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વિદ્યાર્થીઓ માટે ન ધ
ોં
નીચે આપેલ એ નનર્દેશોનું ભાષાુંતર તેમજ તમારી પરીક્ષા પનતતકામાું લખેલા નનર્દેશો છે જે તમારા પ્રોક્ટર મોટેથી વાુંચશે. જે વી રીતે
તમારા પ્રોક્ટર અુંગ્રેજીમાું નનર્દેશો મોટેથી વાુંચે તેવી રીતે તમે તેમનું અનસરણ કરો. તમારા પ્રોક્ટર દ્વારા શું વુંચાઈ રહ્ું છે તે નવષે તમને
જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો કૃપા કરીને તમારો હાથ ઉંચો કરો.
•
•
•
•
•

•
•

આ ભાષાુંતર કરેલા નનર્દેશો તમારા પ્રોક્ટર દ્વારા વાુંચવામાું આવતા નનર્દેશો સાથે શબ્ર્દસહ મેળ ન પણ ખાય. ચચુંતા ન કરશો,
અથથ સમાન છે .
તમારા પ્રોક્ટર એવી કેટલીક સૂચનાઓની અવગણના કરી શકે છે કે જે તમારી પરીક્ષાની નતથનતમાું લાગ પડતી ન હોય.
તમે આ ર્દતતાવેજને પરીક્ષા સમયે ડેતક પર રાખી શકો છો, પણ પરીક્ષા પછી તે તમારે પ્રક્ટોરને પરત કરવાનો રહેશે.
તમે આ ર્દતતાવેજનો ઉપયોગ કાચું કામ કરવા માટે કરી શકો નહીં.
નવનભન્ન સમયે તમારા પ્રોક્ટર નવભાગમાું બાકી રહેલા સમયની અને તેની સાથે જ્યારે ઉનચત લાગે ત્યારે નવરામોની પણ
ઘોષણા કરશે. જો તમે માન્યતા પ્રાપ્ત વ્યવતથાઓ સાથે પરીક્ષા આપી રહ્ા છો તો આ ઘોષણાઓ કર્દાચ આ અનદર્દત
ર્દતતાવેજમાું ર્દશાથવેલ સમય અને નવરામોથી નભન્ન હોઈ શકે છે . કૃપા કરીને તમારા પ્રોક્ટર દ્વારા થતી ઘોષણાઓ ધ્યાનથી
સાુંભળો.
જો તમે માન્યતા પ્રાપ્ત વ્યવતથાઓ સાથે પરીક્ષા આપી રહ્ા છો તો તમારા પ્રોક્ટર તમને અુંગ્રેજીમાું વધારાનાું નનર્દેશો આપી
શકે છે .
નનનશ્ચત સૂચના તરફ તમારું ધ્યાન ર્દોરવા માટે આ ર્દતતાવેજમાું બધે નચહ્નોનો ઉપયોગ કરવામાું આવેલ છે :
મહત્વની જાણકારી
તમારા પ્રોક્ટર દ્વારા કરવામાું આવેલા નનર્દેશો
તમારી પરીક્ષા પનતતકામાું જોવા મળતા નનર્દેશો
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પરીક્ષા શરૂ થાય એ પહેલા

એવું કહીને તમારા પ્રોક્ટર આગળ બોલશે કે:
PSAT 8/9 વ્યવતથામાું તમારું તવાગત છે . તમે તમારી સમગ્ર શાળા ર્દરનમયાન જે પણ અભ્યાસ કરી રહ્ા છો તેના પર આ
પરીક્ષા આધાર રાખશે. તમે તમારી હાઇતકૂલમાું ક્યાું સારું પરીવતથન લાવી શકો છો તેના માટે તે તમને તક પૂરી પાડે છે . જો તમે
નપ્રન્ટ કરેલા નનર્દેશોનો ઉપયોગ કરી રહ્ા હોવ તો હું તમને સૂચનાઓ આપું ત્યાું સધી અનસરવા માટે તેમનો ઉપયોગ કરો.
આપણે પરીક્ષા શરૂ કરીએ તે પહેલાું હું કેટલીક સૂચનાઓ વાુંચવા જઈ રહ્ો છું . કૃપા કરીને કાળજીપૂવથક વાુંચો અને જો તમને
કોઈ પ્રશ્નો હોય તો તમારો હાથ ઊંચો કરો. યાર્દ રાખો, મારી ભૂનમકા તમારી પાસે તમારા કૌશલ્યો અને જ્ઞાનની રજૂ આત
કરવાની શ્રેષ્ઠ તક છે એની ખાતરી કરાવવાની છે .
આજની પરીક્ષા માટે. તમારી ઉત્તરવહીને નચનહ્નત કરવા માટે તમે માત્ર નુંબર 2 પેનન્સલ વાપરી શકો છો. યાુંનત્રક
પેનન્સલ્સને મુંજૂરી નથી. જો તમારી પાસે નુંબર 2 પેનન્સલ ન હોય તો કૃપા કરીને તમારો હાથ ઊંચો કરો, અને હું તમને એક
પેનન્સલ આપીશ.

ત્યાર બાર્દ તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
College Board PSAT 8/9 નીનત નનયમો અને શરતો એવા નનયમો અને શરતોને સમાનવષ્ટ કરે છે કે તમામ
નવદ્યાથીઓએ એક સારો અને સમાન પરીક્ષા અનભવ ધરાવો છો. જો કોઈ બીજાને ખલેલ પહોંચાડે છે અથવા અયોગ્ય
ફાયર્દો લેવાની કોનશશો કરે છે તો હું તેમને પરીક્ષા ખાુંડ છોડી જવાનું કહીશ અને તેમના ગણો રદ્દ કરી ર્દેવામાું આવશે. તેઓને
ભનવષ્યમાું બીજા College Board ની પરીક્ષા આપવા માટે કર્દાચ રોકવામાું આવી શકે છે .

તમારા પ્રોક્ટર આ પ્રમાણે કહીને અયોગ્ય વતથનના ઉર્દાહરણોની સૂનચ બનાવશે:
અહી અયોગ્ય લાભોના થોડા ઉર્દાહરણો છે :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

પરીક્ષામાું કોઈપણ પ્રકારની સહાયતા આપવી કે લેવી
સમય શરૂ થાય એ પહેલા પરીક્ષા પનતતકાને જોઈ જવી
એવા નવભાગ અથવા પરીક્ષા તરફ જોવું જે વતથમાનમાું આપણે જે ના પર છીએ તેના કરતાું અલગ હોય.
સમય પૂરો થાય પછી જવાબોને માકથ કરવા અને બર્દલવા
પરીક્ષા ખુંડમાુંથી પરીક્ષણ સામગ્રીને ર્દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો
પરીક્ષા ર્દરનમયાન ફોન કે અન્ય કોઈ અનઅનધકૃત પરીક્ષણ સાધનનો પરીક્ષા ર્દરનમયાન અથવા નવરામ ર્દરનમયાન
ઉપયોગ કરવો
ઉત્તરવહીનો ઉપયોગ કરવો અથવા પરીક્ષા ર્દરનમયાન અથવા પછી અન્ય સાથે જવાબો શેર કરવા
લૉકરમાું જવું અથવા પરીક્ષા ર્દરનમયાન પરીક્ષા ભવન છોડીને જતાું રહેવું
કોઈ અન્ય વ્યનક્ત માટે પરીક્ષા આપવાનો પ્રયત્ન કરવો
માન્ય સનવધા નવના પરવાનગી વગર પરીક્ષા ર્દરનમયાન ખાવું અથવા પીવું
ખલેલ પહોંચાડવી
પરીક્ષા પ્રદિયાઓને અનસરવામાું નનષ્ફળ થવું

આ નીનતઓ એ સનનનશ્ચત કરવામાું મર્દર્દ કરે છે કે તમારો આજનો પરીક્ષા અનભવ સારો છે , અને તમે અવરોધો નવના
તમારી પોતાની પરીક્ષા પર ધ્યાન કેનન્િત કરી શકો છો.
જો તમે કુંઈક એવું જઓ છો જે તમારા માટે ચચુંતાજનક છે તો કૃપા કરીને મારી સાથે અથવા અન્ય પરીક્ષા તટાફ સભ્ય સાથે
પરીક્ષા પછી વાત કરો, અને અમે તમને આગળના પગલાુંમાું મર્દર્દ કરીશું.
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તમારા પ્રોક્ટર માત્ર એક નવકલ્પ, તિીપ્ટ A અથવા B, જે પણ બાર્દમાું આવે છે , તે વાુંચશે.

(A) જો તમારી શાળાએ નવદ્યાથીઓની વ્યનક્તગત વતતઓ એકનત્રત કરી હોય તો તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
અત્યારે તમારે કોઈપણ ફોન કે ઇલેક્રોનનક ઉપકરણ જમા કરાવી ર્દેવાનો રહેશે. છતાુંપણ જો કોઈ પાસે તમાટથવોચ અથવા
દફટનેસ રેક્ટર સનહતનું ઈલેક્રોનનક ઉપકરણ હોય તો કૃપા કરીને અત્યારે જ તમામ એલાર્મસથને અસક્ષમ કરો, તેને બુંધ કરો,
અને તે મને આપી ર્દો. પરીક્ષાના અુંતમાું તે તમને પરત સોંપી ર્દેવામાું આવશે.

(B) જો તમારી શાળાએ કોઈ વ્યનક્તગત વતતઓ એકનત્રત ન કરી હોય તો તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
અત્યારે જો કોઈ પાસે તમાટથવોચ અથવા દફટનેસ રેક્ટર સનહતનું ઈલેક્રોનનક ઉપકરણ હોય તો કૃપા કરીને અત્યારે જ જ્યાું
સધી પરીક્ષા પૂણથ ન થાય ત્યાું સધી તમામ એલાર્મસથને અસક્ષમ કરો, તેને પૂણથ રીતે બુંધ કરો, અને તે એક બેગમાું અથવા
બેકપેકમાું પરીક્ષા ખુંડના એક ખૂણે મૂકી ર્દો. જો તમને સહાય તરીકે કોઈ વતતનો ઉપયોગ કરવાની મુંજૂરી મળી છે તો તેને
તમારી સીટ પર રાખેલી વતતઓ સાથે શામેલ કરો. જો તમને તમારો ફોન સુંગ્રહ કરવા માટે બેગની જરૂર હોય તો તમારો
હાથ ઊંચો કરો અને હું તમને એક આપીશ.

તમારા પ્રોક્ટર આ પ્રમાણે કહીને સનનનશ્ચત કરશે કે કોઈ પણ ઇલેરોનનક ઉપકરણો માન્ય નથી.:
કોઈપણ ઉપકરણ કે જે બુંધ કરી ર્દેવામાું આવ્યું નથી અથવા ર્દૂર રાખવામા આવ્યું નથી તેને એકનત્રત કરી લેવામાું આવી શકે
અને તપાસના ભાગ તરીકે તેની સામગ્રીઓની તપાસ થઈ શકે છે . જો તમે ઉપકરણ સાથે જોવા મળશો અથવા તમારૂ
ઉપકરણ અવાજ કરશે અથવા એ તમારી પાસે હોય ત્યારે ખલેલ પુંહોચાડશે તો મારે તમને પરીક્ષણમાુંથી બરતરફ કરવા પડશે.
આ મદ્દા પર, હું જો કોઈ પણ નવદ્યાથીને ફોન, તમાટથફોન, અથવા અન્ય ઈલેક્રોનનક ઉપકરણ સાથે જોઈશ તો હું તેમને
બરતરફ કરી ર્દઈશ.

