
Friday 20 May 2016 – Afternoon
GCSE GUJARATI

A813/01 Reading

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

• Write your name, centre number and candidate number in the boxes above. Please write 
clearly and in capital letters.

• Use black ink.
• Answer all the questions.
• Read each question carefully. Make sure you know what you have to do before starting 

your answer.
• Write your answer to each question in the space provided. Additional paper may be 

used if necessary but you must clearly show your candidate number, centre number and 
question number(s).

• Do not write in the bar codes.

INFORMATION FOR CANDIDATES

• The number of marks is given in brackets [ ] at the end of each question or part 
question.

• The total number of marks for this paper is 50.
• You do not have to write in full sentences and your answers will not be marked for the 

accuracy of the language.
• Dictionaries are not allowed.
• This document consists of 20 pages. Any blank pages are indicated.

* A 8 1 3 0 1 *

OCR is an exempt Charity
Turn over

© OCR 2016 [D/501/5463]
DC (NH/CGW) 119247/4

Candidates answer on the Question Paper.

OCR supplied materials:
None

Other materials required:
None

*
5
8
7
3
8
8
0
2
9
0
*

Duration: 1 hour

Oxford Cambridge and RSA



2

© OCR 2016

Exercise 1: Questions 1–5

Favourite holidays

Which place does each person like?

Read the sentences and look at the pictures.

A

B

C

D

E

F

G

     . 

   . 

    .  

     .  

   . 

     . 

   .  

Write the correct letter in the box.

Example:

 

C

1

  [1]
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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.

      . 

   ,   . 

     .  

     . 

     . 

      . 

    .  

     . 

Example:

For lunch Rekha eats …

A B C

The correct answer is: B

6 Rekha and her friends go to …

A B C
 [1]
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7 Rekha especially likes to buy …

A B C
 [1]

8 Every week Rekha spends money on …

A B C
 [1]

9 Rekha is saving for …

A B C
 [1]

10 On her mother’s birthday, Rekha buys …

A B C
 [1]

11 Rekha needs …

A B C
 [1]

12 Rekha is booking a ticket for the …

A B C
 [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� બારણા ંચો�ખા ંકરવા ગમે, ઘર �ઘુડ દ�ખાય.  

આર�ફ: રિવવાર� �ુ ંિપતા"ની નવી નકોર ગાડ� ધો$, તેઓ  &શુ થઈને પૈસા આપે. 

મીરા:ં રોજ રા,ે �ુ ંવાસણ સાફ ક-ંુ. માતાને સહાય કર�ને સતંોષ થાય. 

1પલ:  �ુ ંખર�દ�ક�34મા ં5$. 6યાથંી તા5,ં સ7તા ંશાક અને ફળો ખર�;ંુ. 

િવવેક: મારા િવ7તારમા ંરમણીય મ<ંદર છે. �ુ ં રોજ સા>ં દાદ�ને 6યા ંલઈ 5$. 

હ�તલ: �ુ ંબહાર તડકામા ંકપડા ં�કૂ@ુ.ં જલદ� �કુાઇ 5ય. 

શીતલ: �ુ ંબેઠકખડંમા ં�ુદંર Cલોની સ5વટ ક-ંુ. અિતિથ આવે 6યાર� સા-ંુ દ�ખાય. 

A B C

D E F

G H



7

Turn over© OCR 2016

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.

રEજૂ કરતા ંકરતા ંન<ંદની સાથે નવી ભાષા શી&ુ ંતેથી શGદો જલદ� યાદ રહ� 5ય. A

�ુ ંમીત સાથે રમતગમતના ક�34મા ંરમતો 6યાર� અમને એકબી5 પાસેથી ખેલIદૂની નવી ર�તો 
શીખવાની મ5 આવતી. 

B

�ુ ં�સેુનને Jથંાલયમા ંમKં 6યાર� છાપા ંઅને સામિયકો વાચંવા ગમે.  C

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

D

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

સલમા મને ઓછ� <કTમતે પવUની સરસ વ7V ુખર�દતા શીખવાડ�. F

મો<હનીએ મને 7વા<દWટ મીઠાઈની સહ�લી ર�ત બતાવી છે > �ુ ંમાતા-િપતાની લYનજયિંત 
પર બનાવીશ. 

G

નવા રંગોની મળેવણી કર�ને �ુ ંરોનકની સાથે �ુદંર Zચ, બના@ુ ં6યાર� િશ[ક અમારા કામથી 
&શુ થઈ 5ય. 

H
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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-ંુ આમ,ંણ મળ� ગ^ુ ંછે. બે સ_તાહ માટ� રાજકોટ આ@ુ ં` ંઅને 

&બૂ આVરુ ` ંક�મ ક� મને 6યાનંી  ઉRલાસમય  નવરાિ, માણવી છે, તો ક�વા ં કપડા ંસાથે લા@ુ?ં 

Zલ. આરતી 

,  

        .          . . 

             .   

        . 

               

            . 

       ,          

  .         . 

