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1

વિદ્યાર્થીઓ માટે નોંધ

તમારા પ્રોક્ટર જે ને મોટેર્થી િાાંચિાના છે તેનાં તેમ જ તમારી કસોટી પવતતકામાાંર્થી મળી આિેલાાં વનદર્શોનાં નીચેનાં ભાષાાંતર છે . જે મ
તમારા પ્રોક્ટર અાંગ્રેજીમાાં વનદેર્શો જોરર્થી િાાંચે છે , તમે તેમનાં અનસરણ કરો. તમારા પ્રોક્ટર દ્િારા ર્શાં િાંચાઈ રહ્ાં છે તે વિર્શે તમને જો
કોઈ પ્રશ્ન છે , તો કૃપયા તમારો હાર્થ ઉંચો કરો.
•
•
•
•
•

•
•

જે તમારા પ્રોક્ટર દ્િારા િાાંચિામાાં આિે છે તે ર્શબ્દે-ર્શબ્દે આ ભાષાાંતરરત વનદેર્શો મેળ નહીં ખાય. ચચાંતા ન કરર્શો, અર્થથ સમાન છે .
તમારા પ્રોક્ટર એિી કેટલીક સૂચનાઓની અિગણના કરી ર્શકે છે કે જે તમારી પરીક્ષાની વતર્થવતમાાં લાગ પડતી ન હોય.
પરીક્ષાના તમામ સમય સધી તમે આ દતતાિેજને તમારી ડેતક પર રાખી ર્શકો, પરાંત પરીક્ષા પછી તેને પ્રોક્ટરને પરત કરિો
અવનિાયથ છે .
તમે તરેચ પેપર માટે આ દતતાિેજનો ઉપયોગ કરી ર્શકો નહીં.
વિવભન્ન સમયે તમારા પ્રોક્ટર વિભાગમાાં અિવર્શષ્ટ સમયની અને તેની સાર્થે યર્થોવચત્ વિરામોની પણ ઘોષણા કરર્શે. જો તમે
માન્ય રહેઠાણો સાર્થે પરીક્ષા આપી રહ્ા છો, તો આ ઘોષણાઓ કદાચ આ અનરદત દતતાિેજમાાં સૂવચબદ્ધ કરેલ સમય અને
વિરામોર્થી વભન્ન હોઈ ર્શકે. કૃપા કરીને તમારા પ્રોક્ટર દ્િારા ર્થતી ઘોષણાઓ ધ્યાનર્થી સાાંભળો.
જો તમે માન્ય રહેઠાણો સાર્થે પરીક્ષા આપી રહ્ા છો, તો તમારા પ્રોક્ટર તમને અાંગ્રેજીમાાં અવધક વનદેર્શો આપી ર્શકે.
વનવશ્ચત સૂચના તરફ તમારાં ધ્યાન દોરિા માટે આ દતતાિેજમાાં બધે વચહ્નનો ઉપયોગ કરાય છે :
મહત્િની જાણકારી
તમારા પ્રોક્ટર દ્િારા કરિામાાં આિેલા વનદેર્શો
તમારી કસોટી પવતતકામાાં જોિા મળતા વનદેર્શો
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પરીક્ષા ર્શરૂ ર્થાય એ પહેલા

એિાં કહીને તમારા પ્રોક્ટર આગળ બોલર્શે કે:
PSAT 10 િહીિટમાાં આપનાં તિાગત છે . આ પરીક્ષા એના પર ધ્યાન કેવન્િત કરર્શે જે તમે હાઈતકૂલ દરવમયાન પહેલેર્થી
ર્શીખી રહ્ા છો. તે SAT માટે પ્રેવક્ટસ કરિાની એક તક પણ છે , જઓ તમારે કયાાં સધારો કરિાની, અને વર્શષ્યિૃવત કાયથરમો
માટે લાયક બનિાની જરૂર છે . જો તમે વપ્રન્ટ કરેલા વનદેર્શોનો ઉપયોગ કરી રહ્ા હોિ, તો મારા વનદેર્શોનાં અનસરણ કરિા
માટે તેમનો ઉપયોગ કરો.
આપણે પરીક્ષા ર્શરૂ કરીએ તે પહેલાાં, હાં કેટલીક સૂચનાઓ િાાંચિા જઈ રહ્ો છાં . કૃપા કરીને કાળજીપૂિથક સાાંભળો, અને હાં
જયાાં સધી ન પૂછાં ત્યાાં સધી પ્રશ્નો રાખી મૂકો.
આજની પરીક્ષા માટે. તમારી ઉત્તરિહીને વચવહ્નત કરિા માટે તમે માત્ર નાંબર 2 પેવન્સલ િાપરી ર્શકો છો. વમકેવનકલ
પેવન્સલ્સને માંજૂરી નર્થી. જો તમારી પાસે નાંબર 2 પેવન્સલ ન હોય તો કૃપા કરીને તમારો હાર્થ ઊંચો કરો, અને હાં તમને એક
પેવન્સલ આપીર્શ.

ત્યાર બાદ તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
દરેક વિદ્યાર્થીઓને આ પરીક્ષામાાં તેઓના કૌર્શલ્યો અને જ્ઞાન બતાિિા માટે સમાન તક હોિી જોઈએ. આજે આ ઓરડામાાં
દરેક વ્યવક્ત તેને ર્શક્ય બનાિિા માટે જિાબદાર છે . જો કોઈ બીજાને ખલેલ પહોંચાડે છે અર્થિા અયોગ્ય ફાયદો લેિાની
કોવર્શર્શો કરે છે , તો હાં તેમને ઓરડો છોડી જિાનાં કહીર્શ અને તેમના ગણો રદ્દ કરી દેિામાાં આિર્શે. તેઓને ભવિષ્યમાાં બીજા
College Board ની પરીક્ષા આપિા માટે કદાચ રોકિામાાં આિર્શે નહીં.

તમારા પ્રોક્ટર એમ કહીને અયોગ્ય િતથનના ઉદાહરણોની સૂવચ બનાિર્શે:
અહી અયોગ્ય લાભોના ર્થોડા ઉદાહરણો છે :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

પરીક્ષામાાં કોઈપણ પ્રકારની સહાયતા આપિી કે લેિી
સમય ર્શરૂ ર્થાય એ પહેલા પરીક્ષા પવતતકાને જોઈ જિી
કોઈ વિભાગ તરફ જોિાં અર્થિા અમે હાલમાાં લઈ રહ્ા છીએ તેનાર્થી જદી પરીક્ષાની રાહ જોિી
સમય પૂરો ર્થાય પછી જિાબોને માકથ કરિા અને બદલિા
પરીક્ષણ ખાંડમાાંર્થી પરીક્ષણ સામગ્રીને દૂર કરિાનો પ્રયત્ન કરિો
પરીક્ષા દરવમયાન ફોન કે અન્ય કોઈ અનઅવધકૃત પરીક્ષણ સાધનનો પરીક્ષા દરવમયાન અર્થિા વિરામ દરવમયાન
ઉપયોગ કરિો
ઉત્તર સૂવચનો ઉપયોગ કરિો અર્થિા પરીક્ષા દરવમયાન અર્થિા પછી અન્ય સાર્થે જિાબો ર્શેર કરિા
લૉકરમાાં જઈને અર્થિા પરીક્ષા દરવમયાન ઈમારત છોડી જઈને
કોઈ વ્યવક્ત માટે પરીક્ષા લેિાનો પ્રયત્ન કરિો
આમ કરિા માટે માન્ય રહેઠાણ વિના પરીક્ષણ દરવમયાન ખાિાં અર્થિા પીિાં
ખલેલ પહોંચાડિી
પરીક્ષણ પ્રરરયાઓને અનસરિામાાં વનષ્ફળ ર્થઈને

આ નીવતઓ એ વનવશ્ચત કરિામાાં મદદ કરે છે કે તમારો આજનો પરીક્ષણ અનભિ સારો છે , અને તમે અિરોધો વિના તમારી
પોતાની પરીક્ષા પર ધ્યાન કેવન્િત કરી ર્શકો છો. જો તમને જે ની ચચાંતા ર્થાય છે તેિાં તમે કઈં જઓ, તો કૃપા કરીને મારી સાર્થે
અર્થિા અન્ય પરીક્ષણ તટાફ મેમ્બર સાર્થે પરીક્ષણ પછી િાત કરો, અને અમે તમને આગળના પગલાાંમાાં મદદ કરીર્શ.ાં
મેં અત્યાર સધી જે કઈં કહ્ાં છે એના વિર્શે કોઈને કોઈ પ્રશ્નો છે ?

(A) જો તમારી ર્શાળાએ વિદ્યાર્થીઓની વ્યવક્તગત િતતઓ સાંકવલત કરી હોય, તો તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે કે:
આ સમય સધી તમારે કોઈપણ ફોન કે ઇલેક્રોવનક ઉપકરણ વિનાનાં રહેિાં જોઈએ. છતાાંપણ જો કોઈ પાસે તમાટથિોચ અર્થિા
રફટનેસ રેક્ટર સવહતનાં ઈલેક્રોવનક ઉપકરણ હોય તો, કૃપા કરીને કોઈપણ એલામ્સથને અસક્ષમ કરો, તેને બાંધ કરો, અને તે
મને આપી દો. પરીક્ષાના અાંતમાાં તે તમારા સધી પાછાં પહોંચી જર્શે.
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(B) જો તમારી ર્શાળા વિદ્યાર્થીઓને વ્યવક્તગત િતતઓના સાંકલનની માંજૂરી નર્થી આપતી હોય, તો તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
આ સમયે જો તમારી પાસે કોઈ ફોન અર્થિા કોઈ અન્ય ઇલેક્રોવનક ઉપકરણ છે , તો તમારે કોઈપણ અલામથને અસરરય કરી
દેિાં જોઈએ, તેને પૂણથ રીતે બાંધ કરિાં જોઈએ અને તેને બેગમાાં અર્થિા આ ખાંડની એક બાજએ પડેલા બેકપેકમાાં પરીક્ષાનાાં
અાંત સધી રાખિાં જોઈએ.
તમારા ડેતક પર તમારી સાંખ્યા 2 પેવન્સલો, પીણાાં, નાતતા, ID (જો લાગ હોય તો), કેલ્ક્યલેટર અને કોઈપણ બેકઅપ
કેલ્ક્યલેટર, િધારાની બેટરી, અનિારદત પરીક્ષણ રદર્શા વનદેર્શો અર્થિા ર્શબ્દે ર્શબ્દની ગ્લોસરી રાખો. જો તમને સહાય તરીકે
કોઈ િતતનો ઉપયોગ કરિાની માંજૂરી મળી છે , તો તેને તમારી સીટ પર રાખેલી િતતઓ સાર્થે ર્શામેલ કરો. જો તમને તમારો
ફોન સાંગ્રહ કરિા માટે બેગની જરૂર હોય, તો તમારો હાર્થ ઊંચો કરો અને હાં તમને એક આપીર્શ.

તમારા પ્રોક્ટર પવષ્ટ કરર્શે કે આ કહેિાર્થી કોઈ ફોનને માંજૂરી નર્થી:
કોઈપણ ઉપકરણ કે જે બાંધ કરી દેિામાાં આવ્યાં નર્થી અર્થિા દૂર રાખિામા આવ્યાં નર્થી તેને એકવત્રત કરી લેિામાાં આિી ર્શકે અને
તપાસના ભાગ તરીકે તેની સામગ્રીઓની તપાસ ર્થઈ ર્શકે છે . જો તમે ઉપકરણ સાર્થે જોિા મળર્શો અર્થિા તમારૂ ઉપકરણ
અિાજ કરે છે અર્થિા એ તમારી પાસે હોય ત્યારે ખલેલ પાંહોચડે છે , તો મારે તમને પરીક્ષણમાાંર્થી બરતરફ કરિા પડર્શે. આ
મદ્દા પર, ફોન, તમાટથફોન, અર્થિા અન્ય ઈલેક્રોવનક ઉપકરણ સાર્થે જોિા મળતા કોઈપણ વિદ્યાર્થીને બરતરફ કરી દઈર્શ.

