ϰ͘ϭϬ^ĐƌŝƉƚĨŽƌĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŶŐ'ƌĂĚĞϯDĂƚŚĞŵĂƟĐƐĂŶĚŶŐůŝƐŚ>ĂŶŐƵĂŐĞ
ƌƚƐͬ>ŝƚĞƌĂĐǇ;>ͬ>Ϳ
dŚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶƐĐƌŝƉƚƵŶĚĞƌ^ĞĐƟŽŶϰ͘ϭϬ͘ϭǁŝůůďĞƵƐĞĚĨŽƌĂůůƵŶŝƚƐŽĨƚŚĞ'ƌĂĚĞϯDĂƚŚĞŵĂƟĐƐ
dĞƐƚ͘ZĞĨĞƌƚŽ^ĞĐƟŽŶϰ͘ϭϬ͘ϮĨŽƌƚŚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶƐĐƌŝƉƚĨŽƌĂůůƵŶŝƚƐĨŽƌƚŚĞ'ƌĂĚĞϯ>ͬ>dĞƐƚ͘
KŶƚŚĞĮƌƐƚƌĞĂĚƚŚƌŽƵŐŚ͕dĞƐƚĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌƐĂƌĞƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽĂĚŚĞƌĞƚŽƚŚĞƐĐƌŝƉƚƐƉƌŽǀŝĚĞĚŝŶƚŚŝƐ
ŵĂŶƵĂůĨŽƌĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌŝŶŐƚŚĞ/ZĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͘ZĞĂĚǁŽƌĚͲĨŽƌͲǁŽƌĚƚŚĞďŽůĚŝŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐŝŶĞĂĐŚ^z
ďŽǆƚŽƐƚƵĚĞŶƚƐ͘zŽƵŵĂǇŶŽƚŵŽĚŝĨǇŽƌƉĂƌĂƉŚƌĂƐĞƚŚĞǁŽƌĚŝŶŐŝŶƚŚĞ^zďŽǆĞƐ͘^ŽŵĞŽĨƚŚĞ^z
ďŽǆĞƐĂƌĞŽƵƚůŝŶĞĚǁŝƚŚĂĚĂƐŚĞĚůŝŶĞĂŶĚƐŚŽƵůĚKE>zďĞƌĞĂĚĂůŽƵĚŝĨƚŚĞǇĂƌĞĂƉƉůŝĐĂďůĞƚŽǇŽƵƌ
ƐƚƵĚĞŶƚƐ͘^ŽŵĞĚŝƌĞĐƟŽŶƐŵĂǇĚŝīĞƌƐůŝŐŚƚůǇďǇƵŶŝƚĂŶĚĂƌĞŶŽƚĞĚǁŝƚŚŝŶƚŚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶƐĐƌŝƉƚ͘

ϰ͘ϭϬ͘ϭ'ƌĂĚĞϯʹDĂƚŚĞŵĂƟĐƐʹůůhŶŝƚƐ
hŶŝƚ

hŶŝƚƐϭͲϯ

hŶŝƚdĞƐƟŶŐdŝŵĞ

'ƌĂĚĞϯ͗ϲϬDŝŶƵƚĞƐ

ZĞƋƵŝƌĞĚDĂƚĞƌŝĂůƐ
•
•
•
•

Start
dŝŵĞ

Stop
dŝŵĞ

dĞƐƚďŽŽŬůĞƚƐ
ZƵůĞƌƐ
WĞŶĐŝůƐ
^ĐƌĂƚĐŚƉĂƉĞƌ

ŶĚŽĨĂůůhŶŝƚƐʹ^ƚƵĚĞŶƚƐStop

/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĨŽƌWƌĞƉĂƌŝŶŐƚŽdĞƐƚ

કહો

આજે, તમે ગણિતનું મૂલ્યાંકન આપવા જઈ રહ્યા છો.
તમારી પાસે તમારા ડેસ્ક પર કોઈ અસ્વીકૃત ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો હોવા જોઈએ નહીં. કૉલ કરવા, ટેક્સ્ટ કરવા, અને ચિત્રો
લેવાની પરવાનગી નથી. જો હાલમાં તમારી પાસે મોબાઇલ ફોન સહિત કોઈપણ અસ્વીકૃત ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો છે, તો કૃપા કરીને
તેને બંધ કરો અને તમારો હાથ ઊંચો કરો. જો ટેસ્ટ દરમિયાન તમારી પાસે અસ્વીકૃત ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસ મળશે, તો તમારી
ટેસ્ટના ગુણ ગણવામાં આવશે નહીં.

/ĨĂƐƚƵĚĞŶƚƌĂŝƐĞƐŚŝƐŽƌŚĞƌŚĂŶĚ͕ĐŽůůĞĐƚƚŚĞĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞ;ŽƌĨŽůůŽǁǇŽƵƌƐĐŚŽŽůͬĚŝƐƚƌŝĐƚƉŽůŝĐǇͿ
ĂŶĚƐƚŽƌĞŝƚƵŶƟůƚŚĞƵŶŝƚŝƐĐŽŵƉůĞƚĞ͘ĞƌƚĂŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐŵĂǇďĞĂůůŽǁĞĚĨŽƌĂĐĐŽŵŵŽĚĂƟŽŶƐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐŽŶůǇĚƵƌŝŶŐƚĞƐƟŶŐ͘ŽŶƚĂĐƚǇŽƵƌdĞƐƚŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌŝĨǇŽƵŚĂǀĞƋƵĞƐƟŽŶƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĚĞǀŝĐĞƐ͘

કહો

જ્યાં સુધી હું ટેસ્ટ સામગ્રી વિતરિત કરૂ ત્યાં સુધી શાંતિથી બેસો.

Grade 3
DĂƚŚĞŵĂƟĐƐ
ůůhŶŝƚƐ

ŝƐƚƌŝďƵƚĞƐĐƌĂƚĐŚƉĂƉĞƌ͕ǁŽŽĚĞŶEŽ͘ϮƉĞŶĐŝůƐ͕ĂŶĚĂƉƉƌŽǀĞĚĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇͬĂĐĐŽŵŵŽĚĂƟŽŶƐƚŽŽůƐ͕ŝĨ
ŶĞĞĚĞĚĨŽƌĐĞƌƚĂŝŶƐƚƵĚĞŶƚƐ͘dŚĞŶ͕ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĂůůƚĞƐƚŵĂƚĞƌŝĂůƐ;ƐĞĞƌĞƋƵŝƌĞĚŵĂƚĞƌŝĂůƐůŝƐƚĂďŽǀĞͿ͘

કહો

જો એકમ 1: તમારી ટેસ્ટ બુકલેટની ટોચ પર અને બૉક્સ A માં તમારું પ્રથમ અને અંતિમ નામ લખો.
જો એકમ 2 અથવા 3: એ ખાતરી કરવા કે તમારું પ્રથમ અને અંતિમ નામ તમારી ટેસ્ટ બુકલેટના ટોચ પર બોક્સ A માં લખેલું છે
તેની તપાસ કરો.

DĂŬĞƐƵƌĞƚŚĂƚĞĂĐŚƐƚƵĚĞŶƚŚĂƐǁƌŝƩĞŶŚŝƐŽƌŚĞƌŶĂŵĞŽŶƚŚĞƚĞƐƚďŽŽŬůĞƚ͘
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/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĨŽƌĚŵŝŶŝƐƚĞƌŝŶŐůůhŶŝƚƐ

કહો

પૃષ્ઠના છેડા પર લેબલ્સનો ઉપયોગ કરીને, તમારી ટેસ્ટ બુકલેટમાં એકમ 1 નો પ્રથમ પૃષ્ઠ પર ખોલો અને જ્યારે હું નિર્દેશો વાંચું
ત્યારે સાથે અનુસરો.
આજે તમે ગણિતના ગ્રેડ ૩ના એકમ __ (યોગ્ય એકમ ભરો) ની ટેસ્ટ આપશો. તમે કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરી શકશો નહીં.
દરેક પ્રશ્ન વાંચો. પછી, દરેક પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે નિર્દેશોનું પાલન કરો. તમારી ટેસ્ટ બુકલેટમાં આપેલા વર્તુળોને
સંપૂર્ણપણે ભરીને તમારા જવાબોને માર્ક કરો. વર્તુળોની બહાર પેન્સિલથી કોઈ માર્ક કરશો નહીં. જો તમને કોઈ જવાબ બદલવાની
જરૂર છે, તો તમારા પ્રથમ જવાબને સંપૂર્ણપણે ભૂંસી નાખવાની ખાતરી કરો.
જો કોઈ પ્રશ્નમાં તમને તમારા કાર્યને દર્શાવવા અથવા સમજાવવા માટે કહેવામાં આવેલ છે, તો તમારે સંપૂર્ણ ક્રેડિટ પ્રાપ્ત
કરવા માટે તે કરવું આવશ્યક છે. માત્ર પ્રદાન કરેલ જગ્યામાં લખવામાં આવેલ પ્રતિભાવ જ માન્ય ગણવામાં આવશે.
જો તમને કોઈ પ્રશ્નનો જવાબ ખબર નથી, તો તમે આગામી પ્રશ્ના પર જઈ શકો છો. જો તમે વહેલું સમાપ્ત કરો છો, તો તમે
તમારા જવાબો અને કોઈપણ એવા પ્રશ્નોના સમીક્ષા કરી શકો છો જેનો તમે માત્ર આ એકમમાં જવાબ આપ્યો ન હતો. STOP
ચિન્હની પાછળ ના જાઓ
જ્યારે હું નિર્દેશો વાંચવાનું ચાલુ કરૂ ત્યારે આગામી પૃષ્ઠ પર જાવ.
જવાબ ગ્રીડ પૂર્ણ કરવા માટે નિર્દેશો
1.
2.
3.
4.

કોયડા ઉકેલો અને જવાબ શોધો.
તમારો જવાબ ગ્રીડની ટોચ પર બૉક્સમાં લખો.
દરેક બૉક્સમાં માત્ર એક જ સંખ્યા અથવા ચિન્હ મુદ્રિત કરો. જવાબના મધ્યમાં ખાલી બૉક્સ છોડશો નહીં.
દરેક બોક્સમાં, એ વર્તુળ ભરો જે તમે ઉપર લખેલ સંખ્યા અથવા ચિન્હ સાથે મેળ ખાય છે. એવું ઘટ્ટ ચિહ્ન
બનાવો જેથી વર્તુળ સંપૂર્ણપણે ભરાય છે.
5. બિનઉપયોગી બૉક્સની નીચેનું વર્તુળ ભરશો નહીં.
6. જવાબ ગ્રીડને યોગ્ય રીતે કેવી રીતે પૂર્ણ કરવું તેના ઉદાહરણો માટે નીચે જુઓ.

કહો

અહી તમારી ટેસ્ટ બુકલેટમાં નિર્દેશો સમાપ્ત થાય છે.
જ્યારે તમે તમારી ટેસ્ટ બુકલેટમાં GO ON ચિન્હ જુઓ ત્યારે, તમે આગામી પૃષ્ઠ પર જઈ શકો છો. જ્યારે તમે તમારી ટેસ્ટ
બુકલેટમાં STOP ચિન્હ પર પહોંચો, ત્યારે જ્યાં સુધી નિર્દેશિત ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી આગળ વધશો નહીં.
GO ON અને STOP ચિન્હના ઉદાહરણો બોર્ડ પર પોસ્ટ કરવામાં આવેલ છે.
જો તમે વહેલું સમાપ્ત કર્યું હોય અને તમારું કાર્ય સંપૂર્ણપણે તપાસી લીધું હોય, તો તમારો હાથ ઊંચો કરો અને હું તમારી ટેસ્ટ
સામગ્રી એકત્રિત કરીશ. એકવાર હું તમારી સામગ્રી એકત્રિત કરી લઉં એ પછી, તમે તે પછી મેળવી શકતા નથી.

Grade 3
DĂƚŚĞŵĂƟĐƐ
ůůhŶŝƚƐ
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ZĞĂĚĨƌŽŵKWd/KE͕͕ŽƌďĞůŽǁďĂƐĞĚŽŶƐƚĂƚĞŽƌůŽĐĂůƉŽůŝĐǇ;ƌĞĨĞƌƚŽǇŽƵƌ^ĐŚŽŽůdĞƐƚŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌͿ͘

કહો

વિકલ્પ A
હું તમારી ટેસ્ટ સામગ્રી એકત્રિત કરી લઉં એ પછી, એકમ સમાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી કૃપા કરીને શાંતિથી બેસો.
વિકલ્પ B
હું તમારી ટેસ્ટ સામગ્રી એકત્રિત કરી લઉં એ પછી, હું તમને રજા આપીશ.
વિકલ્પ C
હું તમારી ટેસ્ટ સામગ્રી એકત્રિત કરી લઉં એ પછી, જ્યાં સુધી એકમ સમાપ્ત ન થાય સુધી તમે પુસ્તક અથવા અન્ય સ્વીકાર્ય
સામગ્રી વાંચી શકો છો.

કહો

શું તમારા કોઈ પ્રશ્નો છે?

ŶƐǁĞƌƐƚƵĚĞŶƚƋƵĞƐƟŽŶƐ͘

કહો

આ એકમ પૂર્ણ કરવા માટે તમારી પાસે 60 મિનિટ હશે. જ્યારે ટેસ્ટનો 10 મિનિટનો સમય બાકી હશે ત્યારે હું તમને જણાવીશ.
આગામી પૃષ્ઠ પર જાવ. તમે હવે કાર્ય કરવાનું શરૂ કરી શકો છો.

tƌŝƚĞƚŚĞƐƚĂƌƟŶŐƟŵĞĂŶĚƐƚŽƉƉŝŶŐƟŵĞŝŶƚŚĞƟŵŝŶŐďŽǆ;&ŝŐƵƌĞϯ͘ϬdŝŵŝŶŐŽǆǆĂŵƉůĞͿ͘
ĐƟǀĞůǇƉƌŽĐƚŽƌǁŚŝůĞƐƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞƚĞƐƟŶŐ͗

•
•
•
•

ZĞĚŝƌĞĐƚƐƚƵĚĞŶƚƐĂƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇ;^ĞĐƟŽŶϰ͘ϲ͘ϮͿ͘
ŽůůĞĐƚƚĞƐƚŵĂƚĞƌŝĂůƐĂƐƐƚƵĚĞŶƚƐĐŽŵƉůĞƚĞƚĞƐƟŶŐ;^ĞĐƟŽŶϰ͘ϴ͘ϭͿ͘
/ĨƐƚƵĚĞŶƚƐŚĂǀĞƋƵĞƐƟŽŶƐĂďŽƵƚĂŶŝƚĞŵ͕ƚĞůůƚŚĞŵ͕͞ŽƚŚĞďĞƐƚǇŽƵĐĂŶ͘͟
/ĨƐƚƵĚĞŶƚƐŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĂƚĂƚĞƐƚŝƚĞŵƐĞĞŵƐŝƌƌĞŐƵůĂƌ͕ƌĞĨĞƌƚŽ^ĞĐƟŽŶϰ͘ϲ͘ϰ͘

/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĨŽƌdĂŬŝŶŐĂƌĞĂŬƵƌŝŶŐdĞƐƟŶŐ
dŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĂƌĞƉĞƌŵŝƩĞĚĚƵƌŝŶŐƚĞƐƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶĂƚƚŚĞĚŝƐĐƌĞƟŽŶŽĨƚŚĞdĞƐƚĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌ͗

• KŶĞƐƚƌĞƚĐŚďƌĞĂŬŽĨƵƉƚŽƚŚƌĞĞŵŝŶƵƚĞƐĨŽƌƚŚĞĞŶƟƌĞĐůĂƐƐƌŽŽŵĚƵƌŝŶŐƚĞƐƟŶŐĨŽƌĞĂĐŚ
•

ƵŶŝƚ͘dŚĞƐƚŽƉƉŝŶŐƟŵĞƐŚŽƵůĚďĞĂĚũƵƐƚĞĚďǇŶŽŵŽƌĞƚŚĂŶƚŚƌĞĞŵŝŶƵƚĞƐŝĨƚŚĞƌĞŝƐĂ
ƐƚƌĞƚĐŚďƌĞĂŬ͘
/ŶĚŝǀŝĚƵĂůƌĞƐƚƌŽŽŵďƌĞĂŬƐĚƵƌŝŶŐƚĞƐƟŶŐ;ĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚƐƚŽƉƟŵĞͿ͘

Grade 3
DĂƚŚĞŵĂƟĐƐ
ůůhŶŝƚƐ

dŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƐĞĐƵƌŝƚǇŵĞĂƐƵƌĞƐŵƵƐƚďĞĨŽůůŽǁĞĚ͗

•
•
•
•

^ƚƵĚĞŶƚƐŵƵƐƚďĞƐƵƉĞƌǀŝƐĞĚĂƚĂůůƟŵĞƐĚƵƌŝŶŐďƌĞĂŬƐ͘
dĞƐƚďŽŽŬůĞƚƐŵƵƐƚďĞĐůŽƐĞĚŽƌĐŽǀĞƌĞĚ͘
^ƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞŶŽƚƉĞƌŵŝƩĞĚƚŽƚĂůŬƚŽĞĂĐŚŽƚŚĞƌĚƵƌŝŶŐƚĞƐƟŶŐŽƌďƌĞĂŬƐĚƵƌŝŶŐƚĞƐƟŶŐ͘
^ƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞŶŽƚƉĞƌŵŝƩĞĚƚŽƵƐĞĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ͕ƉůĂǇŐĂŵĞƐŽƌĞŶŐĂŐĞŝŶĂĐƟǀŝƟĞƐƚŚĂƚ
ŵĂǇĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞƚŚĞǀĂůŝĚŝƚǇŽĨƚŚĞƚĞƐƚ͘
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/ĨƚĂŬŝŶŐĂƚŚƌĞĞͲŵŝŶƵƚĞƐƚĂŶĚĂŶĚƐƚƌĞƚĐŚďƌĞĂŬĚƵƌŝŶŐƚŚĞƵŶŝƚ͗

કહો

કૃપા કરીને ટેસ્ટ આપવાનું બંધ કરો, તમારું સ્ક્રેચ પેપર તમારી ટેસ્ટ બુકલેટમાં મૂકો અને તમારી ટેસ્ટ બુકલેટ બંધ કરો. આપણે
ત્રણ મિનિટનો શાંતિ સાથે સ્ટ્રેચ બ્રેક લઈશું. કોઈ વાતચીત કરવાની પરવાનગી નથી.

ŌĞƌƚĂŬŝŶŐĂĐůĂƐƐƌŽŽŵďƌĞĂŬ͕ĞŶƐƵƌĞƐƚƵĚĞŶƚƐŽƉĞŶƚŚĞŝƌƚĞƐƚďŽŽŬůĞƚƐĂŶĚĐŽŶƟŶƵĞƚĞƐƟŶŐǁŚĞƌĞ
ƚŚĞǇůĞŌŽī͘

કહો

તમારી ટેસ્ટ બુકલેટ ખોલો અને ટેસ્ટ ચાલુ રાખો.

/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĨŽƌtŚĞŶϭϬDŝŶƵƚĞƐŽĨhŶŝƚdŝŵĞZĞŵĂŝŶ
tŚĞŶϭϬŵŝŶƵƚĞƐŽĨƵŶŝƚƟŵĞƌĞŵĂŝŶ͕

કહો

તમારી પાસે 10 મિનિટ બાકી છે.

ŽŶƟŶƵĞƚŽĂĐƟǀĞůǇƉƌŽĐƚŽƌǁŚŝůĞƐƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞƚĞƐƟŶŐ͘
/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĨŽƌŶĚŝŶŐƚŚĞhŶŝƚ
tŚĞŶƚŚĞƵŶŝƚƟŵĞŝƐĮŶŝƐŚĞĚ͕

કહો

કાર્ય કરવાનું બંધ કરો. હવે ટેસ્ટનો સમય સમાપ્ત થઈ ગયો છે. તમારી ટેસ્ટ બુકલેટ બંધ કરો.
તમારું નામ તમારી ટેસ્ટ બુકલેટ પર લખેલું છે તે તપાસો. હું તમારી ટેસ્ટ સામગ્રી એકત્રિત કરીશ.