               

 . 
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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 

 
 

પાચં વષb પહ�લા ં ‘હ�ઈટ�’ નામના દ�શમા ંધરતીકંપ થયો 6યાર� 6યાનંા લોકોને પસૈાની મદદ કરવા મc અને 

મારા િમ,ોએ સગંીતનો કાયbdમ ગોઠeયો હતો. આ જલસો અમે માfયિમક શાળાના ખડંમા ંયો>લો હતો. 

પહ�લા ંતો ZચTતા થતી હતી ક� આ કઈ ર�તે શg બનશે.  

પરંV ુપછ� અમારા સગંીત િશ[ક� અમન ેયોYય માગbદશbન આ_^ુ ં તેથી બhુ ંસરળ થવા લાY^ુ.ં મને 

લાગે છે ક� જો તમે દર�કની  પાસે આવડત Mમાણે કામ કરાવો તો ઝડપથી અને Ejુક�લી િવના થઈ 5ય. 

આરંભમા ંમયાb<દત પૈસાથી eયવ7થામા ંEjુક�લી પડશે તે@ુ ંલાગVુ ંહV ુ ંતેથી ખચb બચાવવા કાયbdમની 

મા<હતી તેમજ 5હ�રાતના કાગળો િનશાળની ભkતો ઉપર ચlટાડ� દ�ધા હતા. <ટ<કટો કS_^ટુરમાથંી 

છાપી. વળ� સગંીત બhુ ંજ િવPાથmઓએ તૈયાર ક
ુ� હ ુ.ં લોકિMય કલાકારોના ગીતોની સી.ડ�. ઉપર 

�ુદંર ]6ૃય પણ તાલીમ લઈને 5ત ેજ રoૂ ક^ુp અન ેબધાનેં આqયb પમાડ� દ�ધા. 

બધા ંિવPાથmઓને િવrાસ હતો ક� સા-ંુ સગંીત લોકોને &શુ કર� દ�શે. આનદંની વાત એ હતી ક� શહ�રના 

5ણીતા ગાયક� 6યા ંહાજર� આપી અને તમેના ગીતો રoૂ કયાb. 

અમન ે સતંોષ હતો ક� કાયbdમની સફળતાથી અમ ે ઘણા પૈસા ભેગા કયાb. કાયbdમની તૈયાર થયેલી 

ડ�.વી.ડ�. sારા પણ ઘtુ ંભડંોળ એકuંુ ક^ુp હV ુ.ં 

                                                                                            મૌZલક 

Tick the correct box.

Example:

People in Haiti were affected by … A … a volcano. 

 B … an earthquake. ✓

 C … a tsunami. 
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30 The idea for the concert came from … A … Maulik’s school. 

    B … Maulik and his friends. 

    C … people in Maulik’s town.  [1]

31 In the beginning Maulik and his friends were … A … bored.  

    B … delighted. 

    C … worried.  [1]

32 Most of the work was done by … A … Maulik.  

    B … their music teacher. 

    C … all the students.  [1]

33 To cut costs for this event they advertised … A … in school. 

    B … in the town. 

    C … in the paper.  [1]

34 The famous performer from the city … A ... sang songs. 

    B … has made a CD. 

    C … helped sell the DVDs.  [1]

35 After the event the students were … 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: �ુ ં િનશાળમા ં ચાલતી રાધંણ કલબમા ં જોડાઈ ગઈ `.ં માર� ઉwચ અxયાસ માટ� ;ૂરની િવr 
િવPાલયમા ં જ@ુ ં પડશ,ે આથી ચાર વષbના ભણતર દરિમયાન માર� 5તે જ રાધં@ુ ં પડશ.ે 
બહાર]ુ ંખાવા]ુ ંgાર�ક બરાબર છે પણ રોજ તો મlyુ ંપડ� વળ� તી&ુ ંપણ હોય > 7વા7zય માટ� 
પણ હાિનકારક નીવડ� અને માદંા પડ� જવાય. આમ પણ મને ખાવા]ુ ંબનાવ@ુ ંબ� ુગમે એટલ ે
5તે રસોઈ બનાeયાનો સતંોષ પણ થશે. 

શૈલેન: મને પણ રાધંવા]ુ ંશીખ@ુ ંગમ,ે તે અગ6ય]ુ ંછે પણ તેના માટ� કલબમા ંજ@ુ ંજ1ર� નથી. ઘર� 

પણ શીખી શકો. �ુ ંતો શેતરંજ કલબમા ંસxય બની જઈશ. પડકારવાળ� રમતો રમવામા ંમને 

મ5 આવશ ેવળ� તેનાથી  તમાર� માનિસક શ|}ત પણ ખીલ ે છે. Mાથિમક શાળામા ંLયાર� રમતો  

6યાર� તો બી" ~કૂડ� સામ ેબે વાર "6યો હતો. 