ત્યાર બાદ તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
આ સૂચનાઓ પર અત્યાર સધી ધ્યાન આપિા બદલ આભાર. હિે આપણે પરીક્ષાનાાં આરાંભની તૈયારી કરીર્શ.ાં
•

•
•

નાંબર 2 પેવન્સલો, તિીકાયથ કેલ્ક્યલેટર, અને કોઈ પ્રમાવણત પરીક્ષણ ઉપકરણ વસિાયનાં બધ તમારી ડેતક પરર્થી દૂર કરો.
જો તમે અનિાદ કરેલ પરીક્ષા સૂચનો અર્થિા ર્શબ્દે-ર્શબ્દની ગ્લોસરીનો ઉપયોગ કરી રહ્ા છો, તો કૃપા કરીને આ
િતતઓ તમારા ડેતક પર રાખો.
જો તમે બેકઅપ કેલ્ક્યલેટર અર્થિા બેટરી લાવ્યા છો, તો તેને તમારા ડેતકની નીચેનાાં ભાગમાાં મકો.
કોઈ પીણાાં કે નાતતો ડેતકની નીચેનાાં ભાગમાાં મકો. જો તમારા ડેતક પર કોઈપણ બેગ્સ કે બેગપેક્સ રહી ગઈ છે , તો તેને
બાંધ કરો અને પરીક્ષા પૂણથ ન ર્થાય ત્યાાં સધી તેને ખાંડમાાં બાજએ મકી દો. પરીક્ષા પૂણથ ન ર્થાય ત્યાાં સધી તમે બેગ્સ કે
બેગપેક્સનો ઉપયોગ કરર્શો નહીં.

જયારે તમામ વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર છે , ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
હાં એકાદ ક્ષણ આજબાજ જોઈ લઉં ત્યાાં સધી ર્શાાંવતર્થી બેસો અને ખાતરી કરો કે દરેક પાસે તિીકાયથ કેલ્ક્યલેટર છે .

ત્યાર બાદ તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
કૃપા કરીને યાદ રાખો કે ક્યારેય પણ તમારાાં કેલ્ક્યલેટર બીજાને આપર્શો નહીં કે તેમની અદલાબદલી કરર્શો નહીં. અત્યારે
તમારા કેલ્ક્યલેટરને ડેતકની નીચેનાાં ભાગમાાં મકો. આગલા વિભાગ સધી તમારે તેની આિશ્કતા રહેર્શે નહીં.

2.1

ઉત્તરિહીનાં વિતરણ

જયારે તમામ વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર હોય, ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
હાં હિે તમને દરેકને ઉત્તરિહી આપિા જઈ રહ્ો છાં . જો તમે અગાઉર્થી ઉત્તરિહીમાાં માવહતી ભરી દીધી ના હોય તો તમારો
હાર્થ ઊંચો કરો.
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લાજથ -બ્લોક ઉત્તરિહીઓનો ઉપયોગ કરતાાં વિદ્યાર્થીઓને, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
જો તમે લાજથ -બ્લોક ઉત્તરિહીનો ઉયપોગ કરી રહ્ા છો, તો કૃપા કરીને તમારા જિાબો કઈ રીતે વચવહ્નત કરિા એ અાંગે
તમારી ઉત્તરિહીના પાનાાં 1 પરના સૂચનો િાાંચો. તમારા પૃષ્ઠ નાંબરો મારા દ્િારા ઘોવષત પૃષ્ઠ નાંબરોર્થી વભન્ન હર્શે, પરાંત
ક્ષેત્રની સાંખ્યા જે હાં દરેકને આપાં છાં એને સમાન જ હર્શે. તમે બબલ્સ ભરિાને બદલે X દ્િારા ચોરસને વચવહ્નત કરર્શો. જો
તમને કોઈપણ સમયે સલાહની જરૂર હોય તો તમારો હાર્થ ઊંચો કરો.

જે વિદ્યાર્થીઓને તેમની ઉત્તરિહી પર અાંગત માવહતી અર્થિા લેબલ હોય, તેમને તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
જો તમારી જિાબ ર્શીટમાાં લેબલ અર્થિા માવહતીનાં વગ્રડડાંગ છે , તો કૃપા કરીને ખાતરી કરો કે તમારાં સાચ કાનૂની નામ અને
જન્મ તારીખ ઉત્તરિહી પર દેખાય છે . જો તમારી પાસે લેબલ નર્થી, તો ખાતરી કરો કે સાંબાંવધત બબલ્સ યોગ્ય રીતે ભરેલા
છે . જો તમારી ઉત્તરિહી પર લેબલ છે , તો કૃપા કરીને તપાસો કે તમારાં ગ્રેડ અને ચલાંગ યોગ્ય રીતે નોંધાયેલ છે . જો તમારી
પાસે ખોટી ઉત્તરિહી છે અર્થિા જો તમને લેબલ પર કોઈ ભૂલો દેખાય છે , તો તમારો હાર્થ ઊંચો કરો.

તમામ વિદ્યાર્થીઓને, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
જો તમારી ઉત્તરિહીમાાં તમારાં સાચાં નામ અને તે પરની અન્ય માવહતી ભરેલી છે , અર્થિા જો તમારી ઉત્તરિહીની આગળના
ભાગ પરના લેબલ પર માવહતી યોગ્ય રીતે છાપિામાાં આિી છે , તો જયારે હાં અન્ય વિદ્યાર્થીઓને તેમની ઉત્તરિહી આિશ્યક
ક્ષેત્ર ભરિા માટે સૂચનો આપ છાં , ત્યાર સધી કૃપા કરીને ર્થોડીિાર માટે ર્શાાંવતર્થી બેસો જો તમારી ઉત્તરિહી કોરી છે અને તેના
પર લેબલ નર્થી, તો તમારો હાર્થ ઊંચો કરો.
જો કોઈ વિદ્યાર્થીઓએ પાસે કોરી, અસાંબવાં ધત ઉત્તરિહી નર્થી, તો તમારા પ્રોક્ટર પરીક્ષણ પવતતકા વિતરણ માટે પ્રરરયા કરર્શે.

જે વિદ્યાર્થીઓને, ક્ષેત્ર 1 માટે, તેમની ઉત્તરિહીઓ પર માવહતી પૂણથ કરિાની જરૂર છે તેમને, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
ક્ષેત્ર 1માાં તમારાં કાનૂની છે લ્લાં નામ, પ્રર્થમ નામ અને મધ્ય નામનો પ્રર્થમાક્ષર જો તમારી પાસે હોય તો ભરો. જો આ તમારા
નામના ભાગ હોય તો જગ્યા, હાઇફન, અર્થિા એફોતટોફીએસ્ જોડો. જો તમે તમારા કાનૂની છે લ્લા નામર્થી જદાં નામ
સામેલ કરો છો, તો તમારાં ગણાાંકન વિલાંબ પામી ર્શકે. ચોરસોમાાં બધાં જ કેવપટલમાાં વપ્રન્ટ કરો અને સાંબાંવધત બબલ્સમાાં
ભરો. ખાતરી કરો પ્રત્યેક વચહ્ન કાળા છે અને બબલ્સ પૂણથ રીતે ભરાયેલા છે . જયારે પૂણથ ર્થઈ જાય ત્યારે જોઈ લો. ર્શાં કોઈ
પ્રશ્નો છે ?

ક્ષેત્ર 2 માટે તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
ક્ષેત્ર 2 માટે, જો તમે આ ર્શાળામાાં હાજરી આપો, તો બબલમાાં "Yes (હા)" ભરો. જે કોઈ આ ર્શાળામાાં વનયવમતપણે
ઉપવતર્થત રહેતાં નર્થી, તેણે તેને લાગ પડતાં બબલમાાં ભરિાં જોઈએ. જો તમને કોઈ પ્રશ્નો હોય તો તમારો હાર્થ ઊંચો કરો.

ક્ષેત્ર 3 અને 4 માટે તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
ક્ષેત્ર 3 અને 4 માટે, જો તમે આ ર્શાળામાાં હાજરી આપો છો. તો અમારી ર્શાળાનાં નામ, ર્શહેર, અને રાજય ક્ષેત્ર 3 માાં વપ્રન્ટ
કરો; પછી અમારો 6 અાંકોનો ર્શાળા કોડ _______ ક્ષેત્ર 4 માાં વપ્રન્ટ કરો અને ભરો. જો તમે આ ર્શાળામાાં વનયવમતપણે
હાજરી આપતા નર્થી, તો તમારો હાર્થ ઊંચો કરો, અને હાં તમને ક્ષેત્ર 4 માાં ભરિા માટેનો સાચો કોડ આપિા આિીર્શ. જયારે
તમારે પૂણથ ર્થઈ જાય ત્યારે ઊંચાં જઓ.
જો તમારી ર્શાળા વિદ્યાર્થીના ID નમ્બસથનો ઉપયોગ કરી રહી નર્થી, તો તમારા પ્રોક્ટર ક્ષેત્ર 5 છોડી દેર્શ.ે
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જો તમારી ર્શાળા, ક્ષેત્ર 5 માટે, વિદ્યાર્થી ID નો ઉપયોગ કરી રહી છે , તો તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
ક્ષેત્ર 5માાં,ડાબી બાજર્થી પ્રર્થમ કોલમર્થી ર્શરૂ કરીને તમારો વિદ્યાર્થી ઓળખ નાંબર વપ્રન્ટ કરો અને ભરો જો તમારા IDમાાં
અક્ષરો છે , તો તેમને સામેલ ન કરો અને ફક્ત જે મની િચ્ચે કોઈ જગ્યા ન હોય તેિા અાંકો દાખલ કરો. જો તમે તમારો
વિદ્યાર્થી ID નાંબર જાણતા નર્થી, તો તમારો હાર્થ ઊંચો કરો. જયારે તમારે પૂણથ ર્થઈ જાય ત્યારે ઊંચાં જઓ.

ક્ષેત્ર 6 માટે, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
ક્ષેત્ર 6માાં તમારાં હાલન ગ્રેડ તતર ભરો.
વિદ્યાર્થો તેઓનાં હાલનાં ગ્રેડ તતર પૂણથ કરે છે તેની તપાસ કરિા માટે કૃપા કરીને ખાાંડની આજબાજ ચાલો.

ક્ષેત્ર 7 માટે, તમારા પ્રોક્ટર તમને કહેર્શ:ે
ક્ષેત્ર 7 પૂણથ કરો.

ક્ષેત્ર 8 માટે, તમારા પ્રોક્ટર તમને કહેર્શ:ે
ક્ષેત્ર 8માાં, તમારી જન્મ તારીખ માટે, સાચા મવહના માટે બબલ ભરો. જો મવહનાને માત્ર 1 જ અાંક હોય તો લાજથ -બ્લોક
ઉત્તરિહીમાાં મવહના માટે અાંકોને ર્શૂન્યર્થી ર્શરૂ કરીને ભરો. આગળ, જો રદિસ 10 કરતાાં ઓછો હોય તો, તમે જન્મ્યા હતા
એ રદિસ માટે ર્શૂન્યર્થી ર્શરૂ કરીને 2-અાંકોનો નાંબર લખો. ત્યારબાદ િષથનાાં અાંવતમ 2 અાંક લખો, જે માાં તમે જન્મ્યા હતા.
સાંબાંવધત બબલ્સ ને ભરો અને જયારે તમે પૂણથ કરી લો ત્યારે જઓ.