ત્યાર બાર્દ તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
આ સૂચનાઓ પર અત્યાર સધી ધ્યાન આપવા બર્દલ આભાર. હવે આપણે પરીક્ષાનાું આરુંભની તૈયારી કરીશું.
•

•
•

તમારી નુંબર 2 પેનન્સલ, તવીકૃત કેલ્ક્યલેટર અને જો તમારી પાસે બેકઅપ કેલ્ક્યલેટર હોય તો, અને અન્ય
પરવાનગી યક્ત પરીક્ષા ઉપકરણ નસવાય તમારા ડેતક પરથી તમામ વતતઓને ર્દૂર કરો. જો તમે નપ્રન્ટ કરેલા પરીક્ષા
નનર્દેશો અથવા શબ્ર્દસહ શબ્ર્દ સુંગ્રહનો ઉપયોગ કરી રહ્ા હોવ તો સાથે સાથે આ વતતઓને તમરા ડેતક પર રાખો.
જો તમે અનતદરક્ત બેટરી, પીણા અથવા નાતતો લાવ્યા છો તો તેને તમારા ડેતકની નીચેની જમીન પર મૂકો.
જો તમારા ડેતક પર કોઈપણ બેગ કે બેકપેક બચેલી છે તો તેને બુંધ કરો અને પરીક્ષા પૂણથ ન થાય ત્યાું સધી તેને
પરીક્ષા ખુંડમાું બાજએ મકી ર્દો.

જ્યારે બધા નવદ્યાથીઓ તૈયાર હશે ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
જ્યાું સધી હું આજ બાજ જોઈ લઉં અને સનનનશ્ચત કરી લઉં કે તમે બધા તવીકૃત કેલ્ક્યલેટરોનો જ ઉપયોગ કરી રહ્ા છો
ત્યાું સધી શાુંનતથી બેસો.

ત્યાર બાર્દ તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
કૃપા કરીને યાર્દ રાખો કે ક્યારેય પણ તમારાું કેલ્ક્યલેટર બીજાને આપશો નહીં કે તેમની અર્દલાબર્દલી કરશો નહીં. હવે તમારા
કેલ્યલેટરોને તમારા ડેતકની નીચે મૂકી ર્દો. તમને હવે પછીના નવભાગ બાર્દ તેમની જરૂર પડશે.
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1.1

ઉત્તરવહીનું નવતરણ

ઉત્તરવહીનાું નવતરણ પછી તમારા પ્રોક્ટર કહેશે કે:
આ એ ઉત્તરવહીઓ છે જે તમે પરીક્ષામાું તમારા જવાબોને નચનહ્નત કરવા ઉપયોગ કરશો. જો તમે મોટા-ખાના વાળી ઉત્તરવહીનો
ઉયપોગ કરી રહ્ા હોવ તો કૃપા કરીને તમારા જવાબો કઈ રીતે નચનહ્નત કરવા એ અુંગે તમારી ઉત્તરવહીના પાનાું 1 પરના સૂચનો
વાુંચો. તમારા પૃષ્ઠ નુંબરો મારા દ્વારા ઘોનષત પૃષ્ઠ નુંબરોથી નભન્ન હશે, પરુંત ખાનાની સુંખ્યા જે હું ર્દરેકને આપું છું એને સમાન જ
હશે. તમે બબલ્સ ભરવાને બર્દલે X સાથે ચોરસોને નચનહ્નત કરશો. જો તમને કોઈપણ સમયે સલાહની જરૂર હોય તો તમારો હાથ
ઊંચો કરો.
તમારા પ્રોક્ટર માત્ર એક નવકલ્પ, તિીપ્ટ A અથવા B, જે પણ બાર્દમાું આવે છે , તે વાુંચશે.

(A) જો તમામ નવદ્યાથીઓએ પાસે તેમની વ્યનક્તગત માનહતી સાથે ઉત્તરવહીઓ હોય તો તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
ર્દરેક પાસે લેબલ અને/અથવા નપ્રન્ટ થયેલી અને બબલવાળી માનહતી ધરાવતી ઉત્તરવહી હોવી જોઈએ. તમારી ઉત્તરવહી
તમારું સાચું કાયર્દાકીય નામ અને જન્મ તારીખ ર્દશાથવે છે તે સનનનશ્ચત કરીને કૃપા કરીને તપાસો કે તમારી પાસે સાચી
ઉત્તરવહી છે . જો તમારી પાસે ખોટું ઉત્તરવહી હોય અથવા જો તમને લેબલ પર કોઈ ભૂલો ર્દેખાય તો તમારો હાથ ઉંચો કરો.

(B) જો કોઈ નવદ્યાથીઓએ તેમની ઉત્તરવહીમાું વ્યનક્તગત માનહતી ન ભરી હોય તો તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
તમારા માુંના કેટલાક પાસે લેબલ અને/અથવા નપ્રન્ટ થયેલી અને બબલ વાળી માનહતી ધરાવતી ઉત્તરવહી હોઇ શકે છે જે મે
હમણાું જ તમને આપી હતી. જો એવી બાબત હોય તો કૃપા કરીને તમારી ઉત્તરવહી પરની માનહતી સાચી છે તેની ખાતરી
કરીને તપાસો કે તમારી પાસે સાચી ઉત્તરવહી છે . જો તે સાચું હોય તો કૃપા કરીને જ્યાું સધી હું બીજા નવદ્યાથીઓને તેમની
ઉત્તરવહી પર જરૂરી ખાના ભરવા માટે માગથર્દશથન આપું ત્યાું સધી થોડી નમનનટો શાુંનતથી બેસો. જો તમારી ઉત્તરવહી પર
કોઈ માનહતી ખોટી હોય તો તમારો હાથ ઊંચો કરો.

જે નવદ્યાથીઓને, ખાના 1 માટે, તેમની ઉત્તરવહીઓ પર માનહતી પૂણથ કરવાની જરૂર છે તેઓને તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
તમારું કાયર્દાકીય અુંનતમ નામ, પહેલું નામ, અને મધ્ય નામના પ્રથમ અક્ષરો, જો હોય તો, ભરીને શરૂઆત કરો. જો આ
તમારા નામનાું ભાગ હોય તો ખાલી જગ્યાઓ, આડી લીટી, અથવા એપોતરોફી જોડો. ખાનાઓમાું બધું જ કેનપટલમાું
નપ્રન્ટ કરો અને ત્યારબાર્દ સુંબુંનધત બબલ્સ ભરો. ખાતરી કરો પ્રત્યેક નચહ્ન કાળા છે અને બબલ્સને પૂણથ રીતે ભરે છે . જ્યારે
પૂણથ થઈ જાય ત્યારે ઉપર જઓ.

ખાના 2 માટે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
ખાના 2 માટે, જો તમે આ શાળામાું હાજરી આપો છો તો “Yes” (“હા”) માટે બબલ ભરો. જે કોઈ આ શાળામાું
નનયનમતપણે હાજરી આપતા નથી તેમના માટે તેમને જે બબલ લાગ પડે છે તે બબલ ભરવાનું રહેશ.ે જો તમને કોઈ પ્રશ્નો
હોય તો તમારો હાથ ઊંચો કરો.

ખાના 3 અને 4 માટે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
ખાના 3 અને 4 માટે, જો તમે આ શાળામાું હાજરી આપો છો તો અમારી શાળાનું નામ, શહેર, અને રાજ્યને ખાના 3 માું
નપ્રન્ટ કરો; પછી અમારો 6 અુંકોનો શાળા કોડ _______ ખાના 4 માું નપ્રન્ટ કરો અને ભરો. જો તમે આ શાળામાું
નનયનમતપણે હાજરી આપતા નથી તો તમારો હાથ ઊંચો કરો, અને હું તમને ખાના 4 માું ભરવા માટેનો સાચો કોડ આપવા
આવીશ. જ્યારે પૂણથ થઈ જાય ત્યારે ઉપર જઓ.
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જો તમારી શાળા નવદ્યાથીના ID નુંબરનો ઉપયોગ કરી રહી નથી તો તમારા પ્રોક્ટર ખાન 5 છોડી ર્દેશ.ે

જો તમારી શાળા, ખાના 5 માટે, નવદ્યાથી ID નો ઉપયોગ કરી રહી છે , તો તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
ખાના 5 માું, પહેલા કૉલમથી શરૂ કરીને ડાબે સધી તમારા નવદ્યાથી ઓળખ નુંબર માટે બબલ્સને નપ્રન્ટ કરો ને ભરો.
જો તમારા IDમાું અક્ષરો છે તો તેમને શામેલ ન કરો અને ફક્ત જે મની વચ્ચે કોઈ જગ્યા ન હોય તેવા અુંકો ર્દાખલ કરો.
જો તમે તમારો નવદ્યાથી ID નુંબર જાણતા નથી તો તમારો હાથ ઊંચો કરો. જ્યારે પૂણથ થઈ જાય ત્યારે ઉપર જઓ.

ખાના 6 માટે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
ખાના 6માું તમારું વતથમાન ધોરણ તતર ભરો.

ખાના 7 માટે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
ખાન 7 પૂણથ કરો.

ખાના 8 માટે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
તમારી જન્મ તારીખ માટે તમે જે મનહનામાું જન્ર્મયા હતા તે માટે બબલ ભરો. જો મનહનાને માત્ર 1 જ અુંક હોય તો મોટાખાના વાળી ઉત્તરવહીમાું મનહના માટે અુંકોને શૂન્યથી શરૂ કરીને ભરો. ત્યારબાર્દ, જો દર્દવસ 10 કરતાું ઓછો હોય તો તમે
જન્ર્મયા હતા એ દર્દવસ માટે શૂન્યથી શરૂ કરીને 2-અુંકોનો નુંબર લખો. ત્યારબાર્દ વષથનાું અુંનતમ 2 અુંક લખો જે માું તમે
જન્ર્મયા હતા. સુંબુંનધત બબલ્સ ને ભરો અને જ્યારે પૂણથ થઈ જાય ત્યારે ઉપર જઓ.

પરીક્ષા પનતતકા નવતરણ કરતા પૂવે તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
જો તમારી પાસે તમારી ઉત્તરવહીનો પરીક્ષા નસવાયનો ભાગ પૂણથ કરવા માટે અન્ય ખાના હોય તો તમને પરીક્ષા સમાપ્ત
થયા પછી તેને પૂણથ કરવાની તક મળશે.

1.2

પરીક્ષા પનતતકાનું નવતરણ

જ્યારે બધા તૈયાર હશે ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
હવે હું તમને તમારી પરીક્ષા પનતતકાઓ આપવા જઈ રહ્ો છું . જ્યારે તમે તમારી પરીક્ષા પનતતકા મેળવો ત્યારે તેને ખોલશો નહીં.

