેટરને તમારા ડે્તકની નીચે રાખો જ્યાં સુધી તમને સિવડ તરીકે 4-ફં કશન કેલ્ક્યુલેટરનો
ઉપયોિ કરવાની મંજૂરી ન મળે .
હુ ં સમય પૂણ્ય થયાનું કહુ ં તે પહેલા જો તમે પૂણ્ય કરી નાંખો છો તો તમે આ વવભાિમાં તમારું કાય્ય તપાસી શકો
છો, પરંતુ તમે પરીક્ષાના કોઈ અન્ય વવભાિમાં જઈ શકો નહીં.
હવે, વવભાિ 3 માટે તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકા ખોલો, નનર્દેશો વાંચો અને કાય્ય આરંભ કરો.
પરીક્ષા શરૂ કરવા માટે, તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
હવે સમય આરં ભ થાય છે .

1.11.1

વિભાર િરમ્યાન
10 વમનનટ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
વવભાિમાં 3 તમારી પાસે 10 વમનનટ બાકી છે .
15 વમનનટ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
વવભાિમાં 3 તમારી પાસે 5 વમનનટ બાકી છે .
બરોબર 20 વમનનટ પછી તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
કામ બંધ કરો અને તમારી પેસન્સલ નીચે મુકો.
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1.11.2

વિભાર 3 પરીક્ષા પુસસ્તકા વનિ્દે શો

તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકાનાં વવભાિ 3ના આરંભમાં પ્રાપ્ત નનરશ્શોનું ભાષાંતર નીચે મુજબ વલશખત છે .
20 વમવનટ્સ, 13 પ્રશ્નો (પ્રમાણભૂત સમય)
આ વિભારના પ્રશ્નોના જિાબ માટે તમારા ઉત્તરિહીના વિભાર 3 તરફ જાઓ.
વનિ્દે શો
પ્રશ્નો 1-10 માટે, રરેક પ્રશ્નનો જવાબ શોધો, આપલે વવકલ્પોમાંથી શ્રેષ્ઠતમ જવાબની પસંરિી કરો અને તમારી
ઉત્તરવહીમાં સંબંવધત બબલ ભરો. પ્રશ્નો 11-13 માટે, પ્રશ્નનો જવાબ શોધો, અને તમારો જવાબ ઉત્તરવહી પરના
વગ્રડમાં રાખલ કરો. કૃ પા કરીને પ્રશ્ન 11 પહેલા કેવી રીતે તમારા જવાબો વગ્રડમાં રાખલ કરવા તેના માટે નનર્દેશો વાંચો.
કાચા કામ માટે તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકામાં ઉપલબ્ધ કોઈપણ ખાલી જગ્યાનો ઉપયોિ કરી શકો છો.
નોંધો
1.

કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોિ કરવાની મંજૂરી નરી.

2.

જ્યાર સુધી અન્યથા સંકેત આપવામાં ન આવે તે શસવાય વપરાયેલ બધા ચલો અને અભભવ્યસક્તઓ વા્તતવવક
સંખ્યાઓને રજૂ કરે છે .

3.

આ પરીક્ષામાં આપેલ અન્યથા સૂચવવામાં ના આવેલ હોય તો માપન માટે આપવામાં આવ્યા છે .

4.

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

5.

અન્યથા સૂચવવામાં ના આવેલ હોય તો, આપેલા f ફં ક્શનનું ડોમેઇન બધી જ સાચી સંખ્યાઓ x થી નનધા્યદરત
છે જેના માટે f(x) સાચી સંખ્યા છે .

સંિભ્ણ
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એક વતુ્યળમાં વૃત્તચાપની દડગ્રીની સંખ્યા 360 છે .
એક વતુ્યળમાં ચાપવૃત્તના રેદડયન્સની સંખ્યા 2π છે .
એક વત્રકોણનાં ખૂણાઓનાં માપમાં ઉપાયોનો યોિ 180 છે .
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વનિ્દે શો
પ્રશ્નો 11-13 માટે, પ્રશ્નનો જવાબ શોધો, અને તમારો જવાબ, નીચે
રશા્યવ્યા મુજબ, ઉત્તરવહી પરના વગ્રડમાં રાખલ કરો.
1.

