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િવદ્યા માટ� ની ન�ધ
•

નીચે આપેલ એ � �ુપરવાઇઝર મોટ� થી વાંચશે તે �દશાિનદ� શો તેમ જ તમાર� ટ� સ્ �ુકમાંના લે�ખત �દશાિનદ� શોનો અ�ુવાદ છે .
આ અ�ુવા�દત �દશાિનદ� શો કદાચ તમારા �ુપરવાઇઝર મોટ� થી વાંચે છે તે� ું શબ્દશ અ�ુવાદ નહ� હોય; તેમ છતાં, પ્ર સ્
મા�હતી સમાન છે . તમારા �ુપરવાઇઝર દ્વા � વંચાઈ ર�ું છે તેના િવશે જો કોઈ પ્ હોય, તો �ૃ પા કર�ને તમારો હાથ �ચો કરો.

•

તમે સમગ ટ� �સ્ટ� સમય દરિમયાન આ દસ્તાવેજન તમારા ડ�સ્ પર રાખી શકો છો, પરં� ુ ટ� �સ્ટ� પછ� �ુપરવાઇઝરને તે પરત
કરવો આવશ્ય છે .

•

તમે સ્ક્ પેપર માટ� આ દસ્તાવેજન ઉપયોગ કર� શકશો નહ�.

•

િવિવધ સમયે, તમારા �ુપરવાઇઝર ઉ�ચત હોય ત્યાર િવભાગમાં બાક� રહ�લ સમય, તેમ જ િવરામની ઘોષણા કરશે. જો તમે
કોઈ મ�
ં ૂર સ્થા વડ� ટ� �સ્ટ� કર� રહ્ય હોવ, તો આ ઘોષણાઓ આ અ�ુવા�દત દસ્તાવેજમા � ૂચીબદ સમય અને િવરામોથી
અલગ હોઈ શક� છે . �ૃ પા કર�ને તમારા �ુપરવાઇઝર દ્વા ઘોષણાઓ ધ્યાન�ૂવર વચ
ં ાવી જોઈએ.

•

જો તમે કોઈ મ�
ં ૂર સ્થા વડ� ટ� �સ્ટ� કર� રહ્ ય હોવ, તો તમારા �ુપરવાઇઝર તમને �ગ્રે�મ વધારાના �દશાિનદ� શો આપી શક� છે .

•

ચો�સ મા�હતી પર ધ્યા દોરવા માટ� આ સમગ દસ્તાવેજમા આઇકૉન્સન ઉપયોગ કરવામાં આવ્ય છે :
મહત્વ�ૂણ મા�હતી
તમારા �ુપરવાઇઝર દ્વા બોલાયેલ �દશાિનદ� શો
તમાર� ટ� સ્ �ુ�સ્તકામા મળે લા �દશાિનદ� શો
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1

માનક SAT �સ્ક્

1.1

ટ�સ્ શ� થાય તે પહ�લા

તમારા �ુપરવાઇઝર આ કહ�ને શ� કરશે:
�ુપ્રભ. આ� તમે એક SAT લેવા જઈ રહ્ય છો. તમે કોલેજ અને કાર�કદ� માટ� ક�ટલા તૈયાર છો તે બતાવવાની આ તમારા
માટ� ની એક તક છે .
જો મ� આપેલ � ૂચનાઓમાંથી કોઈપણ િવશે તમને કોઈ પ્ર હોય, તો �ૃ પા કર�ને � ૂછો �થી કર�ને તમે તમા�ંુ શ્રે કર� રહ્ ય છો
તેની ખાતર� કર� શકો. જો તમે િપ્ર કર� લ અ�ુવા�દત �દશાિનદ� શોનો ઉપયોગ કર� રહ્ય હોવ, તો �ુ ં � ૂચાનાઓ આ�ું �ં તે સાથે
અ�ુસરવા માટ� હવે �ુકલેટ ખોલો.
આ �મમાં, તમે ટ� સ્ લઈ રહ્ય હશો � મ� બોડર પર પોસ્ કર� છે .

તે પછ� તમારા �ુપરવાઇઝર તમને કહ�શ:ે
College Board ના િનયમો છે �ની રચના તમને દર� કને તમાર� ક્ષમત બતાવવાની સમાન તક આપવા માટ� કરવામાં
આવી છે . � કોઈપણ આના દ્વા અ�ુ�ચત લાભ મેળવવાનો પ્રય કરશે તેને અમે કાઢ� નાખી�ું અને College Board તેના
સ્કોસર્ અમાન્ ઠરાવશે:
•

ટ� સ્ પર કોઈપણ પ્રકાર મદદ લેવી અથવા આપવી

•

ટ� સ્ટન શ�આત પહ�લા ટ� સ્ �ુકમાં જો�ું

•

ખોટા િવભાગ પર કાયર કર�ું અથવા ટ� ક્સ �ુક અથવા જવાબ પત્રક અગાઉના અથવા ભાિવ િવભાગને જો�ું

•

નોન-ક�લ્�ુલેટ િવભાગ દરિમયાન ક�લ્�ુલેટરન ઉપયોગ કરવો

•

સમય � ૂરો થવા પર જવાબો �ચ�હ્ કરવા

•

ટ� સ્ દરિમયાન અથવા તે પછ� ટ�સ્ પ્ર અથવા જવાબો કોઈની પણ સાથે શેર કરવા

•

ટ� �સ્ટ� દરિમયાન અથવા િવરામમાં ફોન સ�હત કોઈપણ અનાિધ�ૃત ટ� �સ્ટ� સહાયક સાધનોનો ઉપયોગ કરવો

•

અન્ કોઈ વ્ય�ક માટ� ટ� સ્ લેવાનો પ્રય કરવાનો

તમને આ માટ� પણ કાઢ� નાખવામાં આવી શક� છે :
•

ટ� �સ્ટ� દરિમયાન ખા�ું અથવા પી�ું (િસવાય ક� એક �ુિવધા તર�ક� આની મં�ૂર� આપવામાં આવી હોય—
અન્યથ, ફક્ િવરામ દરિમયામ જ ખાવા અને પીવાની અ�ુમિત છે )

•

અન્ િવદ્યાથ�ઓ િવચ�લત કરવા અથવા કોઈપણ પ્રકા િવક્ષ પાડવાને કારણે

•

િવરામ દરિમયાન તમારા લૉકર પર જ�ું અથવા �બ�લ્ડ� છોડવી

તમાર� પાસે ટ� સ્ �દવસની ફ�રયાદ ન�ધાવવા માટ� ટ�સ્ટન સમા�પ્તથ અઠવા�ડયાના 4થા �દવસથી રાતના 11:59 ઇસ્ટન
સમય �ુધીનો સમય હશે. જો તમને કોઈપણ વતર્ �ચ�તાની બાબત હોય એ�ું દ� ખાય, તો �ૃ પા કર�ને ટ� સ્ �ુપરવાઇઝરને � ૂ�ચત
કરો � તમને College Board નો સપ
ં કર ક�વી ર�તે કરવો તે સમ�વશે. �ું કોઈ પ્ર છે ?
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જો તમાર� શાળા િવદ્યાથ�ઓન વ્ય�ક્ત માલસામાનને એકિત્ કર� છે , તો તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શ:ે
આ સમયથી તમાર� તમામ ફોન અથવા કોઈપણ અન્ ઇલેક્ટ્રો ઉપકરણો બધ
ં કરવા જોઈએ. જો કોઈની પાસે હ� પણ
કોઈપણ પ્રકાર� ઇલેક્ટ્રો ઉપકરણ હોય, તો �ૃ પા કર�ને એલામર અક્ કરો, તેને બધ
ં કરો અને હમણાં મને પરત કરો
તથા તે તમને ટ� સ્ટન �તે પરત કરવામાં આવશે.

જો તમાર� શાળા િવદ્યાથ�ઓન વ્ય�ક્ત માલસામાનને એકિત્ કરતી નથી, તો તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
આ સમયે, જો તમાર� પાસે ફોન અથવા અન્ કોઈપણ ઇલેક્ટ્રો ઉપકરણ તમારા કબ�માં હોય, તો તમાર� તેના એલામર
અક્ કરવા, � ૂણર્પણ તેને બંધ કરવા અને ટ� સ્ � ૂણર થાય ત્યા �ુધી તેને �ૂ ર રાખવા આવશ્ય છે . કોઈપણ ઇલેક્ટ્રો
ઉપકરણ ક� � બધ
ં નથી અને �ૂ ર � ૂકા�ું નથી તે એકિત્ કરવામાં આવી શક� છે અને તેની સામગ્રી � ૂણર તપાસનાં એક
ભાગ તર�ક� તપાસવામાં આવી શક� છે .

તે પછ� તમારા �ુપરવાઇઝર તમને કહ�શ:ે
હવે અમે ટ� સ્ શ� કરવાની તૈયાર� કર�એ છ�એ.
•

તમાર� પે�ન્સ અને સ્વીકા યોગ્ ક�લ્�ુલેટ િસવાય તમાર� ડ�સ્ પરથી દર� ક વસ્� �ૂ ર કરો.

•

જો તમે બેકઅપ ક�લ્�ુલેટ અથવા બેટર� લાવ્યા હોવ, તો તેમને તમારા ડ�સ્કન નીચે ફ્લો પર રાખો.

•

કોઈપણ પાણીની બોટલ અથવા નાસ્ત તમાર� ડ�સ્કન નીચે રાખો. તમામ બૅગ્ બધ
ં કરો અને તેમને ટ� સ્ � ૂરો
થઈ �યા ત્યા �ુધી તમારા ડ�સ્કન નીચે રાખો.

�યાર� તમામ િવદ્યાથ તૈયાર હોય, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
હવે �ુ ં થોડો સમય લઈશ, આસપાસ જોવા અને ખાતર� કરવા ક� તમે માન્ ક�લ્�ુલેટરન જ ઉપયોગ કર� રહ્ય છો.

તે પછ� તમારા �ુપરવાઇઝર તમને કહ�શ:ે
તમે કોઈપણ સમયે ક�લ્�ુલેટરોન આપ-લે અથવા અદલાબદલી કરશો નહ�. હવે તમા�ંુ ક�લ્�ુલેટ તમાર� ડ�સ્કન નીચે
રાખો. તમને પછ�ના િવભાગ �ુધી તેની જ�ર પડશે નહ�.

