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Exercise 1: Questions 1–5
Favourite holidays
Which place does each person like?
Read the sentences and look at the pictures.
A

ɅkW]Wp N°D^B ;X^ Kɂk5 F\p.

B

e^_Wp KF_\h5
5
Kɂk5 F\p.

C

DhK_Wp D° ^°ahW\h5 ^e°ahWj \Ĥ XP°.

D

8bhWp esN° _\h5 ^e°ahWj \Ĥ 8ap.

E

^]hWp Fh\Ph\h5 8W5U 8ap.

F

Wj_ ^hĤWs \e°_ Ksah Ĥ].

G

Wj^° WWp esP\h5 Y^ɂk5 F\p.

Write the correct letter in the box.
Example:

C

1

[1]
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3
2

[1]

3

[1]

4

[1]

5

[1]
[Total: 5 marks]
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Exercise 2: Questions 6–12
How Rekha spends her pocket money
Read the text and look at the pictures.

EƨdhEI½Wh XqdhTj Ɇk 5 ZXs^Wh EhRh\h5 dpƛPiaI E^ȳk5.
\Wp DXPh5 E^Uah F\p, Ehd D^Wp E\jd.
Ɇk 5 i\́s dhTp Yƣ\ Ksah ĤӘ.
Ɇk 5 U^ 7OahP]p dh\i]DWj E^U Dȿk5.
Ɇk 5 GP]h` _pah \hN° WhRh5 ZIhɂk.5
Ɇk 5 \hShWp ac½Fh5O ;X^ d^d D°D 8ȶk.5
Ɇk 5 ^\SF\SWh Wah KsPh _Ә.
Ɇk 5 ˼°WWj NDN WҭVhaj be°^\h5 ĤӘ.

Example:
For lunch Rekha eats …

9

A

B

C

B

C

The correct answer is: B

6

Rekha and her friends go to …

A

© OCR 2016

[1]

5
7

Rekha especially likes to buy …

A
8

C

B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

[1]

Every week Rekha spends money on …

A
9

B

[1]

Rekha is saving for …

A

[1]

10 On her mother’s birthday, Rekha buys …

A

[1]

11 Rekha needs …

A

[1]

12 Rekha is booking a ticket for the …

A

[1]
[Total: 7 marks]
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Exercise 3: Questions 13–18
How young people help out
What do the young people do?
Read the statements and look at the pictures.

સમીરા: મને કાચના બાર બારણાં ચોખાં કરવા ગમે, ઘર ુઘડ દ ખાય.
આર ફ: રિવવાર ુ ં િપતા"ની નવી નકોર ગાડ ધો$, તેઓ &ુશ થઈને પૈસા આપે.
મીરાં:

રોજ રા,ે ુ ં વાસણ સાફ ક-ું. માતાને સહાય કર ને સંતોષ થાય.

1પલ: ુ ં ખર દ ક34માં 5$. 6યાંથી તા5ં, સ7તાં શાક અને ફળો ખર ;ું.
િવવેક: મારા િવ7તારમાં રમણીય મં<દર છે . ુ ં રોજ સાં> દાદ ને 6યાં લઈ 5$.
હતલ: ુ ં બહાર તડકામાં કપડાં  ૂક@ુ.ં જલદ ુકાઇ 5ય.
શીતલ: ુ ં બેઠકખંડમાં ુદર
ં Cલોની સ5વટ ક-ું. અિતિથ આવે 6યાર સા-ું દ ખાય.

© OCR 2016
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Match the picture to the task by writing the correct letter in the box.
Example:
Samira

C

13 Arif

[1]

14 Meera

[1]

15 Rupal

[1]

16 Sheetal

[1]

17 Vivek

[1]

18 Hetal

[1]
[Total: 6 marks]
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Exercise 4: Questions 19–24
Friends and leisure activities
What activities young people do with their friends.
Read the text and look at the questions.

A

રE ૂજ કરતાં કરતાં નં<દની સાથે નવી ભાષા શી&ું તેથી શGદો જલદ યાદ રહ 5ય.

B

ુ ં મીત સાથે રમતગમતના ક34માં રમતો 6યાર અમને એકબી5 પાસેથી ખેલIૂદની નવી ર તો
શીખવાની મ5 આવતી.

C

ુ ં સ
ુ ેનને Jંથાલયમાં મKં 6યાર છાપાં અને સામિયકો વાંચવા ગમે.

D

Lયાર ુ ં અને િMયા આ<Nકાના Mવાસે Mાણીઓ જોવા જઈOુ ં 6યાર અPતન કમેરાથી ફોટા
પાડવાની મ5 પડશે.

E

પ<રતા સાથે ુ ં QJે" <ફRમો જો$. ઘર આવીને કલાકારોની નકલ કરવામાં ગSમત પડ.