જ્યારે તમામ નવદ્યાથીઓ પાસે તેઓની પરીક્ષા પનતતકાઓ હશે ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
તમારી પરીક્ષા પનતતકાને પલટો અને પાછળનું પૃષ્ઠ વાુંચો. તેમાું પરીક્ષા નવશે અને તમારા જવાબોને યોગ્ય રીતે કઈ રીતે
નચનહ્નત કરવા એ નવશે મહત્વની માનહતી છે .
હમણાું તમે જે વાુંચ્ય એનાું નવષે તમને કોઈ પ્રશ્ન છે ?

જ્યારે બધા તૈયાર હશે ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
પરીક્ષા પનતતકાની પાછળની બાજ, તમારું નામ, આ શાળાનો કોડ અને નામ, અને આ ખુંડના પરીક્ષણ ખુંડનો કોડ અથવા
નામ, જે મેં તમને પોતટ કયું છે , તેમણે તપષ્ટ રીતે નપ્રન્ટ કરો.
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જે નવદ્યાથીઓ flash drive (ફ્લેશ ડ્રાઈવ)નો ઉપયોગ કરી રહ્ા હોય તેમના માટે તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
જો તમે flash drive (ફ્લેશ ડ્રાઈવ) ફોમેટનો ઉપયોગ કરી રહ્ા છો તો તમારે એ ખાતરી કરવાની જરૂર છે કે આ માનહતી
પણ તમારા flash drive (ફ્લેશ ડ્રાઈવ) પેકેચજું ગ પર છે .

આ પ્રમાણે કહીને તમારા પ્રોક્ટર જવાબો લખવા માટે વધારાની સૂચનાઓ આપશે:
તમારી ઉત્તરવહીનું ગણાુંકન થઈ શકે તે માટે તમારા જવાબોને નચનહ્નત કરવા માટે તમે નનર્દેશોને અનસરો તે મહત્વન છે .
તે સાચા છે તેની ખાતરી કરવા માટે હું મહત્વના મદ્દાઓ પર ભાર મૂકવા જઈ રહ્ો છું . કૃપા કરીને તેને કાળજીપૂવથક સાુંભળો.
•

•

•
•
•
•
•

1.3

ઉત્તરવહી પર તમામ જવાબો નચનહ્નત કરો. તમે કાચા કામ માટે તમારી પરીક્ષા પનતતકાનો ઉપયોગ કરી શકો છો,
પરુંત જો તમને પરીક્ષા પનતતકામાું નચનહ્નત કરવા પરવાનગી મળી નથી તો માત્ર તમારી ઉત્તરવહી પર નચનહ્નત
કરેલા જવાબો જ ગણાુંકન માટે ગણતરીમાું લેવામાું આવશે.
જો તમને પરીક્ષા પનતતકામાું તમારો જવાબ નોંધવા માટે મુંજૂરી મળી છે તો તમારી પરીક્ષા પનતતકામાું પસુંર્દ કરેલ
જવાબના અક્ષરને કુંડાળું કરો. ર્દરેક પ્રશ્ન માટે ફક્ત 1 જવાબ કુંડાળું કરો. જો તમે જવાબ માટે તમારો નવચાર
બર્દલ્યો હોય તો હોઈ શકે એટલું પૂણથપણે ભૂુંસી નાખો. જો તમને આ સનવધા માટે મુંજૂરી નથી તો તમારા
જવાબોને ઉત્તરવહી પર નોંધવાની ખાતરી કરી લો.
સમય પૂણથ થયા પછી તમે પરીક્ષા પનતતકામાુંથી ઉત્તરવહીમાું જવાબની કોપી અથવા બબલ્સ ભરવાનું કામ કરી
શકશો નહીં.
ખાતરી કરો કે તમે નબર 2 પેનન્સલનો ઉપયોગ કરો છો. પેન, રુંગીન પેનન્સલ, અથવા યાુંનત્રક પેનન્સલનો ઉપયોગ
ન કરો.
ર્દરેક પ્રશ્ન માટે 1 જવાબ નચનહ્નત કરો અને ઉત્તરવહી પર બબલ્સને ઘાટા અને સુંપૂણથ રીતે ભરો.
તમારા જવાબો નસવાય ઉત્તરવહીમાું કોઈ નચહ્નો કરશો નહીં. તમારી ઉત્તરવહી પરના વધારાના નચહ્નો તમારા
ગણાુંકનમાું અવરોધ પહોંચાડશે.
જો તમે ભૂસો છો તો તે પૂણથપણે ભૂુંસો. અધરું ભૂસાયેલું આશય સાથે આપેલા જવાબ તરીકે ગણાુંદકત થઈ શકે છે .

પ્રમાણપત્ર નનવેર્દન પૂણથ કરવું

તમામ નવદ્યાથોઓને તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
હવે કૃપા કરીને તમારી ઉત્તરવહીની પાછળની બાજએ Certification Statement (પ્રમાણપત્ર નનવેર્દન) જઓ.
નનવેર્દનમાું સહી કરીને, તમે કોઈપણ માધ્યમ દ્વારા, ઇમેઇલ, ટેક્તટ સુંર્દેશાઓ, ઇન્ટરનેટ પોત્સ અથવા ઇન્ટરનેટના અન્ય
ઉપયોગ સનહત પરુંત તેનાથી મયાથદર્દત ન હોય તેવી કોઈપણ પરીક્ષા સામગ્રીને કોઈ સાથે શેર ન કરવા માટે સહમત થાવ છો.
આમ કરવાથી તમારું ગણાુંકન રર્દ થઈ શકે છે અથવા અન્ય સુંભનવત મુંજૂરી મળી શકે છે . આ શરતો PSAT 8/9
Student Guide માું જણાવવામાું આવેલી છે .
તમારી ઉત્તરવહી પર નનવેર્દન અને માનહતી વાુંચો, પછી તમારા સુંપૂણથ નામ પર સહી કરો કેમ કે તમે સત્તાવાર ર્દતતાવેજ પર
છો. તમારી સહી નીચે તમારું નામ નપ્રન્ટ કરો અને આજની તારીખ ર્દાખલ કરો.
તમે જ્યારે પૂણથ કરી લો ત્યારે તમારી પેનન્સલ નીચે મૂકી ર્દો.
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1.4

પરીક્ષા પનતતકાની માનહતી પૂણથ કરવી

ખાના A અને B માટે, Form Code (ફોમથ કોડ) અને Test ID (ટેતટ આઇડી) માટે, તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
ખાના A ane B માટે તમારી ઉત્તરવહીના પાછળના ભાગે જઓ. જે નાથી તમે પરીક્ષા આપી રહ્ા છો તે ટેતટ ફોમેટની
પાછળની બાજએ Form Code (ફોમથ કોડ) અને Test ID (ટેતટ આઇડી) શોધો- જે મ કે, તમારી પરીક્ષા પનતતકા,
વાચકની નતિપ્ટ (તમારા વાચકને પૂરી પાડવામાું આવેલ), બ્રેઇલ પતતક, અથવા flash drive (ફ્લેશ ડ્રાઈવ) પેકેચજું ગ.
Form Code (ફોમથ કોડ) અને Test ID (ટેતટ આઇડી) ને એવી જ રીતે કોપી કરો જે વી રીતે તે ખાના A અને Bમાું
તમારી પરીક્ષાની ઉત્તરવહી પર ર્દેખાય છે અને યોગ્ય બબલ્સ ભરો. કૃપા કરીને તમે પૂણથ કરી લો ત્યારે ઉપર જઓ.

ખાનું C ત્યારે જ ભરવું જોઈએ જ્યારે તમારી પરીક્ષા પસ્તતકાઓના મખ્ય પૃષ્ઠની ઉપરની તરફ જમણી બાજએ અનક્રમ
સુંખ્યા લખેલી હોય. જો તમારી પરીક્ષા પસ્તતકાઓ અનક્રમ સુંખ્યાઓ ન ધરાવતી હોય તો તમારા પ્રોક્ટર આગામી ફકરાને
તકીપ કરશે.
એનપ્રલ પરીક્ષા માટે, ખાના C માટે, તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
તમારી પરીક્ષા પનતતકાનું મખપૃષ્ઠ અથવા અન્ય પરીક્ષા ફોમેટ જઓ. ઉપરની તરફ જમણી બાજએ “Test Book Serial
Number” (“પરીક્ષા પનતતકા અનિમ નુંબર”) તરીકે લેબલ કરવામાું આવેલ જગ્યાએ નુંબર શોધો. તમારી ઉત્તરવહીમાું
તમારા નસદરયલ નુંબરને ખાના C માું ર્દાખલ કરો અને સુંબુંનધત બબલ્સ ભરો.

તમારા પ્રોક્ટર આ પ્રમાણે કહીને નવદ્યાથીઓએ જે કોડ ર્દાખલ કયાથ છે તે તેમની પાસે ચેક કરાવશે:
તમારું ગણાુંકન પ્રાપ્ત કરવા થતી મશ્કેલીઓ ર્દૂર કરવા માટે Form Code (ફોમથ કોડ) અને Test ID (ટેતટ આઇડી)
ખાનાઓને તમે ર્દાખલ કરેલ માનહતી સાચી છે તે સનનનશ્ચત કરવા તપાસો.

જો તમારી પરીક્ષા પસ્તતકાઓ અનક્રમ સુંખ્યાઓ ન ધરાવતી હોય તો તમારા પ્રોક્ટર આગામી ફકરાને તકીપ કરશે.
એનપ્રલ પરીક્ષા માટે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
કૃપા કરીને એ પણ તપાસી લો કે Test Book Serial Number (પરીક્ષા પનતતકા અનિમ નુંબર) ખાન સાચી રીતે
ભરવામાું આવેલું છે .

જો તમારી શાળા ખાના D માટે, પરીક્ષા કોડનો ઉપયોગ કરે છે તો તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
ખાના Dમાું મેં તમને પોતટ કરેલ છે તે પરીક્ષા ખુંડનો કોડ લખો, પછી બબલ્સ ભરો.

જો તમારી શાળા, ખાના E માટે વૈકનલ્પક કોડ્સનો ઉપયોગ કરે છે તો તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
ખાના E માટે જે મને ર્દરેક કોડ આપવામાું આવેલ છે તે નવદ્યાથીઓના નામ હું મોટેથી વાુંચીશ. જ્યારે તમે તમારું નામ
સાુંભળો ત્યારે મેં તમારા ગ્રપ માટે જાહેર કરેલ કોડ ર્દાખલ કરો. મેં તમને ક્યો કોડ આપ્યો એનું તમે મને પનરાવતથન કરાવવા
ઇચ્છતા હો તો તમારો હાથ ઊંચો કરો. જો તમે આ શાળામાું હાજરી આપતા નથી તો ખાન E કોરું છોડી ર્દો.