1.2

જવાબ પત્રક િવતરણ દરિમયાન

જવાબ પત્ર િવતર�ત કયાર પછ�, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
આ જવાબ પત્ છે �નો તમે ટ� સ્ પરના તમારા જવાબોને �ચ�હ્ કરવા માટ� ઉપયોગ કરશો. �ૃ પા કર�ને તપાસો અને
ખાતર� કરો ક� જવાબ પત્ પર તમા�ંુ સા�ુ કા� ૂની નામ દ� ખાય છે . જો તમાર� પાસે ખો�ુ જવાબ પત્ હોય તો તમારો
હાથ �ચો કરો.

જો દર� ક� આવશ્ય ફ�લ્ડ � ૂણર કર� લીધા હોય, તો તમારા �ુપરવાઇઝર "ટ� સ્ �ુક િવતરણ દરિમયાન" પર આગળ વધશે. જો તમને
અથવા અન્ િવદ્યાથ�ઓ જવાબ પત્ પરની જ�ર� ફ�લ્ડ ભરવાની જ�ર હોય તો, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
હવે તમા�ંુ � ૂ�ુ કા� ૂની નામ બૉક્ 1 માં ભરો. જો તમારા જવાબ પત્રકમ લેબલ હોય, તો �ૃ પા કર�ને તપાસો ક� તમા�ંુ
લેબલ તમા�ંુ સા�ુ કા� ૂની નામ બતાવે છે . જો તમને કોઈ � ૂલો દ� ખાય, તો તમારો હાથ �ચો કરો અને �ુ ં તમને બદલીને
એક જવાબ પત્ આપીશ.
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બૉક્સે 2 અને 3 માટ�, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
બૉક્ 2 શોધો. જો તમે આ શાળામાં હાજર� આપતા નથી તો તમારો હાથ �ચો કરો અને �ુ ં તમાર� પાસે આવીને આ પ્ર�
જવાબ આપવામાં તમાર� મદદ કર�શ. બાક� દર� કજણ, "હા" માટ�નાં બબલને ભરો અને તે પછ� આપણી શાળા�ું નામ,
શહ�ર અને રા�ય લખો. તમે દ� શની લાઇન ખાલી છોડ� શકો છો. �યાર� તમે � ૂણર કર� લો ત્યાર �ુ ઓ.
બૉક્ 3 માં, આપણો 6-�કનો સ્�ૂ કોડ __________ લખો અને સબ
ં િં ધત બબલ્ ભરો. �યાર� તમે � ૂણર કર� લો ત્યાર �ુ ઓ.

જો તમે હોમસ્�ૂલન હોવ, તો તમારા �ુપરવાઇઝર તમને "ના, �ુ ં હોમસ્�ૂલથ �ં" માટ� � ું બબલ ભરવા અને બૉક્ 3 માં "970000"
દાખલ કરવા�ું કહ�શ.ે
બૉક્ 4 માટ�, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
બૉક્ 4, "વૈક�લ્પ કોડ" માં �ચહ કરશો નહ�.

બૉક્ 5 માટ�, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
તમાર� જન્ તાર�ખનાં તમામ 3 ભાગ ભરો. કોઈપણ 2-�કના ફ�લ્ 0 થી શ� કરવાની જ�ર હશે જો નંબર 10 કરતા ઓછો
હોય. તમારા જન્ વષર્ના પ્ર 2 �ક માટ� ના બબલ ખાતર�� ૂવર્ સામેલ કરો. જો તમને કોઈ પ્ર હોય તો તમારો હાથ
�ચો કરો.

બૉક્સે 6–10 માટ� , તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શ:ે
� ૃષ્ 2 પર �ઓ અને બૉક્ 6 થી 9 �ુધીમાં તમા�ંુ સરના�ું ભરો. બૉક્ 10 ને ખાલી છોડો. જો તમને કોઈ પ્ર હોય તો
તમારો હાથ �ચો કરો. �યાર� તમે � ૂણર કર� લો ત્યાર �ુ ઓ.

બૉક્ 12 માટ�, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
� ૃષ્ 2 પર �ઓ (અથવા મોટા-બ્લૉકન જવાબ પત્ પર � ૃષ્ 5 પર). બૉક્ 12 માં તમાર� વતર્મા ગ્ર માટ� ના બબલને
ભરો.

બૉક્ 15 માટ�, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
� ૃષ્ 3 પર બૉક્ 15 �ુ ઓ (અથવા મોટા-બ્લૉકન જવાબ પત્ પર � ૃષ્ 6). બૉક્ 15 માં યોગ્ બબલને �ચ�હ્ કરો.

બૉક્ 23 માટ�, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
હવે બૉક્ 23 પર �ઓ. બૉક્ 23 માં "િવદ્યાથ� ID નંબર" લેબલ વાળા બબલને ભરો અને તે પછ� ડાબી બા�ુ નાં પ્ર
કૉલમથી શ� કર�ને તમારો રા�ય િન�દ� ષ્ િવદ્યા ID નંબર લખો અને બબલમાં ભરો. તમે તમારો િવદ્યા ID નંબર
લેબલનાં ઉપરનાં ડાબા � ૂણામાં મેળવી શકો છો. જો તમારા ID નંબરમાં અક્ષ હોય, તો તેમને છોડ� દો અને ફક્
સંખ્યા દાખલ કરો. જો તમે તમારો િવદ્યા ID નંબર �ણતા નથી તો તમારો હાથ �ચો કરો. �યાર� તમે � ૂણર કર� લો
ત્યાર �ુ ઓ.
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1.3

ટ� સ્ �ુક િવતરણ દરિમયાન

�યાર� તમામ િવદ્યાથ તૈયાર હોય, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
હવે �ુ ં તમાર� ટ� સ્ �ુક્ િવતર�ત કર�શ. �યાં �ુધી �ુ ં ક�ુ ં નહ� ત્યા �ુધી તેને ખોલશો નહ�.

ફ્ર કવરનાં ભાષાંતર માટ� આ િવભાગનાં �તે "ફ્ર કવરના �દશાિનદ� શો" �ુ ઓ.
તે પછ� તમારા �ુપરવાઇઝર તમને કહ�શ:ે
મ� બોડર પર � ૂ�ચબદ કર� લ SAT ના સસં ્કર—SAT અથવા િનબધ
ં સાથે SAT માટ� નાં જ બન
ં ે જવાબ પત્ અને ટ� સ્ �ુક છે તે
જોવા માટ� તપાસો.
�યાર� તમે ટ� સ્ �ુક મેળવો, ત્યાર તેને ફ�રવો અને પાછલા કવરને વાંચો. તેમાં સમય, જવાબો �ચ�હ્ કરવા અને સ્કો�ર�
િવશેની મહત્વ�ૂણ મા�હતી છે .

તે પછ� તમારા �ુપરવાઇઝર તમને કહ�શ:ે
તમે વાંચવા�ું � ૂણર કર� લો તે પછ� �ૃ પા કર�ને અહ� �ુ ઓ.
તમે હમણાં � વાંચ્�ુ તેના િવશે કોઈ પ્ર છે ?

તમામ પ્ર�ો જવાબ અપાયા પછ�, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
તમારા ટ� સ્ટન સ્કો કરવા માટ� નીચેની � ૂચનાઓ મહત્વ�ૂણ છે . જો તમે મારા �દશાિનદ� શો�ું ચો�સ અ�ુસરણ કરતા
નથી, તો તમે સ્કો પ્રા કર� શકશો નહ�. ધ્યાન�ૂવર સાંભળો.
તમે નબ
ં ર 2 પે�ન્સલન ઉપયોગ કર� રહ્ય હોવાની તથા તમે જવાબ પત્ પર બધા બબલને ઘાટ� ર�તે અને � ૂણર્પણ ભયાર
હોવાની ખાતર� કરો. જો તમે તમારો જવાબ બદલો છો, તો તેને � ૂણર્પણ �સ
ં ૂ ી દ� શો. �ટાછવાયા �ચહ્ કરવા�ું ટાળો અને સ્ક્
કાયર માટ� જવાબ પત્રક ઉપયોગ કરશો નહ�.

જો તમે મોટા-બ્લોકવા� જવાબ પત્ વાપર� રહ્ય હોવ, તો તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
જો તમે મોટા-બ્લોકવાળ જવાબ પત્રક ઉપયોગ કર� રહ્ય હોવ, તો તમારા જવાબ પત્રક �ાં અને ક�વી ર�તે �ચ�હ્ કર�ું
તે િવશે જવાબ પત્રકન આગળનાં ભાગ પરની � ૂચનાઓ પણ વાંચો. તમે બબલ્સમા ભરવાને બદલે દર� ક સબ
ં િં ધત ચોરસમાં
"X" �ચ�હ્ કરશો અને � ૃષ્ નબ
ં ર �ુ ં ઘોષણા ક�ંુ �ં તેનાથી અલગ હશે.

પાછળના કવરના ભાષાંતર માટ� આ િવભાગનાં �તે "બેક કવર �દશાિનદ� શો" �ુ ઓ.
�યાર� તમામ િવદ્યાથ તૈયાર હોય, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
તમાર� ટ� સ્ �ુકની પાછળ, તમાર� અટક, તમા�ુ નામ અને િપતા/પિત�ું નામ લખો.
તે પછ� આ શાળાનો કોડ નબ
ં ર, શાળા�ું નામ અને આ �મનો નંબર (અથવા નામ) લખો.
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ફોમર કોડ ફ�લ્ માટ� , તમારા �ુપરવાઇઝર તમને કહ�શે:
તમાર� ટ� સ્ �ુકના પાછળનાં કવર પર, "44-ફોમર કોડ" લેબલવા�ં બૉક્ �ુ ઓ. તમારા જવાબ પત્રકન બૉક્ 44 પર,
તમાર� ટ� સ્ટન પાછળ બતાવેલ ચો�સ અક્ષ અને નંબરોની કૉિપ કરો અને બબલ્સમા ભરો.

ટ� સ્ ID ફ�લ્ માટ�, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
હવે "45-ટ� સ્ ID" લેબલવા�ં બૉક્ �ુ ઓ. બૉક્ 45 માં તમારા જવાબ પત્ પરનાં નંબરને કૉિપ કરો.

ટ� સ્ �ુક ક્રમા નંબર ફ�લ્ માટ�, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
તમાર� ટ� સ્ �ુકનાં ફ્ર કવર પર �ુ ઓ. ટ� સ્ �ુકના ઉપરનાં જમણી બા�ુ નાં � ૂણામાં "ટ� સ્ �ુક ક્રમા નંબર" લેબલ કર� લ
નંબર શોધો અને તેને તમારા જવાબ પત્ પર બૉક્ 46 માં દાખલ કરો. સબ
ં િં ધત બબલ્ ભરો.

