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Annotations used in the detailed Mark Scheme (to include abbreviations and subject-specific conventions)
Annotation

Meaning
Tick
Development of point

incorrect
Irrelevant (material which doesn’t answer the question)
Caret sign to show omission
Opinion
Just/Justification
Good language
Poorly expressed
Past tense correctly used
Future tense correctly used
Present tense correctly used
Accurate language
Inaccurate language

Abbreviations
/
( )
__

Meaning
Alternative and acceptable answers for the same marking point
Words which are not essential to gain the mark
Underlined words must be included to gain the mark
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Subject-specific Marking Instructions
You should print out a copy of the paper and work through it yourself (using the transcript for the Listening activities which you can find at the end of
the Mark Scheme, if the audio version is not available on the portal.) You will need a copy of the written texts to refer to during the marking process in
order to spot excessive lifting in tasks 6 and 7. The texts will not appear automatically on your marking screen.
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Section A: Listening and Writing
Task 1: Listening – કેવિનની જીત (Kevin’s victory )
Question
અ)

Answer

Marks
[12]

Guidance

વિક્ષક

Multi-choice

૪

1

૬

1

This task is scanned in by the page. Marks are awarded individually. No
annotations are necessary.

કેવિન
૧

1

૩

1

બ)
ક

1
૨. અન્ય પ્રવ ૃત્તિઓમ ાં ભ ગ લીધો.

ખ

૩. લોકોની સ મે બોલત ાં ડર લ ગતો .

1

ગ

૧. લોકો તેની મશ્કરી કરશે.

1

ઘ

૩. ખ મી દૂ ર કરવ નો ત્તનર્ણય લીધો.

1
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Section A: Listening and Writing
Task 1: Listening – કેવિનની જીત
ચ

૨. સ રો ભ ષર્ક ર બને .

1

છ

૧. વ્ય ખ્ય નોન ાં રે કોર્ડિંગ સ ભ
ાં ળ્.ાં

1

જ

૨. બોલવ નો મહ વરો ર ખ્યો.

1

ઝ

૩. પોત ન ડર પર જીત મેળવી.

1
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Task 2: Listening – રમકડ ાં
Question

Answer

Marks
[13]

૧

દોસ્ત

1

૨

ભ વન ઓ

1

૩

મપ

1

૪

સ ાંવ ળ

1

૫

પ્રખ્ય ત

1

૬

ત્વચ

1

૭

પર્રચય

1

૮

જાત્તત

1

૯

કત ૂહલ

1

૧૦

બદ્ધિ

1

૧૧

લેવડદે વડ

1

૧૨

દય ભ વ

1

૧3

ઉંમર

1

Guidance
Gap-fill
The elements are scanned by the page. No annotation is necessary.
b and c interchangeable
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Task 3: Listening – Neha’s blog
Task specific guidance:

Each question will be scanned in individually (questions with more than one element will appear twice/three times as appropriate)

For single mark questions no annotation is necessary just enter 1, 0 or NR.


There is no need to use a cross (x) for an answer that is clearly incorrect. Use it when you have had to think and decided not to award the mark
or when a word in the response invalidates an otherwise acceptable answer.
You may also use the highlighter tool to show harmless additions.
Answers in Gujarati get no marks.




Question
a

Answer

Marks
[15]

Accept any one
-Young people use Internet to find solutions for their
problems.
-Young people accept things from the internet without
thinking.
-Young people blindly follow advice available on internet.

1

Accept any three
-By writing interesting articles / new topics.
- where readers can learn something new.
-by providing solutions for their problems.
-by asking readers to (safely) share their views/ opinions.

1
1
1

c

(i)Addictions (amongst young people)
(ii)Crimes

1
1

d

(i)She would do lot of research for her articles before putting
them on her blog.
(ii)She would consult experts.

1
1

b

Guidance
Accept - Students searching online for answers of their problems
/ questions.

Accept - various topics / articles on different subjects

Accept - Making sure that the information is correct/real
Do not accept - Consult People for “Experts”.
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Guidance

Accept any two

e

f

g

-Her knowledge would increase
-her writing skill would improve
-she would be able to make new (likeminded) friends.

1
1

(i) arranged confidential (private) individual meetings with
such students
(ii) wrote (positive articles for college magazine) without
disclosing these students’ identity/not mentioning anything
that could identify these students / wrote annonymously.

Accept -Did not tell others about someone else’s problems.
1
1

(i)Majority of today’s young people’s problems/ issues remain
the same as the young people of his generation.

1

(ii) Young people have lot of strength but need appropriate
guidance / Young people’s strength would be wasted without
correct / proper guidance.
h

1

Accept any one
-By writing inspirational articles

Accept -Not offensive articles.
1

- writing articles that guide young people / show the right
direction.

9

Do not accept - “user friendly blog.
Do not accept - writing on current issues
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10 marks for Communication (Grid H1), 10 marks for Quality of Language (QoL)

Task Specific Guidance


The candidate response will be scanned in twice. The marks for Communication are awarded the first time. The second image is for you to
assess the QoL.



Communication: This is a transfer of meaning exercise, not a word-for-word translation, so there may be several ways of putting the points
across. Key elements of the points are underlined in the mark scheme. For communication / content, assess as a “sympathetic native speaker /
sympathetic examiner” and give credit accordingly.