• ŽůůĞĐƚƚĞƐƚďŽŽŬůĞƚƐ͕ƐĐƌĂƚĐŚƉĂƉĞƌ͕ƚĞƐƟŶŐƚŽŽůƐ͕ĂŶĚĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇͬĂĐĐŽŵŵŽĚĂƟŽŶƐƚŽŽůƐ;ĂƐ
•
•

ŶĞĞĚĞĚͿĨƌŽŵƐƚƵĚĞŶƚƐ͘
ZĞƚƵƌŶĂůůƚĞƐƚŵĂƚĞƌŝĂůƐƚŽǇŽƵƌ^ĐŚŽŽůdĞƐƚŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ͘ZĞƉŽƌƚĂŶǇŵŝƐƐŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐĂŶĚ
ĂďƐĞŶƚƐƚƵĚĞŶƚƐ͘
ZĞƉŽƌƚĂŶǇƚĞƐƟŶŐŝƌƌĞŐƵůĂƌŝƟĞƐƚŽǇŽƵƌ^ĐŚŽŽůdĞƐƚŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ͘

/ĨǇŽƵĂƌĞĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌŝŶŐŵŽƌĞƚŚĂŶŽŶĞƵŶŝƚŝŶƚŚĞƐĂŵĞĚĂǇ͕ĂůůŽǁƐƚƵĚĞŶƚƐƚŽƚĂŬĞĂƐŚŽƌƚďƌĞĂŬ;Ğ͘Ő͕͘
ƌĞƐƚƌŽŽŵďƌĞĂŬ͕ƐƚƌĞƚĐŚďƌĞĂŬͿŽƌĂŶĞǆƚĞŶĚĞĚďƌĞĂŬ;Ğ͘Ő͕͘ůƵŶĐŚͿ͘KŶĐĞƐƚƵĚĞŶƚƐŚĂǀĞƌĞƚƵƌŶĞĚĂŶĚĂƌĞ
ƐĞĂƚĞĚ͕ƌĞĂĚƚŚĞƐĐƌŝƉƚƚŽŵŽǀĞŽŶƚŽƚŚĞŶĞǆƚƵŶŝƚ͘

Grade 3
DĂƚŚĞŵĂƟĐƐ
ůůhŶŝƚƐ
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Ϯϯ

Grade 3
ELA/Literacy
All Units

ϰ͘ϭϬ͘Ϯ'ƌĂĚĞϯʹ>ͬ>ŝƚĞƌĂĐǇʹůůhŶŝƚƐ
dŚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶƐĐƌŝƉƚƵŶĚĞƌ^ĞĐƟŽŶϰ͘ϭϬ͘ϮǁŝůůďĞƵƐĞĚĨŽƌĂůůƵŶŝƚƐĨŽƌƚŚĞ'ƌĂĚĞϯ>ͬ>dĞƐƚ͘ZĞĨĞƌ
ƚŽ^ĞĐƟŽŶϰ͘ϭϬ͘ϭĨŽƌƚŚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶƐĐƌŝƉƚĨŽƌĂůůƵŶŝƚƐĨŽƌƚŚĞ'ƌĂĚĞϯDĂƚŚĞŵĂƟĐƐdĞƐƚ͘
KŶƚŚĞĮƌƐƚƌĞĂĚƚŚƌŽƵŐŚ͕dĞƐƚĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌƐĂƌĞƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽĂĚŚĞƌĞƚŽƚŚĞƐĐƌŝƉƚƐƉƌŽǀŝĚĞĚŝŶƚŚŝƐ
ŵĂŶƵĂůĨŽƌĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌŝŶŐƚŚĞ/ZĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͘ZĞĂĚǁŽƌĚͲĨŽƌͲǁŽƌĚƚŚĞďŽůĚŝŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐŝŶĞĂĐŚ^z
ďŽǆƚŽƐƚƵĚĞŶƚƐ͘zŽƵŵĂǇŶŽƚŵŽĚŝĨǇŽƌƉĂƌĂƉŚƌĂƐĞƚŚĞǁŽƌĚŝŶŐŝŶƚŚĞ^zďŽǆĞƐ͘^ŽŵĞŽĨƚŚĞ^z
ďŽǆĞƐĂƌĞŽƵƚůŝŶĞĚǁŝƚŚĂĚĂƐŚĞĚůŝŶĞĂŶĚƐŚŽƵůĚKE>zďĞƌĞĂĚĂůŽƵĚŝĨƚŚĞǇĂƌĞĂƉƉůŝĐĂďůĞƚŽǇŽƵƌ
ƐƚƵĚĞŶƚƐ͘^ŽŵĞĚŝƌĞĐƟŽŶƐŵĂǇĚŝīĞƌƐůŝŐŚƚůǇďǇƵŶŝƚĂŶĚĂƌĞŶŽƚĞĚǁŝƚŚŝŶƚŚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶƐĐƌŝƉƚ͘
hŶŝƚ
hŶŝƚƐϭͲϮ

hŶŝƚdĞƐƟŶŐdŝŵĞ
'ƌĂĚĞϯ͗ϳϱDŝŶƵƚĞƐ

ZĞƋƵŝƌĞĚDĂƚĞƌŝĂůƐ

Start
dŝŵĞ

Stop
dŝŵĞ

• dĞƐƚďŽŽŬůĞƚƐ
• WĞŶĐŝůƐ
• ^ĐƌĂƚĐŚƉĂƉĞƌ

ŶĚŽĨĂůůƵŶŝƚƐʹ^ƚƵĚĞŶƚƐStop

/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĨŽƌWƌĞƉĂƌŝŶŐƚŽdĞƐƚ

કહો

આજે, તમે અંગ્રેજી ભાષા આર્ટસ/સાક્ષરતા મૂલ્યાંકન આપવા જઈ રહ્યા છો. તમારી પાસે તમારા ડેસ્ક પર કોઈ અસ્વીકૃત
ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો હોવા જોઈએ નહીં. કૉલ કરવા, ટેક્સ્ટ કરવા, અને ચિત્રો લેવાની પરવાનગી નથી. જો હાલમાં તમારી પાસે
મોબાઇલ ફોન સહિત કોઈપણ અસ્વીકૃત ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો છે, તો કૃપા કરીને તેને બંધ કરો અને તમારો હાથ ઊંચો કરો. જો
ટેસ્ટ દરમિયાન તમારી પાસે અસ્વીકૃત ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસ મળશે, તો તમારી ટેસ્ટના ગુણ ગણવામાં આવશે નહીં.

/ĨĂƐƚƵĚĞŶƚƌĂŝƐĞƐŚŝƐŽƌŚĞƌŚĂŶĚ͕ĐŽůůĞĐƚƚŚĞĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞ;ŽƌĨŽůůŽǁǇŽƵƌƐĐŚŽŽůͬĚŝƐƚƌŝĐƚƉŽůŝĐǇͿ
ĂŶĚƐƚŽƌĞŝƚƵŶƟůƚŚĞƵŶŝƚŝƐĐŽŵƉůĞƚĞ͘ĞƌƚĂŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐŵĂǇďĞĂůůŽǁĞĚĨŽƌĂĐĐŽŵŵŽĚĂƟŽŶƐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ ŽŶůǇ ĚƵƌŝŶŐ ƚĞƐƟŶŐ͘ WůĞĂƐĞ ĐŽŶƚĂĐƚ ǇŽƵƌ dĞƐƚ ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ ŝĨ ǇŽƵ ŚĂǀĞ ƋƵĞƐƟŽŶƐ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ͘

કહો

જ્યાં સુધી હું ટેસ્ટ સામગ્રી વિતરિત કરૂ ત્યાં સુધી શાંતિથી બેસો.

ŝƐƚƌŝďƵƚĞƐĐƌĂƚĐŚƉĂƉĞƌ͕ǁŽŽĚĞŶEŽ͘ϮƉĞŶĐŝůƐ͕ĂŶĚĂƉƉƌŽǀĞĚĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇͬĂĐĐŽŵŵŽĚĂƟŽŶƐƚŽŽůƐ͕ŝĨ
ŶĞĞĚĞĚĨŽƌĐĞƌƚĂŝŶƐƚƵĚĞŶƚƐ͘dŚĞŶ͕ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞƚĞƐƚďŽŽŬůĞƚƐ͘

કહો

જો એકમ 1: તમારી ટેસ્ટ બુકલેટની ટોચ પર બૉક્સ A માં તમારું પ્રથમ અને અંતિમ નામ લખો.
જો એકમ 2: એ ખાતરી કરવા કે તમારું પ્રથમ અને અંતિમ નામ તમારી ટેસ્ટ બુકલેટના ટોચ પર બોક્સ A માં લખેલું છે તેની તપાસ
કરો.

DĂŬĞƐƵƌĞĞĂĐŚƐƚƵĚĞŶƚŚĂƐǁƌŝƩĞŶŚŝƐŽƌŚĞƌŶĂŵĞŽŶƚŚĞƚĞƐƚďŽŽŬůĞƚ͘/ĨŶĞĐĞƐƐĂƌǇ͕ĂƐƐŝƐƚƐƚƵĚĞŶƚƐ
ǁŝƚŚŵĂŬŝŶŐƐƵƌĞƚŚĞǇĂƌĞƵƐŝŶŐƚŚĞƚĞƐƚďŽŽŬůĞƚƚŚĂƚďĞůŽŶŐƚŽƚŚĞŵ͘
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/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĨŽƌĚŵŝŶŝƐƚĞƌŝŶŐhŶŝƚϭ
પૃષ્ઠના કિનારે આપેલ લેબલ્સનો ઉપયોગ કરીને. તમારી ટેસ્ટ બુકલેટના એકમ ___ (યોગ્ય એકમ ભરો) નું પ્રથમ પૃષ્ઠ ખોલો અને
જયારે હું નિર્દેશો વાંચું ત્યારે સાથે અનુસરો. જ્યાં સુધી હું તમને ન કહું ત્યાં સુધી પૃષ્ઠને ફેરવશો નહીં.
આજે તમે અંગ્રેજી ભાષા આર્ટસ/ સાક્ષરતાના ગ્રેડ ૩ના એકમ __ (યોગ્ય એકમ ભરો) ની ટેસ્ટ આપશો.
દરેક ચરણ અને પ્રશ્ન વાંચો. પછી, દરેક પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે નિર્દેશોનું પાલન કરો. તમારી ટેસ્ટ બુકલેટમાં આપેલા
વર્તુળોને સંપૂર્ણપણે ભરીને તમારા જવાબોને માર્ક કરો. વર્તુળોની બહાર પેન્સિલથી કોઈ માર્ક કરશો નહીં. જો તમને કોઈ જવાબ
બદલવાની જરૂર છે, તો તમારા પ્રથમ જવાબને સંપૂર્ણપણે ભૂંસી નાખવાની ખાતરી કરો.
પ્રશ્નો પૈકી એક માં તમને પ્રતિભાવ લખવા માટે કહેવામા આવશે. તમારી ટેસ્ટ બુકલેટમાં પ્રદાન કરવામાં આવેલ જગ્યામાં તમારો
પ્રતિભાવ લખો. માત્ર પ્રદાન કરેલ જગ્યામાં લખવામાં આવેલ પ્રતિભાવ જ માન્ય ગણવામાં આવશે.
જો તમને કોઈ પ્રશ્નનો જવાબ ખબર નથી, તો તમે આગામી પ્રશ્ના પર જઈ શકો છો. જો તમે વહેલું સમાપ્ત કરો છો, તો તમે
તમારા જવાબો અને કોઈપણ એવા પ્રશ્નોના સમીક્ષા કરી શકો છો જેનો તમે માત્ર આ એકમમાં જવાબ આપ્યો ન હતો. STOP
ચિન્હની પાછળ ના જાઓ

કહો

અહી તમારી ટેસ્ટ બુકલેટમાં નિર્દેશો સમાપ્ત થાય છે.
જ્યારે તમે તમારી ટેસ્ટ બુકલેટમાં GO ON ચિન્હ જુઓ ત્યારે, તમે આગામી પૃષ્ઠ પર જઈ શકો છો. જ્યારે તમે તમારી ટેસ્ટ
બુકલેટમાં STOP ચિહ્ન પર પહોંચો ત્યારે, જ્યાં સુધી નિર્દેશિત કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી આગળ વધશો નહીં. GO ON અને
STOP ચિન્હના ઉદાહરણો બોર્ડ પર પોસ્ટ કરવામાં આવેલ છે.
જો તમે વહેલું સમાપ્ત કરી લો છો અને આ એકમમાં તમારું કાર્ય સંપૂર્ણપણે તપાસી લીધું હોય, તો તમારો હાથ ઊંચો કરો અને હું
તમારી ટેસ્ટ સામગ્રી એકત્રિત કરીશ. એકવાર હું તમારી સામગ્રી એકત્રિત કરી લઉં એ પછી, તમે તે પછી મેળવી શકતા નથી.

ZĞĂĚĨƌŽŵKWd/KE͕͕ŽƌďĞůŽǁďĂƐĞĚŽŶƐƚĂƚĞŽƌůŽĐĂůƉŽůŝĐǇ;ƌĞĨĞƌƚŽǇŽƵƌ^ĐŚŽŽůdĞƐƚŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌͿ͘

કહો

વિકલ્પ A
હું તમારી ટેસ્ટ સામગ્રી એકત્રિત કરી લઉં એ પછી, એકમ સમાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી કૃપા કરીને શાંતિથી બેસો.
વિકલ્પ B
હું તમારી ટેસ્ટ સામગ્રી એકત્રિત કરી લઉં એ પછી, હું તમને રજા આપીશ.
વિકલ્પ C
હું તમારી ટેસ્ટ સામગ્રી એકત્રિત કરી લઉં એ પછી, જ્યાં સુધી એકમ સમાપ્ત ન થાય સુધી તમે પુસ્તક અથવા અન્ય સ્વીકાર્ય
સામગ્રી વાંચી શકો છો.
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Grade 3
ELA/Literacy
All Units

કહો

Grade 3
ELA/Literacy
All Units

કહો

શું તમારા કોઈ પ્રશ્નો છે?

ŶƐǁĞƌƐƚƵĚĞŶƚƋƵĞƐƟŽŶƐ͘

કહો

તમારી પાસે હશે . . .
(સંચાલિત કરવામાં આવી રહેલ એકમ પસંદ કરો)
ગ્રેડ 3 એકમ 1: 75 મિનીટ
ગ્રેડ 3 એકમ 2: 75 મિનીટ
. . આ એકમ પૂર્ણ કરવા માટે. જ્યારે ટેસ્ટમાં 10 મિનિટનો સમય બાકી હશે ત્યારે હું તમને જણાવીશ.
આગામી પૃષ્ઠ પર જાવ. હવે તમે કાર્ય કરવાનું શરૂ કરી શકો છો.

tƌŝƚĞƚŚĞƐƚĂƌƟŶŐƟŵĞĂŶĚƐƚŽƉƉŝŶŐƟŵĞŝŶƚŚĞƟŵŝŶŐďŽǆ;&ŝŐƵƌĞϯ͘ϬdŝŵŝŶŐŽǆǆĂŵƉůĞͿ͘
ĐƟǀĞůǇƉƌŽĐƚŽƌǁŚŝůĞƐƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞƚĞƐƟŶŐ͗

•
•
•
•
•

ZĞĚŝƌĞĐƚƐƚƵĚĞŶƚƐĂƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇ;^ĞĐƟŽŶϰ͘ϲ͘ϮͿ͘
ŽůůĞĐƚƚĞƐƚŵĂƚĞƌŝĂůƐĂƐƐƚƵĚĞŶƚƐĐŽŵƉůĞƚĞƚĞƐƟŶŐ;^ĞĐƟŽŶϰ͘ϴ͘ϭͿ͘
/ĨƐƚƵĚĞŶƚƐŚĂǀĞƋƵĞƐƟŽŶƐĂďŽƵƚĂŶŝƚĞŵ͕ƚĞůůƚŚĞŵ͕͞ŽƚŚĞďĞƐƚǇŽƵĐĂŶ͘͟
/ĨƐƚƵĚĞŶƚƐŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĂƚĂƚĞƐƚŝƚĞŵƐĞĞŵƐŝƌƌĞŐƵůĂƌ͕ƌĞĨĞƌƚŽ^ĞĐƟŽŶϰ͘ϲ͘ϰ͘
ŶƐƵƌĞƐƚƵĚĞŶƚƐĚŽŶŽƚŵŽǀĞŽŶƚŽŽƚŚĞƌƵŶŝƚƐ͘

/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĨŽƌdĂŬŝŶŐĂƌĞĂŬƵƌŝŶŐdĞƐƟŶŐ
dŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĂƌĞƉĞƌŵŝƩĞĚĚƵƌŝŶŐƚĞƐƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶĂƚƚŚĞĚŝƐĐƌĞƟŽŶŽĨƚŚĞdĞƐƚĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌ͗

• KŶĞƐƚƌĞƚĐŚďƌĞĂŬŽĨƵƉƚŽƚŚƌĞĞŵŝŶƵƚĞƐĨŽƌƚŚĞĞŶƟƌĞĐůĂƐƐƌŽŽŵĚƵƌŝŶŐƚĞƐƟŶŐĨŽƌĞĂĐŚ
•

ƵŶŝƚ͘dŚĞƐƚŽƉƉŝŶŐƟŵĞƐŚŽƵůĚďĞĂĚũƵƐƚĞĚďǇŶŽŵŽƌĞƚŚĂŶƚŚƌĞĞŵŝŶƵƚĞƐŝĨƚŚĞƌĞŝƐĂ
ƐƚƌĞƚĐŚďƌĞĂŬ͘
/ŶĚŝǀŝĚƵĂůƌĞƐƚƌŽŽŵďƌĞĂŬƐĚƵƌŝŶŐƚĞƐƟŶŐ;ĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚƐƚŽƉƟŵĞͿ͘

dŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƐĞĐƵƌŝƚǇŵĞĂƐƵƌĞƐŵƵƐƚďĞĨŽůůŽǁĞĚ͗

•
•
•
•

^ƚƵĚĞŶƚƐŵƵƐƚďĞƐƵƉĞƌǀŝƐĞĚĂƚĂůůƟŵĞƐĚƵƌŝŶŐďƌĞĂŬƐ͘
dĞƐƚďŽŽŬůĞƚƐŵƵƐƚďĞĐůŽƐĞĚŽƌĐŽǀĞƌĞĚ͘
^ƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞŶŽƚƉĞƌŵŝƩĞĚƚŽƚĂůŬƚŽĞĂĐŚŽƚŚĞƌĚƵƌŝŶŐƚĞƐƟŶŐŽƌďƌĞĂŬƐĚƵƌŝŶŐƚĞƐƟŶŐ͘
^ƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞŶŽƚƉĞƌŵŝƩĞĚƚŽƵƐĞĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ͕ƉůĂǇŐĂŵĞƐ͕ŽƌĞŶŐĂŐĞŝŶĂĐƟǀŝƟĞƐƚŚĂƚ
ŵĂǇĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞƚŚĞǀĂůŝĚŝƚǇŽĨƚŚĞƚĞƐƚ͘

/ĨƚĂŬŝŶŐĂƚŚƌĞĞͲŵŝŶƵƚĞƐƚĂŶĚĂŶĚƐƚƌĞƚĐŚďƌĞĂŬĚƵƌŝŶŐƚŚĞƵŶŝƚ͗

કહો

કૃપા કરીને ટેસ્ટ આપવાનું બંધ કરો, તમારું સ્ક્રેચ પેપર તમારી ટેસ્ટ બુકલેટમાં મૂકો અને તમારી ટેસ્ટ બુકલેટ બંધ કરો. આપણે
ત્રણ મિનિટનો શાંતિ સાથે સ્ટ્રેચ બ્રેક લઈશું. કોઈ વાતચીત કરવાની પરવાનગી નથી.

ŌĞƌƚĂŬŝŶŐĂĐůĂƐƐƌŽŽŵďƌĞĂŬ͕ĞŶƐƵƌĞƐƚƵĚĞŶƚƐŽƉĞŶƚŚĞŝƌƚĞƐƚďŽŽŬůĞƚƐĂŶĚĐŽŶƟŶƵĞƚĞƐƟŶŐǁŚĞƌĞ
ƚŚĞǇůĞŌŽī͘
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કહો

તમારી ટેસ્ટ બુકલેટ ખોલો અને ટેસ્ટ ચાલુ રાખો.