જ્યારે બધા તૈયાર હશે ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
હું થોડા આખરી મદ્દાઓ વાુંચી લઉં પછી થોડી નમનનટમાું તમે પરીક્ષા શરૂ કરશો.
પરીક્ષા ર્દરનમયાન તમારી ઉત્તરવહી અને પરીક્ષા પનતતકાને તમારા ડેતક પર સમતલ રીતે મકો. જો તમને તમારી ઉત્તરવહી
અથવા પરીક્ષા પનતતકા , જે મ કે ગમ થયેલ પૃષ્ઠ, સાથે કુંઇક ખોટું લાગે છે તો તે સમયે તમારો હાથ ઊંચો કરો. તમારી પ્રગનત
તપાસવા માટે હું પરીક્ષા ખુંડની આસ-પાસ આુંટો મારીશ.
PSAT 8/9 માટે તમે એક સમયે માત્ર એક જ નવભાગ પર કામ કરી શકો છો. જ્યાું સધી કહેવામા ન આવે ત્યાું સધી તમને
આગળના નવભાગ પર જવાની મુંજૂરી નથી. તમે જે નાથી ટેવાયેલા હતા તેનાથી આ અલગ હોઈ શકે, તેથી જો તમે હાલનો
નવભાગ પૂણથ કરી લો તો પણ અન્ય નવભાગ પર આગળ ન જાઓ કે પાછળ ન જઓ.
ક્યારેય ઉત્તરવહીઓ અને પરીક્ષા પનતતકાઓ પરીક્ષા ખુંડમાુંથી બહાર ન લઈ જવી ફરનજયાત છે .
જો તમને પરીક્ષાની પ્રદિયા નવષે કોઈપણ પ્રશ્ન હોય તો કૃપા કરીને અત્યારે જ મને પૂછો. હું પરીક્ષા માટે ફાળવેલ સમય
ર્દરનમયાન પ્રશ્નોના જવાબ આપવા માટે સક્ષમ હોઈશ નહીં.
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1.5

મખ્ય પૃષ્ઠ નનર્દેશો
નીચે આપેલ તમારી પરીક્ષા પનતતકાનાું મખપૃષ્ઠનું ભાષાુંતર છે .

મહત્ત્વપૂણથ દરમાઇન્ડરો
1

2

નું. 2 પેનન્સલ પરીક્ષા માટે આવશ્યક છે . યાુંનત્રક પેનન્સલ
અથવા પેન નો ઉપયોગ કરશો નહીં.

કોઈપણ સાથે પરીક્ષા પ્રશ્નો અથવા જવાબો વહેંચવા એ અમારા નનયમો
અને શરતોનું ઉલ્લુંઘન છે . જો તમે અમારી શરતો અને નીનત નનયમોનું
ઉલ્લુંઘન કરશો તો અમે તમારું ગણાુંકન રર્દ કરી શકીએ છીએ અને તમને
ભનવષ્યની પરીક્ષાઑ આપવાથી અટકાવી શકીએ છીએ.

આ પરીક્ષા પનતતકા ખુંડમાુંથી બહાર ન લઈ જવી ફરનજયાત છે . આ પરીક્ષા પનતતકાનાું કોઈપણ ભાગનું અનનધકૃત પનર્નથમાથણ
અથવા ઉપયોગ પ્રનતબુંનધત છે .
© 2020 College Board. College Board અને એકોનથ લોગો એ College Boardના નોંધાયેલા રેડમાક્સથ છે . PSAT
એ College Boardની માનલકીનો રેડમાકથ છે .
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1.6

અુંનતમ પૃષ્ઠ નનર્દેશો
નીચે આપેલ તમારી પરીક્ષા પનતતકાનાું અુંનતમ પૃષ્ઠનું ભાષાુંતર છે . જ્યારે સૂચના અપાય, ત્યારે પરીક્ષા પનતતકામાું અથવા
ઉત્તરવહીમાું લખવાનું રહેશે, આ ર્દતતાવેજમાું નહીં.

PSAT 8/9
સામાન્ય નનર્દેશો
▪
▪

તમે એક સમયે માત્ર એક નવભાગ પર જ કામ કરી શકો છો.
નનધાથદરત સમય પૂવે જો તમે નવભાગ પૂણથ કરી લો તો તે નવભાગનું તમારું
કામ ચકાશો. તમે બીજા કોઈ નવભાગ તરફ જઈ શકો નહીં.

જવાબો નચનહ્નત કરવા
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

_મહત્વન_ું
તમારી પરીક્ષા પસ્તતકા માટે નીચેના કોડ
સ્વસ્િષ્ટ છે . તમારી ઉત્તરવહીમાું ખાના A
અને B માું તેમની કોપી કરો અને દિાાવ્ યા
પ્રમાણે સુંબસ્ું િત બબલ્સ યોગ્ય રીતે ભરો.

તમારી ઉત્તરવહી યોગ્ય રીતે નચનહ્નત કરવામાું સચેત રહો.

તમારે નું. 2 પેનન્સલનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે .
પ્રત્યેક પ્રશ્ન માટે માત્ર એક જવાબ પર ધ્યાનથી નચહ્ન કરો.
નનનશ્ચત કરો કે તમે બબલ ઘાટા કાળા રુંગે અને પૂણથપણે પૂરો છો.
તમારી ઉત્તરવહી પર કોઈપણ આમ-તેમ નચહ્નો ન કરો.
જો તમે ભૂસો છો તો તે પૂણથપણે ભૂુંસો. અધરું ભૂસાયેલું આશય સાથે
આપેલા જવાબ તરીકે ગણાુંદકત થઈ શકે છે .
પ્રશ્ન સુંખ્યા સાથે સુંબુંનધત જવાબનાું ખાલી તથાન નો જ ઉપયોગ કરો.

તમારી પરીક્ષા પનતતકાનો ઉપયોગ કરવો
▪
▪
▪

તમે કાચા કામ માટે પરીક્ષા પનતતકાનો ઉપયોગ કરી શકો છો, પરુંત તમને
તમારી પરીક્ષા પનતતકમાું લખેલ કોઈપણ વતત માટે િેદડટ મળશે નહીં.
સમય પૂણથ થયા પછી તમે પરીક્ષા પનતતકામાુંથી ઉત્તરવહીમાું જવાબની
કોપી અથવા બબલ્સ ભરવાનું કામ કરી શકશો નહીં.
તમે આ પનતતકમાુંથી કોઈપણ પૃષ્ઠ કે પૃષ્ઠનાું ભાગને વાળી અથવા હટાવી
શકો નહીં, અથવા પરીક્ષાખુંડથી પનતતકા કે ઉત્તરવહી લઈ જઈ શકો નહીં.

ગણાુંકન
▪
▪

પ્રત્યેક સાચા જવાબ માટે તમને એક પોઈન્ટ મળશે.
તમે ખોટા જવાબ માટે પોઈન્્સ ખોતા નથી; તેથી તમને સાચા જવાબ
નવશે ખાતરી ન હોય તો પણ તમારે પ્રત્યેક પ્રશ્નનો જવાબ આપવાનો
પ્રયાસ કરવો જોઈએ.

આ પરીક્ષા માટે ફકરા માું નવચારો આપેલા છે , જે માુંથી કેટલાક પ્રકાનશત સામગ્રીમાુંથી આત્મસાત્ કરેલ અથવા તવીકાર કરેલ છે , તે College Board નાું મતનું
પ્રનતનનનધત્વ કરતા હોય તે આવશ્યક નથી.

જ્યાું સધી પ્રોક્ટર ન કહે ત્યાું સધી આ પનતતકાને ખોલશો નહીં.
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2

નવભાગ 1: વાુંચન પરીક્ષા
નવભાગ 1 માટે પ્રમાણભૂત સમય 55 નમનનટ છે , જે માું 5 નમનનટનો નવરામ નવભાગનાું અુંતે છે . જો તમે મુંજૂરી પ્રાપ્ત
સનવધા સાથે પરીક્ષા આપી રહ્ા છો તો તમારો સમય અને નવરામ નભન્ન હોઈ શકે છે . કૃપા કરીને તમારા પ્રોક્ટર દ્વારા થતી
ઘોષણાઓ ધ્યાનથી સાુંભળો. પરીક્ષા પનતતકાનાું નનર્દેશોનું ભાષાુંતર ભાષાુંતદરત કરીને બોલાયેલ નનર્દેશો બાર્દ ર્દેખાય છે .

જ્યારે બધા તૈયાર હશે ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
આપણે નવભાગ 1, વાુંચવાની પરીક્ષાથી પરીક્ષા શર કરીશું. આપણે એક વાર શરૂ કરીએ પછી, નવભાગ 1 પર કામ કરવા માટે
તમારી પાસે 55 નમનનટ હશે. આ નવભાગનાું પૂણથ થયા પછી આપણે 5-નમનનટનો નવરામ લઈશું. હું શરૂ કરવાનો અને પૂરું
કરવાનો સમય પોતટ કરીશ, અને જ્યારે આપણે નવભાગમાું અડધે સધી પહોંચી જઈએ અને જ્યારે 5 નમનનટ બાકી હશે
ત્યારે હું તમને જણાવીશ.
કૃપા કરીને પૃષ્ઠ 3 પર તમારી ઉત્તરવહીના નવભાગ 1 પર જાઓ. હું તમને કહું નહીં ત્યાું સધી કામ ચાલ કરશો નહીં. તમારી
ઉત્તરવહી અને પરીક્ષા પનતતકાને તમારા ડેતક પર સમતલ રીતે રાખો. પૃષ્ઠોને પાછળની તરફ વાળશો નહીં. ઉત્તરવહીમાું
નવભાગ 1માું તમારા ઉત્તરોને નચનહ્નત કરવા માટે ખાતરી કરી લો કે તમારા ઉત્તરો ર્દરેક િમાુંદકત પ્રશ્ન માટે સાચી
જગ્યાઓએ છે . જો તમે તેના પર ફરી પરત આવવા માટે પ્રશ્નને છોડી ર્દો છો તો ખાતરી કરો કે તમે ઉત્તરવહીમાું તે લીટી
કોરી છોડો છો. જો તમે તમારો જવાબ બર્દલો છો તો જે ટલું બને તેટલું પૂણથપણે ભસી નાુંખો.
હું સમય પૂણથ થયાનું કહું તે પહેલા જો તમે પૂણથ કરી નાુંખો છો તો તમે આ નવભાગમાું તમારું કાયથ તપાસી શકો છો, પરુંત તમે
કોઈ અન્ય નવભાગમાું જઈ શકો નહીં. તમે ખોટા જવાબો માટે પોઇં્સ ગમાવશો નહીં, તેથી તમને ભલે સાચા જવાબની
તપષ્ટતા ન હોય તો પણ તમે ર્દરેક પ્રશ્નનો જવાબ આપો.
હવે, કૃપા કરીને તમારી પરીક્ષા પનતતકામાું નવભાગ 1 ખોલો. નનર્દેશો વાુંચો, અને કાયથ શર કરો. અનભનુંર્દન, ર્દરેકને. હવે
સમય આરુંભ થાય છે .

30 નમનનટ પછી તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
નવભાગ 1 માું તમારી પાસે 25 નમનનટ બાકી છે .

50 નમનનટ પછી તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
નવભાગ 1 માું તમારી પાસે 5 નમનનટ બાકી છે .

બરાબર 55 નમનનટ પછી તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
કૃપા કરીને કામ બુંધ કરો અને તમારી પેનન્સલ નીચે મકો.
નવરામ પછી જલ્ર્દીથી તમને તમારું તથળ શોધવામાું મર્દર્દ મળે તે માટે, જ્યાું તમે કામ કરવાનું બુંધ કયું હતું ત્યાું તમારી પરીક્ષા
પનતતકામાું પાનાની ટોચ પર તમારી ઉત્તરવહી મૂકો. તમારી પરીક્ષા પનતતકાને બુંધ કરીને તમારા ડેતક પર તેને છોડી ર્દો.