તમામ િવદ્યાથ�ઓ, �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
ફોમર કોડ, ટ� સ્ ID અને ટ� સ્ �ુક ક્રમા નબ
ં ર ફ�લ્ડ બરાબર � ૂણર થયા છે ક� નહ� તેની ખાતર� કરવા એક ક્ લો. તમે તમારા
જવાબ પત્ પર યોગ્ કોડ્ દાખલ કરો એ � ૂબ અગત્ય�ુ છે . અન્યથ, તમે સ્કો પ્રા કર� શકશો નહ�.

ટ� �સ્ટ� �મ કોડ માટ�, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ� શક� છે :
તમારા જવાબ પત્ પરનાં બૉક્ 47 માં, મ� તમારા માટ� પોસ્ કર� લ 3-�કનો ટ� �સ્ટ� �મ કોડ ભરો.
અથવા

ટ� �સ્ટ� �મ કોડ માટ�, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ� શક� છે :
તમારા જવાબ પત્ પરનાં બૉક્ 47 ને ખાલી છોડો.

િસવાય ક� તમે રા�ય-અ�ુમત �ુિવધાઓ સાથે ટ� �સ્ટ� કર� રહ્ય હોવ, તો તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
હવે આ મહત્વ�ૂણ મા�હતી સાંભળો. જો તમે છોડો તે પહ�લા તમારા સ્કોરન રદ કરવા માંગતા હોવ, તો ટ� સ્ સ્કો રદ
કરવાની િવનંતી કરવાનાં ફોમર માટ� મને � ૂછો, � તમાર� �મ છોડતા પહ�લાં � ૂણર કર�ું આવશ્ય છે . તમારા સ્કોરન પછ�થી
રદ કરવા માટ�, તમાર� College Board ને આજથી અઠવા�ડયાનાં 4થા �દવસથી ઇસ્ટન સમય રાતના 11:59 પહ�લા
�લ�ખતમાં � ૂ�ચત કર�ું આવશ્ય છે .
ઓવરનાઇટ મેલ અથવા ફ�ક્ દ્વા તમાર� સહ� કર� લ રદ્દ�ક િવનત
ં ી મોકલો. તમે તમારા સ્કોસર્ ઈમેલ સંદ�શ અથવા ફોન
કૉલ વડ� રદ કર� શકતા નથી.
જો તમે તમારો સ્કો રદ કરો છો, તો પણ તે રા�ય અને �લ્લાન મોકલવામાં આવશે અને તમાર� શાળા દ્વા ઍક્સેિસબ રહ�શે,
પરં� ુ તે તમાર� પસદ
ં કર� લ કૉલે�સ અથવા સ્કોલરિશ સસં ્થાઓન મોકલવામાં ક� College Board ના �રપો�ટ�ગ િસસ્ટ પર
ઉપલબ્ કરાવવામાં આવશે નહ�.

તમામ િવદ્યાથ�ઓ, �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
જો તમે સમય � ૂરો થવાની પહ�લાં સમાપ્ કર� લો છો, તો તમે આ િવભાગના તમારા કાયર્ન તપાસી શકો છો, પરં� ુ તમે
કોઈપણ અન્ િવભાગ પર જઈ શકતાં નથી. તમે સ્ક્ કાયર માટ� ટ� સ્ �ુકનો ઉપયોગ કર� શકો છો, પરં� ુ તમાર� તમારા
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જવાબો જવાબ પત્ પર �ચ�હ્ કરવા આવશ્ય છે િસવાય ક� તમને તમાર� ટ� સ્ �ુકમાં �ચ�હ્ કરવાની મં�ૂર� અપાઈ
હોય. સમય કૉલ કરવામાં આવ્ય પછ�, તમે તમારા જવાબોને ટ� સ્ �ુકમાંથી તમારા જવાબ પત્રકમ સ્થાનાંત�ર કર�
શકશો અથવા ખાલી બબલ્ ભર� શકશો નહ�.
ટ� સ્ દરિમયાન, તમારા જવાબ પત્ અને ટ� સ્ �ુકને તમાર� ડ�સ્કન મધ્યમા સીધા રાખો. જો તમને તમારા જવાબ પત્
અથવા ટ� સ્ �ુક સાથે કંઈક ખો�ુ દ� ખાય, �મ ક� � ૃષ્ � ૂટ� ું હોય અથવા જો તમને સમ�ય ક� તમે તમારા જવાબ પત્રકન ખોટા
િવભાગમાં જવાબો લખી રહ્ય છો, તો તમારો હાથ �ચો કરો.
છે વટ�, જવાબ પત્ર અને ટ� સ્ �ુક્ ટ� �સ્ટ� �મમાંથી �ાર� ય �ૂ ર થવા જોઈએ નહ�.
તમાર� પ્રગ તપાસવા માટ� �ુ ં સમગ �મમાં ફર�શ. �ુ ં પણ ટ� સ્ માટ� આિધકાર�ક સમય રાખીશ. તમાર� પાસે ટ� સ્ દરિમયાન
િવરામો હશે �યાર� તમે આ �મ છોડ�ને નાસ્ત કરવા અથવા િવશ્રામખંડ ઉપયોગ કરવા જઈ શકો છો.
યાદ રાખો ક� ટ� સ્ સમાપ્ થયા પછ�, �યાં �ુધી �ુ ં ન ક�ું ત્યા �ુધી કોઈ �મ છોડશે નહ�. જો ટ� �સ્ટ� પ્ર�ક િવશે તમને કોઈ પ્ર
હોય તો �ૃ પા કર�ને હમણાં � ૂછો. ટ� સ્ટના સમય િવભાગો દરિમયાન �ુ ં પ્ર�ો જવાબ આપી શક�શ નહ�.
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1.3.1 ફ્ર કવરનાં �દશાિનદ� શો
નીચે આપેલ તમાર� ટ� સ્ �ુકનાં ફ્ર કવર�ું ભાષાંતર છે .

મહત્વ �ૂણ �રમાઇન્ડસ
1.

ટ� સ્ માટ� નબ
ં ર 2 પે�ન્સ આવશ્ય છે . મેક�િનકલ
પે�ન્સ અથવા પેનનો ઉપયોગ કરશો નહ�.

2.

કોઈપણ પ્ર કોઈપણની સાથે શેર કરવા એ
ટ� સ્ �ુરક્ અને િનષ્પક્ નીિતઓ�ું
ઉલ્લંઘ છે અને તમારો સ્કો રદ થવામાં
પ�રણમી શક� છે .

આ ટ� સ્ �ુક �મમાંથી લેવાવી જોઈએ નહ�. આ ટ� સ્ �ુકના કોઈપણ ભાગ�ું અનાિધ�ૃ ત �ુન�ત્પાદ અથવા ઉપયોગ પ્રિતબંિ છે .
© 2018 College Board. College Board અને એકોનર લૉગો એ College Board ના ન�ધાયેલ ટ્ર�ડમાક છે .
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1.3.2 પાછલા કવરનાં �દશાિનદ� શો
નીચે આપેલ અ�ુવાદ એ તમાર� કસોટ� �ુ�સ્તકાન પાછળના કવર�ું અ�ુવાદ છે . �યાર� � ૂચના આપવામાં આવે, ત્યાર તમાર� કસોટ�
�ુ�સ્તક અથવા જવાબની શીટ પર લખ�ું જોઈએ, ન ક� અ�ુવાદના આ દસ્તાવે પર.
તમા�ં ુ નામ (�ગ્રે�મ) _______________________________________________________________________________________
છે લ્લા

પ્ર

મધ્

શાળા ____________________________________________________________________________________________________

SAT

નબ
ં ર

શાળા�ું નામ

સામાન્ િનદ� શો

�મ નંબર

સ્કો�ર�

−

તમે એક સમયે ફક્ એક જ િવભાગ પર કાયર કર� શકો છો.

−

દર� ક સાચા જવાબ માટ�, તમને એક પૉઇન્ મળે છે .

−

જો તમે કોઈ અ�ુભાગને સમય � ૂરો થવાની પહ�લાં સમાપ્

−

ખોટા જવાબ આપવા બદલ તમે કોઈ પૉઇન્ �ુમાવશો નહ�;

કર� લો, તો તે િવભાગ પરના તમારા કાયર્ન તપાસો. તમે
કોઈપણ અન્ િવભાગ પર જઈ શકતાં નથી.

પછ� ભલને તમે સાચા જવાબ �ગે �ુિનિ�ત ન હોવ.

મહત્વ �ૂણ

જવાબોને �ચ�હ્ કરવા
–

તેથી, તમાર� દર� ક પ્ર� જવાબ આપવાનો પ્રય કરવો જોઈએ,

તમાર� જવાબની શીટને ઠ�કથી �ચ�હ્ કરવાની ખાતર� કરો.

નીચેના કોડ તમાર� કસોટ� �ુ�સ્તક માટ� અનન્ છે . તેમને તમાર�
જવાબની શીટ પર 44 અને 45 બૉક્સમા કૉિપ કરો અને દશાર ્વ્ય
ુ
પ્રમા જ સંબિં ધત વ� ર્ળોન
ભરો.

–

તમાર� ન.ં 2 પે�ન્સલન ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

–

દર� ક પ્ માટ� ફક્ એક જવાબને ધ્યાનથ �ચ�હ્ કરો.

–

તમે બધા બબલને ઘાટ� ર�તે અને � ૂણર્પણ ભયાર હોવાની ખાતર� કરો.

–

તમાર� જવાબની શીટ પર કોઈપણ પ્રકાર િનશાન ન કરવા.

–

જો તમે �સ
ં ૂ ી નાખો છો, તો તે � ૂર� ર�તે કરો. અ� ૂર� �સ
ં ૂ ેલ
વસ્�ુઓન ઇ�ચ્છ જવાબ તર�ક� સ્કો કરવામાં આવી શક� છે .

–

પ્ નંબરને અ�ુ�પ જ જવાબ પં�ક્તઓન ઉપયોગ કરો.

તમાર� કસોટ� ��ુ સ્તકાન ઉપયોગ કરવો
−

તમે રફ કાયર માટ� કસોટ� �ુ�સ્તકાન ઉપયોગ કર� શકો છો, પરં� ુ
તમે તમાર� કસોટ� �ુ�સ્તકામા � કંઈપણ લખો છો તેના તમને કોઈ
માકર મળશે નહ�.

−

સમય � ૂરો થઈ ગયાં પછ�, તમે તમાર� કસોટ� �ુ�સ્તકામાંથ તમાર�
જવાબની શીટમાં જવાબો ઉતાર� ક� વ�્ળોન
રુ
ભર� શકશો નહ�.