F

સલમા મને ઓછ <કTમતે પવUની સરસ વ7Vુ ખર દતા શીખવાડ.

G

મો<હનીએ મને 7વા<દWટ મીઠાઈની સહલી ર ત બતાવી છે > ુ ં માતા-િપતાની લYનજયંિત
પર બનાવીશ.

H

નવા રં ગોની મેળવણી કર ને ુ ં રોનકની સાથે ુદર
ં
Zચ, બના@ુ ં 6યાર િશ[ક અમારા કામથી
&ુશ થઈ 5ય.

© OCR 2016
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Tick the correct box.
Example:
Reading

C

19 artwork

[1]

20 shopping

[1]

21 language

[1]

22 wildlife photography

[1]

23 cooking skills

[1]

24 sport skills

[1]
[Total: 6 marks]
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Exercise 5: Questions 25–29
Celebration in India
Read the emails and the questions.

િશવાની,
મને નવરાિ,ની ઉજવણી માટ] ુ ં તા-ું આમં,ણ મળ ગ^ુ ં છે . બે સ_તાહ માટ રાજકોટ આ@ુ ં `ં અને
& ૂબ આVુર `ં કમ ક મને 6યાંની ઉRલાસમય નવરાિ, માણવી છે , તો કવાં કપડાં સાથે લા@ુ?ં
Zલ. આરતી

8^Sj,
Ɇk 5 7iS ȣkb Ġ5 D° ȱ k5 7eӄ 8ap Jp . \h́ ^sKUh aX^hbWh K DXPh5 _haȐ XR Se°ah^Wh5 Ss Ȼk. D° .
Tj Weӄ K E^USj Dh^R D° 7eӄ D_hƗ\D 7Wp 8Dc½D DXPh5 de°_h:Tj \` Kbp. 8XRh5 Z5WpWh
\hX Ss d^Eh K Jp Ss ?DZjĤWh5 XR Xe°^Ƀk.5
F]h ac± ^hd F^Zh ^\ah\h5 7Wp^s 8W5U 8ƥ]s eSs D°\ D° 7\h^h d\hȐ be°^ȵk5 ĤRjȱk5
d5FjS ɂU
5m Zs_hƥȻk5 eȱ k5 ȐB 8ȴkiWD Uh5P]h ^hd ^\hPbp 7Wp e^Yh: FsOabp.
_5PW\h5 ȱ k5 Wa^hí Vh\ȴ l\ 7Wp ;ƗdheTj \Whap Jp , X^5 ȱ k SWp ^hKDsN\h5 ZɆk \Ĥ 8abp D°\ D°
eah\hW Ʌ lȢk5 ebp. a` 7eӄ \sP ^hS ɅkVj ^hd F^Zh ^\j bDhbp.
\h^h \sNh [h:
ZWj Kbp.
ibahWj

© OCR 2016
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Write short answers IN ENGLISH.
Example:
What did Shivani invite Aarti to do?
celebrate Navratri
...........................................................

25 Why is Aarti looking forward to this celebration in Rajkot?
..................................................................................................................................................... [1]

26 What does Shivani say to Aarti about the sizes of clothes?
(a) .............................................................................................................................................. [1]
(b) .............................................................................................................................................. [1]

27 What are the specialities of the musical group?
(a) .............................................................................................................................................. [1]
(b) .............................................................................................................................................. [1]

28 Why can you play garba till late in Rajkot?
..................................................................................................................................................... [1]

29 According to Shivani, why will this Navratri be memorable for Aarti?
..................................................................................................................................................... [1]
[Total: 7 marks]
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Exercise 6: Questions 30–35
My memorable day
Read Maulik’s article in the school magazine.