નવરામ માટે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
આપણે હળવા થવા માટે 5 નમનનટના નવરામ માટે હવે રોકાઈશું. નવરામ ર્દરનમયાન પરીક્ષાના પ્રશ્નોની ચચાથ કરશો નહીં
અથવા પરવાનગી નવના પરીક્ષા ખુંડ છોડશો નહીં.
તમે પરીક્ષા ર્દરનમયાન આ નવરામ અથવા કોઈપણ અન્ય નવરામ પર ફોન અથવા કોઈપણ અન્ય ઇલેક્રોનનક ઉપકરણનો
એક્સેસ અથવા તેમનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. પરીક્ષા પૂણથ થાય ત્યાું સધી તમામ ફોન અને અન્ય ઉપકરણો બુંધ રાખવા
અને તેમને ર્દૂર રાખવા આવશ્યક છે .
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જો હું તમને પરીક્ષા ખુંડ છોડવાની મુંજૂરી આપું છું તો આ નનયમોનું પાલન કરો:
•
•
•

માત્ર નનધાથદરત કરેલા તથાનો, અડધે માગે, અથવા નવરામખુંડમાું જ જાઓ.
કૃપા કરીને અન્ય ખુંડોમાું કાયથ કરી રહેલા નવદ્યાથીઓ માટે ગુંભીર રહો અને અડધે પહોંચીને વાત ન કરો.
જો તમે નાતતો લાવ્યા છો તો પૂવથનનધાથદરત તથાનમાું બેસીને જ કરી શકો છો.

બરાબર 5 નમનનટમાું આપણે ફરીથી પરીક્ષા આરુંભ કરીશું.

2.1

નવભાગ 1 પરીક્ષા પનતતકા નનર્દેશો
નીચે આપેલ એ તમારી પરીક્ષા પનતતકાના નવભાગ 1ની શરૂઆતમાું જોવા મળતા નનર્દેશોનું ભાષાુંતર છે .

55 નમનનટ, 42 પ્રશ્નો (પ્રમાણભૂત સમય)
આ નવભાગના પ્રશ્નોના જવાબ માટે તમારા ઉત્તરવહીના નવભાગ 1 તરફ જાઓ.
નનર્દેશો
નીચે આપેલા પ્રત્યેક ફકરા અથવા ફકરાની જોડી દ્વારા ઘણા બધા પ્રશ્નો અનસરવામાું આવે છે . પ્રત્યેક ફકરા અથવા જોડીને વાુંચ્યા
પછી, ફકરા અથવા આનષુંગીક આકૃનતઓ (જે વી કે ટેબલ અથવા ગ્રાફ) માું જે કહેવામા આવેલું છે અથવા ગર્ભથત છે તેના આધારે ર્દરેક
પ્રશ્નના સવથશ્રેષ્ઠ જવાબની પસુંર્દગી કરો.

2.2

નવભાગો વચ્ચે નવરામ

નવરામનાું અુંતે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
કૃપા કરીને તમારું તથાન ગ્રહણ કરો. જ્યાું સધી હું તમને ન કહું ત્યાું સધી પરીક્ષા પનતતકાને ખોલશો નહીં.
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નવભાગ 2: લેખન અને ભાષા પરીક્ષા
નવભાગ 2 માટે પ્રમાણભૂત સમય 30 નમનનટ છે . જો તમે મુંજૂરી પ્રાપ્ત સનવધા સાથે પરીક્ષા આપી રહ્ા છો તો તમારો
સમય અને નવરામ નભન્ન હોઈ શકે છે . કૃપા કરીને તમારા પ્રોક્ટર દ્વારા થતી ઘોષણાઓ ધ્યાનથી સાુંભળો. પરીક્ષા પનતતકાનાું
નનર્દેશોનું ભાષાુંતર ભાષાુંતદરત કરીને બોલાયેલ નનર્દેશો બાર્દ ર્દેખાય છે .

જ્યારે બધા તૈયાર હશે ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
આપણે હવે નવભાગ 2 તરફ જઈશ,ું લેનખત અને ભાષાકીય પરીક્ષા. આપણે એક વાર શરૂ કરીએ પછી, નવભાગ 2 પર કામ
કરવા માટે તમારી પાસે 30 નમનનટ હશે. હું શરૂ કરવાનો અને પૂરું કરવાનો સમય પોતટ કરીશ, અને જ્યારે આપણે
નવભાગમાું અડધે સધી પહોંચી જઈએ અને જ્યારે 5 નમનનટ બાકી હશે ત્યારે હું તમને જણાવીશ.
તમારી ઉત્તરવહી લઈ લો અને તમારી ઉત્તરવહી પર નવભાગ 2 જઓ. હું તમને કહું નહીં ત્યાું સધી કામ ચાલ કરશો નહીં.
તમારી ઉત્તરવહી અને પરીક્ષા પનતતકાને તમારા ડેતક પર સમતલ રીતે રાખો. પૃષ્ઠોને પાછળની તરફ વાળશો નહીં.
ઉત્તરવહીમાું નવભાગ 2માું તમારા ઉત્તરોને નચનહ્નત કરવા માટે ખાતરી કરી લો કે તમારા ઉત્તરો ર્દરેક િમાુંદકત પ્રશ્ન માટે
સાચી જગ્યાઓએ છે .
હું સમય પૂણથ થયાનું કહું તે પહેલા જો તમે પૂણથ કરી નાુંખો છો તો તમે આ નવભાગમાું તમારું કાયથ તપાસી શકો છો, પરુંત તમે
કોઈ અન્ય નવભાગમાું જઈ શકો નહીં.
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હવે, કૃપા કરીને તમારી પરીક્ષા પનતતકામાું નવભાગ 2 ખોલો. નનર્દેશો વાુંચો, અને કાયથ શર કરો. હવે સમય આરુંભ થાય છે .

15 નમનનટ પછી તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
નવભાગ 2 માું તમારી પાસે 15 નમનનટ બાકી છે .

25 નમનનટ પછી તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
નવભાગ 2 માું તમારી પાસે 5 નમનનટ બાકી છે .

બરાબર 30 નમનનટ પછી તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
કૃપા કરીને કામ બુંધ કરો અને તમારી પેનન્સલ નીચે મકો.
નવરામ પછી જલ્ર્દીથી તમને તમારું તથળ શોધવામાું મર્દર્દ મળે તે માટે, જ્યાું તમે કામ કરવાનું બુંધ કયું હતું ત્યાું તમારી પરીક્ષા
પનતતકામાું પાનાની ટોચ પર તમારી ઉત્તરવહી મૂકો. તમારી પરીક્ષા પનતતકાને બુંધ કરીને તમારા ડેતક પર તેને છોડી ર્દો.

3.1

નવભાગ 2 પરીક્ષા પનતતકા નનર્દેશો
નીચે આપેલ એ તમારી પરીક્ષા પનતતકાના નવભાગ 2ની શરૂઆતમાું જોવા મળતા નનર્દેશોનું ભાષાુંતર છે .

30 નમનનટ, 40 પ્રશ્નો (પ્રમાણભૂત સમય)
આ નવભાગના પ્રશ્નોના જવાબ માટે તમારા ઉત્તરવહીના નવભાગ 2 તરફ જાઓ.
નનર્દેશો
નીચે આપેલો પ્રત્યેક ફકરો અનેક પ્રશ્નો સાથે જોડાયેલો છે . કેટલાક પ્રશ્નો માટે, નવચારોની અનભવ્યનક્તને સધારવા માટે તમે કેવી રીતે
ફકરામાું સધારો કરી શકાય તે ધ્યાનમાું લેશો. અન્ય પ્રશ્નો માટે તમે ફકરામાું વાક્યના માળખા, વપરાશ, અથવા નવરામનચહ્નોમાું ભૂલો
સધારવા માટે કેવી રીતે ફેરફાર કરી શકાય તે ધ્યાને લેશો. એક ફકરો અથવા પ્રશ્ન એક અથવા વધ આકૃનત (જે મ કે ટેબલ અથવા ગ્રાફ)
ધરાવી શકે છે કે જે ને તમે સધારતી અથવા તેમાું ફેરફાર કરતી વખતે ધ્યાને લેશો.
અમક પ્રશ્નો તમને ફકરાની નીચે લીટી કરેલા ભાગ તરફ ર્દોરશે. અન્ય પ્રશ્નો તમને ફકરાના તથળ તરફ ર્દોરશે અથવા તમને સુંપૂણથ ફકરા
નવશે નવચારવા માટે પૂછશે.
પ્રત્યેક ફકરાને વાુંચ્યા પછી ફકરામાું લખવાની ગણવત્તાને યોગ્ય રીતે વધારે અથવા જે પ્રમાણભૂત લેનખત અુંગ્રેજીનાું નનયમોએ અનરૂપ
બનાવે તેવા ર્દરેક પ્રશ્નનો જવાબ પસુંર્દ કરો. ઘણા બધા પ્રશ્નો માું “NO CHANGE” ("કોઈ પદરવતથન નહીં") નવકલ્પ સમાનવષ્ટ છે .
જો સુંબુંનધત ફકરાનો કોઈ ભાગ જે મનો તેમ જ યોગ્ય છે એમ તમે નવચારો છો તો તે નવકલ્પની પસુંર્દગી કરો.
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નવભાગ 3: ગનણત પરીક્ષા - કેલ્ક્યલેટર નહીં
નવભાગ 3 માટે પ્રમાણભૂત સમય 20 નમનનટ છે , જે માું 5 નમનનટનો નવરામ નવભાગનાું અુંતે છે . જો તમે મુંજૂરી પ્રાપ્ત
સનવધા સાથે પરીક્ષા આપી રહ્ા છો તો તમારો સમય અને નવરામ નભન્ન હોઈ શકે છે . કૃપા કરીને તમારા પ્રોક્ટર દ્વારા થતી
ઘોષણાઓ ધ્યાનથી સાુંભળો. પરીક્ષા પનતતકાનાું નનર્દેશોનું ભાષાુંતર ભાષાુંતદરત કરીને બોલાયેલ નનર્દેશો બાર્દ ર્દેખાય છે .
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જ્યારે બધા તૈયાર હશે ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
આપણે હવે નવભાગ 3 પર જઈશ,ું કેલ્યલેટર નવના ગનણત પરીક્ષા. આપણે એક વાર શરૂ કરીએ પછી, નવભાગ 3 પર કામ
કરવા માટે તમારી પાસે 20 નમનનટ હશે. આ નવભાગનાું પૂણથ થયા પછી આપણે 5-નમનનટનો નવરામ લઈશું. હું શરૂ કરવાનો
અને પૂરું કરવાનો સમય પોતટ કરીશ, અને જ્યારે આપણે નવભાગમાું અડધે સધી પહોંચી જઈએ અને જ્યારે 5 નમનનટ બાકી
હશે ત્યારે હું તમને જણાવીશ.
તમારી ઉત્તરવહી લઈ લો અને તમારી ઉત્તરવહી પર નવભાગ 3 જઓ. હું તમને કહું નહીં ત્યાું સધી કામ ચાલ કરશો નહીં.
તમારી ઉત્તરવહી અને પરીક્ષા પનતતકાને તમારા ડેતક પર સમતલ રીતે રાખો. પૃષ્ઠોને પાછળની તરફ વાળશો નહીં.
ઉત્તરવહીમાું નવભાગ 3માું તમારા ઉત્તરોને નચનહ્નત કરવા માટે ખાતરી કરી લો કે તમારા ઉત્તરો ર્દરેક િમાુંદકત પ્રશ્ન માટે
સાચી જગ્યાઓએ છે .
મોટાભાગના પ્રશ્નો બહનવધ નવકલ્પના છે પરુંત છે લ્લા કેટલાક પ્રશ્નો "Student-Produced Responses” (“નવદ્યાથી
દ્વારા-ઉપાર્જથ ત જબાવો”) છે . આ પ્રશ્નોનાું તમારા જવાબો ર્દાખલ કરવા માટે નનર્દેશો તમારી પરીક્ષા પનતતકામાું છે . કેટલાક
જવાબો તમામ 4 તપેસનો ઉપયોગ નથી કરતાું તેમ છતાું તમારા જવાબોની નોંધ કરવા માટે તમારે 4 તપેસ કરતાું વધારે
તપેસની જરૂર ક્યારેય પડશે નહીં. જો તમને તમારી પરીક્ષા પનતતકામાું તમારા જવાબો નોંધવા માટે પરવાનગી ન હોય તો
ખાતરી કરી લો કે તમે તમારા જવાબો તપષ્ટ રીતે નચનહ્નત કરો છો (ર્દાખલા તરીકે, તમારા અુંનતમ જવાબ પર કુંડાળું કરો).
આ ભાગ ગનણતની પરીક્ષા હોવા છતાું જો તમને 4-ફુંક્શન કેલ્યકેટરને એક સનવધા તરીકે ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી ન
મળી હોય તો તમને કેલ્ક્યલેટરનો ઉપયોગ કરવા માટે પરવાનગી નથી. નનહતર, કૃપા કરીને તમારું કેલ્ક્યલેચર તમારા ડેતકની
નીચે રાખો.
હું સમય પૂણથ થયાનું કહું તે પહેલા જો તમે પૂણથ કરી નાુંખો છો તો તમે આ નવભાગમાું તમારું કાયથ તપાસી શકો છો, પરુંત તમે
કોઈ અન્ય નવભાગમાું જઈ શકો નહીં.
હવે, કૃપા કરીને તમારી પરીક્ષા પનતતકામાું નવભાગ 3 ખોલો. નનર્દેશો વાુંચો, અને કાયથ શર કરો. હવે સમય આરુંભ થાય છે .