જો કે આવશ્યકતા નથી, પરન્તુ તમને જો સૂવચત કરવામાં આવે
છે કે બબલ્સને યોગ્યરીતે ભરવામાં સહાયતા માટે કૉલમના શીષ્ય
ભાિ પર બોક્સમાં પોતનાં ઉત્તર લખો. જો તમે બબલ્સ યોગ્ય
રીતે ભયા્ય હશે તો જ તમને ક્રેદડટ મળશે.

2.

કોઈપણ કોલમમાં એક બબલ થી વધુ પર વચદહ્નત ન કરો.

3.

કોઈપણ પ્રશ્ન માટે નકારાત્મક ઉત્તર નથી.

4.

કેટલાક પ્રશ્નોનાં એક કરતા વધુ સાચાં જવાબો હોઈ શકે છે .
આવા દક્તસાઓમાં, માત્ર એક જ ઉત્તરને વગ્રડ કરો.

5.

વમચ્રિત નંબરો જેવાકે 3½ ને 3.5 અથવા 7/2 તરીકે ગ્રીડ
કરવામાં આવે છે . (જો

/

.

.

.

.

7
જિાબ: 12
ચોક્ઠામાં
ઉત્તર
લખો.

ફ્રેક્શન
લાઈન

રશાંશ
શબંરુ

પદર ણામોમાં.
વગ્રડ.

ને ગ્રીડમાં રાખલ કરો, તો તેનું

31/2 તરીકે અથ્યઘટન કરવામાં આવશે, નહીં કે 3½ તરીકે.)
6.

જિાબ: 2.5

2
ચ્રિડ 3 માટે સ્િીકૃ ત માર્ગો છે :

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

જિાબ: 201 – કાં તો સસ્રવત સાિી છે
નોંધ:
તમે અનુમવત આપતી
કોઈપણ કોલમની
જગ્યામાં તમારા ઉત્તરોનો
આરં ભ કરી શકો છો.
જે કોલમોનો ઉપયોિ
કરવાની તમને જરૂર ન
હોય તેને ખાલી મૂકી રેવું.

1.11.3

વિભાર 3 પછી
બધા વવદ્યાથ્થીઓને, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકામાં જ્યાં તમે કામ બંધ કયુયું છે , ત્યાં તમારું ઉત્તરપત્ર મુકી રો. તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકાને
બંધ કરીને તમારા ડે્તક પર તેને છોડી રો.
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વવરામ માટે તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
આપણે ટૂ ક
ં ા વવરામ માટે હવે રોકાઈશું. વવરામ માટે, જો તમે ના્તતો લાવ્યા છો, તો પૂવ્યનનધા્યદરત ્તથાનમાં બેસીને
જ કરી શકો છો. પહેલાની જેમ, જો તમારે ખંડ છોડવાની જરૂર હોય, તો ફક્ત નનયુક્ત વવ્તતારો, હોલવે અથવા
રે્તટરૂમમાં જ જાઓ. અડધા ર્તતે વાતો ન કરો, પરીક્ષા પ્રશ્નોની કોઈ સાથે ચચા્ય ન કરો અથવા વવરામ રરવમયાન
કોઈ પણ પ્રકારના ઈલેક્ટ્રોનનક ઉપકરણનો ઉપયોિ ન કરો.
બરોબર 5 વમનનટમાં આપણે ફરીથી પરીક્ષા આરંભ કરીશું.
વવરામનાં અંતે, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
કૃ પા કરીને તમારું ્તથાન ગ્રહણ કરો. જ્યાં સુધી હુ ં તમને કહુ ં નહી ત્યાં સુધી પરીક્ષાનો કોઈપણ વવભાિ ખોલો
નહીં.