−

તમે આ �ુ�સ્તકામાંથ � ૃષ્ઠ અથવા � ૃષ્ઠન ભાગોને ફોલ્ અથવા
�ૂ ર કર� શકતાં નથી અથવા પર�ક્ ખંડમાંથી �ુ�સ્તક અથવા
જવાબની શીટને બહાર લઈ જઈ શકતાં નથી.

આ કસોટ� માટ� ના આ ફકરાઓમાં સમાવેલ િવચારો, �માંથી ક�ટલાક પ્રકાિ સામગ્રીમાં લેવામાં અથવા અપનાવાયા છે , તે જ�ર� નથી
ક� College Board ના મત
ં વ્યોન ર�ૂ કર� .

ુ ી �પ
ુ રવાઇઝર તમને આ ��ુ સ્તક ખોલવા માટ� ન કહ� ત્યા �ધ
ુ ી તમાર� આ ��ુ સ્તક ખોલવી નહ�.
�યાં �ધ
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1.4

િવભાગ 1: વાંચન કસોટ�
િવભાગ 1 માટ� નો માનક સમય 65 િમિનટ છે , �માં િવભાગના �તે 10-િમિનટનો િવરામ છે . જો તમે મં�ૂર સ્થા પર કસોટ� આપી રહ્ ય
હોવ, તો તમારો સમય અને િવરામ અલગ હોઈ શક� છે . �ૃ પા કર�ને તમારા �ુપરવાઇઝર દ્વા ઘોષણાઓ ધ્યાન�ૂવર વચ
ં ાવી જોઈએ.
કસોટ� �ુ�સ્તકાન િનદ� શો�ું અ�ુવાદ અ�ુવા�દત બોલાયેલા િનદ� શો પ્રમા દ� ખાય છે .

�યાર� તમામ િવદ્યાથ તૈયાર હોય, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
એકવાર શ� કર� લેવા પર, તમાર� પાસે િવભાગ 1, વાંચન કસોટ� પર કામ કરવા માટ� 65 િમિનટનો સમય હશે. આ િવભાગ
સમાપ્ થઈ જવા પર અમે નાનો િવરામ લઈ�ુ.ં �ૃ પા કર�ને તમારા ક�લ્�ુલેટરન તમારા ડ�સ્કન નીચે રાખો; આ િવભાગ
માટ� તમને તેની જ�ર પડશે નહ�.
તમે નબ
ં ર 2 પ�િસલનો ઉપયોગ કર� રહ્ય હોવાની તથા તમે બધા બબલને ઘાટ� ર�તે અને � ૂણર્પણ ભયાર હોવાની ખાતર� કરો. જો
તમે તમારો જવાબ બદલો છો, તો તેને � ૂણર્પણ �સ
ં ૂ ી દ� શો. જો તમે સમય � ૂરો થવાની પહ�લાં સમાપ્ કર� લો છો, તો તમે આ
િવભાગના તમારા કાયર્ન તપાસી શકો છો, પરં� ુ તમે કોઈપણ અન્ િવભાગ પર જઈ શકતાં નથી.
યાદ રાખો ક� તમને યોગ્ જવાબો માટ� પૉઇન્ પ્રા થાય છે , પરં� ુ તમે ખોટા જવાબો માટ� પૉઇન્ �ુમાવતાં નથી. તેનો અથર
એ ક� તમાર� દર� ક પ્ર� જવાબ આપવાનો પ્રય કરવો જોઈએ, પછ� ભલે તમે સાચા જવાબ �ગે �ુિનિ�ત ન હોવ.
�ૃ પા કર�ને તમારા જવાબ પત્ પર િવભાગ 1 �ુ ઓ. તમારા જવાબોને ક્રમાં� ખાલી જગ્યામા માકર કરવાની ખાતર� કરો, ક� �
િવભાગ 1 માં સંખ્યાત્ કસોટ�ના પ્ર�ો અ�ુ�પ છે . હવે, �ૃ પા કર� તમાર� ટ� સ્ �ુક પર િવભાગ 1 ખોલો, �દશાિનદ� શો વાંચો
અને કાયર્ન શ�આત કરો. સમય હવે શ� થાય છે . પર�ક્ માટ� �ુભેચ્છ.
30 િમિનટ પછ�, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
આ િવભાગમાં તમાર� પાસે 35 િમિનટનો સમય બાક� છે .
60 િમિનટ પછ�, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
આ િવભાગમાં તમાર� પાસે 5 િમિનટનો સમય બાક� છે .

બરાબર 65 િમિનટ પછ�, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શ:ે
કામ બંધ કરો અને તમાર� પે�ન્સલન નીચે � ૂક� દો. તમારા જવાબ પત્રક બધ
ં કરો અને તેને તમાર� ટ� સ્ �ુકની સામેની
તરફ રાખો. તમાર� ટ� સ્ �ુકને બંધ કરો અને તેને તમારા ડ�સ્ પર છોડ� દો. હવે આપણે 10 િમિનટનો િવરામ લઈ�ુ.ં
જો તમે કોઈ નાસ્ત લાવ્ય હોવ, તો તમે તે ફક્ િન�ુક્ િવસ્તારોમા જ ખાઈ શકો છો. િન�ુક્ િવસ્તાર, હૉલવે અથવા
િવશ્રામખ િસવાય અન્ કોઈ સ્થાન જશો નહ�. હૉલવેમાં વાત કરશો નહ� અથવા કોઈપણની સાથે ટ� સ્ પ્ર�ો ચચાર કરશો
નહ�. અન્ �મ્સમા પણ તે બાબતો�ું ધ્યા રાખશો.
અમે બરાબર 10 િમિનટમાં ફર� કસોટ� શ� કર��ુ.ં
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જો તમાર� શાળાએ તમારા �ગત સામાનનો સગ
ં ્ કય� ન હતો, તો તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
તમે પર�ક્ દરિમયાનના આ િવરામ અથવા અન્ કોઈપણ િવરામમાં ફોન અથવા અન્ કોઈ ઇલેક્ટ્રો ઉપકરણનો
ઉપયોગ કર� શકશો નહ�. કોઈપણ ફોન અથવા અન્ ઉપકરણો બધ
ં રહ�વા અને તમારા ડ�સ્કન નીચે �ૂ ર � ૂકવા આવશ્ય છે .

1.4.1

િવરામ દરિમયાન

િવરામના �તે, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
તમાર� બેઠક લો.

1.4.2

િવભાગ 1 કસોટ� �ુ�સ્તકાન િનદ� શો

નીચે આપેલ અ�ુવાદ એ તમાર� કસોટ� �ુ�સ્તકાન િવભાગ 1 ની શ�આતમાં રહ�લ િનદ� શો�ું અ�ુવાદ છે .
65 િમિનટ, 52 પ્ર (માનક સમય)
આ િવભાગમાં રહ�લ પ્ર�ો જવાબ આપવા માટ� તમાર� જવાબ શીટના િવભાગ 1 પર �ઓ.
િનદ� શો
નીચે આપેલ દર� ક ફકરો અથવા ફકરાની જોડ�ની સામે પ્ર�ો નંબર છે . દર� ક ફકરો અથવા ફકરાની જોડ�ને વાંચ્ય પછ�, ફકરા અને
ફકરાઓમાં તથા તેની સાથેના ગ્રા�ફ (�મ ક� કોષ્ટ અથવા આલેખ)માં � કહ�વા�ું છે અથવા � ૂ�ચત છે તેના આધાર� દર� ક પ્ર� શ્રે
જવાબ પસંદ કરો.

1.4.3

પ્રમાણીક િવધાન

�યાર� તમામ િવદ્યાથ તૈયાર હોય, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
�યાર� તમે તમા�ંુ જવાબ પત્ સબિમટ કરો, ત્યાર તમે સંમત થાઓ છો ક�, કોઈપણ સંજોગો હ�ઠળ, કોઈપણ ટ� સ્ પ્ર�ો
ટ� �સ્ટ� �મમાંથી લઈ જશો, તે કોઈને પણ આપશો અથવા ઈમેલ, ટ� ક્સ સંદ�શ અથવા ઇન્ટરને સ�હત કોઈપણ માધ્ય
પરં� ુ અહ� �ુધી મયાર ્�દ નહ� તેવા દ્વા કોઈની સાથે તેમની ચચાર કરશો નહ�. આ શરતો SAT સ્�ૂ ડ� સ્�ુડન ગાઇડમાં
અને sat.org પર ઑનલાઇન જણાવવામાં આવી છે .
તમા�ંુ જવાબ પત્ બહાર કાઢો, પરં� ુ તમાર� ટ� સ્ �ુક બધ
ં રહ�વા દો. તમારા જવાબ પત્રક પાછળ ફ�રવો અને બૉક્ 48,
પ્રમાણીક િવધાન �ુ ઓ. નીચે િનયમોનો ફકરો વાંચ્ય પછ�, તમાર� હમ
ં ેશાની હસ્તલેખ શૈલી—િપ્ર અથવા કિસ�વમાં
સ્ટ�ટમેન્ટ કૉિપ કરવી સા�ંુ રહ�શે. તે પછ� �વી તમે આિધકાર�ક દસ્તાવે પર કરો છો તેવી તમારા � ૂરા નામથી સહ� કરો.
તમાર� સહ�ની બા�ુ માં, આજની તાર�ખ દાખલ કરો. �યાર� તમે � ૂણર કર� લો ત્યાર �ુ ઓ.

નીચે આપેલ અ�ુવાદ એ તમારા જવાબ પત્રક બૉક્ 48 માંના પ્રમાણીક સ્ટ�ટમેન્ટ છે . સ્ટ�ટમેન �ગ્રે�મ કૉિપ કરો,
અહ� આપેલ અ�ુવાદ નહ�.
આ�, �ુ ં મારા કૉલેજનાં પથ પર મા�ંુ પહ�� ુ પગ�ું માં�ુ ં �ં. �ુ ં �ુ�ષ્ ક�ંુ �ં ક� �ુ ં તે વ્ય�ક �ં � જવાબ પત્ પર � ૂ�ચબદ છે અને
ટ� સ્ટન �દશાિનદ� શોમાં વણર્વે ટ� સ્ �ુરક્ અને ઔ�ચત્યત નીિતઓને અ�ુસરવાની પ્રિત લ� �ં.
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1.5

િવભાગ 2: લેખન અને ભાષા પર�ક્
િવભાગ 2 માટ� નો માનક સમય 35 િમિનટ છે . જો તમે મં�ૂર સ્થા પર કસોટ� આપી રહ્ય હોવ, તો તમારો સમય અને િવરામ અલગ
હોઈ શક� છે . �ૃ પા કર�ને તમારા �ુપરવાઇઝર દ્વા ઘોષણાઓ ધ્યાન�ૂવર વચ
ં ાવી જોઈએ.
કસોટ� �ુ�સ્તકાન િનદ� શો�ું અ�ુવાદ અ�ુવા�દત બોલાયેલા િનદ� શો પ્રમા દ� ખાય છે .