મારો યાદગાર <દવસ

પાંચ વષb પહલાં ‘હઈટ ’ નામના દ શમાં ધરતીકંપ થયો 6યાર 6યાંના લોકોને પૈસાની મદદ કરવા મc અને
મારા િમ,ોએ સંગીતનો કાયbdમ ગોઠeયો હતો. આ જલસો અમે માfયિમક શાળાના ખંડમાં યો>લો હતો.
પહલાં તો ZચTતા થતી હતી ક આ કઈ ર તે શg બનશે.
પરં V ુ પછ અમારા સંગીત િશ[ક અમને યોYય માગbદશbન આ_^ુ ં તેથી બhુ ં સરળ થવા લાY^ુ.ં મને
લાગે છે ક જો તમે દર કની પાસે આવડત Mમાણે કામ કરાવો તો ઝડપથી અને Eુjકલી િવના થઈ 5ય.
આરં ભમાં મયાb<દત પૈસાથી eયવ7થામાં Eુjકલી પડશે તે@ ુ ં લાગVુ ં હVુ ં તેથી ખચb બચાવવા કાયbdમની
મા<હતી તેમજ 5હરાતના કાગળો િનશાળની ભkતો ઉપર ચlટાડ દધા હતા. <ટ<કટો કS_^ુટરમાંથી
છાપી. વળ સંગીત બhુ ં જ િવPાથmઓએ તૈયાર ક ુ હ .ંુ લોકિMય કલાકારોના ગીતોની સી.ડ . ઉપર
ુદર
ં ] ૃ6ય પણ તાલીમ લઈને 5તે જ રoૂ ક^ુp અને બધાંને આqયb પમાડ દ ધા.
બધાં િવPાથmઓને િવrાસ હતો ક સા-ું સંગીત લોકોને &ુશ કર દ શ.ે આનંદની વાત એ હતી ક શહરના
5ણીતા ગાયક 6યાં હાજર આપી અને તેમના ગીતો રoૂ કયાb.
અમને સંતોષ હતો ક કાયbdમની સફળતાથી અમે ઘણા પૈસા ભેગા કયાb. કાયbdમની તૈયાર થયેલી
ડ .વી.ડ . sારા પણ ઘtુ ં ભંડોળ એકuું ક^ુp હVુ.ં
મૌZલક

Tick the correct box.
Example:
People in Haiti were affected by …

© OCR 2016

A

… a volcano.

B

… an earthquake.

C

… a tsunami.

✓

13
30 The idea for the concert came from …

A … Maulik’s school.
B … Maulik and his friends.
C … people in Maulik’s town.

31 In the beginning Maulik and his friends were …

[1]

A … bored.
B … delighted.
C … worried.

32 Most of the work was done by …

[1]

A … Maulik.
B … their music teacher.
C … all the students.

33 To cut costs for this event they advertised …

[1]

A … in school.
B … in the town.
C … in the paper.

34 The famous performer from the city …

[1]

A ... sang songs.
B … has made a CD.
C … helped sell the DVDs.

35 After the event the students were …

[1]

A … relieved.
B … satisfied.
C … exhausted.

[1]
[Total: 6 marks]
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Exercise 7: Questions 36–41
School clubs
Read the text.

<દયા: ુ ં િનશાળમાં ચાલતી રાંધણ કલબમાં જોડાઈ ગઈ `ં. માર ઉwચ અxયાસ માટ ;ૂ રની િવr
િવPાલયમાં જ@ુ ં પડશે, આથી ચાર વષbના ભણતર દરિમયાન માર 5તે જ રાંધ@ુ ં પડશે.
બહાર]ુ ં ખાવા]ુ ં gાર ક બરાબર છે પણ રોજ તો મlyુ ં પડ વળ તી&ું પણ હોય > 7વા7zય માટ
પણ હાિનકારક નીવડ અને માંદા પડ જવાય. આમ પણ મને ખાવા]ુ ં બનાવ@ુ ં બુ ગમે એટલે
5તે રસોઈ બનાeયાનો સંતોષ પણ થશે.
શૈલેન: મને પણ રાંધવા]ુ ં શીખ@ુ ં ગમે, તે અગ6ય]ુ ં છે પણ તેના માટ કલબમાં જ@ુ ં જ1ર નથી. ઘર
પણ શીખી શકો. ુ ં તો શેતરં જ કલબમાં સxય બની જઈશ. પડકારવાળ રમતો રમવામાં મને
મ5 આવશે વળ તેનાથી તમાર માનિસક શ|}ત પણ ખીલે છે . Mાથિમક શાળામાં Lયાર રમતો
ૂ ડ સામે બે વાર "6યો હતો.
6યાર તો બી" ~ક
નીના:

શેતરં જ રમવાથી ઘણા લાભો થાય અને તેમાંથી મળતા બધાં જ ફાયદા "વનમાં ઉપયોગી
સાZબત થાય છે તો પણ શાંિતથી રSયા કર@ુ ં કંટાળાજનક લાગે. મને તો આhુિનક ] ૃ6ય
શીખવામાં અિતશય રસ છે . આથી િમ,ો સાથે શાળાની કલબમાં જોડાઈ ગઈ. ] ૃ6યની રસMદ
ઢબો શીખવાની મ5 આવે છે . મારા િશ[ક કહ છે ક ુ ં બુ ઝડપથી શી&ું `ં. મારા િમ,ો]ુ ં
માન@ુ ં છે ક આ [ે,માં મા-ું ભિવWય ઉજવળ થઈ શકશે.

શેતરં જ = chess

© OCR 2016
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Read the questions and write short answers IN ENGLISH.
Example:
What club does Diya go to?
cookery club
...........................................................