1.12

વિભાર 4: રણણતની પરીક્ષા - કે લ્ક્યુલેટર
વવભાિ 4 માટે માનક સમય 40 વમવનટ છે . જો તમે માન્ય રાખેલ સુવવધા સાથે પરીક્ષણ કરી રહ્યા છો, તો તમારો
સમય અને વવરામ ભભન્ન હોઈ શકે છે . કૃ પયા તમારા પ્રોક્ટર દ્વારા વાંચવામાં આવેલ ઘોષણાઓને ધ્યાનથી સાંભળો.
પરીક્ષા પુસ્તતકાનાં નનર્દેશોનું ભાષાંતર ભાષાંતદરત કરીને બોલાયેલ નનર્દેશોનું અનુસરણ કરે છે .
જ્યારે તમામ વવદ્યાથ્થીઓ તૈયાર હશે ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
આપણે વવભાિ 4, કેલ્ક્યુલેટર સાથે િભણતની પરીક્ષા પરીક્ષાથી શરુ કરીશું. આપણે એક વાર શરૂ કરીએ પછી,
વવભાિ 4 પર કામ કરવા માટે તમારી પાસે 40 વમનનટ હશે. હુ ં શરૂ કરવાનો અને પૂરું કરવાનો સમય પો્તટ કરીશ,
અને જ્યારે આપણે વવભાિમાં અડધે સુધી પહોંચી જઈએ અને જ્યારે 5 વમનનટ બાકી હશે ત્યારે હુ ં તમને
જણાવીશ.
તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
તમે આ વવભાિ માટે કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોિ કરી શકો છો. જો તમારી પાસે કેલ્ક્યુલેટર છે , તો કૃ પા કરીને કોઈપણ
કવરને રૂર કરો અને કેલ્ક્યુલેટરને હવે તમારા ડે્તક પર મૂકો. પરીક્ષા રરવમયાન તમારા ડે્તકની નીચે ફ્લોર પર
કેલ્ક્યુલેટરનું કવર રાખો.
આ વવભાિ માટે તમને કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોિ કરવાની મંજૂરી હોવા છતાં પણ, બધા પ્રશ્નોના જવાબ કેલ્ક્યુલેટર
વવના આપી શકાય તેમ છે . જો તમે કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોિ કરો છો તો આ માિ્યરશશ્યકાઓને અનુસરવાનું યાર
રાખો.
▪ તમારા ડે્તક પર તમારા કેલ્ક્યુલેટરને સપાટ સ્તથવતમાં મુકો અથવા એને એવી રીતે પકડો કે અન્ય વવદ્યાવથ્યઓ
તમારું કામ જોઈ ન શકે.
▪ તમારુ કેલ્ક્યુલેટર કોઈને આપો નહીં કે તેની અરલાબરલી ન કરો.
▪ જો તમારી પાસે બેકઅપ માટે કેલ્ક્યુલેટર અથવા બેટરી છે , તો તેને તમારા ડે્તકની નીચેનાં ભાિમાં મુકો.
▪ જો તમારું કેલ્ક્યુલેટર ખામીયુક્ત થાય છે અને તમારી પાસે બેટરી અથવા બેકઅપ calculator (કેલ્ક્યુલેટર)
છે , તો તમારો હાથ ઊંચો કરો. હુ ં તમારી સહાય માટે આવીશ. જો તમારી પાસે બેકઅપ નથી તો પરીક્ષા
આપવાનું ચાલુ રાખો અને કરી શકો એટલું શ્રેષ્ઠ કરો.
તમારી ઉત્તરવહીમાં વવભાિ 4 પર જાઓ. હુ ં તમને કહુ ં નહીં ત્યાં સુધી કામ ચાલુ કરશો નહીં. તમારી ઉત્તરવહી
અને પરીક્ષા પુસ્તતકાને તમારા ડે્તક પર સમતલ રીતે મુકો. કાિળોને પાછળ વાળો નહીં. ઉત્તરવહીમાં વવભાિ
4 માં તમારા ઉત્તરોને વચદહ્નત કરવા માટે ખાતરી કરી લો કે તમારા ઉત્તરો રરેક ક્રમાંદકત પ્રશ્ન માટે સાચી જગ્યાઓએ
છે .
વધુ પડતા પ્રશ્નો વવવવધ પસંર વાળા છે , પણ છે લ્લે થોડા પ્રશ્નો "Student-Produced Responses"
("વવદ્યાથ્થી દ્વારા પ્રવતસાર વાળા છે "). તમે છે લ્લા વવભાિમાં જેમ કયુયું હતું તેવી રીતે જ આ ભરો.
તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
હુ ં સમય પૂણ્ય થયાનું કહુ ં તે પહેલા જો તમે પૂણ્ય કરી નાંખો છો તો તમે આ વવભાિમાં તમારું કાય્ય તપાસી શકો
છો, પરંતુ તમે પરીક્ષાના કોઈ અન્ય વવભાિમાં જઈ શકો નહીં.
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હવે, વવભાિ 4 માટે તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકા ખોલો, નનર્દેશો વાંચો અને કાય્ય આરંભ કરો.
પરીક્ષા શરૂ કરવા માટે, તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
હવે સમય આરંભ થાય છે .