Grade 3
ELA/Literacy
All Units

/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĨŽƌtŚĞŶϭϬDŝŶƵƚĞƐŽĨhŶŝƚdŝŵĞZĞŵĂŝŶ
tŚĞŶϭϬŵŝŶƵƚĞƐŽĨƵŶŝƚƟŵĞƌĞŵĂŝŶ͕

કહો

તમારી પાસે 10 મિનિટ બાકી છે.

ŽŶƟŶƵĞƚŽĂĐƟǀĞůǇƉƌŽĐƚŽƌǁŚŝůĞƐƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞƚĞƐƟŶŐ͘
/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĨŽƌŶĚŝŶŐƚŚĞhŶŝƚ
tŚĞŶƚŚĞƵŶŝƚƟŵĞŝƐĮŶŝƐŚĞĚ͕

કહો

કાર્ય કરવાનું બંધ કરો. હવે ટેસ્ટનો સમય સમાપ્ત થઈ ગયો છે. તમારી ટેસ્ટ બુકલેટ બંધ કરો.
તમારું નામ તમારી ટેસ્ટ બુકલેટ પર લખેલું છે તે તપાસો. હું તમારી ટેસ્ટ સામગ્રી એકત્રિત કરીશ.

• ŽůůĞĐƚƚĞƐƚďŽŽŬůĞƚƐ͕ƐĐƌĂƚĐŚƉĂƉĞƌ͕ƚĞƐƟŶŐƚŽŽůƐ͕ĂŶĚĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇͬĂĐĐŽŵŵŽĚĂƟŽŶƐƚŽŽůƐ;ĂƐ
•
•

ŶĞĞĚĞĚͿĨƌŽŵƐƚƵĚĞŶƚƐ͘
ZĞƚƵƌŶĂůůƚĞƐƚŵĂƚĞƌŝĂůƐƚŽǇŽƵƌ^ĐŚŽŽůdĞƐƚŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ͘ZĞƉŽƌƚĂŶǇŵŝƐƐŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐĂŶĚ
ĂďƐĞŶƚƐƚƵĚĞŶƚƐ͘
ZĞƉŽƌƚĂŶǇƚĞƐƟŶŐŝƌƌĞŐƵůĂƌŝƟĞƐƚŽǇŽƵƌ^ĐŚŽŽůdĞƐƚŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ͘

/ĨǇŽƵĂƌĞĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌŝŶŐŵŽƌĞƚŚĂŶŽŶĞƵŶŝƚŝŶƚŚĞƐĂŵĞĚĂǇ͕ĂůůŽǁƐƚƵĚĞŶƚƐƚŽƚĂŬĞĂƐŚŽƌƚďƌĞĂŬ;Ğ͘Ő͕͘
ƌĞƐƚƌŽŽŵďƌĞĂŬ͕ƐƚƌĞƚĐŚďƌĞĂŬͿŽƌĞǆƚĞŶĚĞĚďƌĞĂŬ;Ğ͘Ő͕͘ůƵŶĐŚͿ͘KŶĐĞƐƚƵĚĞŶƚƐŚĂǀĞƌĞƚƵƌŶĞĚĂŶĚĂƌĞ
ƐĞĂƚĞĚ͕ƌĞĂĚƚŚĞƐĐƌŝƉƚƚŽŵŽǀĞŽŶƚŽƚŚĞŶĞǆƚƵŶŝƚ͘
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ϰ͘ϭϭ^ĐƌŝƉƚĨŽƌĚŵŝŶŝƐƚĞƌŝŶŐDĂƚŚĞŵĂƟĐƐ
dŚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ ƐĐƌŝƉƚ ƵŶĚĞƌ ^ĞĐƟŽŶ ϰ͘ϭϭ͘ϭ ǁŝůů ďĞ ƵƐĞĚ ĨŽƌ Ăůů ƵŶŝƚƐ ŽĨ ƚŚĞ 'ƌĂĚĞƐ ϰ ĂŶĚ ϱ
ŵĂƚŚĞŵĂƟĐƐƚĞƐƚ͘
KŶƚŚĞĮƌƐƚƌĞĂĚƚŚƌŽƵŐŚ͕dĞƐƚĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌƐĂƌĞƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽĂĚŚĞƌĞƚŽƚŚĞƐĐƌŝƉƚƐƉƌŽǀŝĚĞĚŝŶƚŚŝƐ
ŵĂŶƵĂůĨŽƌĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌŝŶŐƚŚĞ/ZĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͘ZĞĂĚǁŽƌĚͲĨŽƌͲǁŽƌĚƚŚĞďŽůĚŝŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐŝŶĞĂĐŚ^z
ďŽǆƚŽƐƚƵĚĞŶƚƐ͘zŽƵŵĂǇŶŽƚŵŽĚŝĨǇŽƌƉĂƌĂƉŚƌĂƐĞƚŚĞǁŽƌĚŝŶŐŝŶƚŚĞ^zďŽǆĞƐ͘^ŽŵĞŽĨƚŚĞ^z
ďŽǆĞƐĂƌĞŽƵƚůŝŶĞĚǁŝƚŚĂĚĂƐŚĞĚůŝŶĞĂŶĚƐŚŽƵůĚKE>zďĞƌĞĂĚĂůŽƵĚŝĨƚŚĞǇĂƌĞĂƉƉůŝĐĂďůĞƚŽǇŽƵƌ
ƐƚƵĚĞŶƚƐ͘^ŽŵĞĚŝƌĞĐƟŽŶƐŵĂǇĚŝīĞƌƐůŝŐŚƚůǇďǇƵŶŝƚĂŶĚĂƌĞŶŽƚĞĚǁŝƚŚŝŶƚŚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶƐĐƌŝƉƚ͘

ϰ͘ϭϭ͘ϭ'ƌĂĚĞƐϰĂŶĚϱDĂƚŚĞŵĂƟĐƐʹůůhŶŝƚƐ
Grades 4 and 5
DĂƚŚĞŵĂƟĐƐ
All Units

hŶŝƚ

hŶŝƚƐϭʹϯ

hŶŝƚdĞƐƟŶŐ
dŝŵĞ

ZĞƋƵŝƌĞĚDĂƚĞƌŝĂůƐ

'ƌĂĚĞƐϰĂŶĚϱ͗
ϲϬDŝŶƵƚĞƐ

• dĞƐƚďŽŽŬůĞƚƐ
• ŶƐǁĞƌĚŽĐƵŵĞŶƚƐ
• DĂƚŚĞŵĂƟĐƐƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐŚĞĞƚƐ
;ŐƌĂĚĞϱŽŶůǇͿ
• ZƵůĞƌƐĂŶĚƉƌŽƚƌĂĐƚŽƌƐ
• WĞŶĐŝůƐ
• ^ĐƌĂƚĐŚƉĂƉĞƌ

Start
dŝŵĞ

Stop
dŝŵĞ

ŶĚĂůůhŶŝƚƐʹ^ƚƵĚĞŶƚƐStop

/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĨŽƌWƌĞƉĂƌŝŶŐƚŽdĞƐƚ

કહો

આજે, તમે ગણિતનું મૂલ્યાંકન આપવા જઈ રહ્યા છો.
તમારી પાસે તમારા ડેસ્ક પર કોઈ અસ્વીકૃત ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો હોવા જોઈએ નહીં. કૉલ કરવા, ટેક્સ્ટ કરવા, અને ચિત્રો
લેવાની પરવાનગી નથી. જો હાલમાં તમારી પાસે મોબાઇલ ફોન સહિત કોઈપણ અસ્વીકૃત ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો છે, તો કૃપા કરીને
તેને બંધ કરો અને તમારો હાથ ઊંચો કરો. જો ટેસ્ટ દરમિયાન તમારી પાસે અસ્વીકૃત ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસ મળશે, તો તમારી
ટેસ્ટના ગુણ ગણવામાં આવશે નહીં.

/ĨĂƐƚƵĚĞŶƚƌĂŝƐĞƐŚŝƐŽƌŚĞƌŚĂŶĚ͕ĐŽůůĞĐƚƚŚĞĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞ;ŽƌĨŽůůŽǁǇŽƵƌƐĐŚŽŽůͬĚŝƐƚƌŝĐƚƉŽůŝĐǇͿ
ĂŶĚƐƚŽƌĞŝƚƵŶƟůƚŚĞƵŶŝƚŝƐĐŽŵƉůĞƚĞ͘ĞƌƚĂŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐŵĂǇďĞĂůůŽǁĞĚĨŽƌĂĐĐŽŵŵŽĚĂƟŽŶƐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐŽŶůǇĚƵƌŝŶŐƚĞƐƟŶŐ͘ŽŶƚĂĐƚǇŽƵƌdĞƐƚŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌŝĨǇŽƵŚĂǀĞƋƵĞƐƟŽŶƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĚĞǀŝĐĞƐ͘

કહો

જ્યાં સુધી હું ટેસ્ટ સામગ્રી વિતરિત કરૂ ત્યાં સુધી શાંતિથી બેસો.

ŝƐƚƌŝďƵƚĞƐĐƌĂƚĐŚƉĂƉĞƌ͕ǁŽŽĚĞŶEŽ͘ϮƉĞŶĐŝůƐ͕ĂŶĚĂƉƉƌŽǀĞĚĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇͬĂĐĐŽŵŵŽĚĂƟŽŶƐƚŽŽůƐ͕ŝĨ
ŶĞĞĚĞĚĨŽƌĐĞƌƚĂŝŶƐƚƵĚĞŶƚƐ͘dŚĞŶ͕ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĂůůƚĞƐƚŵĂƚĞƌŝĂůƐ;ƐĞĞƌĞƋƵŝƌĞĚŵĂƚĞƌŝĂůƐůŝƐƚĂďŽǀĞͿ͘

કહો

જો એકમ 1: તમારી ટેસ્ટ બુકલેટની ટોચ પર અને જવાબ દસ્તાવેજમાં બોક્સ A માં તમારું પ્રથમ અને અંતિમ નામ લખો.
જો એકમ 2 અથવા 3: એ ખાતરી કરવા કે તમારું પ્રથમ અને અંતિમ નામ તમારી ટેસ્ટ બુકલેટના ટોચ પર બોક્સ A માં લખેલું છે
તેની તપાસ કરો.

DĂŬĞƐƵƌĞƚŚĂƚĞĂĐŚƐƚƵĚĞŶƚŚĂƐǁƌŝƩĞŶŚŝƐŽƌŚĞƌŶĂŵĞŽŶƚŚĞƚĞƐƚďŽŽŬůĞƚĂŶĚĂŶƐǁĞƌĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
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/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĨŽƌĚŵŝŶŝƐƚĞƌŝŶŐůůhŶŝƚƐ

કહો

પૃષ્ઠના કિનારે આપેલ લેબલ્સનો ઉપયોગ કરીને. તમારી ટેસ્ટ બુકલેટના એકમ ___ (યોગ્ય એકમ ભરો) નું પ્રથમ પૃષ્ઠ ખોલો
અને જયારે હું નિર્દેશો વાંચું ત્યારે સાથે અનુસરો.
આજે તમે ગણિતના ગ્રેડ __ (ગ્રેડ 4 અથવા 5 — યોગ્ય ગ્રેડનું સ્તર પસંદ કરો) ના એકમ__ (યોગ્ય એકમ ભરો) ની ટેસ્ટ
આપશો તમે કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરી શકશો નહીં.
દરેક પ્રશ્ન વાંચો. પછી, દરેક પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે નિર્દેશોનું પાલન કરો. તમારા જવાબ દસ્તાવેજમાં વર્તુળોને સંપૂર્ણપણે
ભરીને તમારા જવાબોને ચિહ્નિત કરો. વર્તુળોની બહાર પેન્સિલથી કોઈ માર્ક કરશો નહીં. જો તમને કોઈ જવાબ બદલવાની જરૂર છે,
તો તમારા પ્રથમ જવાબને સંપૂર્ણપણે ભૂંસી નાખવાની ખાતરી કરો.
જો કોઈ પ્રશ્નમાં તમને તમારા કાર્યને દર્શાવવા અથવા સમજાવવા માટે કહેવામાં આવેલ છે, તો તમારે સંપૂર્ણ ક્રેડિટ પ્રાપ્ત
કરવા માટે તે કરવું આવશ્યક છે. માત્ર પ્રદાન કરેલ જગ્યામાં લખવામાં આવેલ પ્રતિભાવ જ માન્ય ગણવામાં આવશે.

જ્યારે હું નિર્દેશો વાંચવાનું ચાલુ કરૂ ત્યારે આગામી પૃષ્ઠ પર જાવ.
જવાબ ગ્રીડ પૂર્ણ કરવા માટે નિર્દેશો
1.
2.
3.
4.

કોયડા ઉકેલો અને જવાબ શોધો.
તમારો જવાબ ગ્રીડની ટોચ પર બૉક્સમાં લખો.
દરેક બૉક્સમાં માત્ર એક જ સંખ્યા અથવા ચિન્હ મુદ્રિત કરો. જવાબના મધ્યમાં ખાલી બૉક્સ છોડશો નહીં.
દરેક બોક્સમાં, એ વર્તુળ ભરો જે તમે ઉપર લખેલ સંખ્યા અથવા ચિન્હ સાથે મેળ ખાય છે. એવું ઘટ્ટ ચિહ્ન
બનાવો જેથી વર્તુળ સંપૂર્ણપણે ભરાય છે.
5. બિનઉપયોગી બૉક્સની નીચેનું વર્તુળ ભરશો નહીં.
6. અપૂર્ણાંક જવાબ ગ્રીડમાં દાખલ કરી શકાશે નહીં અને તે ગણવામાં આવશે નહીં. અપૂર્ણાંક તરીકે દશાંશ
દાખલ કરો.
7. જવાબ ગ્રીડને યોગ્ય રીતે કેવી રીતે પૂર્ણ કરવું તેના ઉદાહરણો માટે નીચે જુઓ.

કહો

અહી તમારી ટેસ્ટ બુકલેટમાં નિર્દેશો સમાપ્ત થાય છે.
જ્યારે તમે તમારી ટેસ્ટ બુકલેટમાં GO ON ચિન્હ જુઓ ત્યારે, તમે આગામી પૃષ્ઠ પર જઈ શકો છો. જ્યારે તમે તમારી ટેસ્ટ
બુકલેટમાં STOP ચિન્હ પર પહોંચો, ત્યારે જ્યાં સુધી નિર્દેશિત ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી આગળ વધશો નહીં.
GO ON અને STOP ચિન્હના ઉદાહરણો બોર્ડ પર પોસ્ટ કરવામાં આવેલ છે.
જો તમે વહેલું સમાપ્ત કર્યું હોય અને તમારું કાર્ય સંપૂર્ણપણે તપાસી લીધું હોય, તો તમારો હાથ ઊંચો કરો અને હું તમારી ટેસ્ટ
સામગ્રી એકત્રિત કરીશ. એકવાર હું તમારી સામગ્રી એકત્રિત કરી લઉં એ પછી, તમે તે પછી મેળવી શકતા નથી.
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Grades 4 and 5
DĂƚŚĞŵĂƟĐƐ
All Units

જો તમને કોઈ પ્રશ્નનો જવાબ ખબર નથી, તો તમે આગામી પ્રશ્ના પર જઈ શકો છો. જો તમે વહેલું સમાપ્ત કરો છો, તો તમે
તમારા જવાબો અને કોઈપણ એવા પ્રશ્નોના સમીક્ષા કરી શકો છો જેનો તમે માત્ર આ એકમમાં જવાબ આપ્યો ન હતો. STOP
ચિન્હની પાછળ ના જાઓ

ZĞĂĚĨƌŽŵKWd/KE͕͕ŽƌďĞůŽǁďĂƐĞĚŽŶƐƚĂƚĞŽƌůŽĐĂůƉŽůŝĐǇ;ƌĞĨĞƌƚŽǇŽƵƌ^ĐŚŽŽůdĞƐƚŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌͿ͘

કહો

વિકલ્પ A
હું તમારી ટેસ્ટ સામગ્રી એકત્રિત કરી લઉં એ પછી, એકમ સમાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી કૃપા કરીને શાંતિથી બેસો.
વિકલ્પ B
હું તમારી ટેસ્ટ સામગ્રી એકત્રિત કરી લઉં એ પછી, હું તમને રજા આપીશ.
વિકલ્પ C

Grades 4 and 5
DĂƚŚĞŵĂƟĐƐ
All Units

હું તમારી ટેસ્ટ સામગ્રી એકત્રિત કરી લઉં એ પછી, જ્યાં સુધી એકમ સમાપ્ત ન થાય સુધી તમે પુસ્તક અથવા અન્ય સ્વીકાર્ય
સામગ્રી વાંચી શકો છો.

કહો

શું તમારા કોઈ પ્રશ્નો છે?

ŶƐǁĞƌƐƚƵĚĞŶƚƋƵĞƐƟŽŶƐ͘

કહો

આ એકમ પૂર્ણ કરવા માટે તમારી પાસે 60 મિનિટ હશે. જ્યારે ટેસ્ટનો 10 મિનિટનો સમય બાકી હશે ત્યારે હું તમને જણાવીશ.
આગામી પૃષ્ઠ પર જાવ. તમે હવે કાર્ય કરવાનું શરૂ કરી શકો છો.

tƌŝƚĞƚŚĞƐƚĂƌƟŶŐƟŵĞĂŶĚƐƚŽƉƉŝŶŐƟŵĞŝŶƚŚĞƟŵŝŶŐďŽǆ;&ŝŐƵƌĞϯ͘ϬdŝŵŝŶŐŽǆǆĂŵƉůĞͿ͘
ĐƟǀĞůǇƉƌŽĐƚŽƌǁŚŝůĞƐƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞƚĞƐƟŶŐ͗

•
•
•
•

ZĞĚŝƌĞĐƚƐƚƵĚĞŶƚƐĂƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇ;^ĞĐƟŽŶϰ͘ϲ͘ϮͿ͘
ŽůůĞĐƚƚĞƐƚŵĂƚĞƌŝĂůƐĂƐƐƚƵĚĞŶƚƐĐŽŵƉůĞƚĞƚĞƐƟŶŐ;^ĞĐƟŽŶϰ͘ϴ͘ϭͿ͘
/ĨƐƚƵĚĞŶƚƐŚĂǀĞƋƵĞƐƟŽŶƐĂďŽƵƚĂŶŝƚĞŵ͕ƚĞůůƚŚĞŵ͕͞ŽƚŚĞďĞƐƚǇŽƵĐĂŶ͘͟
/ĨƐƚƵĚĞŶƚƐŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĂƚĂƚĞƐƚŝƚĞŵƐĞĞŵƐŝƌƌĞŐƵůĂƌ͕ƌĞĨĞƌƚŽ^ĞĐƟŽŶϰ͘ϲ͘ϰ͘

/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĨŽƌdĂŬŝŶŐĂƌĞĂŬƵƌŝŶŐdĞƐƟŶŐ
dŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĂƌĞƉĞƌŵŝƩĞĚĚƵƌŝŶŐƚĞƐƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶĂƚƚŚĞĚŝƐĐƌĞƟŽŶŽĨƚŚĞdĞƐƚĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌ͗

• KŶĞƐƚƌĞƚĐŚďƌĞĂŬŽĨƵƉƚŽƚŚƌĞĞŵŝŶƵƚĞƐĨŽƌƚŚĞĞŶƟƌĞĐůĂƐƐƌŽŽŵĚƵƌŝŶŐƚĞƐƟŶŐĨŽƌĞĂĐŚ
•

ƵŶŝƚ͘dŚĞƐƚŽƉƉŝŶŐƟŵĞƐŚŽƵůĚďĞĂĚũƵƐƚĞĚďǇŶŽŵŽƌĞƚŚĂŶƚŚƌĞĞŵŝŶƵƚĞƐŝĨƚŚĞƌĞŝƐĂ
ƐƚƌĞƚĐŚďƌĞĂŬ͘
/ŶĚŝǀŝĚƵĂůƌĞƐƚƌŽŽŵďƌĞĂŬƐĚƵƌŝŶŐƚĞƐƟŶŐ;ĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚƐƚŽƉƟŵĞͿ͘

dŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƐĞĐƵƌŝƚǇŵĞĂƐƵƌĞƐŵƵƐƚďĞĨŽůůŽǁĞĚ͗

•
•
•
•

ϯϬ

^ƚƵĚĞŶƚƐŵƵƐƚďĞƐƵƉĞƌǀŝƐĞĚĂƚĂůůƟŵĞƐĚƵƌŝŶŐďƌĞĂŬƐ͘
dĞƐƚďŽŽŬůĞƚƐĂŶĚĂŶƐǁĞƌĚŽĐƵŵĞŶƚƐŵƵƐƚďĞĐůŽƐĞĚŽƌĐŽǀĞƌĞĚ͘
^ƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞŶŽƚƉĞƌŵŝƩĞĚƚŽƚĂůŬƚŽĞĂĐŚŽƚŚĞƌĚƵƌŝŶŐƚĞƐƟŶŐŽƌďƌĞĂŬƐĚƵƌŝŶŐƚĞƐƟŶŐ͘
^ƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞŶŽƚƉĞƌŵŝƩĞĚƚŽƵƐĞĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ͕ƉůĂǇŐĂŵĞƐŽƌĞŶŐĂŐĞŝŶĂĐƟǀŝƟĞƐƚŚĂƚ
ŵĂǇĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞƚŚĞǀĂůŝĚŝƚǇŽĨƚŚĞƚĞƐƚ͘
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/ĨƚĂŬŝŶŐĂƚŚƌĞĞͲŵŝŶƵƚĞƐƚĂŶĚĂŶĚƐƚƌĞƚĐŚďƌĞĂŬĚƵƌŝŶŐƚŚĞƵŶŝƚ͗

કહો

કૃપા કરીને ટેસ્ટ બંધ કરો, તમારું સ્ક્રેચ પેપર તમારા જવાબ દસ્તાવેજમાં મૂકો, જવાબ દસ્તાવેજને ટેસ્ટ બુકલેટમાં મૂકો અને તમારી
ટેસ્ટ બુકલેટ બંધ કરો. આપણે ત્રણ મિનિટનો શાંતિ સાથે સ્ટ્રેચ બ્રેક લઈશું. કોઈ વાતચીત કરવાની પરવાનગી નથી.