પરીક્ષા પવતતકા વિતરણ કરતા પૂિ,ે તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
જો તમારી પાસે તમારી ઉત્તરિહીનો નોનટેતટ ભાગ પૂણથ કરિા માટે અન્ય ક્ષેત્ર છે , તો તમને પરીક્ષા સમાપ્ત ર્થયા પછી તેને
પૂણથ કરિાની તક મળર્શે.

2.2

પરીક્ષા પવતતકાનાં વિતરણ

જયારે બધા તૈયાર હોય, ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
હિે હાં તમને તમારી પરીક્ષા પવતતકાઓ આપિા જઈ રહ્ો છાં . જયારે તમે તમારી પરીક્ષા પવતતકા મેળિો, ત્યારે તેને ખોલર્શો
નહીં.

જયારે તમામ વિદ્યાર્થીઓ પાસે તેઓની પરીક્ષા પવતતકાઓ છે , તો તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
તમારી પરીક્ષા પવતતકા િાળો અને પાછળનાં કિર િાાંચો. તેમાાં પરીક્ષા વિર્શે અને તમારા જિાબોને યોગ્ય રીતે કઈ રીતે
વચવહ્નત કરિા એ વિર્શે મહત્િની માવહતી છે .

જયારે બધા તૈયાર છે , ત્યારે કહો:
પરીક્ષા પવતતકાની પાછળની બાજ, તમારાં નામ, આ ર્શાળાનો કોડ અને નામ, અને આ ખાંડના પરીક્ષણ ખાંડનો કોડ અર્થિા
નામ, જે મેં તમને પોતટ કયું છે , ચોખ્ખી રીતે વપ્રન્ટ કરો.

ફ્લેર્શ ડ્રાઈિનો ઉપયોગ કરતા વિદ્યાર્થીઓએ માટે, કહો:
જો તમે ફ્લેર્શ ડ્રાઈિ ફોમેટનો ઉપયોગ કરી રહ્ા છો, તો તમારે એ ખાતરી કરિાની જરૂર છે કે તમારા ફ્લેર્શ ડ્રાઈિ પેકેચજાં ગ
પરની આ માવહતી સાચી છે .
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2.3

પરીક્ષા પવતતકાની માવહતી પૂણથ કરિી

(A) MP3 ઓરડયો માટે તરીચમાંગ એવપ્લકેર્શનનો ઉપયોગ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓને, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શે:
તમારી ઉત્તરિહીના પૃષ્ઠભાગે ક્ષેત્રો A અને B ર્શોધો (અર્થિા લાજથ -બ્લોક ઉત્તરિહીના પૃષ્ઠ 7). ફોમથ માવહતીની નીચે તમારી
તરીન પર Form Code (ફોમથ કોડ) અને Test ID (ટેતટ ID) ર્શોધો. Form Code (ફોમથ કોડ) અને Test ID (ટેતટ
ID) ને ચોક્કસ રીતે કોપી કરો જે િા તે તમારી ઉત્તરિહી પર ક્ષેત્રો A અને B માાં તમારી પરીક્ષા પર દેખાય છે . ક્ષેત્ર A માટે,
કૃપા કરીને યોગ્ય બબ્લ્સ ભરો. કૃપા કરીને તમે પૂણથ કરી લો ત્યારે જઓ.

(B) અન્ય ફોમેટ્સનો ઉપયોગ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓને, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
તમારી ઉત્તરિહીના પૃષ્ઠભાગે ક્ષેત્રો A અને B ર્શોધો (અર્થિા લાજથ -બ્લોક ઉત્તરિહીના પૃષ્ઠ 7). જે નાર્થી તમે પરીક્ષા આપી
રહ્ા છો તે ટેતટ ફોમેટની પાછળની બાજએ Form Code (ફોમથ કોડ) અને Test ID (ટેતટ ID) ર્શોધો- તે છે , તમારી
પરીક્ષા પવતતકા, િાચકની વતરપ્ટ (તમારા િાચકને પૂરી પાડિામાાં આિેલ), બ્રેઇલ પતતક, અર્થિા ફ્લેર્શ ડ્રાઈિ પેકેચજાં ગ.
Form Code (ફોમથ કોડ) અને Test ID (ટેતટ ID) ને ચોક્કસ રીતે કોપી કરો જે િા તે તમારી ઉત્તરિહી પર ક્ષેત્રો A અને
B માાં તમારી પરીક્ષા પર દેખાય છે . ક્ષેત્ર A માટે, કૃપા કરીને યોગ્ય બબ્લ્સ ભરો. કૃપા કરીને તમે પૂણથ કરી લો ત્યારે જઓ.

ક્ષેત્ર C માટે, તમારા પ્રોક્ટર તમને કહેર્શ:ે
તમારી પરીક્ષા પવતતકાનાં મખપૃષ્ઠ અર્થિા અન્ય પરીક્ષા ફોમેટ જઓ. ઉપર જમણી બાજનાાં ખૂણે લેબલ કરેલ Test Book
Serial Number (પરીક્ષા પવતતકા વસરરયલ નાંબર) સાંખ્યાને ર્શોધો. તમારી ઉત્તરિહીમાાં તમારા વસરરયલ નાંબરને ક્ષેત્ર કમા
દાખલ કરો અને સાંબાંવધત બબલ્સમાાં ભરો.

ત્યાર બાદ તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
એ ખાતરી કરિા માટે એક ક્ષણ લો કે Form Code (ફોમથ કોડ) માટે ક્ષેત્રો, Test ID (ટેતટ ID), અને, જો લાગ પડતાં
હોય તો, Test Book Serial Number (પરીક્ષા પવતતકા વસરરયલ નાંબર) સાંપૂણપ
થ ણે સાચા છે . તમે તમારી ઉત્તરિહીમાાં
સાચો કોડ દાખલ કરો તે મહત્િનાં છે . અન્યર્થા, તમને તકોર મળર્શે નહીં.

જો તમારી ર્શાળા ક્ષેત્ર D માટે, પરીક્ષણ કોડનો ઉપયોગ કરે છે , તો તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
ક્ષેત્ર Dમાાં, મેં તમને પોતટ કરેલ છે તે પરીક્ષણ ખાંડ કોડ લખો, પછી બબલ્સમાાં ભરો.

જો તમારી ર્શાળા, ક્ષેત્ર E માટે, િૈકવલ્પક કોડ્સનો ઉપયોગ કરે છે , તો તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
ક્ષેત્ર E માટે, જે મને દરેક કોડ આપિામાાં આિેલ છે તે વિદ્યાર્થીઓના નામ હાં મોટેર્થી િાાંચીર્શ. જયારે તમે તમારાં નામ
સાાંભળો, ત્યારે મેં તમારા ગ્રપ માટે જાહેર કરેલ કોડ દાખલ કરો. મેં તમને ક્યો કોડ આપ્યો એનાં તમે મને પનરાિતથન કરાિિા
ઇચ્છતા હો તો તમારો હાર્થ ઊંચો કરો. જો તમે આ ર્શાળામાાં હાજરી આપતા નર્થી, તો ક્ષેત્ર Eને કોરાં છોડી દો.

2.4

સર્ટથરફકેર્શન વનિેદન પૂણથ કરિાં

તમામ વિદ્યાર્થોઓને, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
હિે કૃપા કરીને તમારી ઉત્તરિહીની પાછળની બાજએ સર્ટથરફકેર્શન વનિેદન ર્શોધો.
વનિેદનમાાં સહી કરીને, તમે કોઈપણ માધ્યમ દ્િારા, ઇમેઇલ,ટેક્તટ સાંદેર્શાઓ, ઇન્ટરનેટ પોતટ્સ અર્થિા ઇન્ટરનેટના અન્ય
ઉપયોગ સવહત પરાંત મયાથરદત નહીં, કોઈ પરીક્ષા સામગ્રીને કોઈ સાર્થે ર્શેર ન કરિા માટે સાંમત ર્થાિ છો આમ કરિાર્થી તકોર
રદ ર્થઈ ર્શકે છે અર્થિા અન્ય સાંભવિત માંજૂરી મળી ર્શકે છે . આ ર્શરતોની PSAT 10 Student Guide (PSAT 10
વિદ્યાર્થી માગથદર્ર્શથકા) માાં જોડણી કરિામાાં આિી છે .
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તમારી ઉત્તરિહી પર વનિેદન અને માવહતી િાાંચો, પછી તમારા સાંપણ
ૂ થ નામ પર સહી કરો કેમ કે તમે સત્તાિાર દતતાિેજ પર
છો. તમારી સહી નીચે, તમારાં નામ વપ્રન્ટ કરો અને આજની તારીખ દાખલ કરો.
કૃપા કરીને આ વિભાગ પૂણથ કરિા માટે ખાતરી રાખો. જો તમે તમારા નામની સહી કરતાાં નર્થી, તો તમારો તકોસથ વિલાંબ
પામી ર્શકે અર્થિા રદ્દ ર્થઈ ર્શકે.
તમે જયારે પૂણથ કરી લો ત્યારે તમારી પેવન્સલ નીચે મૂકી દો.

દરેક સર્ટથરફકેટ વનિેદનમાાં સહી: કરી લે પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
ર્થોડી વમવનટ્સમાાં તમે પરીક્ષા ર્શરૂ કરર્શો, પછી હાં ર્થોડી આખરી સૂચનાઓ િાાંચી લઉં.
પરીક્ષા દરવમયાન, તમારી ઉત્તરિહી અને પરીક્ષા પવતતકાને તમારા ડેતક પર સમતલ રીતે મકો. જો તમને તમારી ઉત્તરિહી
અર્થિા પરીક્ષણ પતતક, જે મ કે ગમ ર્થયેલ પૃષ્ઠ, સાર્થે કાંઇક ખોટાં લાગે છે , તો તે સમયે તમારો હાર્થ ઊંચો કરો. તમારી
પ્રગવતનાાં પરીક્ષણ માટે હાં ખાંડની આસ-પાસ આાંટો મારીર્શ.
જયાાં સધી પરીક્ષા પવતતકામાાં કામ વચવહ્નત કરિાની માંજૂરી ન મળે, ત્યાાં સધી તમે કાચાં કામ કરિા માટે પરીક્ષા પવતતકાનો
ઉપયોગ કરી ર્શકો છો, પણ તમારે તમારો ઉત્તર ઉત્તરિહીમાાં વચવહ્નત કરિો જ પડર્શે. સમય પૂણથ ર્થયા પછી, તમે તમારી
પરીક્ષણ પતતકમાાંર્થી જિાબો તમારી જિાબ પત્રકમાાં તર્થાનાાંતરરત કરી ર્શકર્શો નહીં અર્થિા ખાલી બબલ્સ ભરી ર્શકર્શો નહીં.
PSAT 10 માટે, તમે એક સમયે માત્ર 1 વિભાગ પર કામ કરી ર્શકો. જયાાં સધી કહેિામા ન આિે ત્યાાં સધી તમને આગળના
વિભાગ પર જિાની માંજૂરી નર્થી. તમે જે નાર્થી ટેિાયેલા હતા તેનાર્થી આ અલગ હોઈ ર્શકે, તેર્થી જો તમે હાલનો વિભાગ
પૂણથ કરી લો તો પણ અલગ વિભાગ પર આગળ ન જાઓ કે પાછળ ન જઓ.
વિભાગાનસાર પરીક્ષા સમયબદ્ધ છે . હાં પ્રત્યેક સમયસૂચક વિભાગ માટે પ્રારાંભ અને અાંત સમય પોતટ કરીર્શ, અને હાં પ્રત્યેક
સમયસૂચક વિભાગમાાંર્થી અડધા બાકી રહેલા સમયની અને 5 મીનીટ બાકી રહેિાની જાહેરાત કરીર્શ. હાં વિરામ પણ જાહેર
કરીર્શ.
જો તમને પરીક્ષાની પ્રરરયા વિષે કોઈપણ પ્રશ્નો હોય,તો કૃપા કરીને અત્યારે જ મને પૂછો. હાં પરીક્ષા માટે ફાળિેલ સમય
દરવમયાન પ્રશ્નોના જિાબ આપિા માટે સક્ષમ હોઈર્શ નહીં.