1.12.1

વિભાર િરમ્યાન
20 વમનનટ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
વવભાિમાં 4 તમારી પાસે 20 વમનનટ બાકી છે .
35 વમનનટ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
વવભાિમાં 4 તમારી પાસે 5 વમનનટ બાકી છે .
બરોબર 40 વમનનટ પછી તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
કામ બંધ કરો અને તમારી પેસન્સલ નીચે મુકો.
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1.12.2

વિભાર 4 પરીક્ષા પુસસ્તકાનાં વનિ્દે શો

તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકાનાં વવભાિ 4 ના આરંભમાં પ્રાપ્ત નનરશ્શોનું ભાષાંતર નીચે મુજબ વલશખત છે .
40 વમવનટ્સ, 25 પ્રશ્નો (પ્રમાણભૂત સમય)
આ વિભારના પ્રશ્નોના જિાબ માટે તમારા ઉત્તરિહીના વિભાર 4 તરફ જાઓ.
વનિ્દે શો
પ્રશ્નો 1-21 માટે, રરેક પ્રશ્નનો જવાબ શોધો, આપલે વવકલ્પોમાંથી શ્રેષ્ઠતમ જવાબની પસંરિી કરો અને તમારી
ઉત્તરવહીમાં સંબંવધત બબલ ભરો. પ્રશ્નો 22-25 માટે, પ્રશ્નનો જવાબ શોધો, અને તમારો જવાબ ઉત્તરવહી પરના
વગ્રડમાં રાખલ કરો. કૃ પા કરીને પ્રશ્ન 22 પહેલા કેવી રીતે તમારા જવાબો વગ્રડમાં રાખલ કરવા તેના માટે નનર્દેશો વાંચો.
કાચા કામ માટે તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકામાં ઉપલબ્ધ કોઈપણ ખાલી જગ્યાનો ઉપયોિ કરી શકો છો.
નોંધો
1.

કેલ્ક્યુલેટરનાં ઉપયોિની મંજૂરી આપેલ છે

2.

જ્યાર સુધી અન્યથા સંકેત આપવામાં ન આવે તે શસવાય વપરાયેલ બધા ચલો અને અભભવ્યસક્તઓ વા્તતવવક
સંખ્યાઓને રજૂ કરે છે .

3.

આ પરીક્ષામાં આપેલ અન્યથા સૂચવવામાં ના આવેલ હોય તો માપન માટે આપવામાં આવ્યા છે .

4.

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

5.

અન્યથા સૂચવવામાં ના આવેલ હોય તો, આપેલા f ફં ક્શનનું ડોમેઇન બધી જ સાચી સંખ્યાઓ x થી નનધા્યદરત
છે જેના માટે f(x) સાચી સંખ્યા છે .

સંિભ્ણ
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એક વતુ્યળમાં વૃત્તચાપની દડગ્રીની સંખ્યા 360 છે .
એક વતુ્યળમાં ચાપવૃત્તના રેદડયન્સની સંખ્યા 2π છે .
એક વત્રકોણનાં ખૂણાઓનાં માપમાં ઉપાયોનો યોિ 180 છે .
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વનિ્દે શો
પ્રશ્નો 22-25 માટે, પ્રશ્નનો જવાબ શોધો, અને તમારો જવાબ, નીચે
રશા્યવ્યા મુજબ, ઉત્તરવહી પરના વગ્રડમાં રાખલ કરો.
1.

જો કે આવશ્યકતા નથી, પરન્તુ તમને જો સૂવચત કરવામાં આવે
છે કે બબલ્સને યોગ્યરીતે ભરવામાં સહાયતા માટે કૉલમના શીષ્ય
ભાિ પર બોક્સમાં પોતનાં ઉત્તર લખો. જો તમે બબલ્સ યોગ્ય
રીતે ભયા્ય હશે તો જ તમને ક્રેદડટ મળશે.

2.

કોઈપણ કોલમમાં એક બબલ થી વધુ પર વચદહ્નત ન કરો.

3.

કોઈપણ પ્રશ્ન માટે નકારાત્મક ઉત્તર નથી.

4.

કેટલાક પ્રશ્નોનાં એક કરતા વધુ સાચાં જવાબો હોઈ શકે છે .
આવા દક્તસાઓમાં, માત્ર એક જ ઉત્તરને વગ્રડ કરો.

5.