ŌĞƌƚĂŬŝŶŐĂĐůĂƐƐƌŽŽŵďƌĞĂŬ͕ĞŶƐƵƌĞƐƚƵĚĞŶƚƐŽƉĞŶƚŚĞŝƌƚĞƐƚďŽŽŬůĞƚƐĂŶĚĂŶƐǁĞƌĚŽĐƵŵĞŶƚƐĂŶĚ
ĐŽŶƟŶƵĞƚĞƐƟŶŐǁŚĞƌĞƚŚĞǇůĞŌŽī͘

કહો

તમારી ટેસ્ટ બુકલેટ અને જવાબ દસ્તાવેજ ખોલો અને ટેસ્ટ ચાલુ રાખો.

Grades 4 and 5
DĂƚŚĞŵĂƟĐƐ
All Units

/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĨŽƌtŚĞŶϭϬDŝŶƵƚĞƐŽĨhŶŝƚdŝŵĞZĞŵĂŝŶ
tŚĞŶϭϬŵŝŶƵƚĞƐŽĨƵŶŝƚƟŵĞƌĞŵĂŝŶ͕

કહો

તમારી પાસે 10 મિનિટ બાકી છે.

ŽŶƟŶƵĞƚŽĂĐƟǀĞůǇƉƌŽĐƚŽƌǁŚŝůĞƐƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞƚĞƐƟŶŐ͘
/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĨŽƌŶĚŝŶŐƚŚĞhŶŝƚ
tŚĞŶƚŚĞƵŶŝƚƟŵĞŝƐĮŶŝƐŚĞĚ͕

કહો

કાર્ય કરવાનું બંધ કરો. હવે ટેસ્ટનો સમય સમાપ્ત થઈ ગયો છે. તમારી ટેસ્ટ બુકલેટ અને જવાબ દસ્તાવેજ બંધ કરો.
તમારું નામ તમારી ટેસ્ટ બુકલેટ અને જવાબ દસ્તાવેજ પર લખાયેલું છે તે ચકાસો. હું તમારી ટેસ્ટ સામગ્રી એકત્રિત કરીશ.

• ŽůůĞĐƚĂůůƚĞƐƚŵĂƚĞƌŝĂůƐĨƌŽŵƐƚƵĚĞŶƚƐ͘
• ZĞƚƵƌŶĂůůƚĞƐƚŵĂƚĞƌŝĂůƐƚŽǇŽƵƌ^ĐŚŽŽůdĞƐƚŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ͘ZĞƉŽƌƚĂŶǇŵŝƐƐŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐĂŶĚ
•

ĂďƐĞŶƚƐƚƵĚĞŶƚƐ͘
ZĞƉŽƌƚĂŶǇƚĞƐƟŶŐŝƌƌĞŐƵůĂƌŝƟĞƐƚŽǇŽƵƌ^ĐŚŽŽůdĞƐƚŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ͘

/ĨǇŽƵĂƌĞĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌŝŶŐŵŽƌĞƚŚĂŶŽŶĞƵŶŝƚŝŶƚŚĞƐĂŵĞĚĂǇ͕ĂůůŽǁƐƚƵĚĞŶƚƐƚŽƚĂŬĞĂƐŚŽƌƚďƌĞĂŬ;Ğ͘Ő͕͘
ƌĞƐƚƌŽŽŵďƌĞĂŬ͕ƐƚƌĞƚĐŚďƌĞĂŬͿŽƌĂŶĞǆƚĞŶĚĞĚďƌĞĂŬ;Ğ͘Ő͕͘ůƵŶĐŚͿ͘KŶĐĞƐƚƵĚĞŶƚƐŚĂǀĞƌĞƚƵƌŶĞĚĂŶĚĂƌĞ
ƐĞĂƚĞĚ͕ƌĞĂĚƚŚĞƐĐƌŝƉƚƚŽŵŽǀĞŽŶƚŽƚŚĞŶĞǆƚƵŶŝƚ͘
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ϯϭ

ϰ͘ϭϭ͘Ϯ'ƌĂĚĞƐϲĂŶĚϳDĂƚŚĞŵĂƟĐƐʹhŶŝƚϭ
dŚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶƐĐƌŝƉƚƵŶĚĞƌ^ĞĐƟŽŶϰ͘ϭϭ͘ϮǁŝůůďĞƵƐĞĚĨŽƌhŶŝƚϭŽĨƚŚĞ'ƌĂĚĞƐϲĂŶĚϳŵĂƚŚĞŵĂƟĐƐ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ͘ZĞĨĞƌƚŽ^ĞĐƟŽŶϰ͘ϭϭ͘ϰĨŽƌƚŚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶƐĐƌŝƉƚĨŽƌhŶŝƚϮĂŶĚhŶŝƚϯŽĨƚŚĞ'ƌĂĚĞƐϲ͕
ϳ͕ĂŶĚϴŵĂƚŚĞŵĂƟĐƐĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͘dŚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶƐĐƌŝƉƚĨŽƌhŶŝƚϭŽĨƚŚĞ'ƌĂĚĞϴŵĂƚŚĞŵĂƟĐƐ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚĐĂŶďĞĨŽƵŶĚŝŶ^ĞĐƟŽŶϰ͘ϭϭ͘ϯ͘
KŶƚŚĞĮƌƐƚƌĞĂĚƚŚƌŽƵŐŚ͕dĞƐƚĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌƐĂƌĞƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽĂĚŚĞƌĞƚŽƚŚĞƐĐƌŝƉƚƐƉƌŽǀŝĚĞĚŝŶƚŚŝƐ
ŵĂŶƵĂůĨŽƌĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌŝŶŐƚŚĞ/ZĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͘ZĞĂĚǁŽƌĚͲĨŽƌͲǁŽƌĚƚŚĞďŽůĚŝŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐŝŶĞĂĐŚ^z
ďŽǆƚŽƐƚƵĚĞŶƚƐ͘zŽƵŵĂǇŶŽƚŵŽĚŝĨǇŽƌƉĂƌĂƉŚƌĂƐĞƚŚĞǁŽƌĚŝŶŐŝŶƚŚĞ^zďŽǆĞƐ͘^ŽŵĞŽĨƚŚĞ^z
ďŽǆĞƐĂƌĞŽƵƚůŝŶĞĚǁŝƚŚĂĚĂƐŚĞĚůŝŶĞĂŶĚƐŚŽƵůĚKE>zďĞƌĞĂĚĂůŽƵĚŝĨƚŚĞǇĂƌĞĂƉƉůŝĐĂďůĞƚŽǇŽƵƌ
ƐƚƵĚĞŶƚƐ͘^ŽŵĞĚŝƌĞĐƟŽŶƐŵĂǇĚŝīĞƌƐůŝŐŚƚůǇďǇƵŶŝƚĂŶĚĂƌĞŶŽƚĞĚǁŝƚŚŝŶƚŚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶƐĐƌŝƉƚ͘
hŶŝƚ

hŶŝƚdĞƐƟŶŐdŝŵĞ

ZĞƋƵŝƌĞĚDĂƚĞƌŝĂůƐ

Start
dŝŵĞ

Stop
dŝŵĞ

•
•
•
•

hŶŝƚϭ͗EŽŶͲ
ĂůĐƵůĂƚŽƌ^ĞĐƟŽŶ
'ƌĂĚĞƐϲĂŶĚϳ͗ϲϬ
DŝŶƵƚĞƐ

dĞƐƚďŽŽŬůĞƚƐ
ŶƐǁĞƌĚŽĐƵŵĞŶƚƐ
DĂƚŚĞŵĂƟĐƐƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐŚĞĞƚƐ
ZƵůĞƌƐĂŶĚƉƌŽƚƌĂĐƚŽƌƐ;ƌĞƋƵŝƌĞĚĨŽƌ'ƌĂĚĞƐ
ϲĂŶĚϳͿ
• WĞŶĐŝůƐ
• ^ĐƌĂƚĐŚƉĂƉĞƌ

Grades 6 and 7
DĂƚŚĞŵĂƟĐƐ
Unit 1

^ƚƵĚĞŶƚƐ'ŽKŶ
hŶŝƚϭ͗ĂůĐƵůĂƚŽƌ
^ĞĐƟŽŶ

• /ŶĂĚĚŝƟŽŶƚŽĂďŽǀĞ͕ĐĂůĐƵůĂƚŽƌƐ

ŶĚŽĨhŶŝƚϭʹ^ƚƵĚĞŶƚƐStop

/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĨŽƌWƌĞƉĂƌŝŶŐƚŽdĞƐƚ

કહો

આજે, તમે ગણિતનું મૂલ્યાંકન આપવા જઈ રહ્યા છો.
તમારી પાસે તમારા ડેસ્ક પર કોઈ અસ્વીકૃત ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો હોવા જોઈએ નહીં. કૉલ કરવા, ટેક્સ્ટ કરવા, અને ચિત્રો
લેવાની પરવાનગી નથી. જો હાલમાં તમારી પાસે મોબાઇલ ફોન સહિત કોઈપણ અસ્વીકૃત ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો છે, તો કૃપા કરીને
તેને બંધ કરો અને તમારો હાથ ઊંચો કરો. જો ટેસ્ટ દરમિયાન તમારી પાસે અસ્વીકૃત ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસ મળશે, તો તમારી
ટેસ્ટના ગુણ ગણવામાં આવશે નહીં.

/ĨĂƐƚƵĚĞŶƚƌĂŝƐĞƐŚŝƐŽƌŚĞƌŚĂŶĚ͕ĐŽůůĞĐƚƚŚĞĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞ;ŽƌĨŽůůŽǁǇŽƵƌƐĐŚŽŽůͬĚŝƐƚƌŝĐƚƉŽůŝĐǇͿ
ĂŶĚƐƚŽƌĞŝƚƵŶƟůƚŚĞƵŶŝƚŝƐĐŽŵƉůĞƚĞ͘ĞƌƚĂŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐŵĂǇďĞĂůůŽǁĞĚĨŽƌĂĐĐŽŵŵŽĚĂƟŽŶƐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐŽŶůǇĚƵƌŝŶŐƚĞƐƟŶŐ͘ŽŶƚĂĐƚǇŽƵƌdĞƐƚŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌŝĨǇŽƵŚĂǀĞƋƵĞƐƟŽŶƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĚĞǀŝĐĞƐ͘

કહો

જ્યાં સુધી હું ટેસ્ટ સામગ્રી વિતરિત કરૂ ત્યાં સુધી શાંતિથી બેસો.

ŝƐƚƌŝďƵƚĞƐĐƌĂƚĐŚƉĂƉĞƌ͕ǁŽŽĚĞŶEŽ͘ϮƉĞŶĐŝůƐ͕ĂŶĚĂƉƉƌŽǀĞĚĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇͬĂĐĐŽŵŵŽĚĂƟŽŶƐƚŽŽůƐ͕ŝĨ
ŶĞĞĚĞĚĨŽƌĐĞƌƚĂŝŶƐƚƵĚĞŶƚƐ͘dŚĞŶ͕ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĂůůƚĞƐƚŵĂƚĞƌŝĂůƐ;ƐĞĞƌĞƋƵŝƌĞĚŵĂƚĞƌŝĂůƐůŝƐƚĂďŽǀĞͿ͘

કહો

તમારી ટેસ્ટ બુકલેટની ટોચ પર અને જવાબ દસ્તાવેજમાં બોક્સ A માં તમારું પ્રથમ અને અંતિમ નામ લખો.

DĂŬĞƐƵƌĞƚŚĂƚĞĂĐŚƐƚƵĚĞŶƚŚĂƐǁƌŝƩĞŶŚŝƐŽƌŚĞƌŶĂŵĞŽŶƚŚĞƚĞƐƚďŽŽŬůĞƚĂŶĚĂŶƐǁĞƌĚŽĐƵŵĞŶƚ͘

32 ϮϬ21D/E/^dZd/KE͵d^d ADMINISTRATOR MANUAL FOR PBT

/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĨŽƌĚŵŝŶŝƐƚĞƌŝŶŐhŶŝƚϭ

કહો

પૃષ્ઠના છેડા પર લેબલ્સનો ઉપયોગ કરીને, તમારી ટેસ્ટ બુકલેટમાં એકમ 1 નો પ્રથમ પૃષ્ઠ પર ખોલો અને જ્યારે હું નિર્દેશો વાંચું
ત્યારે સાથે અનુસરો.
આજે, તમે ગણિતનાં ગ્રેડ __ (6 અથવા 7 યોગ્ય ગ્રેડનું સ્તર પસંદ કરો) ના એકમ 1 ની ટેસ્ટ આપશો. એકમ 1 માં બે વિભાગો
છે. પ્રથમ વિભાગમાં, તમે કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. બીજા વિભાગમાં, તમે કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
કેલ્ક્યુલેટર વિભાગ શરૂ કર્યા પછી તમને ટેસ્ટના પહેલા વિભાગમાં પાછા જવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે નહીં. તમારે મંજૂર
થયેલા સમયમાં એકમ 1 ના બિન-કેલ્ક્યુલેટર અને કૅલ્ક્યુલેટર વિભાગો પૂર્ણ કરવા આવશ્યક છે.
દરેક પ્રશ્ન વાંચો. પછી, દરેક પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે નિર્દેશોનું પાલન કરો. તમારા જવાબ દસ્તાવેજમાં વર્તુળોને સંપૂર્ણપણે
ભરીને તમારા જવાબોને ચિહ્નિત કરો. વર્તુળોની બહાર પેન્સિલથી કોઈ માર્ક કરશો નહીં. જો તમને કોઈ જવાબ બદલવાની જરૂર છે,
તો તમારા પ્રથમ જવાબને સંપૂર્ણપણે ભૂંસી નાખવાની ખાતરી કરો.
જો કોઈ પ્રશ્નમાં તમને તમારા કાર્યને દર્શાવવા અથવા સમજાવવા માટે કહેવામાં આવેલ છે, તો તમારે સંપૂર્ણ ક્રેડિટ પ્રાપ્ત
કરવા માટે તે કરવું આવશ્યક છે. માત્ર પ્રદાન કરેલ જગ્યામાં લખવામાં આવેલ પ્રતિભાવ જ માન્ય ગણવામાં આવશે.
જો તમને કોઈ પ્રશ્નનો જવાબ ખબર નથી, તો તમે આગામી પ્રશ્ના પર જઈ શકો છો. જ્યારે તમે પ્રથમ વિભાગ સમાપ્ત કરો,
ત્યારે તમે તમારા જવાબો અને કોઈપણ એવા પ્રશ્નોના સમીક્ષા કરી શકો છો જેનો તમે માત્ર આ વિભાગમાં જવાબ આપ્યો નથી.
એકવાર તમે તમારા જવાબોની સમીક્ષા કરી લો પછી, કેલ્ક્યુલેટર વિભાગ ચાલુ રાખો. જ્યારે તમે કેલ્ક્યુલેટર વિભાગ પર જવા માટે
તૈયાર હોવ, ત્યારે તમારો કેલ્ક્યુલેટર પ્રાપ્ત કરવા માટે તમારો હાથ ઊંચો કરો.
જ્યારે હું નિર્દેશો વાંચવાનું ચાલુ કરૂ ત્યારે આગામી પૃષ્ઠ પર જાવ.
જવાબ ગ્રીડ પૂર્ણ કરવા માટે નિર્દેશો
કોયડા ઉકેલો અને જવાબ શોધો.
તમારો જવાબ ગ્રીડની ટોચ પર બૉક્સમાં લખો.
દરેક બૉક્સમાં માત્ર એક જ સંખ્યા અથવા ચિન્હ મુદ્રિત કરો. જવાબના મધ્યમાં ખાલી બૉક્સ છોડશો નહીં.
દરેક બોક્સમાં, એ વર્તુળ ભરો જે તમે ઉપર લખેલ સંખ્યા અથવા ચિન્હ સાથે મેળ ખાય છે. એવું ઘટ્ટ ચિહ્ન
બનાવો જેથી વર્તુળ સંપૂર્ણપણે ભરાય છે.
5. બિનઉપયોગી બૉક્સની નીચેનું વર્તુળ ભરશો નહીં.
6. અપૂર્ણાંક જવાબ ગ્રીડમાં દાખલ કરી શકાશે નહીં અને તે ગણવામાં આવશે નહીં. અપૂર્ણાંક તરીકે દશાંશ
દાખલ કરો.
7. જવાબ ગ્રીડને યોગ્ય રીતે કેવી રીતે પૂર્ણ કરવું તેના ઉદાહરણો માટે નીચે જુઓ.

કહો

Grades 6 and 7
DĂƚŚĞŵĂƟĐƐ
Unit 1

1.
2.
ϯ͘
4.

અહી તમારી ટેસ્ટ બુકલેટમાં નિર્દેશો સમાપ્ત થાય છે.
જ્યારે તમે તમારી ટેસ્ટ બુકલેટમાં GO ON ચિન્હ જુઓ ત્યારે, તમે આગામી પૃષ્ઠ પર જઈ શકો છો. જ્યારે તમે તમારી ટેસ્ટ
બુકલેટમાં STOP ચિન્હ પર પહોંચો, ત્યારે જ્યાં સુધી નિર્દેશિત ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી આગળ વધશો નહીં.
GO ON અને STOP ચિન્હના ઉદાહરણો બોર્ડ પર પોસ્ટ કરવામાં આવેલ છે.
જો તમે વહેલું સમાપ્ત કરો અને કૅલ્ક્યુલેટર વિભાગમાં તમારૂ કાર્ય સંપૂર્ણપણે તપાસી લીધું હોય, તો તમારો હાથ ઊંચો કરો અને
હું તમારી ટેસ્ટ સામગ્રી એકત્રિત કરીશ. એકવાર હું તમારી સામગ્રી એકત્રિત કરી લઉં એ પછી, તમે તે પછી મેળવી શકતા નથી.
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ϯϯ

ZĞĂĚĨƌŽŵKWd/KE͕͕ŽƌďĞůŽǁďĂƐĞĚŽŶƐƚĂƚĞŽƌůŽĐĂůƉŽůŝĐǇ;ƌĞĨĞƌƚŽǇŽƵƌ^ĐŚŽŽůdĞƐƚŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌͿ͘

કહો

વિકલ્પ A
હું તમારી ટેસ્ટ સામગ્રી એકત્રિત કરી લઉં એ પછી, એકમ સમાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી કૃપા કરીને શાંતિથી બેસો.
વિકલ્પ B
હું તમારી ટેસ્ટ સામગ્રી એકત્રિત કરી લઉં એ પછી, હું તમને રજા આપીશ.
વિકલ્પ C
હું તમારી ટેસ્ટ સામગ્રી એકત્રિત કરી લઉં એ પછી, જ્યાં સુધી એકમ સમાપ્ત ન થાય સુધી તમે પુસ્તક અથવા અન્ય સ્વીકાર્ય
સામગ્રી વાંચી શકો છો.