2.5

મખપૃષ્ઠનાાં વનદેર્શો
નીચે આપેલ તમારી પરીક્ષા પવતતકાનાાં મખપૃષ્ઠનાં ભાષાાંતર છે .

મહત્ત્િપૂણથ રરમાઇન્ડરો
1

2

A નાં. 2 પેવન્સલ પરીક્ષા માટે આિશ્યક છે . વમકેવનકલ
પેવન્સલ અર્થિા પેન નો ઉપયોગ કરર્શો નહીં.

કોઈપણ પશ્નને કોઈની સાર્થે ર્શેઅર કરિો એ પરીક્ષાની સરક્ષાનાં અને
વનષ્પક્ષતાનીવતનાં ઉલ્લાંઘન છે , જે તમારા તકોરનાાં વનરતતીકરણનાં
કારણ બની ર્શકે છે .

આ પરીક્ષા પવતતકા ખાંડમાાંર્થી બહાર લઈ જિી ન જ જોઈએ. આ પરીક્ષા પવતતકાનાાં કોઈપણ ભાગનાં અનવધકૃત પનર્નથમાથણ અર્થિા
ઉપયોગ પ્રવતબાંવધત છે .
© 2019 College Board. College Board, SAT, અને એકોનથ લોગો College Boardના નોંધણી પામેલા રેડમાક્સથ છે .
PSAT એ College Board માવલકીનો એક રેડમાકથ છે .

9

2.6

મખપૃષ્ઠનાાં વનદેર્શો
તમારી પરીક્ષા પવતતકા પૃષ્ઠ ભાગનો અનિાદ નીચે આપેલ છે . જયારે સૂચના અપાય, ત્યારે પરીક્ષા પવતતકામાાં અર્થિા
ઉત્તરિહીમાાં લખિાં જોઈએ, આ દતતાિેજમાાં નહીં.

PSAT 10
સામાન્ય વનદેર્શો
▪
▪

_મહત્િન_ાં
તમારી પરીક્ષા પવતતકા માટે નીછે નાાં કોડ આગિા છે . બોક્સ A
અને B માાં તમારા ઉત્તરિહીમાાં તેમની કોપી કરો અને દર્શાથવ્યા
પ્રમાણે સાંબવાં ધત બબલ્સમાાં યોગ્ય રીતે ભરો.

તમે એક સમયે માત્ર એક વિભાગ પર કામ કરી ર્શકો છો.
વનધાથરરત સમય પૂિે જો તમે વિભાગ પૂણથ કરી લીધો હોય, તો તે વિભાગનાં
તમારાં કામ ચકાર્શો. તમે બીજા કોઈ વિભાગ તરફ જઈ ર્શકો "નહીં".

ઉત્તરો બનાિિા
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

તમારાં ઉત્તરપત્ર યોગ્ય રીતે વચવહ્નત કરિામાાં સચેત રહો.

તમારે નાં. 2 પેવન્સલનો જ ઉપયોગ કરિાનો છે .
પ્રત્યેક પ્રશ્ન માટે માત્ર એક ઉત્તર પર ધ્યાનર્થી વચહ્ન કરો.
વનવશ્ચત કરો કે તમે બબલ ઘાટા કાળા રાંગે અને પૂણથપણે પૂરો છો.
તમારા ઉત્તરપત્ર પર કોઈપણ આમ-તેમ વચહ્નો ન કરો.
જો તમે ભૂસો છો, તો પૂણથપણે કરો. અધરાં ભૂસાયેલાં આર્શય સાર્થે આપેલા
ઉત્તર તરીકે તકોડથ ર્થઈ ર્શકે છે .
પ્રશ્ન સાંખ્યા સાર્થે સાંબાંવધત ઉત્તરનાાં ખાલી તર્થાન નો જ ઉપયોગ કરો.

તમારી પરીક્ષા પવતતકાનો ઉપયોગ કરિો
▪
▪
▪

તમે કાચા કામ માટે પરીક્ષા પવતતકાનો ઉપયોગ કરી ર્શકો છો, પરાંત તમે
તમારી પરીક્ષા પવતતકમાાં લખેલ કોઈપણ િતત માટે રેરડટ મળર્શે નહીં.
સમય પૂણથ ર્થયા પછી તમે પરીક્ષા પવતતકામાાંર્થી ઉત્તરપત્રમાાં ઉત્તરની કોપી
અર્થિા બબલ્સમાાં ભરિાનાં કામ કરી ર્શકર્શો નહીં.
તમે આ પવતતકમાાંર્થી કોઈપણ પૃષ્ઠ કે પૃષ્ઠનાાં ભાગને િાળી અર્થિા હટાિી
ર્શકો નહીં, અર્થિા પરીક્ષાખાંડર્થી પવતતકા કે ઉત્તરપત્ર લઈ જઈ ર્શકો નહીં.

તકોડરાંગ
▪
▪

પ્રત્યેક સાચા ઉત્તર માટે તમને એક પોઈન્ટ મળર્શે.
તમે ખોટા ઉત્તર માટે પોઈન્ટ્સ ખોતા નર્થી; તેર્થી તમારે પ્રત્યેક પ્રશ્નનો
ઉત્તર આપિાનો પ્રયાસ કરિો જોઈએ, ભલે તમને સાચા ઉત્તર વિષે
ખાતરી નર્થી.
આ પરીક્ષા માટે ફકરાઓમાાં રહેલા વિચારો, જે માાંના કેટલાકને પ્રકાવર્શત સામગ્રી દ્િારા અપેવક્ષત માનિામાાં આિે છે , ન કરો
જરૂરરયાત મજબ College Board વિકલ્પો રજૂ કરે છે .

જયાાં સધી પ્રોક્ટર ન કહે ત્યાાં સધી આ પવતતકાને ખોલર્શો નહીં.
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3

વતરપ્ટ 1: સામાન્ય સમય

3.1

વિભાગ 1: િાાંચન પરીક્ષા
વિભાગ 1 માટે સામાન્ય સમય 60 વમવનટ્સ છે , જે માાં 5 વમવનટ્સનો વિરામ વિભાગનાાં અાંતે છે . જો તમે માન્ય રાખેલ
સવિધા સાર્થે પરીક્ષણ કરી રહ્ા છો, તો તમારો સમય અને વિરામ વભન્ન હોઈ ર્શકે છે . કૃપા કરીને તમારા પ્રોક્ટર દ્િારા ર્થતી
ઘોષણાઓ ધ્યાનર્થી સાાંભળો. પરીક્ષા પવતતકાનાાં વનદેર્શોનાં ભાષાાંતર ભાષાાંતરરત કરીને બોલાયેલ વનદેર્શોનાં અનસરણ કરે છે .

જયારે બધા તૈયાર હોય, ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
હિે આપણે વિભાગ 1 તરફ િળીર્શ,ાં િાાંચન પરીક્ષા. આપણે એક િાર ર્શરૂ કરીએ પછી, વિભાગ 1 પર કામ કરિા માટે તમારી
પાસે 60 વમવનટ્સ હર્શે. આ વિભાગનાાં પૂણથ ર્થયા પછી આપણે 5-વમવનટનો વિરામ લઈર્શાં. હાં ર્શરૂ કરિાનો અને પૂરાં
કરિાનો સમય પોતટ કરીર્શ, અને જયારે આપણે સેક્ર્શનમાાં અડધે સધી પહોંચી જઈએ અને જયારે 5 વમવનટ્સ બાકી હોય
ત્યારે હાં તમને જણાિીર્શ.
કૃપા કરી તમારી ઉત્તરિહીને (અર્થિા 9 જો તમે લાજથ -બ્લોક ઉત્તરિહીનો ઉપયોગ કરી રહ્ાાં છો) પૃષ્ઠ 3 પર વિભાગ 1 માાં
ફેરિો. હાં તમને કરિાનાં ન કહાં ત્યાાં સધી કામ ચાલ કરર્શો નહીં. તમારી ઉત્તરિહી અને પરીક્ષા પવતતકાને તમારા ડેતક પર
સમતલ રીતે મકો. પૃષ્ઠોને પાછા ફોલ્ડ કરર્શો નહીં. ઉત્તરિહીમાાં વિભાગ 1માાં તમારા ઉત્તરોને વચવહ્નત કરિા માટે વનવશ્ચત
રહો કે તમારા ઉત્તરો દરેક નાંબરના પ્રશ્ન માટે સાચી જગ્યાઓએ છે . જો તમે તેના પર ફરી પરત આિિા માટે પ્રશ્નને છોડી
દો છો, તો ખાતરી કરો કે તમે ઉત્તરિહીમાાં તે લીટી કોરી છોડો છો. જો તમે તમારો પ્રવતસાદ બદલો છો, તો જે ટલાં બને તેટલાં
પૂણપ
થ ણે ભસી નાાંખો.
જો હાં સમય કહાં એ પહેલા તમે પૂણથ કરો છો, તો તમે કદાચ આ વિભાગ પર તમારા કાયથની તપાસ કરી ર્શકો, પરાંત તમે
પરીક્ષા પવતતકા અર્થિા ઉત્તરિહીના અન્ય કોઈ વિભાગ પર કદાચ િળી ર્શકર્શો નહીં. મેં અગાઉ જે મ ઉલ્લેખ કયો હતો તેમ,
તમે ખોટા ઉત્તરો માટે પોઇંટ્સ ગમાિર્શો નહીં, તેર્થી તમે સાચા ઉત્તર વિર્શે તપષ્ટ ન હોિ તો પણ દરેક પ્રશ્નનો ઉત્તર આપો.
વિભાગ 1 માટે તમારી પરીક્ષા પવતતકા ખોલો, વનદેર્શો િાાંચો અને કાયથ આરાંભ કરો. અવભનાંદન, દરેકને. હિે સમય આરાંભ
ર્થાય છે .

30 વમવનટ્સ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
વિભાગ 1 માાં તમારી પાસે 30 વમવનટ બાકી છે .

55 વમવનટ્સ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
વિભાગ 1 માાં તમારી પાસે 5 વમવનટ બાકી છે .

ચોક્કસ 60 વમવનટ્સ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
કૃપા કરીને કામ બાંધ કરો અને તમારી પેવન્સલ નીચે મકો.
વિરામ પછી જલ્દીર્થી તમને તમારાં તર્થળ ર્શોધિામાાં મદદ કરિા માટે, જયાાં તમે કામ કરિાનાં બાંધ કયું ત્યાાં તમારી ટેતટ બકમાાં
પાનાની ટોચ પર તમારી જિાબ પત્રક મૂકો. તમારી પરીક્ષા પવતતકાને બાંધ કરીને તમારા ડેતક પર તેને છોડી દો.
આપણે હળિા ર્થિા માટે 5 વમવનટના વિરામ માટે હિે રોકાઈર્શ.ાં વિરામ દરવમયાન પરીક્ષણના પ્રશ્નોની ચચાથ કરર્શો નહીં
અર્થિા પરિાનગી વિના પરીક્ષણ ખાંડ છોડર્શો નહીં.
તમે પરીક્ષણ દરવમયાન આ વિરામ અર્થિા કોઈપણ અન્ય વિરામ પર ફોન અર્થિા કોઈપણ અન્ય ઇલેક્રોવનક ઉપકરણને
એક્સેસ અર્થિા ઉપયોગ કરી ર્શકતા નર્થી. બધા ફોન અને અન્ય ઉપકરણો બાંધ રાખિા અને પરીક્ષણ પૂણથ ર્થાય ત્યાાં સધી દૂર
રાખિા આિશ્યક છે . જો હાં તમને ખાંડ છોડિાની માંજૂરી આપાં છાં , તો આ વનયમોનાં પાલન કરો:
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•
•
•

માત્ર રડઝાઇન કરેલા ક્ષેત્રો પર જાઓ, અડધે માગે, અર્થિા વિરામખાંડમાાં.
કૃપા કરીને અન્ય ખાંડોમાાં કાયથ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે વિચારર્શીલ રહો અને અડધે પહોંચીને િાત ન કરો.
જો તમે નાતતો લાવ્યા છો, તો પૂિથવનધાથરરત તર્થાનમાાં બેસીને જ કરી ર્શકો છો.