વમચ્રિત નંબરો જેવાકે 3½ ને 3.5 અથવા 7/2 તરીકે ગ્રીડ
કરવામાં આવે છે . (જો

/

.

.

.

.

7
જિાબ: 12
ચોક્ઠામાં
ઉત્તર
લખો.

ફ્રેક્શન
લાઈન

રશાંશ
શબંરુ

પદર ણામોમાં.
વગ્રડ.

ને ગ્રીડમાં રાખલ કરો, તો તેનું

31/2 તરીકે અથ્યઘટન કરવામાં આવશે, નહીં કે 3½ તરીકે.)
6.

જિાબ: 2.5

2
ચ્રિડ 3 માટે સ્િીકૃ ત માર્ગો છે :

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

જિાબ: 201 – કાં તો સસ્રવત સાિી છે
નોંધ:
તમે અનુમવત આપતી
કોઈપણ કોલમની
જગ્યામાં તમારા ઉત્તરોનો
આરં ભ કરી શકો છો.
જે કોલમોનો ઉપયોિ
કરવાની તમને જરૂર ન
હોય તેને ખાલી મૂકી રેવું.

1.12.3

વિભાર 4 પછી
તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
તમારી ઉત્તરવહી બંધ કરો જેથી પૃષ્ઠ 1 ટોચ પર રહે. તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકા બંધ કરો.
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જ્યારે બધા તૈયાર હોય, ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
હુ ં તમારી પરીક્ષણ સામગ્રી એકવત્રત કરું તે પહેલાં, કૃ પા કરીને તમારી ઉત્તરવહી ફેરવો. જો તમે મોટી નપ્રન્ટવાળી
ઉત્તરવહીનો ઉપયોિ કરી રહ્યા છો, તો પૃષ્ઠ 7 ખોલો. તપાસો કે તમે ફીલ્ડ A માં Form Code (ફોમ્ય કોડ)ભય્શો
છે . આ Form Code (ફોમ્ય કોડ) તમારી પરીક્ષાને ્તકોર કરવા માટે જરૂરી છે . તમે એ પણ તપાસી લો કે તમે
ખાનું B પણ ભયુયું છે .
જો તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકા અથવા અન્ય પરીક્ષા ફોમ્દેટ મુખ્ય પૃષ્ઠ પર અનુક્રમ નંબર ધરાવતા હોય તો કૃ પા કરીને
ખાતરી કરી લો કે તમે ખાનુ C ભરેલું છે .
જો તમને કોઈ પણ ખાના ભરવામાં મરર જોઈતી હોય તો કૃ પા કરીને તમારો હાથ ઊંચો કરો.
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2

બરતરફ
તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
અભભનંરન—તમે હમણાં જ પરીક્ષા પૂણ્ય કરી. જ્યાં સુધી હુ ં તમને જવા ન રઉં ત્યાં સુધી કૃ પા કરીને તમારા
્તથાન પર શાંવત થી બેસી રહો.

2.1

પરીક્ષા પુસસ્તકાઓ અને અન્ય પરીક્ષા સામ્રિીઓનું એકત્રીકરણ
જ્યારે બધા તૈયાર હોય, ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
હવે હુ ં તમારી પરીક્ષા પુસ્તતકાઓનું વવતરણ કરીશ. કૃ પા કરીને તમારી ઉત્તરવહીઓ ડે્તક પર સીધી રાખો અને
શાંવતથી બેસો.

2.2

પૂણ્ણ રઈ રહેલ છે
તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
જો હજુ પણ તમારે વ્યસક્તિત, પરીક્ષા શસવાયની માનહતી તમારી ઉત્તરવહીમાં ભરવાની હોય તો કૃ પા કરીને
તમારી ઉત્તરવહીને તમારી ડે્તક નીચે ઊંધી કરીને મૂકો. જ્યારે હુ ં અન્ય વવદ્યાથ્થીઓને છુ ટા કરું ત્યારે શાંવતથી
બેસો અને તમે ઉત્તરવહી પર કશું લખશો નહીં. થોડીક ક્ષણોમાં હુ ં તમારી ઉત્તરવહીને પૂણ્ય કરવામાં સહાયતા
કરીશ.
જો તમે પરીક્ષા શસવાયની તમામ માનહતી તમારી ઉત્તરવહીમાં પહેલેથી જ ભરેલી હોય તો તમારી ઉત્તરવહીને
તમારા ડે્તક પર સીધી મૂકો. હુ ં તમને જવા ન રઉં ત્યાં સુધી કૃ પા કરીને શાંવતથી બેસો.
જો કોઈ વવદ્યાથ્થીઓએ ઉત્તરવહી પર વ્યસક્તિત માનહતી પૂરી કરી હોય, તો તમારા પ્રોક્ટર પ્રોત્સાહક રીતે
ઉત્તરિહીના એકત્રીકરણ અને વિદ્યાર્થીઓને બહાર કાઢિા પર આરળ િધશે .