કહો

શું તમારા કોઈ પ્રશ્નો છે?

ŶƐǁĞƌƐƚƵĚĞŶƚƋƵĞƐƟŽŶƐ͘

Grades 6 and 7
DĂƚŚĞŵĂƟĐƐ
Unit 1

કહો

તમારી પાસે હશે . . .

• ગ્રેડ 6 અને 7: 60 મિનીટ
. . . આ એકમમાં બિન-કેલ્ક્યુલેટર અને કેલ્ક્યુલેટર વિભાગોને પૂર્ણ કરવા માટે. જ્યારે ટેસ્ટનો 20 મિનિટનો સમય બાકી હોય,
ત્યારે હું તમને કૅલ્ક્યુલેટર વિભાગ પર જવાનું યાદ અપાવીશ, જો તમે પહેલાથી એ પૂર્ણ કર્યું નહીં હોય તો. જ્યારે તમારી પાસે
ટેસ્ટનો 10 મિનિટનો સમય બાકી હશે ત્યારે પણ તમને જણાવીશ.
આગામી પૃષ્ઠ પર જાવ. તમે હવે કાર્ય કરવાનું શરૂ કરી શકો છો.

tƌŝƚĞƚŚĞƐƚĂƌƟŶŐƟŵĞĂŶĚƐƚŽƉƉŝŶŐƟŵĞŝŶƚŚĞƟŵŝŶŐďŽǆ;&ŝŐƵƌĞϯ͘ϬdŝŵŝŶŐŽǆǆĂŵƉůĞͿ͘
ĐƟǀĞůǇƉƌŽĐƚŽƌǁŚŝůĞƐƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞƚĞƐƟŶŐ͗

• ZĞĚŝƌĞĐƚƐƚƵĚĞŶƚƐĂƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇ;^ĞĐƟŽŶϰ͘ϲ͘ϮͿ͘
• KŶĐĞƐƚƵĚĞŶƚƐƌĞĂĐŚƚŚĞĮƌƐƚƐƚŽƉƐŝŐŶŝŶƚŚĞŝƌƚĞƐƚďŽŽŬůĞƚ;ďĞůŽǁƚŚĞƐƚŽƉƐŝŐŶ͕ƚŚĞƚĞƐƚ
•
•
•
•

ďŽŽŬůĞƚǁŝůůƐƚĂƚĞ͗͞zŽƵŚĂǀĞĐŽŵĞƚŽƚŚĞĞŶĚŽĨƚŚĞŶŽŶͲĐĂůĐƵůĂƚŽƌƐĞĐƟŽŶŝŶhŶŝƚϭŽĨƚŚĞ
ƚĞƐƚ͟Ϳ͕ĞŶƐƵƌĞƐƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞŵŽǀŝŶŐŽŶƚŽƚŚĞĐĂůĐƵůĂƚŽƌƐĞĐƟŽŶ͘
ŝƐƚƌŝďƵƚĞŐƌĂĚĞͲĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞͬĂĐĐŽŵŵŽĚĂƟŽŶƐĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĐĂůĐƵůĂƚŽƌƐǁŚĞŶƐƚƵĚĞŶƚƐ
ĐŽŵƉůĞƚĞƚŚĞŶŽŶͲĐĂůĐƵůĂƚŽƌƐĞĐƟŽŶ;ƌĞĨĞƌƚŽ^ĞĐƟŽŶƐϰ͘ϮĂŶĚϰ͘ϯĨŽƌŵŽƌĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶͿ͘
ŽůůĞĐƚƚĞƐƚŵĂƚĞƌŝĂůƐĂƐƐƚƵĚĞŶƚƐĐŽŵƉůĞƚĞƚĞƐƟŶŐ;^ĞĐƟŽŶϰ͘ϴ͘ϭͿ͘
/ĨƐƚƵĚĞŶƚƐŚĂǀĞƋƵĞƐƟŽŶƐĂďŽƵƚĂŶŝƚĞŵ͕ƚĞůůƚŚĞŵ͕͞ŽƚŚĞďĞƐƚǇŽƵĐĂŶ͘͟
/ĨƐƚƵĚĞŶƚƐŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĂƚĂƚĞƐƚŝƚĞŵƐĞĞŵƐŝƌƌĞŐƵůĂƌ͕ƌĞĨĞƌƚŽ^ĞĐƟŽŶϰ͘ϲ͘ϰ͘

/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĨŽƌdĂŬŝŶŐĂƌĞĂŬƵƌŝŶŐdĞƐƟŶŐ
dŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĂƌĞƉĞƌŵŝƩĞĚĚƵƌŝŶŐƚĞƐƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶĂƚƚŚĞĚŝƐĐƌĞƟŽŶŽĨƚŚĞdĞƐƚĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌ͗

• KŶĞƐƚƌĞƚĐŚďƌĞĂŬŽĨƵƉƚŽƚŚƌĞĞŵŝŶƵƚĞƐĨŽƌƚŚĞĞŶƟƌĞĐůĂƐƐƌŽŽŵĚƵƌŝŶŐƚĞƐƟŶŐĨŽƌĞĂĐŚ
•

ƵŶŝƚ͘dŚĞƐƚŽƉƉŝŶŐƟŵĞƐŚŽƵůĚďĞĂĚũƵƐƚĞĚďǇŶŽŵŽƌĞƚŚĂŶƚŚƌĞĞŵŝŶƵƚĞƐŝĨƚŚĞƌĞŝƐĂ
ƐƚƌĞƚĐŚďƌĞĂŬ͘
/ŶĚŝǀŝĚƵĂůƌĞƐƚƌŽŽŵďƌĞĂŬƐĚƵƌŝŶŐƚĞƐƟŶŐ;ĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚƐƚŽƉƟŵĞͿ͘
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dŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƐĞĐƵƌŝƚǇŵĞĂƐƵƌĞƐŵƵƐƚďĞĨŽůůŽǁĞĚ͗

•
•
•
•

^ƚƵĚĞŶƚƐŵƵƐƚďĞƐƵƉĞƌǀŝƐĞĚĂƚĂůůƟŵĞƐĚƵƌŝŶŐďƌĞĂŬƐ͘
dĞƐƚďŽŽŬůĞƚƐĂŶĚĂŶƐǁĞƌĚŽĐƵŵĞŶƚƐŵƵƐƚďĞĐůŽƐĞĚŽƌĐŽǀĞƌĞĚ͘
^ƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞŶŽƚƉĞƌŵŝƩĞĚƚŽƚĂůŬƚŽĞĂĐŚŽƚŚĞƌĚƵƌŝŶŐƚĞƐƟŶŐŽƌďƌĞĂŬƐĚƵƌŝŶŐƚĞƐƟŶŐ͘
^ƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞŶŽƚƉĞƌŵŝƩĞĚƚŽƵƐĞĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ͕ƉůĂǇŐĂŵĞƐŽƌĞŶŐĂŐĞŝŶĂĐƟǀŝƟĞƐƚŚĂƚ
ŵĂǇĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞƚŚĞǀĂůŝĚŝƚǇŽĨƚŚĞƚĞƐƚ͘

/ĨƚĂŬŝŶŐĂƚŚƌĞĞͲŵŝŶƵƚĞƐƚĂŶĚĂŶĚƐƚƌĞƚĐŚďƌĞĂŬĚƵƌŝŶŐƚŚĞƵŶŝƚ͗

કહો

કૃપા કરીને ટેસ્ટ બંધ કરો, તમારું સ્ક્રેચ પેપર તમારા જવાબ દસ્તાવેજમાં મૂકો, જવાબ દસ્તાવેજને ટેસ્ટ બુકલેટમાં મૂકો અને તમારી
ટેસ્ટ બુકલેટ બંધ કરો. આપણે ત્રણ મિનિટનો શાંતિ સાથે સ્ટ્રેચ બ્રેક લઈશું. કોઈ વાતચીત કરવાની પરવાનગી નથી.

ŌĞƌƚĂŬŝŶŐĂĐůĂƐƐƌŽŽŵďƌĞĂŬ͕ĞŶƐƵƌĞƐƚƵĚĞŶƚƐŽƉĞŶƚŚĞŝƌƚĞƐƚďŽŽŬůĞƚƐĂŶĚĂŶƐǁĞƌĚŽĐƵŵĞŶƚƐĂŶĚ
ĐŽŶƟŶƵĞƚĞƐƟŶŐǁŚĞƌĞƚŚĞǇůĞŌŽī͘

કહો

તમારી ટેસ્ટ બુકલેટ અને જવાબ દસ્તાવેજ ખોલો અને ટેસ્ટ ચાલુ રાખો.

/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĨŽƌtŚĞŶϮϬDŝŶƵƚĞƐŽĨhŶŝƚdŝŵĞZĞŵĂŝŶ
tŚĞŶϮϬŵŝŶƵƚĞƐŽĨƵŶŝƚƟŵĞƌĞŵĂŝŶ͕
તમારી પાસે 20 મિનિટ બાકી છે. તમારી યાદી માટે, બિન-કેલ્ક્યુલેટર અને કેલ્ક્યુલેટર એ બંને વિભાગો આ સમયની અંદર પૂર્ણ
કરવા આવશ્યક છે.

/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĨŽƌtŚĞŶϭϬDŝŶƵƚĞƐŽĨhŶŝƚdŝŵĞZĞŵĂŝŶ
tŚĞŶϭϬŵŝŶƵƚĞƐŽĨƵŶŝƚƟŵĞƌĞŵĂŝŶ͕

કહો

તમારી પાસે 10 મિનિટ બાકી છે.

ŽŶƟŶƵĞƚŽĂĐƟǀĞůǇƉƌŽĐƚŽƌǁŚŝůĞƐƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞƚĞƐƟŶŐ͘
/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĨŽƌŶĚŝŶŐƚŚĞhŶŝƚ
tŚĞŶ ƚŚĞ ƵŶŝƚ ƟŵĞ ŝƐ ĮŶŝƐŚĞĚ͕ ƌĞĂĚ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ŽƉƟŽŶĂů ^z ďŽǆ ŝĨ ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ƚĞƐƚ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͘

કહો

કાર્ય કરવાનું બંધ કરો. હવે ટેસ્ટનો સમય સમાપ્ત થઈ ગયો છે. તમારી ટેસ્ટ બુકલેટ અને જવાબ દસ્તાવેજ બંધ કરો.
તમારું નામ તમારી ટેસ્ટ બુકલેટ અને જવાબ દસ્તાવેજ પર લખાયેલું છે તે ચકાસો. હું તમારી ટેસ્ટ સામગ્રી એકત્રિત કરીશ.

• ŽůůĞĐƚĂůůƚĞƐƚŵĂƚĞƌŝĂůƐĨƌŽŵƐƚƵĚĞŶƚƐ͘
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ϯϱ

Grades 6 and 7
DĂƚŚĞŵĂƟĐƐ
Unit 1

કહો

• ZĞƚƵƌŶĂůůƚĞƐƚŵĂƚĞƌŝĂůƐƚŽǇŽƵƌ^ĐŚŽŽůdĞƐƚŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ͘ZĞƉŽƌƚĂŶǇŵŝƐƐŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐĂŶĚ
•

ĂďƐĞŶƚƐƚƵĚĞŶƚƐ͘
ZĞƉŽƌƚĂŶǇƚĞƐƟŶŐŝƌƌĞŐƵůĂƌŝƟĞƐƚŽǇŽƵƌ^ĐŚŽŽůdĞƐƚŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ͘

Grades 6 and 7
DĂƚŚĞŵĂƟĐƐ
Unit 1

/ĨǇŽƵĂƌĞĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌŝŶŐŵŽƌĞƚŚĂŶŽŶĞƵŶŝƚŝŶƚŚĞƐĂŵĞĚĂǇ͕ĂůůŽǁƐƚƵĚĞŶƚƐƚŽƚĂŬĞĂƐŚŽƌƚďƌĞĂŬ;Ğ͘Ő͕͘
ƌĞƐƚƌŽŽŵďƌĞĂŬ͕ƐƚƌĞƚĐŚďƌĞĂŬͿŽƌĂŶĞǆƚĞŶĚĞĚďƌĞĂŬ;Ğ͘Ő͕͘ůƵŶĐŚͿ͘KŶĐĞƐƚƵĚĞŶƚƐŚĂǀĞƌĞƚƵƌŶĞĚĂŶĚĂƌĞ
ƐĞĂƚĞĚ͕ƌĞĂĚƚŚĞƐĐƌŝƉƚƚŽŵŽǀĞŽŶƚŽƚŚĞŶĞǆƚƵŶŝƚ͘
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ϰ͘ϭϭ͘ϯ'ƌĂĚĞϴDĂƚŚĞŵĂƟĐƐʹhŶŝƚϭ
dŚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶƐĐƌŝƉƚƵŶĚĞƌ^ĞĐƟŽŶϰ͘ϭϭ͘ϯǁŝůůďĞƵƐĞĚĨŽƌhŶŝƚϭŽĨƚŚĞ'ƌĂĚĞϴŵĂƚŚĞŵĂƟĐƐƚĞƐƚ͘
ZĞĨĞƌƚŽ^ĞĐƟŽŶϰ͘ϭϭ͘ϰĨŽƌƚŚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶƐĐƌŝƉƚĨŽƌhŶŝƚϮĂŶĚhŶŝƚϯŽĨƚŚĞ'ƌĂĚĞƐϲ͕ϳ͕ĂŶĚϴ
ŵĂƚŚĞŵĂƟĐƐĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͘hŶŝƚϭĨŽƌ'ƌĂĚĞƐϲĂŶĚϳĐĂŶďĞĨŽƵŶĚŝŶƐĞĐƟŽŶϰ͘ϭϭ͘Ϯ͘
KŶƚŚĞĮƌƐƚƌĞĂĚƚŚƌŽƵŐŚ͕dĞƐƚĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌƐĂƌĞƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽĂĚŚĞƌĞƚŽƚŚĞƐĐƌŝƉƚƐƉƌŽǀŝĚĞĚŝŶƚŚŝƐ
ŵĂŶƵĂůĨŽƌĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌŝŶŐƚŚĞ/ZĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͘ZĞĂĚǁŽƌĚͲĨŽƌͲǁŽƌĚƚŚĞďŽůĚŝŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐŝŶĞĂĐŚ^z
ďŽǆƚŽƐƚƵĚĞŶƚƐ͘zŽƵŵĂǇŶŽƚŵŽĚŝĨǇŽƌƉĂƌĂƉŚƌĂƐĞƚŚĞǁŽƌĚŝŶŐŝŶƚŚĞ^zďŽǆĞƐ͘^ŽŵĞŽĨƚŚĞ^z
ďŽǆĞƐĂƌĞŽƵƚůŝŶĞĚǁŝƚŚĂĚĂƐŚĞĚůŝŶĞĂŶĚƐŚŽƵůĚKE>zďĞƌĞĂĚĂůŽƵĚŝĨƚŚĞǇĂƌĞĂƉƉůŝĐĂďůĞƚŽǇŽƵƌ
ƐƚƵĚĞŶƚƐ͘^ŽŵĞĚŝƌĞĐƟŽŶƐŵĂǇĚŝīĞƌƐůŝŐŚƚůǇďǇƵŶŝƚĂŶĚĂƌĞŶŽƚĞĚǁŝƚŚŝŶƚŚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶƐĐƌŝƉƚ͘
hŶŝƚ

hŶŝƚϭ

hŶŝƚdĞƐƟŶŐ
dŝŵĞ

'ƌĂĚĞϴ͗ϲϬ
DŝŶƵƚĞƐ

ZĞƋƵŝƌĞĚDĂƚĞƌŝĂůƐ
•
•
•
•
•
•
•

Start
dŝŵĞ

Stop
dŝŵĞ

dĞƐƚďŽŽŬůĞƚƐ
ŶƐǁĞƌĚŽĐƵŵĞŶƚƐ
DĂƚŚĞŵĂƟĐƐƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐŚĞĞƚƐ
ZƵůĞƌƐ
WƌŽƚƌĂĐƚŽƌƐ
WĞŶĐŝůƐ
^ĐƌĂƚĐŚƉĂƉĞƌ

ŶĚŽĨhŶŝƚϭʹ^ƚƵĚĞŶƚƐStop

/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĨŽƌWƌĞƉĂƌŝŶŐƚŽdĞƐƚ

કહો

આજે, તમે ગણિતનું મૂલ્યાંકન આપવા જઈ રહ્યા છો.
તમારી પાસે તમારા ડેસ્ક પર કોઈ અસ્વીકૃત ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો હોવા જોઈએ નહીં. કૉલ કરવા, ટેક્સ્ટ કરવા, અને ચિત્રો
લેવાની પરવાનગી નથી. જો હાલમાં તમારી પાસે મોબાઇલ ફોન સહિત કોઈપણ અસ્વીકૃત ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો છે, તો કૃપા કરીને
તેને બંધ કરો અને તમારો હાથ ઊંચો કરો. જો ટેસ્ટ દરમિયાન તમારી પાસે અસ્વીકૃત ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસ મળશે, તો તમારી
ટેસ્ટના ગુણ ગણવામાં આવશે નહીં.

કહો

જ્યાં સુધી હું ટેસ્ટ સામગ્રી વિતરિત કરૂ ત્યાં સુધી શાંતિથી બેસો.

ŝƐƚƌŝďƵƚĞƐĐƌĂƚĐŚƉĂƉĞƌ͕ǁŽŽĚĞŶEŽ͘ϮƉĞŶĐŝůƐ͕ĂŶĚĂƉƉƌŽǀĞĚĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇͬĂĐĐŽŵŵŽĚĂƟŽŶƐƚŽŽůƐ͕ŝĨ
ŶĞĞĚĞĚĨŽƌĐĞƌƚĂŝŶƐƚƵĚĞŶƚƐ͘dŚĞŶ͕ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĂůůƚĞƐƚŵĂƚĞƌŝĂůƐ;ƐĞĞƌĞƋƵŝƌĞĚŵĂƚĞƌŝĂůƐůŝƐƚĂďŽǀĞͿ͘

કહો

તમારી ટેસ્ટ બુકલેટની ટોચ પર અને જવાબ દસ્તાવેજમાં બોક્સ A માં તમારું પ્રથમ અને અંતિમ નામ લખો.