નીના:  શેતરંજ રમવાથી ઘણા લાભો થાય અને તેમાથંી મળતા બધા ંજ ફાયદા "વનમા ંઉપયોગી 

સાZબત થાય છે તો પણ શાિંતથી રSયા કર@ુ ં કંટાળાજનક લાગે. મને તો આhિુનક ]6ૃય 

શીખવામા ંઅિતશય રસ છે. આથી િમ,ો સાથે શાળાની કલબમા ંજોડાઈ ગઈ. ]6ૃયની રસMદ 

ઢબો શીખવાની મ5 આવ ેછે. મારા િશ[ક કહ� છે ક� �ુ ંબ� ુઝડપથી શી&ુ ં`.ં મારા િમ,ો]ુ ં

માન@ુ ંછે ક� આ [,ેમા ંમા-ંુ ભિવWય ઉ�જવળ થઈ શકશે. 

શેતરંજ  = chess



15

Turn over© OCR 2016

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.

�નુાઓ અને હક�કતો 

આજકાલ  ટ�. વી.  અને  સમાચારપ,ોમા ં  વધતી  જતી  �નુાખોર�  િવષ ે  બ� ુ  સાભંળવા  મળે  છે.  િવrના 

ઘણા  દ�શો  માટ�  આ  મોટ�  ZચTતાનો  િવષય  બની  ગયો  છે.  અહ�વાલો  Eજુબ  મોટાભાગના  �નુાઓ 

પાછળ  E�ુય6વે  ^વુાવગb  જ  વh ુ ફસાય  છે. 

 આ બધી સમ7યાના Eળૂમા ં  ગર�બી  અન ે  મા-બાપની  બેદરકાર�  કારણ�તુ  ગણાય છે. તે  ઉપરાતં 

શાળા, કોલેજો  ક�  ^િુનવિસ�ટ�ઓમા ં  પણ  કાચી  ��ુ�થી  દોરાઈને  તેઓ  િમ,ોની પસદંગીમા ં �લૂ  કર� 

બસે ે છે  અન ે  તેમની અસરથી  આવા ં  ^વુાન, ^વુતીઓ  િસગર�ટ  અન ે  દા1  પીવાના રવાડ�  ચડ�  5ય છે. 

Lયાર�  eયસનો  �રૂા  કરવાના  પૈસા  ન  હોય  6યાર�  મારામાર�, ચોર�  અન ે  � ૂટંફાટ  કર�  છે.  >ન ે  લીધે 

gાર�ક  ક�દની   લાબંી  સ5  પણ  ભોગવવી  પડ�  છે. 

 Z�ટનના  અEકુ  િવ7તારોમા ં આ  સમ7યા  િવ�લુ  Mમાણમા ં જોવા  મળે  છે. 

અગાઉના  લોકો  પૈસાની બચત  કરતા  અને  યોYય  મનોરંજન  પાછળ  જ  નાણા ં  ખચbતા  >થી  તેઓ]ુ ં

"વન  સરળતાથી  પસાર  થVુ.ં  પરંV ુ  આhિુનક  ^ગુમા ં  મlઘા  અન ે  ખતરનાક  શોખ  દ�ખાદ�ખીથી �રૂા 

કરવા  આજકાલના  oુવાનો  ખોટા  ર7તા  પણ  લેતા  અચકાતા  નથી. 

આ ભયજનક  |7થિત  �ધુારવા  સરકાર  અન ે  ઘણી સામા�જક  સ7ંથાઓ Mય6નો  કર�  છે.  માતાિપતાન ે

તેમના સતંાનોને આવી M@િૃતથી ક�મ �રુZ[ત રખાય તેની તાલીમ આ સ7ંથાઓ આપે છે. િનશાળોમા ં

અxયાસdમમા ં આ  િવષય  ઉપર  િવPાથmઓને  સમજ  આપવામા ં આવ ે છે. 

પરંV ુ  આ  �રૂV ુ ં  નથી. ઘરના  જવાબદાર  સxયોએ  આ બાબત ે  ખાસ કાળ"  લેવી  જોઈશ,ે કારણ  ક� 

તેઓના  બાળકો]ુ ં   સા-ંુ  ભિવWય  તેમની  જવાબદાર�  છે.  જો  તેઓ  સતંાનોને  Mેમ  આપશ ે  અન ે  સાર� 

ટ�વો  શીખવશે  તો  તેઓ  ખરાબ  કામ  કરવા]ુ ં જ1ર  બધં  કરશે. 
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Complete the sentences briefly in Gujarati.

Example:

આજકાલ ...�નુાઓના Mમાણમા ં............મોટો વધારો થયો છે .

42 ................................................................. લોકો થક� �નુાઓ વધાર� થાય છે.  [1]

43 સમ7યા ઉભી થાય છે કારણ ક� મા-બાપ �રૂતી 
નથી.       

 ................................................................. રાખતા . [1]

44 >  ^વુાનો  ખોટા  ર7તે  5ય  છે  તેઓ  Qતે ................................................................. ભોગવ ેછે. [1]

45 પહ�લાનંા લોકો   પોતાની મહ�નતની કમાણી 
માટ� જ વાપરતા.   

 ................................................................. મનોરંજન 
 [1]

46 અEકુ સામા�જક મડંળો આ પ<ર|7થિત  ................................................................. Mયાસો કર� છે. [1]

47 બાળકોના  ઉ�જવળ ભિવWયની ................................................................. આખા  Iુ~ંુબની  છે. [1]

 [Total: 6 marks]

END OF QUESTION PAPER
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