10 નમનનટ પછી તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
નવભાગ 3 માું તમારી પાસે 10 નમનનટ બાકી છે .

15 નમનનટ પછી તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
નવભાગ 3 માું તમારી પાસે 5 નમનનટ બાકી છે .

બરાબર 20 નમનનટ પછી તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
કૃપા કરીને કામ બુંધ કરો અને તમારી પેનન્સલ નીચે મકો.
નવરામ પછી જલ્ર્દીથી તમને તમારું તથળ શોધવામાું મર્દર્દ મળે તે માટે, જ્યાું તમે કામ કરવાનું બુંધ કયું હતું ત્યાું તમારી પરીક્ષા
પનતતકામાું પાનાની ટોચ પર તમારી ઉત્તરવહી મૂકો. તમારી પરીક્ષા પનતતકાને બુંધ કરીને તમારા ડેતક પર તેને છોડી ર્દો.

નવરામ માટે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
આપણે હળવા થવા માટે 5 નમનનટના નવરામ માટે હવે રોકાઈશું. નવરામ ર્દરનમયાન પરીક્ષાના પ્રશ્નોની ચચાથ કરશો નહીં
અથવા પરવાનગી નવના પરીક્ષા ખુંડ છોડશો નહીં.
બરાબર 5 નમનનટમાું આપણે ફરીથી પરીક્ષા આરુંભ કરીશું.
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4.1

નવભાગ 3 પરીક્ષા પનતતકા નનર્દેશો
નીચે આપેલ એ તમારી પરીક્ષા પનતતકાના નવભાગ 3ની શરૂઆતમાું જોવા મળતા નનર્દેશોનું ભાષાુંતર છે .

20 નમનનટ, 13 પ્રશ્નો (પ્રમાણભૂત સમય)
આ નવભાગના પ્રશ્નોના જવાબ માટે તમારા ઉત્તરવહીના નવભાગ 3 તરફ જાઓ.
નનર્દેશો
પ્રશ્નો 1-10 માટે, તમામ પ્રશ્નોના જવાબ શોધો, આપલે નવકલ્પોમાુંથી શ્રેષ્ઠતમ જવાબની પસુંર્દગી કરો અને તમારી ઉત્તરવહીમાું
સુંબુંનધત બબલ ભરો. પ્રશ્નો 11-13 માટે, પ્રશ્નનો જવાબ શોધો અને તમારો જવાબ ઉત્તરવહી પર ગ્રીડમાું ર્દાખલ કરો. કૃપા કરીને
પ્રશ્ન 11 પહેલા કેવી રીતે તમારા જવાબો નગ્રડમાું ર્દાખલ કરવા તેના માટે નનર્દેશો વાુંચો. કાચા કામ માટે તમારી પરીક્ષા પનતતકામાું
ઉપલબ્ધ કોઈપણ ખાલી જગ્યાનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
નોંધો
1. કેલ્ક્યલેટરનો ઉપયોગ કરવાની મુંજૂરી નથી.
2. અન્યથા સૂચવવામાું ન આવેલ હોય તે નસવાય વપરાયેલ બધા ચલો અને અનભવ્યનક્તઓ વાતતનવક સુંખ્યાઓને રજૂ કરે છે .
3. અન્યથા સૂચવવામાું ન આવેલ હોય તે નસવાય આ પરીક્ષામાું આપેલ આકૃનતઓ માપન માટે આપવામાું આવી છે .
4. અન્યથા સૂચવવામાું ન આવેલ હોય તે નસવાય તમામ અુંકો સમતલ રહે છે .
5. અન્યથા સૂચવવામાું ન આવેલ હોય તે નસવાય આપેલા f ફુંક્શનનું ક્ષેત્ર એ તમામ વાતતનવક સુંખ્યાઓનો સમૂહ x
કે જે ના માટે f(x) એક વાતતનવક સુંખ્યા છે .
સુંર્દભથ

એક વતથળમાું ચાપનાું અુંશની સુંખ્યા 360 છે .
એક વતથળમાું ચાપની નત્રજ્યાની સુંખ્યા 2𝜋 છે .
એક નત્રકોણનાું ખૂણાઓનાું અુંશોમાું માપણીનો સરવાળો 180 છે .

16

નનર્દેશો
11-13 પ્રશ્નો માટે, પ્રશ્નનો જવાબ શોધો અને નીચે
ર્દશાથવ્યા પ્રમાણે તમારો જવાબ ઉત્તરવહી પર ગ્રીડમાું
ર્દાખલ કરો.
1. જો કે આવશ્યકતા નથી, પરુંત પરામશથ આપવામાું
આવે છે કે બબલ્સને યોગ્યરીતે ભરવામાું સહાયતા
માટે કૉલમના ઉપરના ભાગે ખાનામાું તમારા જવાબ
લખો. જો તમે બબલ્સ યોગ્ય રીતે ભયાથ હશે તો જ
તમને િેદડટ મળશે.
2. કોઈપણ કોલમમાું એક બબલ થી વધ પર નચનહ્નત ન કરો.
3. કોઈપણ પ્રશ્ન માટે નકારાત્મક જવાબ નથી.
4. કેટલાક પ્રશ્નોનાું એક કરતા વધ સાચાું જવાબો હોઈ
શકે છે . આવા દકતસામાું, માત્ર એક જ ઉત્તરને નગ્રડ
કરો.
5. નમનશ્રત સુંખ્યાઓ જે મ કે 3

1
2

ને 3.5 અથવા 7/2

નાું રૂપમાું જ ગ્રીડ કરવા જોઈએ. (જો

નગ્રડમાું ર્દાખલ કરવામાું આવે છે તો
તેનું

31
2

1

તરીકે અથથઘટન થશે, 3 તરીકે નહીં.)
2

6. ર્દશાુંશ ઉત્તરો: જો ગ્રીડમાું સમાવી શકાય તેના કરતાું
વધ આુંકડા વાળા ર્દશાુંશ જવાબો તમે મેળવો છો તો
કાુંતો તેમાું ઉમેરો કરવામાું આવે છે અથવા તેને
કાપવામાું આવી શકે છે , પરુંત તે પૂણથ ગ્રીડ ભરે તે
અનનવાયથ છે .

4.2

નવભાગો વચ્ચે નવરામ

નવરામનાું અુંતે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
કૃપા કરીને તમારું તથાન ગ્રહણ કરો. જ્યાું સધી હું તમને ન કહું ત્યાું સધી પરીક્ષા પનતતકાને ખોલશો નહીં.
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નવભાગ 4: ગનણત પરીક્ષા - કેલ્ક્યલેટર
નવભાગ 4 માટે પ્રમાણભૂત સમય 40 નમનનટ છે . જો તમે મુંજૂરી પ્રાપ્ત સનવધા સાથે પરીક્ષા આપી રહ્ા છો તો તમારો
સમય અને નવરામ નભન્ન હોઈ શકે છે . કૃપા કરીને તમારા પ્રોક્ટર દ્વારા થતી ઘોષણાઓ ધ્યાનથી સાુંભળો. પરીક્ષા પનતતકાનાું
નનર્દેશોનું ભાષાુંતર ભાષાુંતદરત કરીને બોલાયેલ નનર્દેશો બાર્દ ર્દેખાય છે .

જ્યારે તમામ નવદ્યાથીઓ તૈયાર હશે ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
આપણે હવે નવભાગ 4 પર જઈશ,ું કેલ્યલેટર નવના ગનણત પરીક્ષા. આ પરીક્ષણનો છે લ્લો નવભાગ છે - તમે લગભગ પૂણથ
કરી લીધું છે . આપણે એક વાર શરૂ કરીએ પછી, નવભાગ 4 પર કામ કરવા માટે તમારી પાસે 40 નમનનટ હશે. હું શરૂ કરવાનો
અને પૂરું કરવાનો સમય પોતટ કરીશ, અને જ્યારે આપણે નવભાગમાું અડધે સધી પહોંચી જઈએ અને જ્યારે 5 નમનનટ બાકી
હશે ત્યારે હું તમને જણાવીશ.
તમે આ નવભાગ માટે કેલ્ક્યલેટરનો ઉપયોગ કરી શકો છો; જો તમારી પાસે કેલ્ક્યલેટર છે તો કૃપા કરીને હવે તેને તમારા ડેતક
પર મૂકો. આ નવભાગ માટે તમને કેલ્ક્યલેટરનો ઉપયોગ કરવાની મુંજૂરી હોવા છતાું પણ, બધા પ્રશ્નોના જવાબ કેલ્ક્યલેટર
નવના આપી શકાય તેમ છે . જો તમે કેલ્ક્યલેટરનો ઉપયોગ કરો છો તો આ માગથર્દર્શથકાઓને અનસરવાનું યાર્દ રાખો.
•
•
•
•

તમારા ડેતક પર તેને સપાટ નતથનતમાું મકો અથવા એને એવી રીતે પકડો કે અન્ય નવદ્યાર્થથઓ તમારું કામ જોઈ ન શકે.
તમાર કેલ્ક્યલેટર કોઈને આપો નહીં કે તેની અર્દલાબર્દલી ન કરો.
જો તમે બેકઅપ માટે કેલ્ક્યલેટર અથવા બેટરી લાવ્યા છો, તો તેને તમારા ડેતકની નીચેનાું ભાગમાું મકો.
જો તમારું કેલ્ક્યલેટર ખામીયક્ત થાય છે અને તમારી પાસે બેટરી અથવા બેકઅપ કેલ્ક્યલેટર છે તો તમારો હાથ
ઊંચો કરો. હું તમારી સહાય માટે આવીશ. જો તમારી પાસે બેકઅપ નથી તો પરીક્ષા આપવાનું ચાલ રાખો અને
કરી શકો એટલ શ્રેષ્ઠ કરો.