Annotations:
In the body of text, use a tick () to show that a point has been fully and successfully conveyed.






If an element of the point has been omitted, use the caret sign ().
If a point has been omitted, is incorrectly rendered or is rendered in a way that would be incomprehensible, use no annotation.
Use a cross (x) when a word in the response invalidates an otherwise acceptable answer.
The annotations will give a global impression to help you apply Grid H.1 accurately and consistently.



Grid H.1: The ticks will show the number of points successfully conveyed. These will normally correspond with the marks you award.
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Task 4: Communication points
Question

Answer

Marks
[10]

૧

હ ાં ગજર તી સમ જની

૨

જીવન શૈલી / જીવન / જજિંદગી જીવવ ની
પિત્તિ / રીત / જે રીતે જીવન જીવે છે તે

1

Guidance
Do not accept

Accept
Accept ગજર તી પ્રજા / ગજર તીઓ /
ગજર તી લોકો for Gujarati community

Do not accept લ ઈફસ્ટ ઈલ for
lifestyle.

1

ત્તવષય પર
૩

અભ્ય સ કરી રહ્યો / કરી રહી છાં.
૪
૫

Accept તપ સ કરીને સત્ય હકીકત શોધી
ક ઢવ નો પ્રયત્ન for research

સાંશોધન / શોધખોળ / શોધ / તપ સ /
1

Accept ન દુરસ્ત / બગડેલી તબબયતિ ળ / રુગ્ણ

જે દદીઓને/ બીમ ર લોકો / મ દ
ાં લોકો
પોત ન જીવનમ ાં અયોગ્ય / ખોટી /

Do not accept રીસચણ for search

લોકો / રોગીઓ for patients.
1
Accept પસાંદ કરે લી બ બતો for choices.

અનચચત પસાંદગીઓ કરી હોવ ન ક રર્ે
1
૬

આપની/તમ રી હોસ્સ્પટલમ ાં તેમને દ ખલ

૭

હ ાં જાર્વ મ ગ ાં / જાર્વ ઈચ્છાં છાં / મને

Accept ઈસ્સ્પત લ / રગ્ર્ લય / ચચર્કત્સ લય for
hospital

કરવ મ ાં આવ્ય હોય તેવ લોકો ત્તવશે

Do not accept આરોગ્ય કેંદ્ર / દિ ખ ન ાંુ

1

જાર્વ ની ઈચ્છ છે / મ રે મ ર્હતી
જોઈએ છે .
૮

હ ાં ત્ય ન
ાં તબીબી ત્તનષર્ ત
ાં ોને/ ડોક્ટરો /
તબીબોને પર્ મળવ મ ગ ાં / ઈચ્છાં છાં. /

1

Accept દવ ની બ બતમ ાં ત્તનષર્ ત
ાં કમણચ રીઓ /
ઉપચ રશ સ્ત્ર / નસણ વૈદકશ સ્ત્રન ત્તનષર્ ત
ાં લોકો/
પર્રચ રક /પર્રચ ર્રક ઓ / હોસ્સ્પટલન કમણચ રીઓ
11

for hospital
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Marks
[10]

૯

મળવ ની મ રી ઈચ્છ છે .
હ ાં ત્ય ાં આવત મર્હને આવવ ન ાં ત્તવચ રાં છાં

Guidance
Accept

for medical staff.
1

Accept આગલ મર્હને for Next Month

/ નક્કી કરાં છાં / આવવ ની યોજન બન વ ાં
૧0

June 2018
Do not accept
Do not accept the name of month
after the exam e.g. July for next
month.

છાં.
જો આપ મને આ મ ર્હતી ત ત્ક ચલક/ જેમ

1
Do not accept હમર્ ાં જ for urgently.

બને તેમ જલદી / તત્ક ળ / ત કીદે /
ત બડતોબ/ સત્વરે મોકલી આપશો તો હ ાં
આપની / આપનો આભ રી થઈશ / તો
આપનો ઘર્ો આભ ર.

1
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GRID H.1

COMMUNICATION
10 marks AO2

9-10

Most or all of the information successfully conveyed.

7-8

Three quarters of the points conveyed.

5-6

Half of the information successfully conveyed.

3-4

Only a quarter of the points conveyed.

0-2

Very little or no information conveyed.

13
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Task 4
QoL: Read response again and assess for language.


Annotations: you may use the underlining tool (--) to show language errors if you find it makes it easier to apply Grid C.2, but it is not
essential.



Grid C.2: Key words have been highlighted in the Grid. Remember that this grid is also used to assess accuracy at A2. At AS level, one year
beyond GCSE, the only complexity of language that is expected is that required by the task. Identify the band which best matches the
performance. If you identified the band without hesitation you must award the higher of the two marks.

GRID C.2

QUALITY OF LANGUAGE – ACCURACY
10 marks AO3

9-10

Characterised by a high and consistent level of accuracy in use of complex structures, although there may be some errors.

7-8

Language generally accurate. Shows a sound grasp of AS (and/or A2) structures, as appropriate. Generally correct use of complex
structures. Tenses and agreements good, although there may be some inconsistency and errors in more complex areas.

5-6

Shows evidence of fair understanding of grammatical usage. Generally accurate use of simple sentence structures. Some correct
use of complex sentence structures. The performance is likely to be patchy and inconsistent.