�યાર� તમામ િવદ્યાથ તૈયાર હોય, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
એકવાર શ� કર� લેવા પર, તમાર� પાસે િવભાગ 2, લેખન અને ભાષા કસોટ� પર કામ કરવા માટ� 35 િમિનટનો સમય હશે.
જો તમે સમય � ૂરો થવાની પહ�લાં સમાપ્ કર� લો છો, તો તમે આ િવભાગના તમારા કાયર્ન તપાસી શકો છો, પરં� ુ તમે
કોઈપણ અન્ િવભાગ પર જઈ શકતાં નથી. �ૃ પા કર�ને તમારા ક�લ્�ુલેટરન તમારા ડ�સ્કન નીચે રાખો; આ િવભાગ માટ�
તમને તેની જ�ર પડશે નહ�.
તમાર� જવાબ શીટ અને કસોટ� �ુ�સ્તકાન તમારા ડ�સ્ પર રાખો.
હવે તમારા જવાબ પત્ પર િવભાગ 2 શોધો. તમારા જવાબોને ક્રમાં� ખાલી જગ્યામા માકર કરવાની ખાતર� કરો, ક� �
િવભાગ 2 માં સંખ્યાત્ કસોટ�ના પ્ર�ો અ�ુ�પ છે . તમાર� કસોટ� �ુ�સ્તકાન િવભાગ 2 પર ખોલો, િનદ� શોને વાંચો અને કાયર્ન
શ�આત કરો. સમય હવે શ� થાય છે .
15 િમિનટ પછ�, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
આ િવભાગમાં તમાર� પાસે 20 િમિનટનો સમય બાક� છે .
30 િમિનટ પછ�, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
આ િવભાગમાં તમાર� પાસે 5 િમિનટનો સમય બાક� છે .

બરાબર 35 િમિનટ પછ�, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શ:ે
કામ બંધ કરો અને તમાર� પે�ન્સલન નીચે � ૂક� દો.
તમારા જવાબ પત્રક તમાર� ટ� સ્ �ુકમાં તે � ૃષ્ પર રાખો �યાં તમે કામ કરવા�ું બધ
ં ક�ુ� છે . તમાર� ટ� સ્ �ુક બધ
ં કરો.
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1.5.1

િવભાગ 2 કસોટ� �ુ�સ્તકાન િનદ� શો

નીચે આપેલ અ�ુવાદ એ તમાર� કસોટ� �ુ�સ્તકાન િવભાગ 2 ની શ�આતમાં રહ�લ િનદ� શો�ું અ�ુવાદ છે .
35 િમિનટ, 44 પ્ર (માનક સમય)
આ િવભાગમાં રહ�લ પ્ર�ો જવાબ આપવા માટ� તમાર� જવાબ શીટના િવભાગ 2 પર �ઓ.
િનદ� શો
નીચેના દર� ક ફકરાની સામે પ્ર�ો નબ
ં ર છે . ક�ટલાક પ્ર માટ�, તમે િવચારોની અ�ભવ્ય�ક્ત બહ�તર બનાવવા માટ� ફકરામાં �ુધારો ક�વી
ર�તે કર� શકાય તેને ધ્યાનમા રાખશો. અન્ પ્ર માટ� , તમે વા� રચના, ઉપયોગ અથવા િવરામ�ચહ્નોમ � ૂલોને ઠ�ક કરવા માટ� ફકરાને
ક�વી ર�તે સંપા�દત કર� શકાય તેને ધ્યાનમા રાખશો. કોઈ ફકરા અથવા પ્ર� સાથે એક અથવા વ�ુ ગ્રા�ફ (�મ ક� કોષ્ટ અથવા ગ્ર)
હોઈ શક� છે �ને તમે િનણર્યોમા ફ�રફાર અને સંપાદન કરવા માટ� ધ્યાનમા લેશો.
ક�ટલાક પ્ર તમને ફકરાના કોઈ ર� ખાં�કત ભાગ તરફ દોર� જશે. અન્ પ્ર તમને ફકરામાં કોઈ સ્થા તરફ દોરશે અથવા તમને � ૂરા
ફકરા િવશે િવચાર કરવા માટ� કહ�શે.
દર� ક ફકરો વાંચ્ય પછ�, દર� ક પ્ર� જવાબ પસદ
ં કરો ક� � ફકરામાં લેખનની �ુણવ�ાને વ�ુ અસરકારક ર�તે બહ�તર બનાવે છે અથવા
� ફકરાને માનક લેખન �ગ્રે� િસદ્ધાંતો અ�ુ�પ બનાવે છે . ઘણા પ્ર�ોમ "કોઈ ફ�રફાર નહ�" િવકલ્ શામેલ નથી. જો તમને લાગ� ું
હોય ક� ફકરાના સંબિં ધત િવભાગને �મ છે તેમ છોડ� દ� વો એ શ્રે િવકલ્ છે તો તે િવકલ્ પસંદ કરો.

1.6

િવભાગ 3: ગ�ણતની કસોટ� – કોઈ ક�લ્�ુલેટ નહ�
િવભાગ 3 માટ� નો માનક સમય 25 િમિનટ છે , �માં િવભાગના �તે 5-િમિનટનો િવરામ છે . જો તમે મં�ૂર સ્થા પર કસોટ� આપી રહ્ ય
હોવ, તો તમારો સમય અને િવરામ અલગ હોઈ શક� છે . �ૃ પા કર�ને તમારા �ુપરવાઇઝર દ્વા ઘોષણાઓ ધ્યાન�ૂવર વચ
ં ાવી જોઈએ.
કસોટ� �ુ�સ્તકાન િનદ� શો�ું અ�ુવાદ અ�ુવા�દત બોલાયેલા િનદ� શો પ્રમા દ� ખાય છે .

�યાર� તમામ િવદ્યાથ તૈયાર હોય, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
એકવાર શ� કર� લેવા પર, તમાર� પાસે િવભાગ 3, ગ�ણતની કસોટ� પર ક�લ્�ુલેટ કામ કરવા માટ� 25 િમિનટનો સમય
હશે. આ િવભાગ સમાપ્ થઈ જવા પર અમે એક નાનો િવરામ લઈ�ુ.ં
જો ક� આ ગ�ણતનો િવભાગ છે , છતાં તમને ટ� સ્ટના આ ભાગ પર ક�લ્�ુલેટરન ઉપયોગ કરવાની મં�ૂર� નથી અને તમા�ંુ
ક�લ્�ુલેટ તમારા ડ�સ્કન નીચે રાખ�ું આવશ્ય છે �યાં �ુધી તમાર� પાસે 4-ફંક્શનન ક�લ્�ુલેટરન ઉપયોગ કરવાની માન્
�ુિવધા ન હોય.
તમાર� કસોટ� �ુ�સ્તકામા "િવદ્યા દ્વા અપાયેલા જવાબો" લેબલ ધરાવતાં પ્ર�ો તમારા જવાબોને ક�વી ર�તે �ગ્ કરવા તે
માટ� ના િનદ� શો. આ િવદ્યા-િનિમ�ત જવાબો �ૂંકા હોઈ શક� છે , પરં� ુ 4 અક્ કરતાં મોટા હોઈ શકતાં નથી. તમારા જવાબોને
ક્રમાં� ખાલી જગ્યામા માકર કરવાની ખાતર� કરો, ક� � િવભાગ 3 માં સખં ્યાત્ કસોટ�ના પ્ર�ો અ�ુ�પ છે .
જો તમે સમય � ૂરો થવાની પહ�લાં સમાપ્ કર� લો છો, તો તમે આ િવભાગના તમારા કાયર્ન તપાસી શકો છો, પરં� ુ તમે કોઈપણ
અન્ િવભાગ પર જઈ શકતાં નથી.
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�ૃ પા કર�ને તમાર� ટ� સ્ �ુક ખોલો અને તમારા જવાબ પત્રક બહાર કાઢો. તમાર� જવાબ શીટ અને કસોટ� �ુ�સ્તકાન તમારા
ડ�સ્ પર રાખો. તમારા જવાબ પત્ પર િવભાગ 3 �ુ ઓ. હવે, �ૃ પા કર�ને તમાર� ટ� સ્ �ુકમાં િવભાગ 3 પર �ઓ, �દશાિનદ� શો
વાંચો અને કાયર્ન શ�આત કરો. સમય હવે શ� થાય છે .
10 િમિનટ પછ�, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
આ િવભાગમાં તમાર� પાસે 15 િમિનટનો સમય બાક� છે .
20 િમિનટ પછ�, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
આ િવભાગમાં તમાર� પાસે 5 િમિનટનો સમય બાક� છે .

બરાબર 25 િમિનટ પછ�, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શ:ે
કામ બંધ કરો અને તમાર� પે�ન્સલન નીચે � ૂક� દો.
તમારા જવાબ પત્રક તમાર� ટ� સ્ �ુકમાં તે � ૃષ્ પર � ૂકો �યાં તમે કામ કરવા�ું બધ
ં ક�ુ� છે . તમાર� કસોટ� �ુ�સ્તકાન બધ
ં કરો
અને તેને તમારા ડ�સ્ પર છોડ� દો. હવે આપણે 5 િમિનટનો િવરામ લઈ�ુ.ં જો તમે કોઈ નાસ્ત લાવ્ય હોવ, તો તમે તે ફક્
િન�ુક્ િવસ્તારોમા જ ખાઈ શકો છો. પહ�લાની �મ, િન�ુક્ િવસ્તાર, હૉલવે અથવા િવશ્રાંિતખ િસવાય �ાંય જશો નહ�.
હૉલવેમાં વાત કરશો નહ� અથવા કોઈપણની સાથે ટ� સ્ પ્ર�ો ચચાર કરશો નહ�. અમે બરાબર 5 િમિનટમાં ફર� ટ� �સ્ટ� શ�
કર��ુ.ં

1.6.1

િવરામ દરિમયાન

િવરામના �તે, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
તમાર� બેઠક લો.
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1.6.2

િવભાગ 3 કસોટ� �ુ�સ્તકાન િનદ� શો

નીચે આપેલ અ�ુવાદ એ તમાર� કસોટ� �ુ�સ્તકાન િવભાગ 3 ની શ�આતમાં રહ�લ િનદ� શો�ું અ�ુવાદ છે .
25 િમિનટ, 20 પ્ર (માનક સમય)
આ િવભાગમાં રહ�લ પ્ર�ો જવાબ આપવા માટ� તમાર� જવાબ શીટના િવભાગ 3 પર �ઓ.
િનદ� શો
પ્ર 1–15 માટ�, દર� ક સમસ્યાન ઉક�લો, પ્રદ કર� લ િવકલ્પોમાંથ શ્રે જવાબ પસંદ કરો અને તમાર� જવાબ શીટ પર અ�ુ�પ વ�્ળન
રુ
ભરો. પ્ર 16–20 માટ�, દર� ક સમસ્યાન ઉક�લો અને જવાબ શીટ પર રહ�લ �ગ્રડમ તમારો જવાબ દાખલ કરો. �ગ્રડમ તમારા જવાબો ક�વી
ર�તે દાખલ કરવા તે િવશે �ૃ પા કર�ને પ્ 16 પહ�લાં આપેલા િનદ� શોનો સંદભર લો. તમે સ્ક્ વકર માટ� તમાર� કસોટ� �ુ�સ્તકામા રહ�લ
કોઈપણ ઉપલબ્ જગ્યાન ઉપયોગ કર� શકો છો.
ન�ધ
1.