તમારી ઉત્તરવહી લઈ લો અને તમારી ઉત્તરવહી પર નવભાગ 4 જઓ. હું તમને કહું નહીં ત્યાું સધી કામ ચાલ કરશો નહીં.
તમારી ઉત્તરવહી અને પરીક્ષા પનતતકાને તમારા ડેતક પર સમતલ રીતે રાખો. પૃષ્ઠોને પાછળની તરફ વાળશો નહીં.
ઉત્તરવહીમાું નવભાગ 4માું તમારા ઉત્તરોને નચનહ્નત કરવા માટે ખાતરી કરી લો કે તમારા ઉત્તરો ર્દરેક િમાુંદકત પ્રશ્ન માટે
સાચી જગ્યાઓએ છે .
મોટાભાગના પ્રશ્નો બહનવધ નવકલ્પના છે પરુંત છે લ્લા કેટલાક પ્રશ્નો "Student-Produced Responses”
(“નવદ્યાથી દ્વારા-ઉપાર્જથ ત જબાવો”) છે . આ પ્રશ્નોનાું તમારા જવાબો ર્દાખલ કરવા માટે નનર્દેશો તમારી પરીક્ષા પનતતકામાું
છે . કેટલાક જવાબો તમામ 4 તપેસનો ઉપયોગ નથી કરતાું તેમ છતાું તમારા જવાબોની નોંધ કરવા માટે તમારે 4 તપેસ કરતાું
વધારે તપેસની જરૂર ક્યારેય પડશે નહીં. જો તમને તમારી પરીક્ષા પનતતકામાું તમારા જવાબો નોંધવા માટે પરવાનગી ન હોય
તો ખાતરી કરી લો કે તમે તમારા જવાબો તપષ્ટ રીતે નચનહ્નત કરો છો (ર્દાખલા તરીકે, તમારા અુંનતમ જવાબ પર કુંડાળું કરો).
હું સમય પૂણથ થયાનું કહું તે પહેલા જો તમે પૂણથ કરી નાુંખો છો તો તમે આ નવભાગમાું તમારું કાયથ તપાસી શકો છો, પરુંત તમે
કોઈ અન્ય નવભાગમાું જઈ શકો નહીં.
હવે, કૃપા કરીને તમારી પરીક્ષા પનતતકામાું નવભાગ 4 ખોલો. નનર્દેશો વાુંચો, અને કાયથ શર કરો. હવે સમય આરુંભ થાય છે .

20 નમનનટ પછી તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
નવભાગ 4 માું તમારી પાસે 20 નમનનટ બાકી છે .

35 નમનનટ પછી તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
નવભાગ 4 માું તમારી પાસે 5 નમનનટ બાકી છે .
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બરાબર 40 નમનનટ પછી તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
કૃપા કરીને કામ બુંધ કરો અને તમારી પેનન્સલ નીચે મકો.
તમારી ઉત્તરવહી બુંધ કરો જે થી પૃષ્ઠ 1 ટોચ પર રહે. તમારી પરીક્ષા પનતતકા બુંધ કરો અને તેને તમારી ઉત્તરવહીની ટોચ પર મૂકો.

5.1

નવભાગ 4 પરીક્ષા પનતતકા નનર્દેશો
નીચે આપેલ એ તમારી પરીક્ષા પનતતકાના નવભાગ 4ની શરૂઆતમાું જોવા મળતા નનર્દેશોનું ભાષાુંતર છે .

40 નમનનટ, 25 પ્રશ્નો (પ્રમાણભૂત સમય)
આ નવભાગના પ્રશ્નોના જવાબ માટે તમારા ઉત્તરવહીના નવભાગ 4 તરફ જાઓ.
નનર્દેશો
નનર્દેશો
પ્રશ્નો 1-21 માટે, તમામ પ્રશ્નોના જવાબ શોધો, આપલે નવકલ્પોમાુંથી શ્રેષ્ઠતમ જવાબની પસુંર્દગી કરો અને તમારી ઉત્તરવહીમાું
સુંબુંનધત બબલ ભરો. પ્રશ્નો 22-25 માટે, પ્રશ્નનો જવાબ શોધો અને તમારો જવાબ ઉત્તરવહી પર ગ્રીડમાું ર્દાખલ કરો. કૃપા કરીને
પ્રશ્ન 22 પહેલા કેવી રીતે તમારા જવાબો નગ્રડમાું ર્દાખલ કરવા તેના માટે નનર્દેશો વાુંચો. કાચા કામ માટે તમારી પરીક્ષા પનતતકામાું
ઉપલબ્ધ કોઈપણ ખાલી જગ્યાનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
નોંધો
નોંધો
1. કેલ્ક્યલેટર નાું ઉપયોગની મુંજૂરી આપેલ છે .
2. અન્યથા સૂચવવામાું ન આવેલ હોય તે નસવાય વપરાયેલ બધા ચલો અને અનભવ્યનક્તઓ વાતતનવક સુંખ્યાઓને રજૂ કરે છે .
3. અન્યથા સૂચવવામાું ન આવેલ હોય તે નસવાય આ પરીક્ષામાું આપેલ આકૃનતઓ માપન માટે આપવામાું આવી છે .
4. અન્યથા સૂચવવામાું ન આવેલ હોય તે નસવાય તમામ અુંકો સમતલ રહે છે .
5. અન્યથા સૂચવવામાું ન આવેલ હોય તે નસવાય આપેલા f ફુંક્શનનું ક્ષેત્ર એ તમામ વાતતનવક સુંખ્યાઓનો સમૂહ x કે જે ના માટે
f(x) એક વાતતનવક સુંખ્યા છે .
સુંર્દભથ

એક વતથળમાું ચાપનાું અુંશની સુંખ્યા 360 છે .
એક વતથળમાું ચાપની નત્રજ્યાની સુંખ્યા 2π છે .
એક નત્રકોણનાું ખૂણાઓનાું અુંશોમાું માપણીનો સરવાળો 180 છે .
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નનર્દેશો
22-25 પ્રશ્નો માટે, પ્રશ્નનો જવાબ શોધો અને નીચે
ર્દશાથવ્યા પ્રમાણે તમારો જવાબ ઉત્તરવહી પર ગ્રીડમાું
ર્દાખલ કરો.
1. જો કે આવશ્યકતા નથી, પરુંત પરામશથ આપવામાું
આવે છે કે બબલ્સને યોગ્યરીતે ભરવામાું સહાયતા
માટે કૉલમના ઉપરના ભાગે ખાનામાું તમારા જવાબ
લખો. જો તમે બબલ્સ યોગ્ય રીતે ભયાથ હશે તો જ
તમને િેદડટ મળશે.
2. કોઈપણ કોલમમાું એક બબલ થી વધ પર નચનહ્નત
ન કરો.
3. કોઈપણ પ્રશ્ન માટે નકારાત્મક જવાબ નથી.
4. કેટલાક પ્રશ્નોનાું એક કરતા વધ સાચાું જવાબો હોઈ
શકે છે . આવા દકતસામાું, માત્ર એક જ ઉત્તરને નગ્રડ
કરો.
5. નમનશ્રત સુંખ્યાઓ જે મ કે 3

1
2

ને 3.5 અથવા 7/2

નાું રૂપમાું જ ગ્રીડ કરવા જોઈએ. (જો

નગ્રડમાું ર્દાખલ કરવામાું આવે છે
તો તેનું

31
2

1

તરીકે અથથઘટન થશે, 3 તરીકે નહીં.)
2

6. ર્દશાુંશ ઉત્તરો: જો ગ્રીડમાું સમાવી શકાય તેના
કરતાું વધ આુંકડા વાળા ર્દશાુંશ જવાબો તમે મેળવો
છો તો કાુંતો તેમાું ઉમેરો કરવામાું આવે છે અથવા
તેને કાપવામાું આવી શકે છે , પરુંત તે પૂણથ ગ્રીડ ભરે
તે અનનવાયથ છે .

6

બરતરફી

તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
અનભનુંર્દન—તમે હમણાું જ પરીક્ષા પૂણથ કરી. જ્યાું સધી હું તમને જવા ન ર્દઉં ત્યાું સધી કૃપા કરીને તમારા તથાન પર શાુંનત
થી બેસી રહો.
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પરીક્ષા સામગ્રીઓ એકનત્રત કરતાું પહેલા તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
હું તમારી પરીક્ષા સામગ્રીઓ એકનત્રત કરું એ પહેલા કૃપા કરીને તમારી ઉત્તરવહીને ફેરવો અને તપાસી લો કે તમે Form Code
(ફોમથ કોડ) ખાના A માું ભયો છે . આ Form Code (ફોમથ કોડ) તમારી પરીક્ષાનાું ગણાુંકન માટે જરૂરી છે . તમે એ પણ
તપાસી લો કે તમે ખાન B પણ ભયું છે .
જો તમારી પરીક્ષા પનતતકા અથવા અન્ય પરીક્ષા ફોમેટ મખ્ય પૃષ્ઠ પર અનિમ નુંબર ધરાવતા હોય તો કૃપા કરીને ખાતરી કરી
લો કે તમે ખાન C ભરેલું છે .
જો તમને કોઈ પણ ખાના ભરવામાું મર્દર્દ જોઈતી હોય તો કૃપા કરીને તમારો હાથ ઊંચો કરો.

6.1

પરીક્ષા પનતતકાઓ અને અન્ય પરીક્ષા સામગ્રીઓ એકનત્રત કરવી

જ્યારે બધા તૈયાર હશે ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
હવે હું તમારી પરીક્ષા પનતતકાઓનું નવતરણ કરીશ. કૃપા કરીને તમારી ઉત્તરવહીઓ ડેતક પર સીધી રાખો અને શાુંનતથી બેસો.