3-4

Evidence of gaps in basic grammar. Frequent errors of an elementary kind (endings, verb forms, gender of common nouns, adjectival
agreements) but evidence of correct use of simple sentence structures. Vocabulary and structures may be quite strongly influenced
by the candidate’s first language.

0-2

Little evidence of grammatical awareness. Persistent, serious and elementary errors (endings, verb forms, gender of common
nouns). Frequent first language interference.

14
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Section B: Reading and Writing
Task 5 a: ક મ
Question

Answer
મયાંક

ક

જીય



ગ



સૌમ્ય






ચ
છ

અબ્દુલ



ખ

ઘ

તેજસ






જ



15

Marks
[10]

Guidance
1 mark for each correct answer
This task is scanned in by the
page. The marks are awarded
individually. No annotations are
necessary. If the candidate has put
more than 10 ticks add up the total
number of correct marks and
deduct 1 mark for each tick over
10.
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Task 5b: ક મ
Question

Answer

Marks
[10]
1

૧

અપેક્ષ

૨

બદલ વ

1

૩

ઉિમ વપર શ

1

૪

કૌશલ્ય

1

૫

શ્રિ

1

૬

કમ

1

૭

પ્રત્તતષઠ

1

૮

નોકરી

1

૯

સ્વતાંત્રત

1

૧૦

પર્રશ્રમ

1

Guidance
Gap-fill
The elements are scanned by the page. No annotation is necessary.
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Task 6: કુ ટાંુ બવ ૃક્ષ
Task specific guidance


Each question will be scanned in individually (questions with more than one element will appear twice/three times as appropriate). The entire
page will then appear on the screen for you to assess the QoL.



Familiarize yourself with the text and have a copy to hand so that you can easily spot instances of lifting from the original. The text will not appear
on the screen.



Go through all the responses and assess every question for comprehension.
a.

Marks are awarded on a point by point basis, according to the mark scheme.

b.

Minimal (additional) irrelevance can be ignored BUT mindless copying (often long chunks) results in no marks for comprehension or QoL

c.

For comprehension / content, remember that you are a “sympathetic native speaker / sympathetic examiner”. If language interferes slightly
but it is clear that the candidate has understood, give the mark for content / comprehension (unless there is ambiguity or it is gibberish).
Limited ability to use language will be reflected in the mark awarded under grid C2. If appropriate, candidates may answer with single words
/ short phrases.



Annotations:



Award 1, 0 or NR without annotation.



Use a tick () to indicate a mark awarded on any question where the answer is more than one mark.



Use a cross (x) when a word in the response invalidates an otherwise acceptable answer.



Even if the answer is lifted verbatim from the text, as long as it is a direct answer, award the comprehension mark but highlight and exclude
from Quality of Language assessment.

17
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Task 6: કુ ટુાંબવ ૃક્ષ
Question

Answer

ક

૧. ભ રતમ ાં અલગ અલગ સ્થ નો પર ત્તશવ નીન પ ૂવણજોની ય દ અપ વત ાં
જદ જદ સ્મરર્ચચહ્નો / ય દગીરીઓ / સાંભ રર્ ાં હત ,ાં

Marks
[20]
1

૨.(ભ રતની આઝ દીની લડ ઈમ ાં / સ્વતાંત્રત સાંગ્ર મમ ાં બચલદ ન

1

તેમની પ સે પર્રવ રન વડવ ઓની કોઈજ ય દો / સ્મ ૃત્તતઓ /સાંસ્મરર્ો ન

1

આપન ર) પ ૂવણજોની કથ ઓ / લોકવ યક ઓ / સમ જમ ાં પ્રચચલત
વ ત ણઓ / જાર્ીતી છે .

ખ

Accept બ પદ દ ઓ / ઘર્ી પેઢીઓ પહેલ ન
ાં વડીલો / ત્તપત ૃઓ
for ancestors.

દરે કે પોત ન કળન / કટાંબન / પર્રવ રન ઈત્તતહ સ ત્તવશે જાર્વ ાં જ

1

Essential to mention કળન / કટાંબન / પર્રવ રન ઈત્તતહ સ
ત્તવશે જાર્વ ાં.

જોઈએ.
તેથી વ્યસ્ક્તને પોત ન પર્રવ રની પરાં પર / પ્રથ / પ્રર્ લી
સ ચવવ મ ાં / જાળવવ મ ાં / જતન કરવ મ ાં મદદ મળે છે .

ઘ

Accept મ ૂત્તતિઓ/પ ૂતળ ઓ
ાં

Accept કરબ ન થયેલ for martyrs.