વનવશ્ચત 5 વમવનટ્સમાાં આપણે ફરીર્થી પરીક્ષા આરાંભ કરીર્શ.ાં

3.1.1 વિભાગો િચ્ચેનો વિરામ
વિરામનાાં અાંતે તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
કૃપા કરીને તમારાં તર્થાન ગ્રહણ કરો. જયાર સધી હાં તમને ન કહાં ત્યાર સધી પરીક્ષા પવતતકાને ખોલર્શો નહીં.

3.1.2

વિભાગ 1 પરીક્ષા પવતતકા વનદેર્શો
તમારી પરીક્ષા પવતતકાનાાં વિભાગ 1ના આરાંભમાાં પ્રાપ્ત વનદર્શોનાં ભાષાાંતર નીચે મજબ વલવખત છે .

60 મીનીટ્સ, 47 પ્રશ્નો (સામાન્ય સમય)
આ વિભાગના પ્રશ્નોના ઉત્તર માટે તમારા ઉત્તરિહીના વિભાગ 1 તરફ જાઓ.
વનદેર્શો
નીચે આપેલા પ્રત્યેક ફકરા અર્થિા ફકરાની જોડી અનેક પ્રશ્નો દ્િારા અનસરાય છે . પ્રત્યેક ફકરા અર્થિા જોડીને િાાંચ્યા પછી, ફકરા અર્થિા
ફકરાઓનાાં અને સાર્થેનાાં કોઈપણ ગ્રારફક્સમાાં જે જણાિેલ અર્થિા ગર્ભથત હોય તેનાાં આધારે પ્રત્યેક પ્રશ્ન માટે શ્રેષ્ઠ ઉત્તરનાં ચયન કરો
(જે મ કે ટેબલ અર્થિા ગ્રાફ).

3.2

વિભાગ 2: લેખન અને ભાષા પરીક્ષા
વિભાગ 2 માટેનો વનયત સમય 35 વમવનટ્સ છે . જો તમે માન્ય રાખેલ સવિધા સાર્થે પરીક્ષણ કરી રહ્ા છો, તો તમારો
સમય અને વિરામ વભન્ન હોઈ ર્શકે છે . કૃપા કરીને તમારા પ્રોક્ટર દ્િારા ર્થતી ઘોષણાઓ ધ્યાનર્થી સાાંભળો. પરીક્ષા
પવતતકાનાાં વનદેર્શોનાં ભાષાાંતર ભાષાાંતરરત કરીને બોલાયેલ વનદેર્શોનાં અનસરણ કરે છે .

જયારે બધા તૈયાર હોય, ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
અમે હિે વિભાગ 2 તરફ જઈર્શ,ાં લેવખત અને ભાષાકીય પરીક્ષા. એકિાર અમે પ્રારાંભ કરી લો, તમારી પાસે વિભાગ 2 પર
કામ કરિા માટે 35 વમવનટ હર્શે. હાં ર્શરૂ કરિાનો અને પૂરાં કરિાનો સમય પોતટ કરીર્શ, અને જયારે આપણે સેક્ર્શનમાાં અડધે
સધી પહોંચી જઈએ અને જયારે 5 વમવનટ્સ બાકી હોય ત્યારે હાં તમને જણાિીર્શ.
જો હાં સમય કહાં એ પહેલા તમે પૂણથ કરો છો, તો તમે કદાચ આ વિભાગ પર તમારા કાયથની તપાસ કરી ર્શકો, પરાંત તમે
પરીક્ષા પવતતકા અર્થિા ઉત્તરિહીના અન્ય કોઈ વિભાગ પર કદાચ િળી ર્શકર્શો નહીં.
તમારી પરીક્ષા પવતતકાને તે પૃષ્ઠ પર ખોલો જયાાં તમે તમારી ઉત્તરિહી દાખલ કરી. તમારી ઉત્તરિહીના પૃષ્ઠ 3 પર વિભાગ
2 ર્શોધો (અર્થિા પૃષ્ઠ 11 જો તમે લાજથ -બ્લોક ઉત્તરિહીનો ઉપયોગ કરી રહ્ાાં છો,). હાં તમને કરિાનાં ન કહાં ત્યાાં સધી કામ
ચાલ કરર્શો નહીં. તમારી ઉત્તરિહી અને પરીક્ષા પવતતકાને તમારા ડેતક પર સમતલ રીતે મકો. પૃષ્ઠોને પાછા ફોલ્ડ કરર્શો નહીં.
ઉત્તરિહીમાાં વિભાગ 2માાં તમારા ઉત્તરોને વચવહ્નત કરિા માટે વનવશ્ચત રહો કે તમારા ઉત્તરો દરેક નાંબરના પ્રશ્ન માટે સાચી
જગ્યાઓએ છે .
હિે, કૃપા કરીને તમારી પરીક્ષા પવતતકામાાં વિભાગ 2 તરફ જાઓ, વનદેર્શો િાાંચો, અને કાયથ આરાંભ કરો. હિે સમય આરાંભ
ર્થાય છે .
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15 વમવનટ્સ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
વિભાગ 2 માાં તમારી પાસે 20 વમવનટ બાકી છે .

30 વમવનટ્સ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
વિભાગ 2 માાં તમારી પાસે 5 વમવનટ બાકી છે .

ચોક્કસ 35 વમવનટ્સ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
કૃપા કરીને કામ બાંધ કરો અને તમારી પેવન્સલ નીચે મકો.
વિરામ પછી જલ્દીર્થી તમને તમારાં તર્થળ ર્શોધિામાાં મદદ કરિા માટે, જયાાં તમે કામ કરિાનાં બાંધ કયું ત્યાાં તમારી ટેતટ બકમાાં
પાનાની ટોચ પર તમારી જિાબ પત્રક મૂકો. તમારી પરીક્ષા પવતતકાને બાંધ કરીને તમારા ડેતક પર તેને છોડી દો.

3.2.1 વિભાગ 2 પરીક્ષા પવતતકાનાાં વનદેર્શો
તમારી પરીક્ષા પવતતકાનાાં વિભાગ 2ના આરાંભમાાં પ્રાપ્ત વનદર્શોનાં ભાષાાંતર નીચે મજબ વલવખત છે .

35 વમવનટ્સ, 44 પ્રશ્નો (વનયત સમય)
આ વિભાગના પ્રશ્નોના ઉત્તર માટે તમારા ઉત્તરિહીના વિભાગ 2 તરફ જાઓ.
વનદેર્શો
નીચે આપેલા પ્રત્યેક અનચ્છે દ સાર્થે અનેક પ્રશ્નો જોડાયેલા છે . કેટલાક પ્રશ્નો માટે, વિચારોની અવભવ્યવક્તને સધારિા માટે તમે કેિી
રીતે અનચ્છે દમાાં સધારો કરી ર્શકાય તે ધ્યાનમાાં લેર્શો. અન્ય પ્રશ્નો માટે તમે વિચારર્શો કે િાક્યની રચના, િપરાર્શ અર્થિા વિરામવચહ્નોમાાં
ભૂલો સધારિા માટે અનચ્છે દને કેિી રીતે સાંપારદત કરી ર્શકાય છે . એક અનચ્છે દ અર્થિા પ્રશ્ન એક અર્થિા િધ ગ્રારફક્સ (ટેબલ અર્થિા
ગ્રાફ જે િાાં) સાર્થે સાંબાંવધત હોઈ ર્શકે છે , જે નાં તમે પરરિતથન અર્થિા સાંપાદન કરિાનો વનણથય લેર્શો.
અનચ્છે દનાાં અધોરેખાાંરકત કરેલા ભાગ માટે કેટલાક પ્રશ્નો સીધા જ હર્શે. અન્ય પ્રશ્નો સીધા અનચ્છે દમાાં હર્શે અર્થિા સાંપૂણથ અનચ્છે દ
વિષે વિચાર માટે પછર્શે.
પ્રત્યેક અનચ્છે દને િાાંચ્યા પછી પ્રત્યેક પ્રશ્ન માટે ઉત્તરનાં ચયન કરો, જે અનચ્છે દમાાં લખિાની ગણિત્તાને યોગ્ય રીતે િધારી ર્શકે અર્થિા
જે પ્રમાણભૂત રીતે લખેલા અાંગ્રેજીની પ્રણાલીને અનરૂપ બનાિે છે . અનેક પ્રશ્નો માાં "પરરિતથન નહીં" વિકલ્પ અન્તભૂથત છે . જો સાંબાંવધત
અનચ્છે દનો કોઈ ભાગ જે મનો તેમ જ યોગ્ય છે એમ તમે વિચારો છો, તો એ વિકલ્પનાં ચયન કરો.

3.3

વિભાગ 3: ગવણત પરીક્ષા-કેલ્ક્યલેટર નહીં
વિભાગ 3 માટે સામાન્ય સમય 25 વમવનટ છે , જે માાં 5 વમવનટનો વિરામ વિભાગનાાં અાંતે છે . જો તમે માન્ય રાખેલ સવિધા
સાર્થે પરીક્ષણ કરી રહ્ા છો, તો તમારો સમય અને વિરામ વભન્ન હોઈ ર્શકે છે . કૃપા કરીને તમારા પ્રોક્ટર દ્િારા ર્થતી ઘોષણાઓ
ધ્યાનર્થી સાાંભળો. પરીક્ષા પવતતકાનાાં વનદેર્શોનાં ભાષાાંતર ભાષાાંતરરત કરીને બોલાયેલ વનદેર્શોનાં અનસરણ કરે છે .