DĂŬĞƐƵƌĞƚŚĂƚĞĂĐŚƐƚƵĚĞŶƚŚĂƐǁƌŝƩĞŶŚŝƐŽƌŚĞƌŶĂŵĞŽŶƚŚĞƚĞƐƚďŽŽŬůĞƚĂŶĚĂŶƐǁĞƌĚŽĐƵŵĞŶƚ͘
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ϯϳ

Grade 8
DĂƚŚĞŵĂƟĐƐ
Unit 1

/ĨĂƐƚƵĚĞŶƚƌĂŝƐĞƐŚŝƐŽƌŚĞƌŚĂŶĚ͕ĐŽůůĞĐƚƚŚĞĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞ;ŽƌĨŽůůŽǁǇŽƵƌƐĐŚŽŽůͬĚŝƐƚƌŝĐƚƉŽůŝĐǇͿ
ĂŶĚƐƚŽƌĞŝƚƵŶƟůƚŚĞƵŶŝƚŝƐĐŽŵƉůĞƚĞ͘ĞƌƚĂŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐŵĂǇďĞĂůůŽǁĞĚĨŽƌĂĐĐŽŵŵŽĚĂƟŽŶƐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐŽŶůǇĚƵƌŝŶŐƚĞƐƟŶŐ͘ŽŶƚĂĐƚǇŽƵƌdĞƐƚŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌŝĨǇŽƵŚĂǀĞƋƵĞƐƟŽŶƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĚĞǀŝĐĞƐ͘

/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĨŽƌĚŵŝŶŝƐƚĞƌŝŶŐhŶŝƚϭ

કહો

પૃષ્ઠના છેડા પર લેબલ્સનો ઉપયોગ કરીને, તમારી ટેસ્ટ બુકલેટમાં એકમ 1 નો પ્રથમ પૃષ્ઠ પર ખોલો અને જ્યારે હું નિર્દેશો વાંચું
ત્યારે સાથે અનુસરો.
આજે, તમે ગણિતના ગ્રેડ 8ના એકમ 1ની ટેસ્ટ આપશો. તમે કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરી શકશો નહીં.
દરેક પ્રશ્ન વાંચો. પછી, દરેક પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે નિર્દેશોનું પાલન કરો. તમારા જવાબ દસ્તાવેજમાં વર્તુળોને સંપૂર્ણપણે
ભરીને તમારા જવાબોને ચિહ્નિત કરો. વર્તુળોની બહાર પેન્સિલથી કોઈ માર્ક કરશો નહીં. જો તમને કોઈ જવાબ બદલવાની જરૂર છે,
તો તમારા પ્રથમ જવાબને સંપૂર્ણપણે ભૂંસી નાખવાની ખાતરી કરો.
જો કોઈ પ્રશ્નમાં તમને તમારા કાર્યને દર્શાવવા અથવા સમજાવવા માટે કહેવામાં આવેલ છે, તો તમારે સંપૂર્ણ ક્રેડિટ પ્રાપ્ત
કરવા માટે તે કરવું આવશ્યક છે. માત્ર પ્રદાન કરેલ જગ્યામાં લખવામાં આવેલ પ્રતિભાવ જ માન્ય ગણવામાં આવશે.
જો તમને કોઈ પ્રશ્નનો જવાબ ખબર નથી, તો તમે આગામી પ્રશ્ના પર જઈ શકો છો. જો તમે વહેલું સમાપ્ત કરો છો, તો તમે
તમારા જવાબો અને કોઈપણ એવા પ્રશ્નોના સમીક્ષા કરી શકો છો જેનો તમે માત્ર આ એકમમાં જવાબ આપ્યો ન હતો. STOP
ચિન્હની પાછળ ના જાઓ
જ્યારે હું નિર્દેશો વાંચવાનું ચાલુ કરૂ ત્યારે આગામી પૃષ્ઠ પર જાવ.
જવાબ ગ્રીડ પૂર્ણ કરવા માટે નિર્દેશો
કોયડા ઉકેલો અને જવાબ શોધો.
તમારો જવાબ ગ્રીડની ટોચ પર બૉક્સમાં લખો.
દરેક બૉક્સમાં માત્ર એક જ સંખ્યા અથવા ચિન્હ મુદ્રિત કરો. જવાબના મધ્યમાં ખાલી બૉક્સ છોડશો નહીં.
દરેક બોક્સમાં, એ વર્તુળ ભરો જે તમે ઉપર લખેલ સંખ્યા અથવા ચિન્હ સાથે મેળ ખાય છે. એવું ઘટ્ટ ચિહ્ન
બનાવો જેથી વર્તુળ સંપૂર્ણપણે ભરાય છે.
5. બિનઉપયોગી બૉક્સની નીચેનું વર્તુળ ભરશો નહીં.
6. અપૂર્ણાંક જવાબ ગ્રીડમાં દાખલ કરી શકાશે નહીં અને તે ગણવામાં આવશે નહીં. અપૂર્ણાંક તરીકે દશાંશ
દાખલ કરો.
7. જવાબ ગ્રીડને યોગ્ય રીતે કેવી રીતે પૂર્ણ કરવું તેના ઉદાહરણો માટે નીચે જુઓ.

Grade 8
DĂƚŚĞŵĂƟĐƐ
Unit 1

1.
2.
ϯ͘
4.

કહો

અહી તમારી ટેસ્ટ બુકલેટમાં નિર્દેશો સમાપ્ત થાય છે.
જ્યારે તમે તમારી ટેસ્ટ બુકલેટમાં GO ON ચિન્હ જુઓ ત્યારે, તમે આગામી પૃષ્ઠ પર જઈ શકો છો. જ્યારે તમે તમારી ટેસ્ટ
બુકલેટમાં STOP ચિન્હ પર પહોંચો, ત્યારે જ્યાં સુધી નિર્દેશિત ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી આગળ વધશો નહીં.
GO ON અને STOP ચિન્હના ઉદાહરણો બોર્ડ પર પોસ્ટ કરવામાં આવેલ છે.
જો તમે વહેલું સમાપ્ત કર્યું હોય અને તમારું કાર્ય સંપૂર્ણપણે તપાસી લીધું હોય, તો તમારો હાથ ઊંચો કરો અને હું તમારી ટેસ્ટ
સામગ્રી એકત્રિત કરીશ. એકવાર હું તમારી સામગ્રી એકત્રિત કરી લઉં એ પછી, તમે તે પછી મેળવી શકતા નથી.
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ZĞĂĚĨƌŽŵKWd/KE͕͕ŽƌďĞůŽǁďĂƐĞĚŽŶƐƚĂƚĞŽƌůŽĐĂůƉŽůŝĐǇ;ƌĞĨĞƌƚŽǇŽƵƌ^ĐŚŽŽůdĞƐƚŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌͿ͘

કહો

વિકલ્પ A
હું તમારી ટેસ્ટ સામગ્રી એકત્રિત કરી લઉં એ પછી, એકમ સમાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી કૃપા કરીને શાંતિથી બેસો.
વિકલ્પ B
હું તમારી ટેસ્ટ સામગ્રી એકત્રિત કરી લઉં એ પછી, હું તમને રજા આપીશ.
વિકલ્પ C
હું તમારી ટેસ્ટ સામગ્રી એકત્રિત કરી લઉં એ પછી, જ્યાં સુધી એકમ સમાપ્ત ન થાય સુધી તમે પુસ્તક અથવા અન્ય સ્વીકાર્ય
સામગ્રી વાંચી શકો છો.

કહો

શું તમારા કોઈ પ્રશ્નો છે?

ŶƐǁĞƌƐƚƵĚĞŶƚƋƵĞƐƟŽŶƐ͘

કહો

આ એકમ પૂર્ણ કરવા માટે તમારી પાસે 60 મિનિટ હશે. જ્યારે ટેસ્ટનો 10 મિનિટનો સમય બાકી હશે ત્યારે હું તમને જણાવીશ.
આગામી પૃષ્ઠ પર જાવ. તમે હવે કાર્ય કરવાનું શરૂ કરી શકો છો.

tƌŝƚĞƚŚĞƐƚĂƌƟŶŐƟŵĞĂŶĚƐƚŽƉƉŝŶŐƟŵĞŝŶƚŚĞƟŵŝŶŐďŽǆ;&ŝŐƵƌĞϯ͘ϬdŝŵŝŶŐŽǆǆĂŵƉůĞͿ͘
ĐƟǀĞůǇƉƌŽĐƚŽƌǁŚŝůĞƐƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞƚĞƐƟŶŐ͗

•
•
•
•

ZĞĚŝƌĞĐƚƐƚƵĚĞŶƚƐĂƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇ;^ĞĐƟŽŶϰ͘ϲ͘ϮͿ͘
ŽůůĞĐƚƚĞƐƚŵĂƚĞƌŝĂůƐĂƐƐƚƵĚĞŶƚƐĐŽŵƉůĞƚĞƚĞƐƟŶŐ;^ĞĐƟŽŶϰ͘ϴ͘ϭͿ͘
/ĨƐƚƵĚĞŶƚƐŚĂǀĞƋƵĞƐƟŽŶƐĂďŽƵƚĂŶŝƚĞŵ͕ƚĞůůƚŚĞŵ͕͞ŽƚŚĞďĞƐƚǇŽƵĐĂŶ͘͟
/ĨƐƚƵĚĞŶƚƐŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĂƚĂƚĞƐƚŝƚĞŵƐĞĞŵƐŝƌƌĞŐƵůĂƌ͕ƌĞĨĞƌƚŽ^ĞĐƟŽŶϰ͘ϲ͘ϰ͘

Grade 8
DĂƚŚĞŵĂƟĐƐ
Unit 1

/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĨŽƌdĂŬŝŶŐĂƌĞĂŬƵƌŝŶŐdĞƐƟŶŐ
dŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĂƌĞƉĞƌŵŝƩĞĚĚƵƌŝŶŐƚĞƐƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶĂƚƚŚĞĚŝƐĐƌĞƟŽŶŽĨƚŚĞdĞƐƚĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌ͗

• KŶĞƐƚƌĞƚĐŚďƌĞĂŬŽĨƵƉƚŽƚŚƌĞĞŵŝŶƵƚĞƐĨŽƌƚŚĞĞŶƟƌĞĐůĂƐƐƌŽŽŵĚƵƌŝŶŐƚĞƐƟŶŐĨŽƌĞĂĐŚ
•

ƵŶŝƚ͘dŚĞƐƚŽƉƉŝŶŐƟŵĞƐŚŽƵůĚďĞĂĚũƵƐƚĞĚďǇŶŽŵŽƌĞƚŚĂŶƚŚƌĞĞŵŝŶƵƚĞƐŝĨƚŚĞƌĞŝƐĂ
ƐƚƌĞƚĐŚďƌĞĂŬ͘
/ŶĚŝǀŝĚƵĂůƌĞƐƚƌŽŽŵďƌĞĂŬƐĚƵƌŝŶŐƚĞƐƟŶŐ;ĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚƐƚŽƉƟŵĞͿ͘

dŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƐĞĐƵƌŝƚǇŵĞĂƐƵƌĞƐŵƵƐƚďĞĨŽůůŽǁĞĚ͗

•
•
•
•

^ƚƵĚĞŶƚƐŵƵƐƚďĞƐƵƉĞƌǀŝƐĞĚĂƚĂůůƟŵĞƐĚƵƌŝŶŐďƌĞĂŬƐ͘
dĞƐƚďŽŽŬůĞƚƐĂŶĚĂŶƐǁĞƌĚŽĐƵŵĞŶƚƐŵƵƐƚďĞĐůŽƐĞĚŽƌĐŽǀĞƌĞĚ͘
^ƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞŶŽƚƉĞƌŵŝƩĞĚƚŽƚĂůŬƚŽĞĂĐŚŽƚŚĞƌĚƵƌŝŶŐƚĞƐƟŶŐŽƌďƌĞĂŬƐĚƵƌŝŶŐƚĞƐƟŶŐ͘
^ƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞŶŽƚƉĞƌŵŝƩĞĚƚŽƵƐĞĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ͕ƉůĂǇŐĂŵĞƐŽƌĞŶŐĂŐĞŝŶĂĐƟǀŝƟĞƐƚŚĂƚ
ŵĂǇĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞƚŚĞǀĂůŝĚŝƚǇŽĨƚŚĞƚĞƐƚ͘
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ϯϵ

/ĨƚĂŬŝŶŐĂƚŚƌĞĞͲŵŝŶƵƚĞƐƚĂŶĚĂŶĚƐƚƌĞƚĐŚďƌĞĂŬĚƵƌŝŶŐƚŚĞƵŶŝƚ͗

કહો

કૃપા કરીને ટેસ્ટ બંધ કરો, તમારું સ્ક્રેચ પેપર તમારા જવાબ દસ્તાવેજમાં મૂકો, જવાબ દસ્તાવેજને ટેસ્ટ બુકલેટમાં મૂકો અને તમારી
ટેસ્ટ બુકલેટ બંધ કરો. આપણે ત્રણ મિનિટનો શાંતિ સાથે સ્ટ્રેચ બ્રેક લઈશું. કોઈ વાતચીત કરવાની પરવાનગી નથી.

ŌĞƌƚĂŬŝŶŐĂĐůĂƐƐƌŽŽŵďƌĞĂŬ͕ĞŶƐƵƌĞƐƚƵĚĞŶƚƐŽƉĞŶƚŚĞŝƌƚĞƐƚďŽŽŬůĞƚƐĂŶĚĂŶƐǁĞƌĚŽĐƵŵĞŶƚƐĂŶĚ
ĐŽŶƟŶƵĞƚĞƐƟŶŐǁŚĞƌĞƚŚĞǇůĞŌŽī͘

કહો

તમારી ટેસ્ટ બુકલેટ અને જવાબ દસ્તાવેજ ખોલો અને ટેસ્ટ ચાલુ રાખો.

/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĨŽƌtŚĞŶϭϬDŝŶƵƚĞƐŽĨhŶŝƚdŝŵĞZĞŵĂŝŶ
tŚĞŶϭϬŵŝŶƵƚĞƐŽĨƵŶŝƚƟŵĞƌĞŵĂŝŶ͕

કહો

તમારી પાસે 10 મિનિટ બાકી છે.

ŽŶƟŶƵĞƚŽĂĐƟǀĞůǇƉƌŽĐƚŽƌǁŚŝůĞƐƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞƚĞƐƟŶŐ͘
/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĨŽƌŶĚŝŶŐƚŚĞhŶŝƚ
tŚĞŶƚŚĞƵŶŝƚƟŵĞŝƐĮŶŝƐŚĞĚ͕

કહો

કાર્ય કરવાનું બંધ કરો. હવે ટેસ્ટનો સમય સમાપ્ત થઈ ગયો છે. તમારી ટેસ્ટ બુકલેટ અને જવાબ દસ્તાવેજ બંધ કરો.
તમારું નામ તમારી ટેસ્ટ બુકલેટ અને જવાબ દસ્તાવેજ પર લખાયેલું છે તે ચકાસો. હું તમારી ટેસ્ટ સામગ્રી એકત્રિત કરીશ.

Grade 8
DĂƚŚĞŵĂƟĐƐ
Unit 1

• ŽůůĞĐƚĂůůƚĞƐƚŵĂƚĞƌŝĂůƐĨƌŽŵƐƚƵĚĞŶƚƐ͘
• ZĞƚƵƌŶĂůůƚĞƐƚŵĂƚĞƌŝĂůƐƚŽǇŽƵƌ^ĐŚŽŽůdĞƐƚŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ͘ZĞƉŽƌƚĂŶǇŵŝƐƐŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐĂŶĚ
•

ĂďƐĞŶƚƐƚƵĚĞŶƚƐ͘
ZĞƉŽƌƚĂŶǇƚĞƐƟŶŐŝƌƌĞŐƵůĂƌŝƟĞƐƚŽǇŽƵƌ^ĐŚŽŽůdĞƐƚŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ͘

/ĨǇŽƵĂƌĞĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌŝŶŐŵŽƌĞƚŚĂŶŽŶĞƵŶŝƚŝŶƚŚĞƐĂŵĞĚĂǇ͕ĂůůŽǁƐƚƵĚĞŶƚƐƚŽƚĂŬĞĂƐŚŽƌƚďƌĞĂŬ;Ğ͘Ő͕͘
ƌĞƐƚƌŽŽŵďƌĞĂŬ͕ƐƚƌĞƚĐŚďƌĞĂŬͿŽƌĂŶĞǆƚĞŶĚĞĚďƌĞĂŬ;Ğ͘Ő͕͘ůƵŶĐŚͿ͘KŶĐĞƐƚƵĚĞŶƚƐŚĂǀĞƌĞƚƵƌŶĞĚĂŶĚĂƌĞ
ƐĞĂƚĞĚ͕ƌĞĂĚƚŚĞƐĐƌŝƉƚƚŽŵŽǀĞŽŶƚŽƚŚĞŶĞǆƚƵŶŝƚ͘
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ϰ͘ϭϭ͘ϰ'ƌĂĚĞƐϲ͕ϳ͕ĂŶĚϴDĂƚŚĞŵĂƟĐƐʹhŶŝƚƐϮĂŶĚϯ
dĞƐƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶƐĐƌŝƉƚƐĨŽƌ'ƌĂĚĞƐϲĂŶĚϳhŶŝƚϭĂƌĞŝŶ^ĞĐƟŽŶϰ͘ϭϭ͘Ϯ͘dĞƐƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶƐĐƌŝƉƚƐ
ĨŽƌ'ƌĂĚĞϴhŶŝƚϭŝƐŝŶ^ĞĐƟŽŶϰ͘ϭϭ͘ϯ͘
hŶŝƚ

hŶŝƚdĞƐƟŶŐdŝŵĞ

hŶŝƚƐϮĂŶĚϯ

'ƌĂĚĞƐϲͲϴ͗ϲϬŵŝŶƵƚĞƐ

ZĞƋƵŝƌĞĚDĂƚĞƌŝĂůƐ
•
•
•
•
•
•
•
•

Start
dŝŵĞ

Stop
dŝŵĞ

dĞƐƚďŽŽŬůĞƚƐ
ŶƐǁĞƌĚŽĐƵŵĞŶƚƐ
DĂƚŚĞŵĂƟĐƐƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐŚĞĞƚƐ
WĞŶĐŝůƐ
^ĐƌĂƚĐŚƉĂƉĞƌ
ĂůĐƵůĂƚŽƌ
ZƵůĞƌƐ
WƌŽƚƌĂĐƚŽƌƐ;ƌĞƋƵŝƌĞĚĨŽƌ'ƌĂĚĞƐϲĂŶĚϳͿ

ŶĚŽĨĂůůƵŶŝƚƐʹ^ƚƵĚĞŶƚƐ Stop

/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĨŽƌWƌĞƉĂƌŝŶŐƚŽdĞƐƚ

કહો

આજે, તમે ગણિતનું મૂલ્યાંકન આપવા જઈ રહ્યા છો.
તમારી પાસે તમારા ડેસ્ક પર કોઈ અસ્વીકૃત ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો હોવા જોઈએ નહીં. કૉલ કરવા, ટેક્સ્ટ કરવા, અને ચિત્રો
લેવાની પરવાનગી નથી. જો હાલમાં તમારી પાસે મોબાઇલ ફોન સહિત કોઈપણ અસ્વીકૃત ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો છે, તો કૃપા કરીને
તેને બંધ કરો અને તમારો હાથ ઊંચો કરો. જો ટેસ્ટ દરમિયાન તમારી પાસે અસ્વીકૃત ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસ મળશે, તો તમારી
ટેસ્ટના ગુણ ગણવામાં આવશે નહીં.

/ĨĂƐƚƵĚĞŶƚƌĂŝƐĞƐŚŝƐŽƌŚĞƌŚĂŶĚ͕ĐŽůůĞĐƚƚŚĞĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞ;ŽƌĨŽůůŽǁǇŽƵƌƐĐŚŽŽůͬĚŝƐƚƌŝĐƚƉŽůŝĐǇͿ
ĂŶĚƐƚŽƌĞŝƚƵŶƟůƚŚĞƵŶŝƚŝƐĐŽŵƉůĞƚĞ͘ĞƌƚĂŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐŵĂǇďĞĂůůŽǁĞĚĨŽƌĂĐĐŽŵŵŽĚĂƟŽŶƐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐŽŶůǇĚƵƌŝŶŐƚĞƐƟŶŐ͘ŽŶƚĂĐƚǇŽƵƌdĞƐƚŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌŝĨǇŽƵŚĂǀĞƋƵĞƐƟŽŶƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ĚĞǀŝĐĞƐ͘

કહો

જ્યાં સુધી હું ટેસ્ટ સામગ્રી વિતરિત કરૂ ત્યાં સુધી શાંતિથી બેસો.