હત .ાં

ગ

Guidance

પોત ન પર્રવ ર ત્તવશે જે મ ર્હતી હતી તે બધી મ ર્હતી તેમર્ે ત્તશવ નીને

1

આપી.
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F883 Task 6 કુ ટાંુ બવ ૃક્ષ cont...
Accept any Four
ચ

(૧) (ભ રત અને અન્ય દે શોમ ાં વસત પોત ન પર્રવ ર તેમજ જાત્તતન ]

1

મરબ્બીઓ પ સેથી (વ્યસ્ક્તગત મલ ક તો, પત્રો અને ફોન દ્વ ર ) મ ર્હતી

ુ બ્બીઓ
Essential to mention the underlined: િડીલો/ મર
પ સેથી મ રહતી મેળિી

મેળવી.
(૨) (ભ રતીય હ ઈકત્તમશ્નરનો / ર જદૂ તનો / દૂ ત વ સનો સાંપકણ કરી)

1
Essential to mention the underlined: ગ ધ
ાં ીજીન ભ ષણોન

ગધ
ાં ીજીન ભ ષર્ોન રે કોર્ડિંગ્સ મેળવ્ય .ાં

રે કોરડિંગ્સ
1

(૩)પોત ન વડવ ઓન ાં ફોટ ઓ
ાં
મેળવ્ય .ાં
(૪)(પસ્તક લયોમ ાં જઈ) ભ રતની આઝ દીની લડતને લગત ાં જૂન ાં

1

છપઓ
ાં ન ાં અહેવ લો મેળવ્ય .ાં

Essential to mention the underline: ભ રતની આઝ દીની
લડત

(૫) સોત્તશઅલ નેટવકીંગ સ ઇટ પર સાંદેશ ઓ મ ૂકય .ાં
છ

Accept any three
(૧)તેન પરદ દ એ પોતે એક વિધિ સ થે લગ્ન કય ાં હત ાં /વિધિ વિિ હને1
પ્રોત્સ હન આપ્ ાંુ હત ાંુ

1

(૨) ગ મમ ાં છોકરીઓ મ ટે િ ળ / વનિ ળ બાંધ િી / િરૂ

Do not Accept just:

કરી હતી.
1

(૩) [પોત ન ઘરની ઓસરીમ ]ાં રોજ હરરજનોની સ થે બેસીને
ભોજન કરત ાં / જમત .ાં /હરરજનો કે અછૂતોને મ ન આપ્ ાંુ

ત્તવધવ ત્તવવ હ
કન્ય શ ળ

(૪) બ ળકોન લગ્નો/ બ ળ વિિ હ સ િ બાંધ કર વય .ાં
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F883 Task 6 કુ ટુાંબવ ૃક્ષ cont...
જ

અછૂતો/હર્રજનો

(૧/1)નિી પરણેલી િહુ સહુથી પહેલ ાં વિિ નીન દ દીને પગે લ ગિ

1

આિતી.
(૨)ખેતરોમ ાં જે અન જ ઊગે તે સહુથી પહેલ ાં દ દીને આપિ મ ાં આિે /
દ દીન ઘરે મોકલિ મ ાં આિે.

બ ળ લગ્નો

1

Accept નવોઢ / નવવધ ૂ / નવી પરર્ીને આવેલી મર્હલ /નવી લગ્ન

1

કરીને આવેલી સ્ત્રી / જેન હમર્ ાં કે હ લમ ાં જ કે ત જેતરમ ાં જ ત્તવવ હ
થય છે તે મર્હલ for new bride.
Do not Accept just:

(૩)માંરદરમ ાં સહુથી પહેલી પ ૂજા દ દીન હ થે જ થ ય/ કરિ મ ાં આિે.

પગે લ ગે
ઝ

Accept any four.

પહેલો પ ક/અન જની ગર્ી

(૧) દ દીમ મ ટે કુ ટુાંબ વ ૃક્ષ બન વ્ ાંુ / પરરિ રજનોને કુ ટુાંબ વ ૃક્ષની નકલ મોકલ િી.

પહેલી પ ૂજા / માંર્દરમ ાં પ ૂજા

(૨) િ તચીતોન ાંુ / લખ ણોન/ાંુ મ રહતીન ાંુ ભ ષ ત
ાં ર કર િી પસ્ુ તક બન વ્.ાંુ

1

(૩)ભ ષ ત
ાં રની (સ ભ
ાં ળી િક ય તેિી) સીડીઓ બન િી.

1

(૪)ફોટ ઓ (રડજજટલ સ્િરૂપમ )ાં જાળવય ાં / સ ચવય .ાં

1

(૫)રફલ્મ બન િી / ચલબચત્ર બન વ્.ાંુ

1

ુ દfor translation.
Essential to mention ભ ષ ત
ાં ર/ અનિ
Do not just accept : પસ્ુ તક બન વ્ ાંુ / સીડીઓ બન િી

પ ૂિવજો / િડિ ઓનો િ રસો સ ચિીને.
1

ટ

Accept ત્તપત ૃઓની મ ર્હતી એકઠી કરી

Mark should be awarded when the understanding is shown
by the candidate to show the notion of equality between boys
and girls.
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F883 Task 6 cont...


Assessing Quality of Language
a.
b.
c.

GRID C.2

You will get a separate screen which will be the whole page (unannotated). Read all the answers again. You may use the green L marking
tool to highlight good language to assist you in the application of Grid C.2. but it is not essential.
Apply Grid C.2 and enter the mark.
When candidates have left several questions unanswered, click on “fit height” to have an overall view.

If only 1/3 of the questions have been answered, the maximum mark for C2 is the 5/6 band

If only 2/3 of the questions have been answered, the maximum mark for C2 is the 7/8 band

QUALITY OF LANGUAGE - ACCURACY
10 marks AO3

9-10

Characterised by a high and consistent level of accuracy in use of complex structures, although there may be some errors.