જયારે બધા તૈયાર હોય, ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
આપણે હિે વિભાગ 3 પર જઈર્શાં, કેલ્યલેટર વિના ગવણત પરીક્ષા. આપણે એક િાર ર્શરૂ કરીએ પછી, વિભાગ 3 પર કામ
કરિા માટે તમારી પાસે 25 વમવનટ્સ હર્શે. આ વિભાગનાાં પૂણથ ર્થયા પછી આપણે 5-વમવનટનો વિરામ લઈર્શ.ાં હાં ર્શરૂ
કરિાનો અને પૂરાં કરિાનો સમય પોતટ કરીર્શ, અને જયારે આપણે સેક્ર્શનમાાં અડધે સધી પહોંચી જઈએ અને જયારે 5
વમવનટ્સ બાકી હોય ત્યારે હાં તમને જણાિીર્શ.
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તેમ છતાાં આ મઠ પરીક્ષણનો એક ભાગ છે , જયાાં સધી તમને એકોમોડેર્શન તરીકે 4-ફાંકર્શન કેલ્ક્યલેટરનો ઉપયોગ કરિાની
માંજૂરી ન મળે ત્યાાં સધી તમને કેલ્ક્યલેટરનો ઉપયોગ કરિાની માંજૂરી નર્થી. નવહતર, કૃપા કરીને તમારાં કેલ્ક્યલેચર તમારા
ડેતકની નીચે મકી દો.
સમય પૂણથ ર્થતાાં પહેલા જો તમે સમાપ્ત કરી દો છો, તો આ વિભાગમાાં તમારા કામને ચેક કરી ર્શકો છો, પણ તમે કોઈ અન્ય
વિભાગમાાં જઈ ર્શકો નહીં.
તમારી પરીક્ષા પવતતકાને તે પૃષ્ઠ પર ખોલો જયાાં તમે તમારી ઉત્તરિહી દાખલ કરી. તમારી ઉત્તરિહીનાાં પૃષ્ઠ 3 પર વિભાગ
3 ર્શોધો (અર્થિા પૃષ્ઠ 13 જો તમે લાજથ -બ્લોક ઉત્તરિહીનો ઉપયોગ કરી રહ્ાાં છો). હાં તમને કરિાનાં ન કહાં ત્યાાં સધી કામ
ચાલ કરર્શો નહીં. તમારી ઉત્તરિહી અને પરીક્ષા પવતતકાને તમારા ડેતક પર સમતલ રીતે મકો. પૃષ્ઠોને પાછા ફોલ્ડ કરર્શો નહીં.
ઉત્તરિહીમાાં વિભાગ 3માાં તમારા ઉત્તરોને વચવહ્નત કરિા માટે વનવશ્ચત રહો કે તમારા ઉત્તરો દરેક નાંબરના પ્રશ્ન માટે સાચી
જગ્યાઓએ છે . મોટાભાગના પ્રશ્નો બહવિધ વિકલ્પના છે પરાંત છે લ્લા ર્થોડા પ્રશ્નો "Student-Produced
Responses (વિદ્યાર્થી-ઉત્પારદત પ્રવતભાિો)" છે તમારા ઉત્તરો ભરિા માટે વનદેર્શો તમારી પરીક્ષા પવતતકામાાં છે . તમારા
ઉત્તરોની નોંધ કરિા માટે તમારે 4 તપેસ કરતાાં િધારે તપેસ ક્યારેય જોર્શે નહીં, છતાાં પણ કેટલાક ઉત્તરો તમામ 4 તપેસનો
ઉપયોગ કરર્શે નહીં.
હિે, કૃપા કરીને તમારી પરીક્ષા પવતતકામાાં વિભાગ 3 તરફ જાઓ, વનદેર્શો િાાંચો, અને કાયથ આરાંભ કરો. હિે સમય આરાંભ
ર્થાય છે .

10 વમવનટ્સ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
વિભાગ 3 માાં તમારી પાસે 15 વમવનટ બાકી છે .

20 વમવનટ્સ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
વિભાગ 3 માાં તમારી પાસે 5 વમવનટ બાકી છે .

ચોક્કસ 25 વમવનટ્સ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
કૃપા કરીને કામ બાંધ કરો અને તમારી પેવન્સલ નીચે મકો.
વિરામ પછી જલ્દીર્થી તમને તમારાં તર્થળ ર્શોધિામાાં મદદ કરિા માટે, જયાાં તમે કામ કરિાનાં બાંધ કયું ત્યાાં તમારી ટેતટ બકમાાં
પાનાની ટોચ પર તમારી જિાબ પત્રક મૂકો. તમારી પરીક્ષા પવતતકાને બાંધ કરીને તમારા ડેતક પર તેને છોડી દો.
આપણે હળિા ર્થિા માટે 5 વમવનટના વિરામ માટે હિે રોકાઈર્શ.ાં વિરામ દરવમયાન પરીક્ષણના પ્રશ્નોની ચચાથ કરર્શો નહીં
અર્થિા પરિાનગી વિના પરીક્ષણ ખાંડ છોડર્શો નહીં.
વનવશ્ચત 5 વમવનટ્સમાાં આપણે ફરીર્થી પરીક્ષા આરાંભ કરીર્શ.ાં

3.3.1 વિભાગો િચ્ચેનો વિરામ
વિરામનાાં અાંતે તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
કૃપા કરીને તમારાં તર્થાન ગ્રહણ કરો. જયાર સધી હાં તમને ન કહાં ત્યાર સધી પરીક્ષા પવતતકાને ખોલર્શો નહીં.
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3.3.2 વિભાગ 3 પરીક્ષા પવતતકાનાાં વનદેર્શો
તમારી પરીક્ષા પવતતકાનાાં વિભાગ 3ના આરાંભમાાં પ્રાપ્ત વનદર્શોનાં ભાષાાંતર નીચે મજબ વલવખત છે .
25 વમવનટ, 17 પ્રશ્નો (વનયત સમય)
આ વિભાગના પ્રશ્નોના ઉત્તર માટે તમારા ઉત્તરિહીના વિભાગ 3 તરફ જાઓ.
વનદેર્શો
પ્રશ્નો 1-13 માટે, બધી જ સમતયાનાં સમાધાન કરો, આપલે વિકલ્પોમાાંર્થી શ્રેષ્ઠતમ ઉત્તરનાં ચયન કરો અને તમારા ઉત્તરપત્રમાાં સાંબાંવધત
બબલમાાં ભરો. પ્રશ્નો 14-17 માટે, સમતયાનાં સમાધાન કરો અને ઉત્તરપત્રમાાં વગ્રડમાાં તમારા ઉત્તર લખો. કૃપયા પ્રશ્ન 14 પહેલા કેિી
રીતે તમારા ઉત્તરો વગ્રડમાાં દાખલ કરિા તે પર વનદેર્શો િાાંચો. આરાંવભક કાયથ માટે તમારી પરીક્ષા પવતતકામાાં ઉપલબ્ધ કોઈપણ ખાલી
જગ્યાનો ઉપયોગ કરો.
નોંધ
1. કેલ્ક્યલેટરનો ઉપયોગ કરિાની માંજૂરી નર્થી.
2. જયાર સધી અન્યર્થા સાંકેત આપિામાાં ન આિે તે વસિાય િપરાયેલ બધા ચલો અને અવભવ્યવક્તઓ િાતતવિક સાંખ્યાઓને રજૂ
કરે છે .
3. આ પરીક્ષામાાં આપેલ અન્યર્થા સૂચિિામાાં ના આિેલ હોય તો માપન માટે આપિામાાં આવ્યા છે .
4. અન્યર્થા સૂચિિામાાં ના આિેલ હોય તો, તમામ અાંકો સમતલ રહે છે .
5. અન્યર્થા સૂચિિામાાં ના આિેલ હોય તો, આપેલા f ફાંક્ર્શનનાં ડોમેઇન બધી જ સાચી સાંખ્યાઓ xર્થી વનધાથરરત છે જે ના
માટેf(x) સાચી સાંખ્યા છે .
સાંદભથ

એક િતથળમાાં િૃત્તચાપની રડગ્રીની સાંખ્યા 360 છે .
એક િતથળમાાં ચાપિૃત્તના રેરડયન્સની સાંખ્યા 2π છે .
એક વત્રકોણનાાં ખૂણાઓનાાં માપમાાં ઉપાયોનો યોગ 180 છે .
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વનદેર્શો
પ્રશ્નો 14-17 માટે, સમતયાનાં સમાધાન કરો અને
ઉત્તરપત્રમાાં નીચે જે મ િણથવ્યાં છે તેમ તમારો ઉત્તર
વગ્રડમાાં દાખલ કરો.
1. જો કે આિશ્યકતા નર્થી, પરન્ત પરામર્શથ આપિામાાં
આિે છે કે બબલ્સને યોગ્યરીતે ભરિામાાં સહાયતા
માટે કોલમ્તનાાં ર્શીષથ ભાગ પર બોક્સમાાં પોતનાાં
ઉત્તર લખો. જો તમે બબલ્સ યોગ્ય રીતે ભયાથ
હર્શે, તો જ તમને રેરડટ મળર્શે.
2. કોઈપણ કોલમમાાં એક બબલ ર્થી િધ પર વચવહ્નત
ન કરો.
3. કોઈપણ પ્રશ્ન માટે નકારાત્મક ઉત્તર નર્થી.
4. કેટલીક સમતયાઓનાાં એક કરતા િધ સાચાાં ઉત્તર
હોઈ ર્શકે. આિા રકતસામાાં, માત્ર એક જ ઉત્તરને
વગ્રડ કરો.
5. વમવશ્રત સાંખ્યાજે મ કે 3 1/2 ને 3.5 અર્થિા 7/2
નાાં/રૂપમાાં વગ્રડ કરિા જ જોઈએ. (જો
વગ્રડમાાં દાખલ ર્થયેલ છે , તો
તેનાં31/2 નાાં 3 1/2 પમાાં અર્થથઘટન ર્થર્શે.)
6. દર્શાાંર્શ ઉત્તરો: જો તમે કક્ષામાાં સમાિી ર્શકાય તેર્થી
િધ અાંકોિાળો દર્શાાંર્શ ઉત્તર પ્રાપ્ત કરો છો, તો
તેને કાાં તો ગોળાકાર અર્થિા રન્કેટેડ કરિામાાં
આિર્શે, પરાંત તેણે સાંપૂણથ કક્ષા ભરિી આિશ્યક
છે .

3.4

વિભાગ 4: ગવણત પરીક્ષા-કેલ્ક્યલેટર
વિભાગ 4 માટે સામાન્ય સમય અને 45વમવનટ્સ છે . જો તમે માન્ય રાખેલ સવિધા સાર્થે પરીક્ષણ કરી રહ્ા છો, તો તમારો
સમય અને વિરામ વભન્ન હોઈ ર્શકે છે . કૃપા કરીને તમારા પ્રોક્ટર દ્િારા ર્થતી ઘોષણાઓ ધ્યાનર્થી સાાંભળો. પરીક્ષા પવતતકાનાાં
વનદેર્શોનાં ભાષાાંતર ભાષાાંતરરત કરીને બોલાયેલ વનદેર્શોનાં અનસરણ કરે છે .

જયારે તમામ વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર હોય, ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
અમે હિે વિભાગ 4 પર જઈર્શાં, કેલ્યલેટર વિના ગવણત પરીક્ષા. આ પરીક્ષણનો છે લ્લો વિભાગ છે - તમે લગભગ પૂણથ કરી
લીધાં છે . આપણે એક િાર ર્શરૂ કરીએ પછી, વિભાગ 4 પર કામ કરિા માટે તમારી પાસે 45 વમવનટ્સ હર્શે. હાં ર્શરૂ કરિાનો
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અને પૂરાં કરિાનો સમય પોતટ કરીર્શ, અને જયારે આપણે સેક્ર્શનમાાં અડધે સધી પહોંચી જઈએ અને જયારે 5 વમવનટ્સ
બાકી હોય ત્યારે હાં તમને જણાિીર્શ.
સમય પૂણથ ર્થતાાં પહેલા જો તમે સમાપ્ત કરી દો છો, તો આ વિભાગમાાં તમારા કામને ચેક કરી ર્શકો છો, પણ તમે કોઈ અન્ય
વિભાગમાાં જઈ ર્શકો નહીં.
તમે આ વિભાગ માટે કેલ્ક્યલેટરનો ઉપયોગ કરી ર્શકો છો; જો તમારી પાસે કેલ્ક્યલેટર છે , તો કૃપા કરીને હિે તેને તમારા ડેતક
પર મૂકો. આ વિભાગ માટે તમને કેલ્ક્યલેટરનો ઉપયોગ કરિાની માંજૂરી હોિા છતાાં પણ, બધા પ્રશ્નોના જિાબ કેલ્ક્યલેટર
વિના આપી ર્શકાય તેમ છે . જો તમે કેલ્ક્યલેટરનો ઉપયોગ કરો છો, તો આ માગથદર્શથન સૂચનાઓને અનસરિાનાં યાદ રાખો.
•
•
•
•

તમારા ડેતક પર તેને સપાટ વતર્થવતમાાં મકો અર્થિા એને એિી રીતે પકડો કે અન્ય વિદ્યાર્ર્થથઓ તમારાં કામ જોઈ ન ર્શકે.
તમાર કેલ્ક્યલેટર કોઈને આપો નહીં કે તેની અદલાબદલી ન કરો.
જો તમે બેકઅપ માટે કેલ્ક્યલેટર અર્થિા બેટરી લાવ્યા છો, તો તેને તમારા ડેતકની નીચેનાાં ભાગમાાં મકો.
જો તમારાં કેલ્ક્યલેટર ખામીયક્ત ર્થાય છે અને તમારી પાસે બેટરી અર્થિા બેકઅપ કેલ્ક્યલેટર છે , તો તમારો હાર્થ
ઊંચો કરો. હાં તમારી સહાય માટે આિીર્શ. જો તમારી પાસે બેકઅપ નર્થી, તો પરીક્ષા લેિાનાં ચાલ રાખો અને કરી
ર્શકો એટલ શ્રેષ્ઠ કરો.