2.3

ઉત્તરિહી પૂણ્ણ કરિી
તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
મેં આપેલી Student Answer Sheet Instructions બુકલેટ બહાર કાઢો. મેં તમને આપેલા સૂચનો પ્રમાણે
તમારી જગ્યા રાખવા માટે બુકલેટની સાથે તેને અનુસરો.
જ્યારે બધા તૈયાર હોય, ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
જો તમારી ઉત્તરવહી તમારું ઘરનું સરનામું ધરાવતું લેબલ ધરાવતી હોય તો ખાતરી કરી લો કે તમારું સરનામું
સાચું છે .
તમારી ઉત્તરવહીનાં પૃષ્ઠ 2 ને ખોલો. જો લેબલ પર તમારું સરનામું સાચું છે તો તમે 9 થી 13 સુધીના દફલ્ડ
છોડી શકો છો. જો તમને તમારા સરનામામાં ભૂલો રેખાય છે અથવા તમારી પાસે તમારા સરનામાવાળું લેબલ
નથી તો તમારે ઉત્તરવહી પર તમારું સાચું સરનામું ભરવાની જરૂર પડશે.
તમામ વવદ્યાથ્થીઓને તેમના સરનામા ભરતી વખતે તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
તેમાં લખવા માટે તમારી બુકલેટ Student Answer Sheet Instructions ના નનર્દેશોને અનુસરો અને દફલ્ડ
9 થી 13 સુધીમાં સરનામું બબલ કરો. જો તમને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમારો હાથ ઊંચો કરો. જો તમે 13 વષ્ય
અથવા તેથી મોટા હોવ તો તમારું સરનામું બરલવા માટે તમે હં મેશા તમારા College Board ખાતા થકી તેને
અપડેટ કરી શકો છો.
દફલ્ડ 14 માટે, તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
દફલ્ડ 14 તમારો મોબાઈલ નંબર પૂછે છે . માત્ર યુ.એસ મોબાઇલ નંબર જ ્તવીકાય્ય છે .
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આ દફલ્ડ વૈકસલ્પક છે . જો તમારા ઉત્તરવહીમાં નપ્રન્ટ થયેલ નનયમો તમે ્તવીકારો છો, તો તમારો મોબાઇલ નંબર
લખીને સંબંવધત બબલ્સમાં રાખલ કરો. જ્યારે પૂણ્ય થઈ જાય ત્યારે ઉપર જુ ઓ.
હવે તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
ખાના 15 થી શરૂ કરીને 18 સુધીમાં પ્રશ્નોનાં જવાબો એ સુનનશ્ચિત કરશે કે તમામ વવદ્યાથ્થીઓ માટે પરીક્ષાઓ
અને સેવાઓ સમાન અને ઉપયોિી છે . આ કારણસર, અમે તમામ વવદ્યાથ્થીઓને આ વવભાિ પૂણ્ય કરવા માટે
ભારપૂવ્યક પ્રોત્સાનહત કરીએ છીએ. તમારા જવાબોનો સંશોધન હેતુઓ માટે ઉપયોિ કરવામાં આવી શકે છે
અને તમારી શાળા, શાળા ભજલ્લો, અને રાજ્ય સાથે તે માનહતીને શેર કરવામાં આવી શકે છે .
આ ક્ષેત્રો વૈકસલ્પક છે . જો તમારા માતાનપતા અથવા માિ્યનનર્દેશકો તમને કહે કે તમે કોઈ વૈકસલ્પક કે ્તવૈસચ્છક
માનહતી પૂરી નહીં કરી શકશો, તો કૃ પા કરીને જેમ જેમ આપણે દફલ્ડમાંથી પસાર થશું તો તમે શાંવતથી બેસો.
કોઈપણ એ દફલ્ડ પૂણ્ય ન કરો કે જે તમારા માતનપતા અથવા વાલીએ આપવાની મનાઈ કરી હોય એવી માનહતી
વવશે પૂછતું હોય.
તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
હવે, 15 થી 18 સુધીના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવા માટે Student Answer Sheet Instructions બુકલેટની
માનહતીઓ વાંચો. જ્યારે તમારે પૂણ્ય થઈ જાય ત્યારે ઊંચું જુ ઓ.
દફલ્ડ 19 માટે, તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
તમારી ઉત્તરવહીનાં પૃષ્ઠ 4 પર ખાના 19 પર જાઓ. તમારું ઈમેલ એડ્રેસ પૂરું પાડવા અંિેની માનહતી વાંચો.
જો તમે ઈમેઈલ એડ્રેસ આપવાનું નક્કી કરો છો તો તે ઈમેઈલ એડ્રેસ તમારું છે અથવા તમારા વાલીનું અથવા
માતા-નપતાનું છે તે સૂવચત કરવા બબલ ભરો. જો તમારી ઉંમર 13 વષ્ય અથવા તેનાથી મોટી હોય તો College
Board ઈમેઈલ એડ્રેસને માનહતી મોકલવા માટે ઉપયોિ કરશે, જેમ કે જ્યારે તમારો ્તકોર ઓનલાઇન ઉપલબ્ધ
થઈ જાય ત્યારે.
ત્યાર બાર તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
આપણે હવે તમારી વ્યસક્તિત માનહતી ભરવાનું પૂણ્ય કયુયું છે . કૃ પા કરીને તમારી ઉત્તરવહી બંધ કરો. તમારી
ઉત્તરવહી અને Student Answer Sheet Instructions બુકલેટને તમારા ડે્તક તરફ મૂકો. હુ ં તમને જવા
ન રઉં ત્યાં સુધી કૃ પા કરીને શાંવતથી બેસો.