7-8

Language generally accurate. Shows a sound grasp of AS and/or A2 structures, as appropriate. Generally correct use of complex
structures. Tenses and agreements good, although there may be some inconsistency and errors in more complex areas.

5-6

Shows evidence of fair understanding of grammatical usage. Generally accurate use of simple sentence structures. Some correct
use of complex sentence structures. The performance is likely to be patchy and inconsistent.

3-4

Evidence of gaps in basic grammar. Frequent errors of an elementary kind (endings, verb forms, gender of common nouns, adjectival
agreements) but evidence of correct use of simple sentence structures. Vocabulary and structures may be quite strongly influenced
by the candidate’s first language.

0-2

Little evidence of grammatical awareness. Persistent, serious and elementary errors (endings, verb forms, gender of common
nouns). Frequent first language interference.
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Task 7: દ ન (Donation)
Task specific guidance
Have a copy of the text to hand and familiarize yourself with it, so that you can easily spot instances of lifting from the original. Only the candidates’
work will appear on the screen. You will have three successive screens 8a, 8b and then 8a + 8b again, but without the annotations in order to assess
QoL.
Task 7a Comprehension. Grid I [10 marks]
a.

Annotations:

 to show that a point from the mark scheme below has been fully and successfully conveyed.



In the body of text, use a green tick



If an element of the point has been omitted, use the caret sign ().



If a point has been omitted, is incorrectly rendered or is rendered in a way that would be incomprehensible, use no annotation.

The annotations will give a global impression to help you apply Grid I accurately and consistently.
b.

Grid I: Looking at the annotations, assess what proportion of the points has been conveyed and apply Grid I. Enter your mark.

c.

Copying / lifting: If chunks of the text are simply copied, award marks for comprehension but there is a limit of 3-4 marks for (a) if the entire
answer is lifted (see Grid I). Verbatim copying of the stimulus text results in no marks. Use the highlighting tool to show lifted language. Only
phrases of 5 words or more should be counted as lifted language.
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Task 7 (a) cont... દ ન
Indicative content

Marks

Guidance

[10]

Content

Levels of Response
Grid I
COMPREHENSION OF TEXT

૧

સમીરની મ ત મ ને છે કે લોહીન ાંુ કે પોત ન
િરીરન અંગન ાંુ દ ન કરીને / બીજા લોકોને

1

આપીને તેમનો જીિ બચ િિો એ સહુથી મોટુાં

૨

સમયસર મળે તો તેન ાંુ જીિન બચી જાય.

Accept પવિત્ર / પ િન/ ધમવભ િન િ ળાં /
ુ / માંગળ / સત્કમવ for holy
પરમ થવન ાંુ / શભ
deed.
Accept પ્ર ણ / જાન / મરત ાં બચ િિો for
saving life

પણ્ુ યન ાંુ ક મ છે .
દદીને યોગ્ય પ્રક રન ાંુ લોહી કે િરીરન ાંુ અંગ જો

Accept િરીરનો ભ ગ for organ

1

Accept બીમ ર / રોગી / ન દુરસ્ત આરોગ્ય કે
ન દુરસ્ત તબબયતિ ળ લોકો / મ દ
ાં ી વયક્તત

9-10
Consistently relevant information.
Includes nearly all the points from
the original passage. Shows a very
clear understanding of the text
7-8
Relevant information showing
understanding of up to two thirds
of the points from the original
passage. There may be one or
two instances of lifting from the
original passage.

for patient
5-6
Some relevant information
showing understanding of up to
half of the points. There may be
instances of lifting from the
original passage.

ુ િે
પરરિ રજનોને ર હત થ ય છે / વનર ત
ાં અનભ
૩

૪

છે તેમજ દ ન કરન રને ઘણ આિીિ વ દો /

1

ુ વિષ મળે છે .
આવિષ / શભ
કોઈપણ વયક્તતને પોત ને કે તેન કુ ટુાંબીજનોને કે
તેન કોઈ દોસ્તને લોહી અથિ અંગદ નની

3-4
Little relevant information.
Includes up to a third of the points,
showing understanding of some of
the points. Over-reliance on
phrases lifted from the original
passage.

1

જરૂર ભવિષ્યમ ાં પડી િકે છે .

એવિયન સમ જમ ાં અિયિોન ાંુ દ ન કરિ િ ળ
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ઓછ હોિ થી જરૂરરય તમાંદ એવિયન લોકો

Mark Scheme
Marks
[10]
1

૭

જદ જદ લોકો પર ઇંજેક્શનની એક જ સોયનો

૮

િરીરમ થ
ાં ી એક અંગ ઓછાં થત ાં કઈંક ખ ૂટતુાં હોય /

1

દ ન ન કર ય.
1

ઉપયોગ કરવ મ ાં આવે તો રોગ થઈ શકે છે .

1

અધ ૂરાં ુ હોય એમ લ ગે અને ભવિષ્યમ ાં તેમને
તકલીફ પડે.

૯

પોત ની જાતે પોત ની તબબયત બગ ડત લોકો

1

ુ ૂવત નહીં.
મ ટે કોઈ સહ નભ

૧૦

ઘણ લોકો પોત ન ાંુ લોહી કે પોત ન અિયિો

Levels of Response
0-2.
No relevant information or
supplies one or two relevant
points from the original passage.