6.2

પૂણથ થઈ રહેલ છે

બધા નવદ્યાથીઓને તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
જો હજ પણ તમારે વ્યનક્તગત, પરીક્ષા નસવાયની માનહતી તમારી ઉત્તરવહીમાું ભરવાની હોય તો કૃપા કરીને તમારી
ઉત્તરવહીને તમારી ડેતક નીચે ઊંધી કરીને મૂકો. જ્યાું સધી હું અન્ય નવદ્યાથીઓને છટા કરું ત્યાું સધી શાુંનત થી બેસો અને તમે
ઉત્તરવહી પર કશું લખશો નહીં. થોડીક ક્ષણોમાું હું તમારી ઉત્તરવહીને પૂણથ કરવામાું સહાયતા કરીશ.
જો તમે પરીક્ષા નસવાયની તમામ માનહતી તમારી ઉત્તરવહીમાું પહેલેથી જ ભરેલી હોય તો તમારી ઉત્તરવહીને તમારા ડેતક
પર સીધી મૂકો. હું તમને જવા ન ર્દઉં ત્યાું સધી કૃપા કરીને શાુંનતથી બેસો.
જે નવદ્યાથીઓએ ઉત્તરવહીઓ પર વ્યનક્તગત માનહતી ભરી હોય તેમના માટે તમારા પ્રોક્ટર ઉત્તરવહીઓ એકનત્રત કરવી પર શરૂઆત કરશે.

6.3

ઉત્તરવહી પૂણથ કરવી

બધા નવદ્યાથીઓને તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
તમારી Student Answer Sheet Instructionsની પનતતકાનાું પૃષ્ઠ 1 પર જઓ. બાકીના કેટલાક પ્રશ્નો પૂણથ કરવા
માટે તમને માનહતી અને સૂચનાઓની જરૂર પડશે. ગોપનીયતા નવશેની માનહતી સનહતના પ્રારુંનભક ફકરાઓ વાુંચવા માટે
થોડો સમય લો. કૃપા કરીને જ્યારે તમે પૂણથ કરી લો ત્યારે ઊંચે જઓ.

જ્યારે બધા તૈયાર હશે ત્યારે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
જો તમારી ઉત્તરવહી તમારું ઘરનું સરનામું ધરાવતું લેબલ ધરાવતી હોય તો ખાતરી કરી લો કે તમારું સરનામું સાચું છે .
તમારી ઉત્તરવહીનાું પૃષ્ઠ 2 ને ખોલો. જો લેબલ પર તમારું સરનામું સાચું છે તો તમે 9 થી 13 સધીના ખાના છોડી શકો
છો. જો તમને તમારા સરનામામાું ભૂલો ર્દેખાય છે અથવા તમારી પાસે તમારા સરનામાવાળું લેબલ નથી તો તમારે ઉત્તરવહી
પર તમારું સાચું સરનામું ભરવાની જરૂર પડશે.
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તમામ નવદ્યાથીઓને તેમના સરનામા ભરતી વખતે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
ખાના 9 થી 13 સધીમાું લખવા માટે અને તમારા સરનામા બબલ કરવા માટે તમારી Student Answer Sheet
Instructionsની પનતતકાનાું નનર્દેશોને અનસરો. જો તમને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમારો હાથ ઊંચો કરો. જો તમે 13 વષથ
અથવા તેથી મોટા હોવ તો તમારું સરનામું બર્દલવા માટે તમે હુંમેશા તમારા College Board ખાતા થકી તેને અપડેટ કરી
શકો છો. જો તમે ઘર-નનશાળમાું છો તો તમારા તકોર કાડથની નકલ મોકલવા માટે College Board ને તમારા સરનામાની
જરૂર છે .

ખાના 14 માટે તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
ખાન 14 તમારો મોબાઈલ નુંબર પૂછે છે . જો તમારો મોબાઈલ નુંબર U.S. નો ન હોય તો કૃપા કરીને ખાન 14 ખાલી
જવા ર્દો.
જો તમારી પાસે U.S. નો મોબાઈલ નુંબર હોય તો તમારો નુંબર આપવા માટે ખાના 14ની માનહતી વાુંચો. જ્યારે તમારા
તકોર તૈયાર હશે ત્યારે તેની જાણકારી આપવા માટે College Board તેનો ઉપયોગ કરશે. તમે કોઈ પણ સમયે બહાર જઈ
શકશો. College Board અન્ય સુંતથાઓ સાથે તમારા ફોન નુંબર શેર કરશે નહીં.
આ ખાન વૈકનલ્પક છે . જો તમે તમારી ઉત્તરવહી પર લખેલા નનયમોને સહમત થાઓ છો તો એદરઆ કોડથી શરૂ કરીને
તમારો નુંબર ર્દાખલ કરો અને યોગ્ય બબલ્સ ભરો. કૃપા કરીને તમે પૂણથ કરી લો ત્યારે ઉપર જઓ.

ખાના 15 માટે તમારા પ્રોક્ટર કહેશ:ે
ખાન 15 ભરવા માટે તમારી Student Answer Sheet Instructionsની પનતતકામાું નનર્દેશોને અનસરો. જો તમને
કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમારો હાથ ઊંચો કરો.

હવે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
ખાના 16 થી શરૂ કરીને 19 સધીમાું પ્રશ્નોનાું જવાબો એ સનનનશ્ચત કરશે કે તમામ નવદ્યાથીઓ માટે પરીક્ષાઓ અને
સેવાઓ સમાન અને ઉપયોગી છે . આ કારણસર, અમે તમામ નવદ્યાથીઓને આ નવભાગ પૂણથ કરવા માટે ભારપૂવથક
પ્રોત્સાનહત કરીએ છીએ. તમારા જવાબોનો સુંશોધન હેતઓ માટે ઉપયોગ કરવામાું આવી શકે છે અને તમારી શાળા, શાળા
નજલ્લો, અને રાજ્ય સાથે તે માનહતીને શેર કરવામાું આવી શકે છે .
આ ક્ષેત્રો વૈકનલ્પક છે . જો તમારા માતાનપતા અથવા પાલકે તમને એમ કહ્ું હોય કે તમારે કોઈ વૈકનલ્પક અથવા તવૈનચ્છક
માનહતી પૂણથ ન કરવી જોઈએ તો કૃપા કરીને અમે જ્યાું સધી આ પ્રવૃનત્ત પૂણથ કરીએ ત્યાું સધી શાુંનતથી બેસો. કોઈપણ એવું
ખાન પૂણથ ન કરો કે જે તમારા માતનપતા અથવા વાલીએ આપવાની મનાઈ કરી હોય અને તે પછવામાું આવી રહ્ું હોય.

બધા નવદ્યાથીઓને તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
હવે, પ્રશ્નો 16 થી 19 સધીના જવાબ આપવા માટે PSAT 8/9 Student Answer Sheet Instructionsની
પનતતકામાું માનહતીને વાુંચો. જ્યારે પૂણથ થઈ જાય ત્યારે ઉપર જઓ.
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જ્યારે નવદ્યાથીઓ તૈયાર થઈ જશે ત્યારે ખાના 20 માટે તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
તમારી ઉત્તરવહીનાું પૃષ્ઠ 4 પર ખાના 20 પર જાઓ. તમારું ઈમેલ એડ્રેસ પૂરું પાડવા અુંગેની માનહતી વાુંચો.
જો તમે ઈમેઈલ એડ્રેસ આપવાનું નક્કી કરો છો તો તે ઈમેઈલ એડ્રેસ તમારું છે અથવા તમારા વાલીનું અથવા માતા-નપતાનું
છે તે સૂનચત કરવા બબલ ભરો. જો તમારી ઉંમર 13 વષથ અથવા તેનાથી મોટી હોય તો College Board ઈમેઈલ એડ્રેસને
માનહતી મોકલવા માટે ઉપયોગ કરશે, જે મ કે જ્યારે તમારો તકોર તૈયાર થઈ જાય ત્યારે.

બધા નવદ્યાથીઓને તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
આપણે હવે તમારી વ્યનક્તગત માનહતી ભરવાનું પૂણથ કયું છે . કૃપા કરીને તમારી ઉત્તરવહી બુંધ કરો. તમારી ઉત્તરવહી અને
Student Answer Sheet Instructionsની પનતતકાને તમારા ડેતક પર સીધી મૂકો. હું તમને જવા ન ર્દઉં ત્યાું સધી
કૃપા કરીને શાુંનતથી બેસો.

6.4

ઉત્તરવહીઓ એકનત્રત કરવી અને નવદ્યાથીઓને છૂ ટા કરવાું

છૂ ટવા માટે તૈયાર નવદ્યાથીઓને તમારા પ્રોક્ટર કહેશે:
માત્ર થોડાક જ સમયમાું હું તમને જવા ર્દઈશ. યાર્દ રાખો, તમારે, કોઈ પણ સુંજોગોમાું, પરીક્ષણ ખુંડમાુંથી કોઈપણ પરીક્ષા
સામગ્રી લેશો નહીં અથવા ઇમેઇલ, ટેક્તટ સુંર્દેશાઓ, ઇન્ટરનેટ અથવા સોનશયલ મીદડયા પર કોઈપણ માધ્યમ દ્વારા કોઈની
સાથે પરીક્ષા સામગ્રીની ચચાથ અથવા વહેંચણી કરશો નહીં. જે મ મે પરીક્ષાના પ્રારુંભે કહ્ું, જો વ્યનક્ત પરીક્ષા સરક્ષા સાથે
સુંબુંનધત આ નીનતઓમાુંથી કોઈપણનું ઉલ્લુંઘન કરે છે તો તેઓના ગણને રદ્દ કરી ર્દેવામાું આવશે અને તેઓને કર્દાચ
ભનવષ્યમાું અન્ય College Boardની પરીક્ષામાું બેસવા ર્દેવા માટે રોકવામાું આવશે.
જો તમે ઓછા માું ઓછા 13 વષથની ઉંમરનાું હોવ તો જ્યારે તમારા તકોર ઉપલબ્ધ થશે ત્યારે અને તમારો પૂણથ તકોર
અહેવાલ ઓનલાઈન કેવી રીતે જોવો તે નવશે માનહતગાર કરવામાું આવશે. જો તમે 13 વષથ કરતાું નાની ઉંમરનાું હોવ તો
તમારી પરીક્ષાનાું પદરણામો નવશે માનહતી માટે તમારા સલાહકાર સાથે વાત કરો.
હું જ્યાું સધી તમારી હરોળને જવાની મુંજૂરી ન આપું ત્યાું સધી કૃપા કરીને તમારી સીટ પર રાહ જઓ. તે સમયે, તમે
પરીક્ષા પહેલા જે પણ વતતઓ જમા કરવી હોય તે પાછી મેળવી શકો છો. તમે જ્યારે જાઓ ત્યારે કૃપા કરીને અન્ય પરીક્ષા
ખુંડોમાું જે અન્ય લોકો હજ પણ કાયથ કરી રહ્ા હોય તેમના માટે ગુંભીર રહો. ફરીથી, આજે તમારી સખત મહેનત માટે
તમને અનભનુંર્દન.
જો કોઈ પણ નવદ્યાથીએ પરીક્ષાખુંડમાું તેમની વ્યનક્તગત પરીક્ષા નસવાયની માનહતી પૂણથ ન કરી હોય તો, તમારા પ્રોક્ટર ઉત્તરવહી પૂણથ કરવી
પર પરત ફરશે.
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