36 What does Diya think of restaurant food? Give two of her opinions.
(a) .............................................................................................................................................. [1]
(b) .............................................................................................................................................. [1]

37 Why does Shailen think it’s not necessary to join cookery club?
..................................................................................................................................................... [1]

38 Why does Shailen enjoy challenging games like chess?
..................................................................................................................................................... [1]

39 Why does Neena think that games like chess are boring?
..................................................................................................................................................... [1]

40 What is Nina interested in learning?
..................................................................................................................................................... [1]

41 What does Nina’s teacher think about her ability?
..................................................................................................................................................... [1]
[Total: 7 marks]
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Exercise 8: Questions 42–47
Crime and facts
Read the text.

ુ ાઓ અને હકકતો
ન
આજકાલ ટ . વી. અને સમાચારપ,ોમાં વધતી જતી ુનાખોર િવષે બુ સાંભળવા મળે છે . િવrના
ઘણા દ શો માટ આ મોટ

ZચTતાનો િવષય બની ગયો છે . અહવાલો Eુજબ મોટાભાગના ુનાઓ

પાછળ Eુય6વે ^ુવાવગb જ વhુ ફસાય છે .
આ બધી સમ7યાના E ૂળમાં ગર બી અને મા-બાપની બેદરકાર

કારણુત
lS ગણાય છે . તે ઉપરાંત
Dh^Rȹ

શાળા, કોલેજો ક ^ુિનવિસટ ઓમાં પણ કાચી ુ થી દોરાઈને તેઓ િમ,ોની પસંદગીમાં  ૂલ કર
બેસે છે અને તેમની અસરથી આવાં ^ુવાન, ^ુવતીઓ િસગર ટ અને દા1 પીવાના રવાડ ચડ 5ય છે .
Lયાર eયસનો  ૂરા કરવાના પૈસા ન હોય 6યાર મારામાર , ચોર અને ટં ૂ ફાટ કર છે . >ને લીધે
gાર ક કદની લાંબી સ5 પણ ભોગવવી પડ છે .
Zટનના અEુક િવ7તારોમાં આ સમ7યા િવુલ Mમાણમાં જોવા મળે છે .
અગાઉના લોકો પૈસાની બચત કરતા અને યોYય મનોરં જન પાછળ જ નાણાં ખચbતા >થી તેઓ]ુ ં
"વન સરળતાથી પસાર થVુ.ં પરં V ુ આhુિનક ^ુગમાં મlઘા અને ખતરનાક શોખ દ ખાદ ખીથી  ૂરા
કરવા આજકાલના oુવાનો ખોટા ર7તા પણ લેતા અચકાતા નથી.
આ ભયજનક |7થિત ુધારવા સરકાર અને ઘણી સામાજક સં7થાઓ Mય6નો કર છે . માતાિપતાને
તેમના સંતાનોને આવી M@ ૃિતથી કમ ુરZ[ત રખાય તેની તાલીમ આ સં7થાઓ આપે છે . િનશાળોમાં
અxયાસdમમાં આ િવષય ઉપર િવPાથmઓને સમજ આપવામાં આવે છે .
પરં V ુ આ  ૂરVુ ં નથી. ઘરના જવાબદાર સxયોએ આ બાબતે ખાસ કાળ" લેવી જોઈશે, કારણ ક
તેઓના બાળકો]ુ ં સા-ું ભિવWય તેમની જવાબદાર છે . જો તેઓ સંતાનોને Mેમ આપશે અને સાર
ટવો શીખવશે તો તેઓ ખરાબ કામ કરવા]ુ ં જ1ર બંધ કરશે.
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Complete the sentences briefly in Gujarati.
Example:

આજકાલ ...ુનાઓના Mમાણમાં ............મોટો વધારો થયો છે .

42 ................................................................. લોકો થક ુનાઓ વધાર થાય છે .

43

[1]

સમ7યા ઉભી થાય છે કારણ ક મા-બાપ  ૂરતી ................................................................. રાખતા .

[1]

નથી.

44

> ^ુવાનો ખોટા ર7તે 5ય છે તેઓ Qતે ................................................................. ભોગવે છે .

45

પહલાંના લોકો પોતાની મહનતની કમાણી ................................................................. મનોરં જન

[1]

માટ જ વાપરતા.

[1]

46

અEુક સામાજક મંડળો આ પ<ર|7થિત ................................................................. Mયાસો કર છે .

[1]

47

બાળકોના ઉજવળ ભિવWયની ................................................................. આખા Iુ~ુંબની છે .

[1]

[Total: 6 marks]

END OF QUESTION PAPER
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BLANK PAGE

PLEASE DO NOT WRITE ON THIS PAGE
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BLANK PAGE
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