જીિી િકત નથી.
લોહી બન િત ાં િરીરને િ ર લ ગે છે , એટલે તેન ાંુ

Guidance
Content

સ રિ ર ન મળી િકિ ને ક રણે લ બ
ાં ુ જીિન

૬

June 2018

1

િેચત હોય છે . / લોહી કે િરીરન અંગો લોકો
પ સેથી ખરીદી પણ િક ય છે .
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Task 7(b) Response Grid J [20 marks]
Question

Answer

Marks
[20]

No Indicative Content – personal
response

Guidance
Content
Grid J: Looking at the annotations, assess
the quality of the response to the text and
apply Grid J. NB: “imagination” and “insight”
are interpreted conservatively. The number of
ticks you have awarded will indicate a mark
band. You must then use your professional
judgement to fine tune your marking. You
may look at the quality of the candidate's
points and go down a mark or two if they
seem rather pedestrian or repetitive. Similarly
an attempt at originality or humour could gain
an extra mark or two. Enter your mark.


Use the green tick () in the body of
the text to show each opinion / personal
response and a green tick (+) in
body of text to show a development /
extension of the opinion. NB: one
opinion may have several extensions.

Levels of Response

GRID J
RESPONSE TO TEXT
16-20
Responds with well developed points of
view which show insight, originality and
imagination.

12-15
Expresses points of view which are
consistently developed and respond to
the requirements of the task. Shows
some originality and/or imagination

8-11
Expresses points of view which respond
to the requirements of the task. Some of
these may be developed and there may
be some originality and/or imagination.

4-7
Manages the beginning of a response to
the requirements of the task. May have
difficulty in expressing and/or developing
points.

0-3
Very short. May not go beyond points of
view already expressed in the original
text.
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Task 8(a) + 8(b) – Language (QoL) – Grids C.2 and F.2: [20 marks]
Question

Answer

Marks

Task 8a+b

Assess for Quality of Language using Grids
C2 and F2
Appendix 1

[20]

Guidance
a. Read the whole response again and assess for Range (Grid F2) first – i.e.
vocabulary and structures. Then assess for Accuracy (Grid C2). Key words
have been highlighted in the grids below. Ignore final sentence of 3-4 band in
Grid C2, because vocabulary and structures have already been assessed
under Grid F2. If you wish, you may use the underlining tool (--) to show
language errors if you find it makes it easier to apply Grid C.2, but it is not
essential. Enter your mark.
b. Ignore language lifted from the text when assessing language (See Task 8a
above). Lifted language is not credited for QoL – only content points and/or
personal response.
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APPENDIX 1

GRID C.2

9-10

7-8

5-6

3-4

0-2

QUALITY OF LANGUAGE - ACCURACY
10 marks AO3

GRID F.2

Characterised by a high and consistent level of
accuracy in use of complex structures, although there
may be some errors.
Language generally accurate. Shows a sound grasp
of AS (and/or A2) structures, as appropriate. Generally
correct use of complex structures. Tenses and
agreements good, although there may be some
inconsistency and errors in more complex areas.
Shows evidence of fair understanding of grammatical
usage. Generally accurate use of simple sentence
structures. Some correct use of complex sentence
structures. The performance is likely to be patchy and
inconsistent.
Evidence of gaps in basic grammar. Frequent errors of
an elementary kind (endings, verb forms, gender of
common nouns, adjectival agreements) but evidence of
correct use of simple sentence structures.
(Vocabulary and structures may be quite strongly
influenced by the candidate’s first language).
Little evidence of grammatical awareness. Persistent,
serious and elementary errors (endings, verb forms,
gender of common nouns). Frequent first language
interference.
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QUALITY OF LANGUAGE (RANGE)
10 marks AO3

9-10

Effective and confident use of a wide range of vocabulary
and idiom with a variety of complex sentence structures.

7-8

Effective use of a range of vocabulary and structures
appropriate to the task, with little repetition. A positive
attempt to introduce variety and to use a range of
complex sentence structures (though not always able to
maintain correct usage).

5-6

Attempts to extend the range of vocabulary, though still
rather repetitive. Attempts to use more complex language
with some success in producing a range of syntax and
sentence structures appropriate to the task.

3-4

Use of a restricted range of vocabulary and structures.
Frequent repetition of the same words and phrases. Some
attempt (not necessarily successful) at the use of more
complex sentence structures.

0-2

Only simple sentence patterns. Very limited vocabulary.
Very limited range of structures.
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APPENDIX 2
Transcripts of Listening Texts