ક�લ્�ુલેટરન ઉપયોગની મં�ૂર� નથી.

2.

ઉપયોગમાં લેવાયેલ તમામ ચલ અને પદાવ�લઓ વાસ્તિવ સખં ્યાઓન ર�ૂ કર� છે �યાં �ુધી અન્યથ � ૂચવેલ ન હોય.

3.

આ કસોટ�માં આપવામાં આવેલ આ�ૃ િતઓ સ્ક� પર તૈયાર કરવામાં આવે છે �યાં �ુધી અન્યથ � ૂચવેલ ન હોય.

4.

બધી આ�ૃ િતઓ એક સપાટ� પર રહ� છે �યાં �ુધી અન્યથ � ૂચવેલ ન હોય.

5.

�યાં �ુધી � ૂચવવામાં ન આવે ત્યા �ુધી, આપેલ િવધેય f નો ડોમેન એ બધી વાસ્તિવ સખં ્યા x નો ગણ છે , � માટ� f(x) એક
વાસ્તિવ સખં ્ય છે .

સંદભર

વ�્ળમા
રુ
ચાપના �શની સખં ્ય 360 છે .
વ�્ળમા
રુ
ચાપના િત્ર�યાકોણ સખં ્ય 2π છે .
િત્રકોણ કોણના �શમાં માપનો સરવાળો 180 છે .
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િનદ� શો
16–20 પ્ર માટ�, સમસ્યાન ઉક�લો અને જવાબ શીટ પર નીચે વણર્વ્ય �ુજબ તમારા જવાબને �ગ્રડમ દાખલ કરો.
1. આવશ્ય ન હોવા છતાં, � ૂચવવામાં આવે છે ક� તમે વ�્ળોન
રુ
ચો�સપણે ભરવામાં મદદ માટ� કૉલમ્સન ટોચ પર રહ�લ
ખાનામાં તમારો જવાબ લખો. વ�્ળોન
રુ
યોગ્ ર�તે ભરવા પર જ
તમને ક્ર�� પ્રા થશે.
2. કોઈપણ કૉલમમાં કોઈ એકથી વ�ુ વ�્ળન
રુ
�ચ�હ્ કરવા નહ�.
3. કોઈ પ્ર� નકારાત્મ જવાબ નથી.
4. ક�ટલીક સમસ્યાઓમા એક કરતાં વ�ુ સાચો જવાબ હોઈ શક� છે .
આવા �કસ્સામા, �ગ્રડમ ફક્ એક જ જવાબ આપો.
5. િમશ નંબરો �મ ક�

ને 3.5 અથવા 7/2 તર�ક� �ગ્ કરવા

આવશ્ય છે . (જો �ગ્રડમ
તો તે� ું અથર્ઘટ

દાખલ કરવામાં આવે,

, તર�ક� કરવામાં આવશે ન ક�

તર�ક�.)

6. દશાંશ જવાબો: જો તમે �ગ્રડમ આવી શક� તેના કરતાં વ�ુ
�કોનો દશાંશ જવાબ મેળવો છો, તો તે � ૂન્યાં અથવા
કાપવામાં આવી શક� છે , પરં� ુ તેણે સ�
ં ૂણર �ગ્રડ ભરવા�ું રહ�શે.
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1.7

િવભાગ 4: ગ�ણતની કસોટ� – ક�લ્�ુલેટ
િવભાગ 4 માટ� નો માનક સમય 55 િમિનટ છે . જો તમે મં�ૂર સ્થા પર કસોટ� આપી રહ્ય હોવ, તો તમારો સમય અને િવરામ અલગ
હોઈ શક� છે . �ૃ પા કર�ને તમારા �ુપરવાઇઝર દ્વા ઘોષણાઓ ધ્યાન�ૂવર વચ
ં ાવી જોઈએ.
કસોટ� �ુ�સ્તકાન િનદ� શો�ું અ�ુવાદ અ�ુવા�દત બોલાયેલા િનદ� શો પ્રમા દ� ખાય છે .

�યાર� તમામ િવદ્યાથ તૈયાર હોય, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
એકવાર શ� કર� લેવા પર, તમાર� પાસે િવભાગ 4, ક�લ્�ુલેટ સાથે ગ�ણતની કસોટ� પર કામ કરવા માટ� 55 િમિનટનો સમય હશે.
તમે આ િવભાગ માટ� ક�લ્�ુલેટરન ઉપયોગ કર� શકો છો. �ૃ પા કર�ને હવે તમા�ંુ ક�લ્�ુલેટ બહાર કાઢો અને તેને તમાર� ડ�સ્કન
મધ્ ભાગમાં � ૂકો.
ક�લ્�ુલેટરન ઉપયોગ કરતી વખતે, �ૃ પા કર�ને આ �દશાિનદ� શો�ું પાલન કરો:
•

તેને તમારા ડ�સ્ પર � ૂક� દો અથવા તેને પકડ� રાખો �થી અન્ િવદ્યાથ તમારા કાયર્ન જોઈ ન શક�.

•

બી� કોઈની સાથે તમારા ક�લ્�ુલેટરન શેર અથવા અદલાબદલી કરશો નહ�.

•

જો તમે બેકઅપ ક�લ્�ુલેટ અથવા બેટર� લાવ્યા હોવ, તો તેમને તમારા ડ�સ્કન નીચે ફ્લો પર રાખો.

•

જો તમા�ંુ ક�લ્�ુલેટ ઠ�કથી કામ ના કર� અને તમાર� પાસે બેટર� અથવા બેકઅપ ક�લ્�ુલેટ હોય, તો તમારો
હાથ ઉઠાવો. �ુ ં જોઈશ ક� તમા�ંુ અવે� સાધન સ્વીકા યોગ્ છે ક� નહ�. જો તમાર� પાસે બેકઅપ નથી, તો ટ� સ્
ચા�ુ રાખો. ગ�ણતના બધા પ્ર�ો જવાબ ક�લ્�ુલેટ િવના આપી શકાય છે .

તમાર� કસોટ� �ુ�સ્તકામા "િવદ્યા દ્વા અપાયેલા જવાબો" લેબલ ધરાવતાં પ્ર�ો તમારા જવાબોને ક�વી ર�તે �ગ્ કરવા તે
માટ� ના િનદ� શો. આ િવદ્યા દ્વા અપાયેલા જવાબો �ૂંકા હોઈ શક� છે , પરં� ુ 4 અક્ કરતાં મોટા હોઈ શકતાં નથી. તમારા
જવાબોને ક્રમાં� ખાલી જગ્યામા માકર કરવાની ખાતર� કરો, ક� � િવભાગ 4 માં સખં ્યાત્ કસોટ�ના પ્ર�ો અ�ુ�પ છે .
જો તમે સમય � ૂરો થવાની પહ�લાં સમાપ્ કર� લો છો, તો તમે આ િવભાગના તમારા કાયર્ન તપાસી શકો છો, પરં� ુ તમે કોઈપણ
અન્ િવભાગ પર જઈ શકતાં નથી.
�ૃ પા કર�ને તમાર� ટ� સ્ �ુક ખોલો અને તમારા જવાબ પત્રક બહાર કાઢો. તમાર� જવાબ શીટ અને કસોટ� �ુ�સ્તકાન તમારા
ડ�સ્ પર રાખો. તમારા જવાબ પત્ પર િવભાગ 4 �ુ ઓ. હવે, �ૃ પા કર�ને તમાર� ટ� સ્ �ુકમાં િવભાગ 4 પર �ઓ, �દશાિનદ� શો
વાંચો અને કાયર્ન શ�આત કરો. સમય હવે શ� થાય છે .
25 િમિનટ પછ�, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
આ િવભાગમાં તમાર� પાસે 30 િમિનટનો સમય બાક� છે .
50 િમિનટ પછ�, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
આ િવભાગમાં તમાર� પાસે 5 િમિનટનો સમય બાક� છે .

બરાબર 55 િમિનટ પછ�, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શ:ે
કામ બંધ કરો અને તમાર� પે�ન્સલન નીચે � ૂક� દો. તમાર� ટ� સ્ �ુક અને જવાબ પત્ બધ
ં કરો. તમારા જવાબ પત્રક
તમાર� ટ� સ્ �ુકની પાસે રાખો.
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1.7.1

િવભાગ 4 કસોટ� �ુ�સ્તકાન િનદ� શો

નીચે આપેલ અ�ુવાદ એ તમાર� કસોટ� �ુ�સ્તકાન િવભાગ 4 ની શ�આતમાં રહ�લ િનદ� શો�ું અ�ુવાદ છે .
55 િમિનટ, 38 પ્ર (માનક સમય)
આ િવભાગમાં રહ�લ પ્ર�ો જવાબ આપવા માટ� તમાર� જવાબ શીટના િવભાગ 4 પર �ઓ.
િનદ� શો
િનદ� શો
પ્ર 1–30 માટ�, દર� ક સમસ્યાન ઉક�લો, પ્રદ કર� લ િવકલ્પોમાંથ શ્રે જવાબ પસંદ કરો અને તમાર� જવાબ શીટ પર અ�ુ�પ વ�્ળન
રુ
ભરો. પ્ર 31–38 માટ�, દર� ક સમસ્યાન ઉક�લો અને જવાબ શીટ પર રહ�લ �ગ્રડમ તમારો જવાબ દાખલ કરો. �ગ્રડમ તમારા જવાબો ક�વી
ર�તે દાખલ કરવા તે િવશે �ૃ પા કર�ને પ્ 22 પહ�લાં આપેલા િનદ� શોનો સંદભર લો. તમે સ્ક્ વકર માટ� તમાર� કસોટ� �ુ�સ્તકામા રહ�લ
કોઈપણ ઉપલબ્ જગ્યાન ઉપયોગ કર� શકો છો.
ન�ધ
ન�ધ
1.