ZĞŵĞŵďĞƌ ƚŚĂƚ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ǁƌŽƚĞ ƚŚĞŝƌ ŶĂŵĞƐ ŽŶ ƚŚĞŝƌ ƚĞƐƚ ďŽŽŬůĞƚƐ ĂŶĚ ĂŶƐǁĞƌ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ŝŶ ƚŚĞ
ƉƌĞǀŝŽƵƐƵŶŝƚ͘
ŝƐƚƌŝďƵƚĞƐĐƌĂƚĐŚƉĂƉĞƌ͕ǁŽŽĚĞŶEŽ͘ϮƉĞŶĐŝůƐ͕ĂŶĚĂƉƉƌŽǀĞĚĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇͬĂĐĐŽŵŵŽĚĂƟŽŶƐƚŽŽůƐ͕ŝĨ
ŶĞĞĚĞĚĨŽƌĐĞƌƚĂŝŶƐƚƵĚĞŶƚƐ͘dŚĞŶ͕ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĂůůƚĞƐƚŵĂƚĞƌŝĂůƐ;ƐĞĞƌĞƋƵŝƌĞĚŵĂƚĞƌŝĂůƐůŝƐƚĂďŽǀĞͿ͘

કહો

ચેક કરો કે તમારું નામ તમારી ટેસ્ટ બુકલેટ અને જવાબ દસ્તાવેજમાં ટોચ પર લખાયેલું છે.
(થોભો.)
જો તમારું નામ તમારી ટેસ્ટ બુકલેટ અથવા જવાબના દસ્તાવેજમાં ટોચ પર નથી તો કૃપા કરીને તમારો હાથ ઊંચો કરો.
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Grades 6–8
DĂƚŚĞŵĂƟĐƐ
Units 2 and 3

DĂŬĞƐƵƌĞƚŚĂƚĞĂĐŚƐƚƵĚĞŶƚŚĂƐƌĞĐĞŝǀĞĚƚŚĞŝƌŽǁŶƚĞƐƚďŽŽŬůĞƚĂŶĚĂŶƐǁĞƌĚŽĐƵŵĞŶƚ͘/ĨŶĞĐĞƐƐĂƌǇ͕
ĂƐƐŝƐƚƐƚƵĚĞŶƚƐǁŝƚŚŵĂŬŝŶŐƐƵƌĞƚŚĞǇĂƌĞƵƐŝŶŐƚŚĞƚĞƐƚďŽŽŬůĞƚĂŶĚĂŶƐǁĞƌĚŽĐƵŵĞŶƚƚŚĂƚďĞůŽŶŐƚŽ
ƚŚĞŵ͘

/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĨŽƌĚŵŝŶŝƐƚĞƌŝŶŐĂĐŚhŶŝƚ

કહો

પૃષ્ઠના કિનારે આપેલ લેબલ્સનો ઉપયોગ કરીને. તમારી ટેસ્ટ બુકલેટના એકમ ___ (યોગ્ય એકમ ભરો) નું પ્રથમ પૃષ્ઠ ખોલો
અને જયારે હું નિર્દેશો વાંચું ત્યારે સાથે અનુસરો.
આજે, તમે ગણિતના ગ્રેડ __ (યોગ્ય ગ્રેડ-સ્તર ભરો)ના એકમ __ ( યોગ્ય એકમ ભરો)ની ટેસ્ટ આપશો. તમે કેલ્ક્યુલેટરનો
ઉપયોગ કરી શકશો.
દરેક પ્રશ્ન વાંચો. પછી, દરેક પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે નિર્દેશોનું પાલન કરો. તમારા જવાબ દસ્તાવેજમાં વર્તુળોને સંપૂર્ણપણે
ભરીને તમારા જવાબોને ચિહ્નિત કરો. વર્તુળોની બહાર પેન્સિલથી કોઈ માર્ક કરશો નહીં. જો તમને કોઈ જવાબ બદલવાની જરૂર છે,
તો તમારા પ્રથમ જવાબને સંપૂર્ણપણે ભૂંસી નાખવાની ખાતરી કરો.
જો કોઈ પ્રશ્નમાં તમને તમારા કાર્યને દર્શાવવા અથવા સમજાવવા માટે કહેવામાં આવેલ છે, તો તમારે સંપૂર્ણ ક્રેડિટ પ્રાપ્ત
કરવા માટે તે કરવું આવશ્યક છે. માત્ર પ્રદાન કરેલ જગ્યામાં લખવામાં આવેલ પ્રતિભાવ જ માન્ય ગણવામાં આવશે.
જો તમને કોઈ પ્રશ્નનો જવાબ ખબર નથી, તો તમે આગામી પ્રશ્ના પર જઈ શકો છો. જો તમે વહેલું સમાપ્ત કરો છો, તો તમે
તમારા જવાબો અને કોઈપણ એવા પ્રશ્નોના સમીક્ષા કરી શકો છો જેનો તમે માત્ર આ એકમમાં જવાબ આપ્યો ન હતો. STOP
ચિન્હની પાછળ ના જાઓ
જ્યારે હું નિર્દેશો વાંચવાનું ચાલુ કરૂ ત્યારે આગામી પૃષ્ઠ પર જાવ.
જવાબ ગ્રીડ પૂર્ણ કરવા માટે નિર્દેશો
કોયડા ઉકેલો અને જવાબ શોધો.
તમારો જવાબ ગ્રીડની ટોચ પર બૉક્સમાં લખો.
દરેક બૉક્સમાં માત્ર એક જ સંખ્યા અથવા ચિન્હ મુદ્રિત કરો. જવાબના મધ્યમાં ખાલી બૉક્સ છોડશો નહીં.
દરેક બોક્સમાં, એ વર્તુળ ભરો જે તમે ઉપર લખેલ સંખ્યા અથવા ચિન્હ સાથે મેળ ખાય છે. એવું ઘટ્ટ ચિહ્ન
બનાવો જેથી વર્તુળ સંપૂર્ણપણે ભરાય છે.
5. બિનઉપયોગી બૉક્સની નીચેનું વર્તુળ ભરશો નહીં.
6. અપૂર્ણાંક જવાબ ગ્રીડમાં દાખલ કરી શકાશે નહીં અને તે ગણવામાં આવશે નહીં. અપૂર્ણાંક તરીકે દશાંશ
દાખલ કરો.
7. જવાબ ગ્રીડને યોગ્ય રીતે કેવી રીતે પૂર્ણ કરવું તેના ઉદાહરણો માટે નીચે જુઓ.
1.
2.
ϯ͘
4.

કહો

અહી તમારી ટેસ્ટ બુકલેટમાં નિર્દેશો સમાપ્ત થાય છે.
જ્યારે તમે તમારી ટેસ્ટ બુકલેટમાં GO ON ચિન્હ જુઓ ત્યારે, તમે આગામી પૃષ્ઠ પર જઈ શકો છો. જ્યારે તમે તમારી ટેસ્ટ
બુકલેટમાં STOP ચિહ્ન પર પહોંચો ત્યારે, જ્યાં સુધી નિર્દેશિત કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી આગળ વધશો નહીં.
GO ON અને STOP ચિન્હના ઉદાહરણો બોર્ડ પર પોસ્ટ કરવામાં આવેલ છે.

Grades 6–8
DĂƚŚĞŵĂƟĐƐ
Units 2 and 3

જો તમે વહેલું સમાપ્ત કરી લો છો અને આ એકમમાં તમારું કાર્ય સંપૂર્ણપણે તપાસી લીધું હોય, તો તમારો હાથ ઊંચો કરો અને હું
તમારી ટેસ્ટ સામગ્રી એકત્રિત કરીશ. એકવાર હું તમારી સામગ્રી એકત્રિત કરી લઉં એ પછી, તમે તે પછી મેળવી શકતા નથી.
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ZĞĂĚĨƌŽŵKWd/KE͕͕ŽƌďĞůŽǁďĂƐĞĚŽŶƐƚĂƚĞŽƌůŽĐĂůƉŽůŝĐǇ;ƌĞĨĞƌƚŽǇŽƵƌ^ĐŚŽŽůdĞƐƚŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌͿ͘

કહો

વિકલ્પ A
હું તમારી ટેસ્ટ સામગ્રી એકત્રિત કરી લઉં એ પછી, એકમ સમાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી કૃપા કરીને શાંતિથી બેસો.
વિકલ્પ B
હું તમારી ટેસ્ટ સામગ્રી એકત્રિત કરી લઉં એ પછી, હું તમને રજા આપીશ.
વિકલ્પ C
હું તમારી ટેસ્ટ સામગ્રી એકત્રિત કરી લઉં એ પછી, જ્યાં સુધી એકમ સમાપ્ત ન થાય સુધી તમે પુસ્તક અથવા અન્ય સ્વીકાર્ય
સામગ્રી વાંચી શકો છો.

કહો

શું તમારા કોઈ પ્રશ્નો છે?

ŶƐǁĞƌƐƚƵĚĞŶƚƋƵĞƐƟŽŶƐ͘

કહો

તમારી પાસે હશે . . .

• ગ્રેડ 6-8: 60 મિનીટ
. . . આ એકમ પૂર્ણ કરવા માટે. જ્યારે ટેસ્ટમાં 10 મિનિટનો સમય બાકી હશે ત્યારે હું તમને જણાવીશ.
આગામી પૃષ્ઠ પર જાવ. તમે હવે કાર્ય કરવાનું શરૂ કરી શકો છો.

tƌŝƚĞƚŚĞƐƚĂƌƟŶŐƟŵĞĂŶĚƐƚŽƉƉŝŶŐƟŵĞŝŶƚŚĞƟŵŝŶŐďŽǆ;&ŝŐƵƌĞϯ͘ϬdŝŵŝŶŐŽǆǆĂŵƉůĞͿ͘
ĐƟǀĞůǇƉƌŽĐƚŽƌǁŚŝůĞƐƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞƚĞƐƟŶŐ͗

•
•
•
•

ZĞĚŝƌĞĐƚƐƚƵĚĞŶƚƐĂƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇ;^ĞĐƟŽŶϰ͘ϲ͘ϮͿ͘
ŽůůĞĐƚƚĞƐƚŵĂƚĞƌŝĂůƐĂƐƐƚƵĚĞŶƚƐĐŽŵƉůĞƚĞƚĞƐƟŶŐ;^ĞĐƟŽŶϰ͘ϴ͘ϭͿ͘
/ĨƐƚƵĚĞŶƚƐŚĂǀĞƋƵĞƐƟŽŶƐĂďŽƵƚĂŶŝƚĞŵ͕ƚĞůůƚŚĞŵ͕͞ŽƚŚĞďĞƐƚǇŽƵĐĂŶ͘͟
/ĨƐƚƵĚĞŶƚƐŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĂƚĂƚĞƐƚŝƚĞŵƐĞĞŵƐŝƌƌĞŐƵůĂƌ͕ƌĞĨĞƌƚŽ^ĞĐƟŽŶϰ͘ϲ͘ϰ͘

/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĨŽƌdĂŬŝŶŐĂƌĞĂŬƵƌŝŶŐdĞƐƟŶŐ
dŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĂƌĞƉĞƌŵŝƩĞĚĚƵƌŝŶŐƚĞƐƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶĂƚƚŚĞĚŝƐĐƌĞƟŽŶŽĨƚŚĞdĞƐƚĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌ͗

• KŶĞƐƚƌĞƚĐŚďƌĞĂŬŽĨƵƉƚŽƚŚƌĞĞŵŝŶƵƚĞƐĨŽƌƚŚĞĞŶƟƌĞĐůĂƐƐƌŽŽŵĚƵƌŝŶŐƚĞƐƟŶŐĨŽƌĞĂĐŚ
•

ƵŶŝƚ͘dŚĞƐƚŽƉƉŝŶŐƟŵĞƐŚŽƵůĚďĞĂĚũƵƐƚĞĚďǇŶŽŵŽƌĞƚŚĂŶƚŚƌĞĞŵŝŶƵƚĞƐŝĨƚŚĞƌĞŝƐĂ
ƐƚƌĞƚĐŚďƌĞĂŬ͘
/ŶĚŝǀŝĚƵĂůƌĞƐƚƌŽŽŵďƌĞĂŬƐĚƵƌŝŶŐƚĞƐƟŶŐ;ĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚƐƚŽƉƟŵĞͿ͘

dŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƐĞĐƵƌŝƚǇŵĞĂƐƵƌĞƐŵƵƐƚďĞĨŽůůŽǁĞĚ͗
^ƚƵĚĞŶƚƐŵƵƐƚďĞƐƵƉĞƌǀŝƐĞĚĂƚĂůůƟŵĞƐĚƵƌŝŶŐďƌĞĂŬƐ͘
dĞƐƚďŽŽŬůĞƚƐŵƵƐƚďĞĐůŽƐĞĚŽƌĐŽǀĞƌĞĚ͘
^ƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞŶŽƚƉĞƌŵŝƩĞĚƚŽƚĂůŬƚŽĞĂĐŚŽƚŚĞƌĚƵƌŝŶŐƚĞƐƟŶŐŽƌďƌĞĂŬƐĚƵƌŝŶŐƚĞƐƟŶŐ͘
^ƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞŶŽƚƉĞƌŵŝƩĞĚƚŽƵƐĞĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ͕ƉůĂǇŐĂŵĞƐ͕ŽƌĞŶŐĂŐĞŝŶĂĐƟǀŝƟĞƐƚŚĂƚ
ŵĂǇǀŝŽůĂƚĞƚŚĞǀĂůŝĚŝƚǇŽĨƚŚĞƚĞƐƚ͘
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ϰϯ

Grades 6–8
DĂƚŚĞŵĂƟĐƐ
Units 2 and 3

•
•
•
•

/ĨƚĂŬŝŶŐĂƚŚƌĞĞͲŵŝŶƵƚĞƐƚĂŶĚĂŶĚƐƚƌĞƚĐŚďƌĞĂŬĚƵƌŝŶŐƚŚĞƵŶŝƚ͗

કહો

કૃપા કરીને ટેસ્ટ બંધ કરો, તમારું સ્ક્રેચ પેપર તમારા જવાબ દસ્તાવેજમાં મૂકો, જવાબ દસ્તાવેજને ટેસ્ટ બુકલેટમાં મૂકો અને તમારી
ટેસ્ટ બુકલેટ બંધ કરો. આપણે ત્રણ મિનિટનો શાંતિ સાથે સ્ટ્રેચ બ્રેક લઈશું. કોઈ વાતચીત કરવાની પરવાનગી નથી.

ŌĞƌƚĂŬŝŶŐĂĐůĂƐƐƌŽŽŵďƌĞĂŬ͕ĞŶƐƵƌĞƐƚƵĚĞŶƚƐŽƉĞŶƚŚĞŝƌƚĞƐƚďŽŽŬůĞƚƐĂŶĚĂŶƐǁĞƌĚŽĐƵŵĞŶƚƐĂŶĚ
ĐŽŶƟŶƵĞƚĞƐƟŶŐǁŚĞƌĞƚŚĞǇůĞŌŽī͘

કહો

તમારી ટેસ્ટ બુકલેટ ખોલો અને ટેસ્ટ ચાલુ રાખો.

/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĨŽƌtŚĞŶϭϬDŝŶƵƚĞƐŽĨhŶŝƚdŝŵĞZĞŵĂŝŶ
tŚĞŶϭϬŵŝŶƵƚĞƐŽĨƵŶŝƚƟŵĞƌĞŵĂŝŶ͕

કહો

તમારી પાસે 10 મિનિટ બાકી છે.

ŽŶƟŶƵĞƚŽĂĐƟǀĞůǇƉƌŽĐƚŽƌǁŚŝůĞƐƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞƚĞƐƟŶŐ͘
/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĨŽƌŶĚŝŶŐƚŚĞhŶŝƚ
tŚĞŶƚŚĞƵŶŝƚƟŵĞŝƐĮŶŝƐŚĞĚ͕

કહો

કાર્ય કરવાનું બંધ કરો. હવે ટેસ્ટનો સમય સમાપ્ત થઈ ગયો છે. તમારી ટેસ્ટ બુકલેટ અને જવાબ દસ્તાવેજ બંધ કરો.
તમારું નામ તમારી ટેસ્ટ બુકલેટ અને જવાબ દસ્તાવેજ પર લખાયેલું છે તે ચકાસો. હું તમારી ટેસ્ટ સામગ્રી એકત્રિત કરીશ.

• ŽůůĞĐƚĂůůƚĞƐƚŵĂƚĞƌŝĂůƐĨƌŽŵƐƚƵĚĞŶƚƐ͘
• ZĞƚƵƌŶĂůůƚĞƐƚŵĂƚĞƌŝĂůƐƚŽǇŽƵƌ^ĐŚŽŽůdĞƐƚŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ͘ZĞƉŽƌƚĂŶǇŵŝƐƐŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐĂŶĚ
•

ĂďƐĞŶƚƐƚƵĚĞŶƚƐ͘
ZĞƉŽƌƚĂŶǇƚĞƐƟŶŐŝƌƌĞŐƵůĂƌŝƟĞƐƚŽǇŽƵƌ^ĐŚŽŽůdĞƐƚŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ͘

Grades 6–8
DĂƚŚĞŵĂƟĐƐ
Units 2 and 3

/ĨǇŽƵĂƌĞĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌŝŶŐŵŽƌĞƚŚĂŶŽŶĞƵŶŝƚŝŶƚŚĞƐĂŵĞĚĂǇ͕ĂůůŽǁƐƚƵĚĞŶƚƐƚŽƚĂŬĞĂƐŚŽƌƚďƌĞĂŬ;Ğ͘Ő͕͘
ƌĞƐƚƌŽŽŵďƌĞĂŬ͕ƐƚƌĞƚĐŚďƌĞĂŬͿŽƌĞǆƚĞŶĚĞĚďƌĞĂŬ;Ğ͘Ő͕͘ůƵŶĐŚͿ͘KŶĐĞƐƚƵĚĞŶƚƐŚĂǀĞƌĞƚƵƌŶĞĚĂŶĚĂƌĞ
ƐĞĂƚĞĚ͕ƌĞĂĚƚŚĞƐĐƌŝƉƚƚŽŵŽǀĞŽŶƚŽƚŚĞŶĞǆƚƵŶŝƚ͘
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4.12 ^ĐƌŝƉƚĨŽƌĚŵŝŶŝƐƚĞƌŝŶŐŶŐůŝƐŚ>ĂŶŐƵĂŐĞƌƚƐͬ>ŝƚĞƌĂĐǇ;>ͬ>Ϳ

ϰ͘ϭϮ͘ϭ'ƌĂĚĞƐϰʹϴ>ͬ>ŝƚĞƌĂĐǇʹůůhŶŝƚƐ
hŶŝƚ

hŶŝƚϭ

hŶŝƚdĞƐƟŶŐdŝŵĞ
'ƌĂĚĞƐϰͲϴ͗
ϵϬDŝŶƵƚĞƐ

ZĞƋƵŝƌĞĚDĂƚĞƌŝĂůƐ
•
•
•
•

Start
dŝŵĞ

Stop
dŝŵĞ

dĞƐƚďŽŽŬůĞƚƐ
ŶƐǁĞƌĚŽĐƵŵĞŶƚƐ
WĞŶĐŝůƐ
^ĐƌĂƚĐŚƉĂƉĞƌ

ŶĚŽĨĂůůƵŶŝƚƐʹ^ƚƵĚĞŶƚƐStop

/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĨŽƌWƌĞƉĂƌŝŶŐƚŽdĞƐƚ

કહો

આજે, તમે અંગ્રેજી ભાષા આર્ટસ/સાક્ષરતા મૂલ્યાંકન આપવા જઈ રહ્યા છો.
તમારી પાસે તમારા ડેસ્ક પર કોઈ અસ્વીકૃત ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો હોવા જોઈએ નહીં. કૉલ કરવા, ટેક્સ્ટ કરવા, અને ચિત્રો
લેવાની પરવાનગી નથી. જો હાલમાં તમારી પાસે મોબાઇલ ફોન સહિત કોઈપણ અસ્વીકૃત ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો છે, તો કૃપા કરીને
તેને બંધ કરો અને તમારો હાથ ઊંચો કરો. જો ટેસ્ટ દરમિયાન તમારી પાસે અસ્વીકૃત ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસ મળશે, તો તમારી
ટેસ્ટના ગુણ ગણવામાં આવશે નહીં.