સિ લ ૧: શ્રિણ

કેવિનની જીત
ુ ]
[૧૨ ગણ

કેવિન પોત ની િ ળ મ ાં એક તેજસ્િી વિદ્ય થી તરીકે બહુ જ પ્રખ્ય ત હતો. વિક્ષણની સ થે ઇતર પ્રવ ૃવિઓ જેિી કે
ખેલકદ
ૂ ની અનેક સ્પધ વ ઓમ ાં તે ભ ગ લેતો અને ઘણ ઇન મો પણ જીત્યો હતો. આમ છત ાં તેણે િકત ૃત્િ સ્પધ વ ઓમ ાં
ક્ય રે ય ભ ગ લીધો ન હતો ક રણકે તેને જાહેરમ ાં બોલત ગભર ટ થતો. કેવિન પોત ની આ ઊણપ દૂ ર કરી એક સ રો
િતત બનિ મ ગતો હતો, પણ તેને હાંમેિ ાં એમ લ ગત ાંુ કે બધ તેની મજાક ઉડ િિે. એક િખત તેણે આિી જ એક
સ્પધ વ મ ાં ભ ગ પણ લીધો હતો, પણ સ મે બેઠેલ લોકોને જોઈને તેન તો હોિ ઊડી ગય હત . મ ડ
ાં મ ડ
ાં બોલિ ન ાંુ પ ૂરાં ુ
કરી તે માંચ પરથી ભ ગ્યો હતો. અંતે કેવિને પોત ન ડર પર વિજય મેળિિ ન ાંુ નક્કી ક્ાં ુ અને સીધો પહોંચ્યો પોત ન
િગવ વિક્ષક પ સે. વિક્ષકે તેને િીખવ્ ાંુ કે અક્ષરો અને સ્િરો પર કેિી રીતે ભ ર મ ૂકિો. તેમજ જય ાં જરૂર હોય ત્ય ાં
ુ ય વ . તેમણે કેવિનને મહ ન િતત ઓન ભ ષણોની સીડીઓ પણ આપી. કેવિને પણ વિવિધ
કેવિનન ઉચ્ચ રો પણ સધ
ુ ી દપવણની સ મે ઊભ રહી
વિષયોન પસ્ુ તકો િ ચ
ાં ી તેની નોંધ બન િી અને પછી તે નોંધને જોય િગર કલ કો સધ
બોલિ નો અભ્ય સ કયો. આખરે તેણે પોત ન મનમ ાં રહેલ માંચન ભય પર જીત મેળિી અને અસરક રક િતતવયો
મ ટે તે અનેક ઇન મો પણ જીત્યો.
સિ લ ૨: શ્રિણ