તમારી પરીક્ષા પવતતકાને તે પૃષ્ઠ પર ખોલો જયાાં તમે તમારી ઉત્તરિહી દાખલ કરી. તમારી ઉત્તરિહીના પૃષ્ઠ 3 પર વિભાગ
4 ર્શોધો (અર્થિા પૃષ્ઠ 16 જો તમે લાજથ -બ્લોક ઉત્તરિહીનો ઉપયોગ કરી રહ્ાાં છો,). હાં તમને કરિાનાં ન કહાં ત્યાાં સધી કામ
ચાલ કરર્શો નહીં. તમારી ઉત્તરિહી અને પરીક્ષા પવતતકાને તમારા ડેતક પર સમતલ રીતે મકો. પૃષ્ઠોને પાછા ફોલ્ડ કરર્શો નહીં.
ઉત્તરિહીમાાં વિભાગ 4માાં તમારા ઉત્તરોને વચવહ્નત કરિા માટે વનવશ્ચત રહો કે તમારા ઉત્તરો દરેક નાંબરના પ્રશ્ન માટે સાચી
જગ્યાઓએ છે . મોટાભાગના પ્રશ્નો બહવિધ વિકલ્પના છે પરાંત છે લ્લા ર્થોડા પ્રશ્નો "Student-Produced
Responses (વિદ્યાર્થી-ઉત્પારદત પ્રવતભાિો)" છે તમારા ઉત્તરો ભરિા માટે વનદેર્શો તમારી પરીક્ષા પવતતકામાાં છે . તમારા
ઉત્તરોની નોંધ કરિા માટે તમારે 4 તપેસ કરતાાં િધારે તપેસ ક્યારેય જોર્શે નહીં, છતાાં પણ કેટલાક ઉત્તરો તમામ 4 તપેસનો
ઉપયોગ કરર્શે નહીં.
હિે, કૃપા કરીને તમારી પરીક્ષા પવતતકામાાં વિભાગ 4 તરફ જાઓ, વનદેર્શો િાાંચો, અને કાયથ આરાંભ કરો. હિે સમય આરાંભ
ર્થાય છે .

20 વમવનટ્સ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
વિભાગ 4 માાં તમારી પાસે 25 વમવનટ બાકી છે .

40 વમવનટ્સ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
વિભાગ 4 માાં તમારી પાસે 5 વમવનટ બાકી છે .

ચોક્કસ 45 વમવનટ્સ પછી, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
કૃપા કરીને કામ બાંધ કરો અને તમારી પેવન્સલ નીચે મકો. તમારી જિાબ ર્શીટ બાંધ કરો જે ર્થી પૃષ્ઠ 1 ટોચ પર હોય. તમારી
પરીક્ષણ પતતક બાંધ કરો અને તેને તમારી જિાબ ર્શીટની ટોચ પર મૂકો.
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3.4.1 વિભાગ 4 પરીક્ષા પવતતકાનાાં વનદેર્શો
તમારી પરીક્ષા પવતતકાનાાં વિભાગ 4ના આરાંભમાાં પ્રાપ્ત વનદર્શોનાં ભાષાાંતર નીચે મજબ વલવખત છે .
45 વમવનટ્સ, 31 પ્રશ્નો (વનયત સમય)
આ વિભાગના પ્રશ્નોના ઉત્તર માટે તમારા ઉત્તરિહીના વિભાગ 4 તરફ જાઓ.
વનદેર્શો
પ્રશ્નો 1-27 માટે, બધી જ સમતયાનાં સમાધાન કરો, આપલે વિકલ્પોમાાંર્થી શ્રેષ્ઠતમ ઉત્તરનાં ચયન કરો અને તમારા ઉત્તરપત્રમાાં સાંબાંવધત
બબલમાાં ભરો. પ્રશ્નો 28-31 માટે, સમતયાનાં સમાધાન કરો અને ઉત્તરપત્રમાાં વગ્રડમાાં તમારા ઉત્તર લખો. કૃપયા પ્રશ્ન 28 પહેલા કેિી
રીતે તમારા ઉત્તરો વગ્રડમાાં દાખલ કરિા તે પર વનદેર્શો િાાંચો. આરાંવભક કાયથ માટે તમારી પરીક્ષા પવતતકામાાં ઉપલબ્ધ કોઈપણ ખાલી
જગ્યાનો ઉપયોગ કરો.
નોંધ
1. કેલ્ક્યલેટરનાાં ઉપયોગની માંજૂરી આપેલ છે
2. જયાર સધી અન્યર્થા સાંકેત આપિામાાં ન આિે તે વસિાય િપરાયેલ બધા ચલો અને અવભવ્યવક્તઓ િાતતવિક સાંખ્યાઓને રજૂ
કરે છે .
3. આ પરીક્ષામાાં આપેલ અન્યર્થા સૂચિિામાાં ના આિેલ હોય તો માપન માટે આપિામાાં આવ્યા છે .
4. અન્યર્થા સૂચિિામાાં ના આિેલ હોય તો, તમામ અાંકો સમતલ રહે છે .
5. અન્યર્થા સૂચિિામાાં ના આિેલ હોય તો, આપેલા f ફાંક્ર્શનનાં ડોમેઇન બધી જ સાચી સાંખ્યાઓ xર્થી વનધાથરરત છે જે ના
માટેf(x) સાચી સાંખ્યા છે .
સાંદભથ

એક િતથળમાાં િૃત્તચાપની રડગ્રીની સાંખ્યા 360 છે .
એક િતથળમાાં ચાપિૃત્તના રેરડયન્સની સાંખ્યા 2π છે .
એક વત્રકોણનાાં ખૂણાઓનાાં માપમાાં ઉપાયોનો યોગ 180 છે .
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વનદેર્શો
28-31 પ્રશ્નો માટે, સમતયાનાં સમાધાન કરો અને
ઉત્તરિહીમાાં નીચે જે મ િણથવ્યાં છે તેમ તમારો ઉત્તર
વગ્રડમાાં દાખલ કરો.
1. જો કે આિશ્યકતા નર્થી, પરન્ત પરામર્શથ
આપિામાાં આિે છે કે બબલ્સને યોગ્યરીતે
ભરિામાાં સહાયતા માટે કોલમ્તનાાં ર્શીષથ ભાગ પર
બોક્સમાાં પોતનાાં ઉત્તર લખો. જો તમે બબલ્સ
યોગ્ય રીતે ભયાથ હર્શે, તો જ તમને રેરડટ મળર્શે.
2. કોઈપણ કોલમમાાં એક બબલ ર્થી િધ પર
વચવહ્નત ન કરો.
3. કોઈપણ પ્રશ્ન માટે નકારાત્મક ઉત્તર નર્થી.
4. કેટલીક સમતયાઓનાાં એક કરતા િધ સાચાાં ઉત્તર
હોઈ ર્શકે. આિા રકતસામાાં, માત્ર એક જ ઉત્તરને
વગ્રડ કરો.
5. વમવશ્રત સાંખ્યાજે મ કે 3 1/2 ને 3.5 અર્થિા 7/2
નાાં/રૂપમાાં વગ્રડ કરિા જ જોઈએ. (જો
વગ્રડમાાં દાખલ ર્થયેલ છે ,તો
તેનાં31/2 નાાં રૂપમાાં, નહીં કે 31/2,અર્થથઘટન
ર્થર્શે.)
6. દર્શાાંર્શ ઉત્તરો: જો તમે કક્ષામાાં સમાિી ર્શકાય તેર્થી
િધ અાંકોિાળો દર્શાાંર્શ ઉત્તર પ્રાપ્ત કરો છો, તો તેને
કાાં તો ગોળાકાર અર્થિા રન્કેટેડ કરિામાાં આિર્શે,
પરાંત તેણે સાંપૂણથ કક્ષા ભરિી આિશ્યક છે .

4

બરતરફ

4.1

પરીક્ષા પવતતકાઓ અને અન્ય પરીક્ષા સામગ્રીઓ એકવત્રત કરિી

તમામ વિદ્યાર્થીઓને, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
અવભનાંદન—તમે હમણાાં જ પરીક્ષા પૂણથ કરી. જયાાં સધી હાં તમને જિા ન દઉં ત્યાાં સધી કૃપા કરીને તમારા તર્થાન પર ર્શાાંવત
ર્થી બેઠા રહો.
હાં તમારી પરીક્ષા સામગ્રી એકવત્રત કરાં તે પહેલા કૃપા કરીને તમારી ઉત્તરિહીને ઉલટાિીને (અર્થિા જો તમે લાજથ -બ્લોક
ઉત્તરિહીનો ઉપયોગ કરો છો તો પૃષ્ઠ પર જાઓ) ચેક કરો કે વિકલ્પ A માાં Form Code (ફોમથ કોડ) તમે ભરેલ છે . તમારી
પરીક્ષાનાાં ગણાાંકન માટે આ Form Code (ફોમથ કોડ) આિશ્યક છે .
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તપાસો કે તમે વિકલ્પ B અને C પૂણથ કરેલ છે . જો કોઈ વિકલ્પ ભરિામાાં તમારે સહાયતાની આિશ્યકતા હોય તો કૃપા કરીને
તમારો હાર્થ ઊંચો કરો,
હિે હાં તમારી પરીક્ષા પવતતકાઓનાં વિતરણ કરીર્શ. કૃપા કરીને તમારી ઉત્તરિહીઓ ડેતક પર સીધી રાખો અને ર્શાાંવતર્થી બેસો.

4.2

પૂરાં ર્થઈ રહેલ છે

તમામ વિદ્યાર્થીઓને, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
તમારી ડેતક નીચેર્થી PSAT 10 Student Answer Sheet Instructions (PSAT 10 વિદ્યાર્થી ઉત્તરિહી
સૂચનાઓ) પવતતકા દૂર કરો.
જો હજ પણ તમારે અાંગત, પરીક્ષા વસિની માવહતી તમારી ઉત્તરિહીમાાં ભરિાની હોય, તો કૃપા કરીને તમારી ઉત્તરિહીને
તમારી ડેતક નીચે ઊંધી કરીને મૂકો. જયારે હાં અન્ય વિદ્યાર્થીઓને છટા કરાં ત્યારે ર્શાાંવત ર્થી બેસો અને તમે ઉત્તરિહી પર કર્શાં
લખર્શો નહીં. ર્થોડીક ક્ષણોમાાં હાં તમારી ઉત્તરિહીને પૂણથ કરિામાાં સહાયતા કરીર્શ.

4.3

ઉત્તરિહીઓ એકવત્રત કરિી

જે વિદ્યાર્થીઓને તેમની માવહતી પૂણથ કરિાની જરૂર છે , તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
કૃપા કરીને તમારા PSAT 10 Student Answer Sheet Instructions (PSAT 10 ના વિદ્યાર્થીની ઉત્તરિહી
સૂચનાઓ) પવતતકાના પૃષ્ઠ 1 પર જઓ. બાકીના કેટલાક પ્રશ્નો પૂણથ કરિા માટે તમને માવહતી અને સૂચનાઓની જરૂર
પડર્શે. ગોપનીયતા વિર્શેની માવહતી સવહતના પ્રારાંવભક ફકરાઓ િાાંચિા માટે ર્થોડો સમય લો. કૃપા કરીને જયારે તમે પૂણથ કરી
લો ત્યારે ઊંચે જઓ.