2.4

ઉત્તરિહી એકત્ર કરિી અને વિદ્યાર્થીની બરતરફી
તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
યાર રાખજો, કોઈપણ સંજોિોમાં, તમે, પરીક્ષણ રૂમમાંથી કોઈપણ પરીક્ષણની સામિ્થી લેશો નહીં અથવા
કોઈપણની સાથે કોઈપણ ઈમેલ, ટેક્તટ સંરેશા, અથવા ઈન્ટરનેટના માધ્યમ દ્નારા, પરીક્ષણ સામિ્થી શેર કરશો
નહીં. જેવી રીતે મેં પરીક્ષાની શરૂઆતમાં કહેલું, જો કોઈ વ્યસક્ત આ પરીક્ષા સંબવધત સુરક્ષાની નીવતઓનું
ઉલ્લંઘન કરશે તો, તેમના ્તકોર રર કરવામાં આવશે અને કરાચ તેમને ભવવષ્યમાં અન્ય કોઈ College Board
માંથી પરીક્ષા રેવાથી બચાવવામાં આવશે.
જો તમે ઓછા માં ઓછા 13 વષ્યની ઉંમરનાં હોવ તો જ્યારે તમારા ્તકોર ઉપલબ્ધ થશે ત્યારે અને તમારો પૂણ્ય
્તકોર અહેવાલ ઓનલાઈન કેવી રીતે જોવો તે વવશે માનહતિાર કરવામાં આવશે. જો તમે 13 વષ્ય કરતાં નાની
ઉંમરનાં હોવ તો તમારી પરીક્ષાનાં પદરણામો વવશે માનહતી માટે તમારા સલાહકાર સાથે વાત કરો.
હુ ં જ્યાં સુધી તમારી હરોળને જવાની મંજૂરી ન આપું ત્યાં સુધી કૃ પા કરીને તમારી સીટ પર રાહ જુ ઓ. તે સમયે,
તમે તમારો સામાન ભેિો કરી શકો છો. તમે જ્યારે જાઓ ત્યારે કૃ પા કરીને અન્ય પરીક્ષા ખંડોમાં જે અન્ય લોકો
હજુ પણ કાય્ય કરી રહ્યા હોય તેમના માટે િંભીર રહો. ફરીથી, આજે તમારી સખત મહેનત માટે તમને
અભભનંરન.
જ્યારે તમે ટેભ્તટં િ રૂમમાંથી બહાર નીકળો ત્યારે તમારા પ્રોક્ટરને અનુવાદરત સૂચનાઓની આ પુસ્તતકા પરત કરો.
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