ક�લ્�ુલેટરન ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી છે .

2.

ઉપયોગમાં લેવાયેલ તમામ ચલ અને પદાવ�લઓ વાસ્તિવ સખં ્યાઓન ર�ૂ કર� છે �યાં �ુધી અન્યથ � ૂચવેલ ન હોય.

3.

આ કસોટ�માં આપવામાં આવેલ આ�ૃ િતઓ સ્ક� પર તૈયાર કરવામાં આવે છે �યાં �ુધી અન્યથ � ૂચવેલ ન હોય.

4.

બધી આ�ૃ િતઓ એક સપાટ� પર રહ� છે �યાં �ુધી અન્યથ � ૂચવેલ ન હોય.

5.

�યાં �ુધી � ૂચવવામાં ન આવે ત્યા �ુધી, આપેલ િવધેય f નો ડોમેન એ બધી વાસ્તિવ સખં ્યા x નો ગણ છે , � માટ� f(x) એક
વાસ્તિવ સખં ્ય છે .

સંદભર

વ�્ળમા
રુ
ચાપના �શની સખં ્ય 360 છે .
વ�્ળમા
રુ
ચાપના િત્ર�યાકોણ સખં ્ય 2π છે .
િત્રકોણ કોણના �શમાં માપનો સરવાળો 180 છે .
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િનદ� શો
31–38 પ્ર માટ�, સમસ્યાન ઉક�લો અને જવાબ શીટ પર નીચે
વણર્વ્ય �ુજબ તમારા જવાબને �ગ્રડમ દાખલ કરો.
1. આવશ્ય ન હોવા છતાં, � ૂચવવામાં આવે છે ક� તમે વ�્ળોન
રુ
ચો�સપણે ભરવામાં મદદ માટ� કૉલમ્સન ટોચ પર રહ�લ
ખાનામાં તમારો જવાબ લખો. વ�્ળોન
રુ
યોગ્ ર�તે ભરવા પર જ
તમને ક્ર�� પ્રા થશે.
2. કોઈપણ કૉલમમાં કોઈ એકથી વ�ુ વ�્ળન
રુ
�ચ�હ્ કરવા નહ�.
3. કોઈ પ્ર� નકારાત્મ જવાબ નથી.
4. ક�ટલીક સમસ્યાઓમા એક કરતાં વ�ુ સાચો જવાબ હોઈ શક� છે .
આવા �કસ્સામા, �ગ્રડમ ફક્ એક જ જવાબ આપો.
5. િમશ નંબરો �મ ક�

ને 3.5 અથવા 7/2 તર�ક� �ગ્ કરવા

આવશ્ય છે . (જો �ગ્રડમ
તો તે� ું અથર્ઘટ

દાખલ કરવામાં આવે,

, તર�ક� કરવામાં આવશે ન ક�

તર�ક�.)

6. દશાંશ જવાબો: જો તમે �ગ્રડમ આવી શક� તેના કરતાં વ�ુ
�કોનો દશાંશ જવાબ મેળવો છો, તો તે � ૂન્યાં અથવા
કાપવામાં આવી શક� છે , પરં� ુ તેણે સ�
ં ૂણર �ગ્રડ ભરવા�ું રહ�શે.
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1.7.2

િવરામ દરિમયાન

જો તમે િનબંધ િવના SAT લઈ રહ્ય હોવ, તો તમારા �ુપરવાઇઝર "ટ� સ્ પછ�" પર જશે.
જો તમે િનબંધ સાથે SAT લઈ રહ્ય હોવ, તો તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
તમારા ક�લ્�ુલેટરન તમારા ડ�સ્કન નીચે રાખો. 2 િમિનટ સ્ટ્ કરવા હવે આપણે એક િવરામ લઈ�ુ.ં તમે �મ છોડ� શકશો
ક� ટ� સ્ પ્ર�ો ચચાર કર� શકશો નહ�.

િવરામના �તે, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
તમાર� બેઠક લો. હવે �ુ ં તમાર� કસોટ� �ુ�સ્તકાઓન એકિત્ કર�શ. તમને ટ� સ્ટના િનબધ
ં િવભાગ માટ� તમારા જવાબ
પત્રક રાખવાની જ�ર પડશે. �ૃ પા કર�ને �ુ ં ટ� સ્ �ુક્ એકિત્ ક�ંુ અને ગણતર� ક�ંુ ત્યા �ુધી શાંિતથી બેસો.

1.8

િવભાગ 5: SAT િનબધ
ં
િવભાગ 5 માટ� નો માનક સમય 50 િમિનટ છે . જો તમે મં�ૂર સ્થા પર કસોટ� આપી રહ્ય હોવ, તો તમારો સમય અને િવરામ અલગ
હોઈ શક� છે . �ૃ પા કર�ને તમારા �ુપરવાઇઝર દ્વા ઘોષણાઓ ધ્યાન�ૂવર વચ
ં ાવી જોઈએ.
તમારો િનબંધ (તમારા જવાબ પત્ પર) ઉપયોગ કરવા િવશેના સ્ટ�ટમેન્ટ અ�ુવાદ અને િનબધ
ં �ુકના �દશાિનદ� શો અ�ુવા�દત
બોલાયેલ �દશાિનદ� શોને અ�ુસરતા દ� ખાય છે .

િનબંધ સાથે SAT લઈ રહ�લા િવદ્યાથ�ઓ તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શ:ે
� ૃષ્ 6 પરના િવભાગ 5 ને પ્રાર કરવા તમા�ંુ જવાબ પત્ ખોલો (અથવા મોટા-બ્લોકન જવાબ પત્રકમ � ૃષ્ 34).
તમારા િનબંધના ઉપયોગ િવશેના સ્ટ�ટમેન્ટ વાંચવા માટ� એક પળનો સમય લો, તે પછ� ન�� કરો ક� બબલ (અથવા
ચોરસ)ને �ચ�હ્ કરવા ક� નહ�. �યાર� તમે સમાપ્ કર� લો, ત્યાર �ૃ પા કર�ને અહ� �ુ ઓ.
હવે �ુ ં તમને દર� કને િનબંધ �ુક આપીશ. �યાં �ુધી �ુ ં તમને િનબધ
ં �ુકને ખોલવા ન ક�ુ ં ત્યા �ુધી તમાર� તેને ખોલવી નહ�.

�યાર� બધા િવદ્યાથ પાસે તેમની િનબંધ �ુક આવી �ય તે પછ� તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
િનબંધ �ુકની પાછળ, તમાર� અટક, નામ અને િપતા/પિતના આદ્યા લખો. તે પછ� આ �ુજબ લખો: શાળાનો કોડ નંબર,
_____________ શાળા�ું નામ _______________________________ અને આ �મનો નંબર (અથવા નામ)
___________ .

એકવાર શ� કયાર પછ�, તમાર� પાસે િવભાગ 5, SAT િનબધ
ં પર કાયર કરવા માટ� 50 િમિનટનો સમય હશે. તમે ન�ધો બનાવી શકો
છો અને લાઇન વગરનાં પ્લાિન� � ૃષ્ પર તમારો િનબધ
ં પ્લા કર� શકો છો પરં� ુ ત્યા કંઈપણ લખેલા પર સ્કો આપવામાં
આવશે નહ�. �યાર� તમે તૈયાર હોવ, ત્યાર તમાર� પ્ર �ક�લા � ૃષ્ પરથી તમારો િનબધ
ં લખવા�ું શ� કર�ું પડશે, � કહ� છે
"તમારો િનબંધ અહ�થી શ� કરો". તમાર� તમારો િનબધ
ં જવાબ પત્રકન ઉ�ચત � ૃષ્ઠ અને �ચ�હ્ હાંિસયાની �દર લખવો
આવશ્ય છે . છે લ્લ �ક�લા � ૃષ્ પરના "રોકો" શબ્ પછ� લખવા�ું ચા�ુ રાખશો નહ�, કારણ ક� તે �બ��ુ પછ� કંઈપણ લખાયેલ
હોય તેને સ્કો આપવામાં આવશે નહ�. અિત�રક્ � ૃષ્ઠોન મં�ૂર� નથી. તમાર� તમારો િનબધ
ં નંબર 2 પે�ન્સલથ લખવો
આવશ્ય છે . જો તમે નબ
ં ર 2 પે�ન્સલન ઉપયોગ કરતા નથી, તો તમારો િનબધ
ં ખાલી દ� ખાશે. જો તમે િનબધ
ં ખાલી છોડો છો,
તો તમને િનબંધ માટ� 0 સ્કો પ્રા થશે.
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તમામ પ્ર�ો જવાબ અપાયા પછ�, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
તમારા િનબંધ �ુક કવર પરનાં �દશાિનદ� શો વાંચો અને તે પછ� તમાર� િનબધ
ં �ુક ખોલો અને કાયર શ� કરો. સમય હવે શ�
થાય છે .
25 િમિનટ પછ�, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
આ િવભાગમાં તમાર� પાસે 25 િમિનટનો સમય બાક� છે .
45 િમિનટ પછ�, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
આ િવભાગમાં તમાર� પાસે 5 િમિનટનો સમય બાક� છે .

બરાબર 50 િમિનટ પછ�, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શ:ે
કામ બંધ કરો અને તમાર� પે�ન્સલન નીચે � ૂક� દો. તમારા જવાબ પત્ અને િનબધ
ં �ુકને બધ
ં કરો. તમારા જવાબ
પત્રક તમાર� િનબંધ �ુકની પાસે રાખો.

1.8.1

જવાબ પત્રક� સ્ટ�ટમેન

નીચે તમારા જવાબ પત્રકન આયો�જત � ૃષ્ પર તમારા િનબધ
ં ના ઉપયોગ િવશેના સ્ટ�ટમેન્ટ અ�ુવાદ આપ્ય છે .
�ુ ં સમ�ુ �ં
ં ક� મારો િનબંધ (મારા નામ વગર) અન્ College Board સામગ્રીઓમ �ુન�ત્પા�દ કર� શકાય છે . જો �ુ ં આને
લબ
ં ગોળ �ચ�હ્ ક�ંુ �ં, તો �ુ ં મારા િનબંધને મારા લેખન કૌશલ્યન સ્કો �રપો�ટ�ગ અને � ૂલ્યાંક િસવાયના કોઈપણ હ�� ુ માટ�
�ુન�ત્પા�દ કરવાની પરવાનગી આપવાથી અટકા�ું �ં. આને લબ
ં ગોળ �ચ�હ્ કર�ું મારા સ્કો પર અસર કરશે નહ�, અને ન
તો તે મારા િનબંધને �ુ ં �મને મારા SAT સ્કોસ મોક�ું તે કોઈપણ કૉલેજને તે ઉપલબ્ થવાથી અટકાવશે નહ�.