તમામ વિદ્યાર્થીઓને, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
તમારી ઉત્તરિહીમાાં પૃષ્ઠ 2 ખોલો (અર્થિા પૃષ્ઠ 4 જો તમે લાજથ -બ્લોક ઉત્તરિહીનો ઉયપોગ કરી રહ્ા છો). જો તમારી
ઉત્તરિહી પર તમારા ઘરનાં સરનામાં ધરાિતાં લેબલ છે , તો એ પવષ્ટ કરો કે તમારાં સરનામાં સાચાં છે . જો લેબલ પર તમારાં
સરનામાં સાચાં છે , તો તમે 13 માાંર્થી ક્ષેત્ર 9 છોડી ર્શકો છો. જો તમને તમારા સરનામામાાં ભૂલો દેખાય છે અર્થિા તમારી
પાસે તમારા સરનામાિાળાં લેબલ નર્થી, તો તમારે ઉત્તરિહી પર તમારાં સાચાં સરનામાં ભરિાની જરૂર હર્શે.

પોતાનાં સરનામાં ભરી રહેલા તમામ વિદ્યાર્થીઓને, કહો:
13 માાંર્થી ક્ષેત્ર 9 માાં તમારા ઘરનાં સરનામાં ભરિા માટે તમારી PSAT 10 Student Answer Sheet Instructions
(PSAT 10 ના વિદ્યાર્થીની ઉત્તરિહી સૂચનાઓ) પવતતકાના સૂચનો અનસરો જો તમારાં સરનામાં બદલાય છે , તો તમે તેને
તમારા College Board એકાઉન્ટ દ્િારા હમેંર્શા અપડેટ કરી ર્શકો છો. જો તમે હાઉસતકૂલમાાં છો, તો તમારા તકોર કાડથની
નકલ મોકલિા માટે College Board ને તમારા સરનામાની જરૂર પડર્શે.

ક્ષેત્ર 14 માટે, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
ક્ષેત્ર 14 માાં ભરિા માટે PSAT 10 Student Answer Sheet Instructions (PSAT 10 ના વિદ્યાર્થીની
ઉત્તરિહી સૂચનાઓ)પવતતકામાાં સૂચનોને અનસરો. જો તમને કોઈ પ્રશ્ન ર્થાય, તો તમારો હાર્થ ઊંચો કરો.

હિે તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
ક્ષેત્રો 15 ર્થી 21ના પ્રશ્નોના તમારા જિાબો તે ખાતરી કરિામાાં મદદ કરર્શે કે પરીક્ષાઓ અને સેિાઓ તમામ વિદ્યાર્થીઓ
માટે સારી અને ઉપયોગી છે . તમારા જિાબો સાંર્શોધન હેત માટે ઉપયોગમાાં લેિામાાં આિર્શે અને તમારી હાઇ તકૂલ, તકૂલ
વજલ્લો અને રાજય સાર્થે ર્શેર કરી ર્શકાય છે . આ કારણસર, અમે તમામ વિભાગને આ વિભાગ પૂણથ કરિા માટે ભારપૂિથક
પ્રોત્સાવહત કરીએ છીએ.
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જો તમે ક્ષેત્ર 14 માાં Student Search Service (વિદ્યાર્થી ર્શોધ સેિા માટ) માટે “Yes (હા)” પસાંદ કરો છો, તો ક્ષેત્રો 15,
17, 20, અને 21 ના પ્રશ્નોના તમારા જિાબોકોલેજ, વર્શષ્યિૃવત્ત અને અન્ય ર્શૈક્ષવણક કાયથરમો સાર્થે ર્શેર કરી ર્શકાય છે .
15 ર્થી 22 ક્ષેત્રો િૈકવલ્પક છે . જો તમારા માતાવપતા અર્થિા પાલકે તમને એમ કહ્ાં હોય કે તમારે કોઈ િૈકવલ્પક અર્થિા
તિૈવચ્છક માવહતી પૂણથ ન કરિી જોઈએ, તો કૃપા કરીને અમે જયાાં સધી આ પ્રિૃવત્ત પૂણથ કરીએ, ત્યાાં સધી ર્શાાંવતર્થી બેસો.
કોઈપણ એ ક્ષેત્ર પૂણથ ન કરો કે જે તમારા માતવપતા અર્થિા િાલીએ આપિાની મનાઈ કરી હોય એિી માવહતી વિર્શે પૂછતાં
હોય.

તમામ વિદ્યાર્થીઓને, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
હિે, 20માાંર્થી 15 પ્રશ્નોના જિાબ આપિા માટે PSAT 10 Student Answer Sheet Instructions (PSAT 10
ના વિદ્યાર્થીની ઉત્તરિહી સૂચનાઓ)માાં માવહતી િાાંચો. પૂણથ ર્થયા પછી ઉપર જઓ.

જયારે તમામ વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર હોય, ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
પૃષ્ઠ 4 પર ક્ષેત્ર 21 ર્શોધો, અર્થિા જો તમે લાજથ -બ્લોક ઉત્તરિહીનો ઉપયોગ કરી રહ્ા છો, તો પૃષ્ઠ 6 પર. તમારાં ઈમેલ
એડ્રેસ પૂરાં પાડિા અાંગન
ે ી માવહતી િાાંચો.
જો તમે તમારાં ઈમેલ એડ્રેસ આપિાનાં નક્કી કરો છો, તો ઈમેલ એડ્રેસ તમારાં કે તમારા માતવપતાનાં કે તમારા િાલીનાં છે કે
નહીં તે દર્શાથિિા માટે બબલમાાં ભરો. તમારો તકોસથ ક્યારે તૈયાર હર્શે એિી માવહતી મોકલિા માટે College Board ઈમેલ
એડ્રેસનો ઉપયોગ કરર્શે.
જો: તમે તમારૂાં પોતાનાં ઇમેલ એડ્રેસ આપો છો, અને વિકલ્પ માાં Student Search Service પસાંદગી કરેલ છે , તો
તમને પણ મહાવિદ્યાલયો તરફર્થી મોકલે સૂચના તમારા ઇમેલ એડ્રેસ પર મળી ર્શકર્શે.

ક્ષેત્ર 22 માટે, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
ક્ષેત્ર 22 તમારો મોબાઈલ નાંબર પૂછે છે . જો તે ય. એસ. મોબાઈલ નાંબર ન હોય તો કૃપા કરીને ક્ષેત્ર 22 ને ખાલી રાખર્શો.
જો તમારી પાસે ય. એસ. મોબાઈલ નાંબર છે , તો ક્ષેત્ર 22 ની માવહતી િાાંચો. તમારો તકોસથ જયારે તૈયાર હર્શે તેની જાણકારી
આપિા માટે College Board તેનો ઉપયોગ કરર્શે. તમે કોઈ પણ સમયે બહાર જઈ ર્શકર્શો. College Board અન્ય
સાંતર્થાઓ સાર્થે તમારા ફોન નાંબર ર્શેર કરર્શે નહીં.
જો તમે તમારી ઉત્તરિહી પરની ર્શરતોર્થી સાંમત ર્થાઓ છો, તો ક્ષેત્ર કોડમાાં પ્રારાંભ કરીને, તમારો નાંબર ક્ષેત્રમાાં દાખલ કરો
અને યોગ્ય બબલ્સ ભરો. કૃપા કરીને તમે પૂણથ કરી લો ત્યારે જઓ.

તમામ વિદ્યાર્થીઓને, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
તમારી અાંગત માવહતી પૂણથ કરિાનાં અમે પૂરાં કરી લીધાં છે . કૃપા કરીને તમારી ઉત્તરિહી બાંધ કરો.

4.4

ઉત્તરિહીઓ એકવત્રત કરિી

તમામ વિદ્યાર્થીઓને, કહે છે :
જો તમે તમારી ઉત્તરિહી પરની વ્યવક્તગત, અવિરત માવહતી પૂણથ કરી લીધી હોય, તો તમારી ઉત્તરિહીને તમારા ડેતક પર
ફેસઅપ મૂકો જે ર્થી હાં તેને એકવત્રત કરાં તે પહેલાાં હાં તેને ચકાસી ર્શક.ાં જો તમારી પાસે PSAT 10 Student Answer
Sheet Instructions (PSAT 10 ના વિદ્યાર્થીની ઉત્તરિહી સૂચનાઓ) છે , તો તેને તમારા ડેતક પર પણ મૂકો. હાં તમને
છોડાં નહીં ત્યાાં સધી કૃપા કરીને ર્શાાંવતર્થી બેસો.
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4.5

વિદ્યાર્થીઓને છોડતા પહેલા

છૂ ટિા માટે તૈયાર વિદ્યાર્થીઓને, તમારા પ્રોક્ટર કહેર્શ:ે
માત્ર એક ક્ષણમાાં, હાં તમને જિા દઈર્શ. યાદ રાખો, તમારે, કોઈ પણ સાંજોગોમાાં, પરીક્ષણ ખાંડમાાંર્થી કોઈ પરીક્ષણ સામગ્રી
લેર્શો નહીં અર્થિા ઇમેઇલ, ટેક્તટ સાંદેર્શાઓ, ઇન્ટરનેટ અર્થિા સોવર્શયલ મીરડયા પર કોઈપણ માધ્યમ દ્િારા કોઈની સાર્થે
પરીક્ષણ સામગ્રીની ચચાથ અર્થિા િહેંચણી કરર્શો નહીં. જે મ મેં પરીક્ષાના પ્રારાંભે કહ્ાં, જો વ્યવક્ત પરીક્ષા સરક્ષા સાર્થે
સાંબાંવધત આ નીવતઓમાાંર્થી કોઈપણનાં ઉલ્લાંઘન કરે છે , તો તેઓના ગણને રદ્દ કરી દેિામાાં આિર્શે અને તેઓને કદાચ
ભવિષ્યમાાં અન્ય બોડથની પરીક્ષામાાં બેસિા દેિા માટે રોકિામાાં આિર્શે.
તમારો તકોસથ જયારે ઉપલબ્ધ હર્શે ત્યારે તમને જાણ કરિામાાં આિર્શે અને તમારા સાંપૂણથ તકોર રરપોટથનાં કઈ રીતે ઓનલાઈન
મૂલ્યાાંકન કરિાં તેની જાણ કરિામાાં આિર્શે. તમે ખાન એકેડમી, તમારી ચોક્કસ પરીક્ષાના પરરણામો પર આધારરત SAT
પ્રેવક્ટસમાાં વનિઃર્શલ્ક રીતે જોડાઈ ર્શકિા માટે સક્ષમ બનર્શો.
આ પરીક્ષા પ્રબાંધ હિે પૂણથ ર્થાય ર્થયો છે . હાં જયાાં સધી તમારી હરોળને જિાની માંજૂરી ન આપાં ત્યાાં સધી કૃપા કરીને તમારી
સીટ પર રાહ જઓ. તે મદ્દા પર, કૃપા કરીને તમારી િતતઓ ભેગી કરો, ઈલેક્રોવનક ઉપકરણો સવહત, જો કઈં હોય તો, અને
ર્શાાંવતર્થી બહાર નીકળી જાઓ. ધ્યાનમાાં રાખો કે કદાચ અન્ય ખાંડના વિદ્યાર્થીઓ હજી પણ પરીક્ષા આપી રહ્ા હર્શે. ફરી
અવભનાંદન:, અને તમારી સહભાગીતા માટે અને તમારા સખત પરરશ્રમ બદલ આભાર.
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