/ĨĂƐƚƵĚĞŶƚƌĂŝƐĞƐŚŝƐŽƌŚĞƌŚĂŶĚ͕ĐŽůůĞĐƚƚŚĞĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞ;ŽƌĨŽůůŽǁǇŽƵƌƐĐŚŽŽůͬĚŝƐƚƌŝĐƚƉŽůŝĐǇͿ
ĂŶĚƐƚŽƌĞŝƚƵŶƟůƚŚĞƵŶŝƚŝƐĐŽŵƉůĞƚĞ͘ĞƌƚĂŝŶĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐŵĂǇďĞĂůůŽǁĞĚĨŽƌĂĐĐŽŵŵŽĚĂƟŽŶƐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ ŽŶůǇ ĚƵƌŝŶŐ ƚĞƐƟŶŐ͘ WůĞĂƐĞ ĐŽŶƚĂĐƚ ǇŽƵƌ dĞƐƚ ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ ŝĨ ǇŽƵ ŚĂǀĞ ƋƵĞƐƟŽŶƐ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ͘

કહો

જ્યાં સુધી હું ટેસ્ટ સામગ્રી વિતરિત કરૂ ત્યાં સુધી શાંતિથી બેસો.

ŝƐƚƌŝďƵƚĞƐĐƌĂƚĐŚƉĂƉĞƌ͕ǁŽŽĚĞŶEŽ͘ϮƉĞŶĐŝůƐ͕ĂŶĚĂƉƉƌŽǀĞĚĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇͬĂĐĐŽŵŵŽĚĂƟŽŶƐƚŽŽůƐ͕ŝĨ
ŶĞĞĚĞĚĨŽƌĐĞƌƚĂŝŶƐƚƵĚĞŶƚƐ͘dŚĞŶ͕ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞƚĞƐƚďŽŽŬůĞƚƐĂŶĚĂŶƐǁĞƌĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͘

કહો

જો એકમ 1: તમારી ટેસ્ટ બુકલેટની ટોચ પર અને જવાબ દસ્તાવેજમાં બોક્સ A માં તમારું પ્રથમ અને અંતિમ નામ લખો.
જો એકમ 2: ખાતરી કરો કે તમારું પ્રથમ અને અંતિમ નામ તમારી ટેસ્ટ બુકલેટના ટોચ પર અને જવાબ દસ્તાવેજમાં બોક્સ A
માં લખેલું છે.

DĂŬĞ ƐƵƌĞ ĞĂĐŚ ƐƚƵĚĞŶƚ ŚĂƐ ǁƌŝƩĞŶ ŚŝƐ Žƌ ŚĞƌ ŶĂŵĞ ŽŶ ƚŚĞ ƚĞƐƚ ďŽŽŬůĞƚ ĂŶĚ ĂŶƐǁĞƌ ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘ /Ĩ
ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ͕ĂƐƐŝƐƚƐƚƵĚĞŶƚƐǁŝƚŚŵĂŬŝŶŐƐƵƌĞƚŚĞǇĂƌĞƵƐŝŶŐƚŚĞƚĞƐƚďŽŽŬůĞƚĂŶĚĂŶƐǁĞƌĚŽĐƵŵĞŶƚƚŚĂƚ
ďĞůŽŶŐƚŽƚŚĞŵ͘
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Grades 4–8
ELA/Literacy
All Units

dŚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ ƐĐƌŝƉƚ ƵŶĚĞƌ ^ĞĐƟŽŶ ϰ͘ϭϮ͘ϭ ǁŝůů ďĞ ƵƐĞĚ ĨŽƌ Ăůů ƵŶŝƚƐ ĨŽƌ ƚŚĞ >ͬ> dĞƐƚ͘ KŶ ƚŚĞ
ĮƌƐƚƌĞĂĚƚŚƌŽƵŐŚ͕dĞƐƚĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌƐĂƌĞƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽĂĚŚĞƌĞƚŽƚŚĞƐĐƌŝƉƚƐƉƌŽǀŝĚĞĚŝŶƚŚŝƐŵĂŶƵĂů
ĨŽƌĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌŝŶŐƚŚĞ/ZĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͘ZĞĂĚǁŽƌĚͲĨŽƌͲǁŽƌĚƚŚĞďŽůĚŝŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐŝŶĞĂĐŚ^zďŽǆƚŽ
ƐƚƵĚĞŶƚƐ͘zŽƵŵĂǇŶŽƚŵŽĚŝĨǇŽƌƉĂƌĂƉŚƌĂƐĞƚŚĞǁŽƌĚŝŶŐŝŶƚŚĞ^zďŽǆĞƐ͘^ŽŵĞŽĨƚŚĞ^zďŽǆĞƐĂƌĞ
ŽƵƚůŝŶĞĚǁŝƚŚĂĚĂƐŚĞĚůŝŶĞĂŶĚƐŚŽƵůĚKE>zďĞƌĞĂĚĂůŽƵĚŝĨƚŚĞǇĂƌĞĂƉƉůŝĐĂďůĞƚŽǇŽƵƌƐƚƵĚĞŶƚƐ͘
^ŽŵĞĚŝƌĞĐƟŽŶƐŵĂǇĚŝīĞƌƐůŝŐŚƚůǇďǇƵŶŝƚĂŶĚĂƌĞŶŽƚĞĚǁŝƚŚŝŶƚŚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶƐĐƌŝƉƚ͘

Grades 4–8
ELA/Literacy
All Units

/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĨŽƌĚŵŝŶŝƐƚĞƌŝŶŐĂĐŚhŶŝƚ

કહો

પૃષ્ઠના કિનારે આપેલ લેબલ્સનો ઉપયોગ કરીને. તમારી ટેસ્ટ બુકલેટના એકમ ___ (યોગ્ય એકમ ભરો) નું પ્રથમ પૃષ્ઠ ખોલો અને
જયારે હું નિર્દેશો વાંચું ત્યારે સાથે અનુસરો. જ્યાં સુધી હું તમને ન કહું ત્યાં સુધી પૃષ્ઠને ફેરવશો નહીં.
આજે, તમે અંગ્રેજી ભાષા આર્ટસ/સાક્ષરતાના ગ્રેડ __ (યોગ્ય ગ્રેડ ભરો)ના એકમ __ ( યોગ્ય એકમ ભરો)ની ટેસ્ટ આપશો.
દરેક ચરણ અને પ્રશ્ન વાંચો. પછી, દરેક પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે નિર્દેશોનું પાલન કરો. તમારા જવાબ દસ્તાવેજમાં વર્તુળોને
સંપૂર્ણપણે ભરીને તમારા જવાબોને ચિહ્નિત કરો. વર્તુળોની બહાર પેન્સિલથી કોઈ માર્ક કરશો નહીં. જો તમને કોઈ જવાબ
બદલવાની જરૂર છે, તો તમારા પ્રથમ જવાબને સંપૂર્ણપણે ભૂંસી નાખવાની ખાતરી કરો.
પ્રશ્નો પૈકી એક માં તમને પ્રતિભાવ લખવા માટે કહેવામા આવશે. તમારા જવાબ દસ્તાવેજમાં પ્રદાન કરેલ જગ્યામાં તમારો
પ્રતિભાવ લખો. પ્રદાન કરેલ જગ્યામાં તમારો પ્રતિભાવ આપવાની ખાતરી કરો. માત્ર પ્રદાન કરેલ જગ્યામાં લખવામાં આવેલ
પ્રતિભાવ જ માન્ય ગણવામાં આવશે.
જો તમને કોઈ પ્રશ્નનો જવાબ ખબર નથી, તો તમે આગામી પ્રશ્ના પર જઈ શકો છો. જો તમે વહેલું સમાપ્ત કરો છો, તો તમે
તમારા જવાબો અને કોઈપણ એવા પ્રશ્નોના સમીક્ષા કરી શકો છો જેનો તમે માત્ર આ એકમમાં જવાબ આપ્યો ન હતો. STOP
ચિન્હની પાછળ ના જાઓ

કહો

અહી તમારી ટેસ્ટ બુકલેટમાં નિર્દેશો સમાપ્ત થાય છે.
જ્યારે તમે તમારી ટેસ્ટ બુકલેટમાં GO ON ચિન્હ જુઓ ત્યારે, તમે આગામી પૃષ્ઠ પર જઈ શકો છો. જ્યારે તમે તમારી ટેસ્ટ
બુકલેટમાં STOP ચિહ્ન પર પહોંચો ત્યારે, જ્યાં સુધી નિર્દેશિત કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી આગળ વધશો નહીં.
GO ON અને STOP ચિન્હના ઉદાહરણો બોર્ડ પર પોસ્ટ કરવામાં આવેલ છે.
જો તમે વહેલું સમાપ્ત કરી લો છો અને આ એકમમાં તમારું કાર્ય સંપૂર્ણપણે તપાસી લીધું હોય, તો તમારો હાથ ઊંચો કરો અને હું
તમારી ટેસ્ટ સામગ્રી એકત્રિત કરીશ. એકવાર હું તમારી સામગ્રી એકત્રિત કરી લઉં એ પછી, તમે તે પછી મેળવી શકતા નથી.
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ZĞĂĚĨƌŽŵKWd/KE͕͕ŽƌďĞůŽǁďĂƐĞĚŽŶƐƚĂƚĞŽƌůŽĐĂůƉŽůŝĐǇ;ƌĞĨĞƌƚŽǇŽƵƌ^ĐŚŽŽůdĞƐƚŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌͿ͘
વિકલ્પ A

Grades 4–8
ELA/Literacy
All Units

કહો

હું તમારી ટેસ્ટ સામગ્રી એકત્રિત કરી લઉં એ પછી, એકમ સમાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી કૃપા કરીને શાંતિથી બેસો.
વિકલ્પ B
હું તમારી ટેસ્ટ સામગ્રી એકત્રિત કરી લઉં એ પછી, હું તમને રજા આપીશ.
વિકલ્પ C
હું તમારી ટેસ્ટ સામગ્રી એકત્રિત કરી લઉં એ પછી, જ્યાં સુધી એકમ સમાપ્ત ન થાય સુધી તમે પુસ્તક અથવા અન્ય સ્વીકાર્ય
સામગ્રી વાંચી શકો છો.

કહો

શું તમારા કોઈ પ્રશ્નો છે?

ŶƐǁĞƌƐƚƵĚĞŶƚƋƵĞƐƟŽŶƐ͘

કહો

આ એકમને પૂર્ણ કરવા માટે તમારી પાસે 90 મિનીટ છે. જ્યારે ટેસ્ટમાં 10 મિનિટનો સમય બાકી હશે ત્યારે હું તમને જણાવીશ.
આગામી પૃષ્ઠ પર જાવ. તમે હવે કાર્ય કરવાનું શરૂ કરી શકો છો.

ગ્રેડ 4-8
tƌŝƚĞƚŚĞƐƚĂƌƟŶŐƟŵĞĂŶĚƐƚŽƉƉŝŶŐƟŵĞŝŶƚŚĞƟŵŝŶŐďŽǆ;&ŝŐƵƌĞϯ͘ϬdŝŵŝŶŐŽǆǆĂŵƉůĞͿ͘
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Grades 4–8
ELA/Literacy
All Units

ĐƟǀĞůǇƉƌŽĐƚŽƌǁŚŝůĞƐƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞƚĞƐƟŶŐ͗

•
•
•
•

ZĞĚŝƌĞĐƚƐƚƵĚĞŶƚƐĂƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇ;^ĞĐƟŽŶϰ͘ϲ͘ϮͿ͘
ŽůůĞĐƚƚĞƐƚŵĂƚĞƌŝĂůƐĂƐƐƚƵĚĞŶƚƐĐŽŵƉůĞƚĞƚĞƐƟŶŐ;^ĞĐƟŽŶϰ͘ϴ͘ϭͿ͘
/ĨƐƚƵĚĞŶƚƐŚĂǀĞƋƵĞƐƟŽŶƐĂďŽƵƚĂŶŝƚĞŵ͕ƚĞůůƚŚĞŵ͕͞ŽƚŚĞďĞƐƚǇŽƵĐĂŶ͘͟
/ĨƐƚƵĚĞŶƚƐŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĂƚĂƚĞƐƚŝƚĞŵƐĞĞŵƐŝƌƌĞŐƵůĂƌ͕ƌĞĨĞƌƚŽ^ĞĐƟŽŶϰ͘ϲ͘ϰ͘

ŶƐƵƌĞƐƚƵĚĞŶƚƐĚŽŶŽƚŵŽǀĞŽŶƚŽŽƚŚĞƌƵŶŝƚƐ͘
/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĨŽƌdĂŬŝŶŐĂƌĞĂŬƵƌŝŶŐdĞƐƟŶŐ
dŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĂƌĞƉĞƌŵŝƩĞĚĚƵƌŝŶŐƚĞƐƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶĂƚƚŚĞĚŝƐĐƌĞƟŽŶŽĨƚŚĞdĞƐƚĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌ͗

• KŶĞƐƚƌĞƚĐŚďƌĞĂŬŽĨƵƉƚŽƚŚƌĞĞŵŝŶƵƚĞƐĨŽƌƚŚĞĞŶƟƌĞĐůĂƐƐƌŽŽŵĚƵƌŝŶŐƚĞƐƟŶŐĨŽƌĞĂĐŚ

ƵŶŝƚ͘dŚĞƐƚŽƉƉŝŶŐƟŵĞƐŚŽƵůĚďĞĂĚũƵƐƚĞĚďǇŶŽŵŽƌĞƚŚĂŶƚŚƌĞĞŵŝŶƵƚĞƐŝĨƚŚĞƌĞŝƐĂ
ƐƚƌĞƚĐŚďƌĞĂŬ͘
• /ŶĚŝǀŝĚƵĂůƌĞƐƚƌŽŽŵďƌĞĂŬƐĚƵƌŝŶŐƚĞƐƟŶŐ;ĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚƐƚŽƉƟŵĞͿ͘
dŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƐĞĐƵƌŝƚǇŵĞĂƐƵƌĞƐŵƵƐƚďĞĨŽůůŽǁĞĚ͗

•
•
•
•

^ƚƵĚĞŶƚƐŵƵƐƚďĞƐƵƉĞƌǀŝƐĞĚĂƚĂůůƟŵĞƐĚƵƌŝŶŐďƌĞĂŬƐ͘
dĞƐƚďŽŽŬůĞƚƐĂŶĚĂŶƐǁĞƌĚŽĐƵŵĞŶƚƐŵƵƐƚďĞĐůŽƐĞĚŽƌĐŽǀĞƌĞĚ͘
^ƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞŶŽƚƉĞƌŵŝƩĞĚƚŽƚĂůŬƚŽĞĂĐŚŽƚŚĞƌĚƵƌŝŶŐƚĞƐƟŶŐŽƌďƌĞĂŬƐĚƵƌŝŶŐƚĞƐƟŶŐ͘
^ƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞŶŽƚƉĞƌŵŝƩĞĚƚŽƵƐĞĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ͕ƉůĂǇŐĂŵĞƐ͕ŽƌĞŶŐĂŐĞŝŶĂĐƟǀŝƟĞƐƚŚĂƚ
ŵĂǇĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞƚŚĞǀĂůŝĚŝƚǇŽĨƚŚĞƚĞƐƚ͘

/ĨƚĂŬŝŶŐĂƚŚƌĞĞͲŵŝŶƵƚĞƐƚĂŶĚĂŶĚƐƚƌĞƚĐŚďƌĞĂŬĚƵƌŝŶŐƚŚĞƵŶŝƚ͗

કહો

કૃપા કરીને ટેસ્ટ બંધ કરો, તમારું સ્ક્રેચ પેપર તમારા જવાબ દસ્તાવેજમાં મૂકો, જવાબ દસ્તાવેજને ટેસ્ટ બુકલેટમાં મૂકો અને તમારી
ટેસ્ટ બુકલેટ બંધ કરો. આપણે ત્રણ મિનિટનો શાંતિ સાથે સ્ટ્રેચ બ્રેક લઈશું. કોઈ વાતચીત કરવાની પરવાનગી નથી.

ŌĞƌƚĂŬŝŶŐĂĐůĂƐƐƌŽŽŵďƌĞĂŬ͕ĞŶƐƵƌĞƐƚƵĚĞŶƚƐŽƉĞŶƚŚĞŝƌƚĞƐƚďŽŽŬůĞƚƐĂŶĚĂŶƐǁĞƌĚŽĐƵŵĞŶƚƐĂŶĚ
ĐŽŶƟŶƵĞƚĞƐƟŶŐǁŚĞƌĞƚŚĞǇůĞŌŽī͘

કહો

તમારી ટેસ્ટ બુકલેટ અને જવાબ દસ્તાવેજ ખોલો અને ટેસ્ટ ચાલુ રાખો.

/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĨŽƌtŚĞŶϭϬDŝŶƵƚĞƐŽĨhŶŝƚdŝŵĞZĞŵĂŝŶ
tŚĞŶϭϬŵŝŶƵƚĞƐŽĨƵŶŝƚƟŵĞƌĞŵĂŝŶ͕

કહો

તમારી પાસે 10 મિનિટ બાકી છે.

ŽŶƟŶƵĞƚŽĂĐƟǀĞůǇƉƌŽĐƚŽƌǁŚŝůĞƐƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞƚĞƐƟŶŐ͘
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કહો

કાર્ય કરવાનું બંધ કરો. હવે ટેસ્ટનો સમય સમાપ્ત થઈ ગયો છે. તમારી ટેસ્ટ બુકલેટ અને જવાબ દસ્તાવેજ બંધ કરો.
તમારું નામ તમારી ટેસ્ટ બુકલેટ અને જવાબ દસ્તાવેજ પર લખાયેલું છે તે ચકાસો. હું તમારી ટેસ્ટ સામગ્રી એકત્રિત કરીશ.

• ŽůůĞĐƚƚĞƐƚďŽŽŬůĞƚƐ͕ĂŶƐǁĞƌĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͕ƐĐƌĂƚĐŚƉĂƉĞƌ͕ƚĞƐƟŶŐƚŽŽůƐ͕ĂŶĚĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇͬ
•
•

ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƟŽŶƐƚŽŽůƐ;ĂƐŶĞĞĚĞĚͿĨƌŽŵƐƚƵĚĞŶƚƐ͘
ZĞƚƵƌŶĂůůƚĞƐƚŵĂƚĞƌŝĂůƐƚŽǇŽƵƌ^ĐŚŽŽůdĞƐƚŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ͘ZĞƉŽƌƚĂŶǇŵŝƐƐŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐĂŶĚ
ĂďƐĞŶƚƐƚƵĚĞŶƚƐ͘
ZĞƉŽƌƚĂŶǇƚĞƐƟŶŐŝƌƌĞŐƵůĂƌŝƟĞƐƚŽǇŽƵƌ^ĐŚŽŽůdĞƐƚŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ͘

/ĨǇŽƵĂƌĞĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌŝŶŐŵŽƌĞƚŚĂŶŽŶĞƵŶŝƚŝŶƚŚĞƐĂŵĞĚĂǇ͕ĂůůŽǁƐƚƵĚĞŶƚƐƚŽƚĂŬĞĂƐŚŽƌƚďƌĞĂŬ;Ğ͘Ő͕͘
ƌĞƐƚƌŽŽŵďƌĞĂŬ͕ƐƚƌĞƚĐŚďƌĞĂŬͿŽƌĞǆƚĞŶĚĞĚďƌĞĂŬ;Ğ͘Ő͕͘ůƵŶĐŚͿ͘KŶĐĞƐƚƵĚĞŶƚƐŚĂǀĞƌĞƚƵƌŶĞĚĂŶĚĂƌĞ
ƐĞĂƚĞĚ͕ƌĞĂĚƚŚĞƐĐƌŝƉƚƚŽŵŽǀĞŽŶƚŽƚŚĞŶĞǆƚƵŶŝƚ͘
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Grades 4–8
ELA/Literacy
All Units

/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĨŽƌŶĚŝŶŐƚŚĞhŶŝƚ
tŚĞŶƚŚĞƵŶŝƚƟŵĞŝƐĮŶŝƐŚĞĚ͕ƌĞĂĚƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐŽƉƟŽŶĂů^zďŽǆŝĨƚŚĞƌĞĂƌĞƐƚƵĚĞŶƚƐǁŝƚŚƐĞĐƵƌĞ
ƚĞƐƚŵĂƚĞƌŝĂůƐ͘