રમકડ ાં
ુ ]
[૧૩ ગણ

બ ળકોન સહુથી પહેલ ાં સોબતી હોય છે તેમન ાં રમકડ .ાં તેમન દ્વ ર બ ળકો પોત ની લ ગણીઓ વયતત કરે છે .
ુ ી આપે છે . દૃષ્ષ્ટ, સ્પિવ તેમજ શ્રિણ દ્વ ર
વિવિધ રાં ગો, કદ, આક રો તથ સ્િરોિ ળ ાં રમકડ ાં તેમને ખિ
ુ બની પ્રગવતમ ાં અગત્યન હોય છે .
આજુબ જુની દુવનય ની ઓળખ કર િત ાં આિ રમકડ ાં બ ળકોની ઉંમર મજ
ુ બ લ કડ ,ાં ધ ત,ુ મ ટી, કપડ ાં અને પલ ષ્સ્ટક િગે રેથી બનેલ ાં પ રાં પરરક
બ ળ મનોબચરકત્સકોન અબભપ્ર ય મજ
તથ આધવુ નક રમકડ ાં બ ળકોની જજજ્ઞ સ તથ કલ્પન િક્તતને પોષે છે . તેમની ભ ષ વિકસે છે . તેમજ પ્રશ્નોનો
ઉકેલ િોધિ ની તેઓની ક્ષમત જણ ઈ આિે છે . તે ઉપર ત
ાં અન્યો સ થે રમકડ ન
ાં ી આપ-લે કરતી િખતે
ુ ૂવત, કરૂણ , મૈત્રી તેમજ
બ ળકો િીખે છે કે બધ ન
ાં ી સ થે હળી મળીને કેિી રીતે રમવ ાંુ તથ રહેવ.ાંુ તેઓ સહ નભ
ુ ો પણ કેળિે જે તેમને પખ્
ુ ત િયમ ાં ઘણ ઉપયોગી બની િકે છે . તેમ ાં પણ નરમ રમકડ ાં
બહ દુરી જેિ ગણ
અબ લવ ૃદ્ધ સહુને આકષવત ાં રહે છે . જન્મરદનની ભેટ હોય કે પછી કોઈનો આભ ર મ નિો હોય, લ ગણીઓ વયતત
ુ યમ રમકડ ઓ
કરિી હોય કે મ ફી મ ગિી હોય, મલ
ાં
જાણે દરે ક પળોને ય દગ ર બન િી દે છે . આમ છત ાં
ુ બ રમકડ ાં આપિ મ ાં
બદલ ત સમયની સ થે રમકડ ઓ
ાં
પણ બદલ ય છે . મોટ ભ ગે બ ળકોને તેમન ાં બલિંગ મજ
ુ કે પત્ર
ુ ીન ભેદભ િ િગર પોત ન બ ળકોને એિ જ રમકડ ાં
આિત ાં હોય છે . તેમ છત ાં સમજુ મ ત -વપત પત્ર
આપે છે જે તેમન બ ળકોનો સિ ાં ગી વિક સ કરે .
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ુ છાં ક રણકે મેં આજે ઇન્ટરનેટ પર ્િ
ુ નો મ ટે મ રો એક નિો બ્લોગ િરૂ
નેહ : વપત જી આજે હુાં બહુજ ખિ
કયો છે .
વપત જી: આ તો ઉિમ વિચ ર છે પણ એ તો કહે કે તને િળી આિો વિચ ર ક્ય થ
ાં ી આવયો ?
નેહ : મેં જો્ ાંુ છે કે મ ર વિદ્ય લયમ ાં ઘણ વિદ્ય થીઓ પોત ન પ્રશ્નોન ઉકેલ મ ટે હાંમેિ ાં ઇન્ટરનેટ તરફ િળે છે
તેમજ િગર વિચ યે આંધળાં અનકુ રણ કરિ થી અંતે તો તેમને જ ભોગિવ ાંુ પડે. આથી મેં ઇન્ટરનેટ પર એિો
ુ નોને તેમની સમસ્ય ઓનો ઉકેલ મળી િકે.
બ્લોગ લખિ ન ાંુ નક્કી ક્ાં ુ જેમ ાં લખ ણો રસપ્રદ હોય અને ્િ
તેમજ જય ાં તેમને કાં ઈક નવ ાંુ જાણિ મળે તથ તેઓ સરુ બક્ષત રીતે પોત ન વિચ રોન ાંુ આદ નપ્રદ ન પણ કરી
િકે. એક િ ત તો ખ સ કહેિી પડે કે મ ર વિક્ષકે આ બ્લોગ િરૂ કરિ મ ટે મને ઘણ ાંુ પ્રોત્સ હન અને મ ગવ દિવન
આપ્ ાંુ હત.ાંુ
વપત જી: એ બર બર, પણ એ તો કહે કે ત ાંુ ક્ય વિષયો પર લખીિ?
ુ નોન સળગત પ્રશ્નોની ચચ વ કરિ ઉપર ત
નેહ : હુાં નિ ત જગીભય વ લેખો લખીિ અને ્િ
ાં આપણ સમ જને
ુ ઓ સ મે પણ હુાં લ લબિી ધરીિ. તેમજ ઘણ ાંુ સાંિોધન
અજગરની જેમ ભરડો લઈ રહેલ ાં વયસનો તેમજ ગન
કરીને તથ વનષ્ણ ત
ાં ો સ થે િ તચીત કરીને પછી જ હુાં તો બધ લેખો મ ર બ્લોગ પર મ ૂકીિ.
ુ નો મ ર લખ ણો િ ચ
્િ
ાં િે અને પોત ન સિ લોન જિ બ મેળિી િકિે. તેઓ પોત ન અબભપ્ર યો પણ જણ િી
િકિે. તેઓને નિી િ તો જાણિ મળિે અને અલગ અલગ વિષયો વિિે સાંિોધન કરિ થી મ રાં ુ જ્ઞ ન પણ િધિે
ુ રિે. તે ઉપર ત
તથ મ રી લેખન િક્તત સધ
ાં હુાં સમ ન વિચ રોિ ળ નિ વમત્રો પણ બન િી િકીિ.
વપત જી: નેહ તેં ત રો પહેલો લેખ ત ર બ્લોગ પર મ ૂકી દીધો ?
નેહ : હ . આજે સિ રે જ મ ૂક્યો. મ રી િ ળ મ ાં તો બધ એ વિક્ષણ વિિેન મ ર પહેલ લેખને િધ િી લીધો છે અને
આતરુ ત પ ૂિવક મ ર હિે પછીન લેખની ર હ જોઈ રહ્ય છે .
ુ ન લોકોને સ ચી મ રહતી આપિ થી તેમને જરૂર મદદ મળિે. અમ ર
વપત જી: નેહ મને ખ તરી છે કે આ પ્રક રે ્િ
સમયમ ાં પણ વિદ્ય થીઓને ઘણી સમસ્ય ઓ સત િતી પણ િરવમિંદગી કે સાંકોચને ક રણે તેઓ ઉકેલો ન િોધી િકત .
આથી હુાં પણ મ ર કોલેજક ળમ ાં આિ વિદ્ય થીઓને મદદ કરતો. હુાં અને મ ર વમત્રો આિ વિદ્ય થીઓની સ થે ગપુ ત
ુ ક તો કરત અને તેમની ઓળખ છપ િી મ ર કોલેજન સ મવયક મ ટે હક ર ત્મક લેખો લખતો.
વયક્તતગત મલ
તે િખતે અમ ર વિક્ષકોએ પણ અમને સ થ આપયો હતો.
ુ નોન પ્રશ્નો મોટ ભ ગે તેન તે જ રહ્ય છે . ્િ
ુ નોમ ાં અપ ર િક્તતઓ હોય છે ,
હિે સમય બદલ ઈ ગયો છે પણ ્િ
પણ તે િક્તતઓ િેડફ ઈ ન જાય અને તેને ખરી રદિ મ ાં િ ળી િક ય તેની ખ તરી કરિ મ ટે સ ચી દોરિણી અત્યાંત
અગત્યની છે .
જો નેહ ઇન્ટરનેટ એક અત્યાંત પ્રભ િિ ળી મ ધ્યમ છે એટલે ત ર વિચ રો જગતભરમ ાં દ િ નળની જેમ ફેલ િે.
આથી ત ર લખ ણો હાંમેિ ાં પ્રેરણ દ યી અને પથદિવક હોય એ િ તની ખ તરી કરિ ની ત રી ફરજ છે .
નેહ : વપત જી હુાં આપને વનર િ નહીં કરાં ુ .
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