1.8.2

િવભાગ 5 િનબધ
ં �ુકના �દશાિનદ� શો

નીચે આપેલ અ�ુવાદ એ તમાર� િનબંધ �ુકના ફ્ર કવર પર રહ�લા �દશાિનદ� શોનો છે .
િનબંધ તમને તમે ફકરાને ક�ટલા અસરકારક ર�તે વાંચી અને સમ� શકો છો અને ફકરા�ું િવશ્લેષ કર�ને િનબધ
ં ક�વી ર�તે
લખી શકો છો તે બતાવવાની એક તક આપે છે . તમારા િનબધ
ં માં, તમાર� ર�ૂ કર�ું જોઈએ ક� તમે ફકરાને ધ્યાન�ૂવર વાંચ્ય છે ,
સ્પષ અને તા�ક�ક િવશ્લેષ ર�ૂ ક�ુર છે અને સચોટ ભાષાનો ઉપયોગ કય� છે .
તમાર� પાસે ફકરો વાંચવા માટ� અને આ �ુકલેટની �દર પ્રદ કર� લ સંક�તોના જવાબમાં એક િનબંધ લખવા માટ� 50 િમિનટનો
સમય છે .
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2

કસોટ� પછ�

તમામ િવદ્યાથ�ઓ, �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
અ�ભનંદન—તમે હમણાં જ કસોટ� સમાપ્ કર�! �ુ ં તમાર� ટ� સ્ સામગ્ એકિત્ ક�ંુ , ત્યા �ુધી �ૃ પા કર�ને તમારા જવાબ
પત્ ફ�રવો અને તપાસો ક� તમે બૉક્ 44 માં ફોમર કોડમાં ભ�ુ� છે . આ ફોમર કોડ તમાર� ટ� સ્ટન સ્કો�ર� માટ� આવશ્ય છે .
�ૃ પા કર�ને તમારો હાથ �ચો કરો જો તમને બૉક્સન � ૂણર કરવામાં મદદની જ�ર હોય.

તે પછ� તમારા �ુપરવાઇઝર તમને કહ�શ:ે
હવે �ુ ં તમાર� ટ� સ્ સામગ્રીઓ એકિત્ કર�શ. �ુ ં તમને બરતરફ ન ક�ંુ ત્યા �ુધી �ૃ પા કર�ને શાંિતથી બેસો.

2.1

જવાબ પત્રક � ૂણર કરવા દરિમયાન

જો તમે તમારા જવાબ પત્ પરની વ્ય�ક્ત મા�હતી � ૂણર કર� લીધી હોય, તો તમારા �ુપરવાઇઝર તમા�ંુ જવાબ પત્ એકિત્
કરશે અને "િવદ્યાથ� બરતરફ� પહ�લાં" પર જશે.
જો તમે તમારા જવાબ પત્ પરની વ્ય�ક્ત મા�હતી � ૂણર ન કર� હોય, તો તમારા �ુપરવાઇઝર તમને અન્ િવદ્યાથ બહાર
નીકળ� �ય ત્યા �ુધી શાંિતથી બેસવા માટ� કહ� શક� છે .
�યાર� તમે તૈયાર હોવ ત્યાર તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
SAT સ્�ૂ ડ� ના એક ભાગ �પે, તમાર� પાસે હવે તમારા પોતાના િવશે અને તમારા કૉલેજ પ્લા િવશે ક�ટલાક પ્ર�ો
જવાબ આપવાની અને તમારા સ્કોસર્ મોકલવા માટ� 4 સ્થાન અથવા પ્રોગ્ર પસંદ કરવાની તક હશે.

બૉક્ 11 માટ�, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
બૉક્ 11 તમને �ુ.એસ. મોબાઇલ નબ
ં ર માટ� � ૂછે છે . ફક્ �ુ.એસ. મોબાઇલ નંબર જ સ્વીકાય છે . તમારો નંબર પ્રદ
કર�ને, તમે College Board તરફથી SAT િવશેના ટ� ક્સ સંદ�શા પ્રા કરવા, સશ
ં ોધન સવ�ક્ષણમ સહભાગી થવા અને
કૉલેજ પ્લાિન� સેવાઓ િવશે મફત મા�હતી મેળવવા સંમત થાઓ છો. માનક ટ� ક્સ સંદ�શા દર લા�ુ થાય છે . તમે કોઈપણ
સમયે નાપસંદ કર� શકો છો. College Board તમારો ફોન નંબર અન્ સસં ્થા સાથે શેર કરશે નહ�.
જો તમે આ િનયમોથી સમ
ં ત હોવ, તો તમારો ફોન નંબર દાખલ કરો. �યાર� તમે સમાપ્ કર� લો ત્યાર �ૃ પા કર�ને અહ� �ુ ઓ.

બૉક્ 13 માટ�, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
� ૃષ્ 3 પર ફ�રવો. જો તમે, તમારો સ્કો એકવાર ઑનલાઇન ઉપલબ્ થાય તે પછ� તેના િવશેની મા�હતી સ�હત College
Board તરફથી ઈમેલ દ્વા મા�હતી મેળવવા માંગતા હોવ, તો તમા�ંુ ઈમેલ સરના�ું લખો અને બૉક્ 13 માં સબ
ં િં ધત
બબલ્ ભરો. બૉક્સન ઉપર � ૂચવો ક� આ તમા�ંુ પોતા�ું ઈમેલ સરના�ું છે ક� તમારા માતાિપતા અથવા વાલી�ું સરના�ું
છે . જો તમે તમા�ંુ પોતા�ું ઈમેલ સરના�ું આપો છો (માતાિપતા ક� વાલી�ું નહ�) અને આ સત્ર �તે િવદ્યા શોધ સેવા
પસંદ કરો છો, તો તમને તમારા ઈમેલ સરનામાં પર કૉલે�સ તરફથી મા�હતી મળ� શક� છે . �ુ ં તમને થોડ� વારમાં િવદ્યા
શોધ સેવા િવશે વ�ુ જણાવીશ. �યાર� તમે સમાપ્ કર� લો ત્યાર �ૃ પા કર�ને અહ� �ુ ઓ.
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બૉક્ 14 માટ�, તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
બૉક્ 14 માં, તમે હાઇ સ્�ૂલથ સ્નાત થવાનો તમારા અપે�ક્ મ�હના માટ� બબલ્ ભરો. તે પછ�, તમારા સ્નાત વષર્ના
2 �કડા બૉક્સમા લખો અને સંબિં ધત બબલ્ ભરો.

તમારા �ુપરવાઇઝર તમને તમારા જવાબ પત્ પરની બાક�ની વ્ય�ક્ત મા�હતીનો જવાબ આપવા માટ� િવદ્યા જવાબ પત્રક
� ૂચનાઓનો ઉપયોગ કરવા�ું કહ�શે. �યાર� દર� ક જણ સમાપ્ કર� લે, ત્યાર તમારા �ુપરવાઇઝર તમારા જવાબ પત્ એકિત્ કરશે

અને "િવદ્યાથ� બરતરફ� પહ�લાં" થી ચા�ુ રાખશે.

2.2

િવદ્યાથ� બરતરફ� પહ�લાં

�યાર� બધા િવદ્યાથ�ઓ સામગ્રી �ુલાસો કરવામાં આવ્ય હોય, ત્યાર તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
યાદ રાખો, તમાર� કોઈપણ સંજોગોમાં, ટ� �સ્ટ� �મમાંથી કોઈપણ ટ� સ્ પ્ર લેવા, કોઈને પણ દ� વા અથવા ઇમેઇલ, ટ� ક્સ
સંદ�શા અથવા ઇન્ટરને સ�હત કોઈપણ માધ્યમથ કોઈની પણ સાથે તેમની ચચાર કરવી જોઈએ નહ�.

જો તમે િનબંધ સાથે SAT ના �મમાં હોવ, તો તમારા �ુપરવાઇઝર તમને કહ�શે:
ઉપરાંત, તમને િનબંધ ઑનલાઇન ઉપલબ્ ન થઈ �ય ત્યા �ુધી આજના િનબધ
ં નાં પ્ર� કોઈ સાથે શેર કરવાની
અથવા ચચાર કરવાની પરવાનગી નથી.

જો તમાર� શાળા િવદ્યાથ�ઓન વ્ય�ક્ત માલસામાનને એકિત્ કર� છે , તો તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શ:ે
આ ટ� સ્ટ�ુ વ્યવસ્થા હવે � ૂણર થઈ ગ�ું છે . �વા જ તમે છોડવા માટ� તૈયાર થાઓ, �ૃ પા કર�ને અહ� આવો અને તમારા
વ્ય�ક્ત માલસામાનને �ુનપ્ર ાર કરો � મ� તમાર� પાસેથી અગાઉ લીધો હતો. એકવાર તમે તમારો બધો માલસામાન
લઈ લો તે પછ� તમે શાંિત� ૂવર્ �મથી બહાર જઈ શકો છો. �ૃ પા કર�ને ધ્યાનમા રાખો ક� અન્ �મમાં િવદ્યાથ હ� પણ
ટ� સ્ આપી રહ્ય છે . ફર� અ�ભનંદન અને તમાર� સહભા�ગતા અને તમારા તમામ સખત પ�રશ્ બદલ આભાર.
અથવા

જો તમાર� શાળા િવદ્યાથ�ઓન વ્ય�ક્ત માલસામાનને એકિત્ કરતી નથી, તો તમારા �ુપરવાઇઝર કહ�શે:
આ ટ� સ્ટ�ુ વ્યવસ્થા હવે � ૂણર થઈ ગ�ું છે . તમારો માલસામાન એકિત્ કરો અને શાંિત� ૂવર્ �મથી બહાર �ઓ. �ૃ પા
કર�ને ધ્યાનમા રાખો ક� અન્ �મમાં િવદ્યાથ હ� પણ ટ� સ્ આપી રહ્ ય છે . ફર� અ�ભનંદન અને તમાર� સહભા�ગતા અને
તમારા તમામ સખત પ�રશ્ બદલ આભાર.
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