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General Marking Guidance


All candidates must receive the same treatment. Examiners must
mark the first candidate in exactly the same way as they mark the
last.



Mark schemes should be applied positively. Candidates must be
rewarded for what they have shown they can do rather than penalised
for omissions.



Examiners should mark according to the mark scheme not according to
their perception of where the grade boundaries may lie.



There is no ceiling on achievement. All marks on the mark scheme
should be used appropriately.



All the marks on the mark scheme are designed to be awarded.
Examiners should always award full marks if deserved, i.e. if the
answer matches the mark scheme. Examiners should also be prepared
to award zero marks if the candidate’s response is not worthy of credit
according to the mark scheme.



Where some judgement is required, mark schemes will provide the
principles by which marks will be awarded and exemplification may be
limited.



When examiners are in doubt regarding the application of the mark
scheme to a candidate’s response, the team leader must be consulted.



Crossed out work should be marked UNLESS the candidate has replaced
it with an alternative response.
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Reject
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Reject
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Correct Answer

Reject

Mark

MARKER for Question 3:
Please note that if any candidate has not written a response in English letters in the
given blank box/boxes, please do not mark the script. Escalate it for the attention of PE.

3(I)
3(ii)
3(iii)
3(iv)

Question
Number 4

4(a)

A
H
D
E

1
1
1
1

Correct Answer

Reject

Pakistan’s participation in
world sports.

Mark

پاکستان کی شرکت
1

عالمی کھیلوں میں پاکستان کی
شرکت
4(b)

Lack of facilities for high
class players / no system
to train them properly.

کھالڑیوں

عالمی سطح پر
کے لیے

2

عالمی سطح کے کھالڑیوں کے
لیے
4(c)

Pakistan has performed
well in cricket and
snooker.

پاکستان کی ٹیم نے
1

پاکستان کی ٹیموں نے
4(d)

It is first time that
Pakistan Hockey team is
unable to participate in
the world competitions.

عالمی مقابلے میں شرکت نہیں
کرسکتی
1

عالمی مقابلے میں شرکت نہیں
کرسکی
4(e)

The government should
ask bids from the sports’
organisations responsible
and provide money for
the entire programme.
Check/monitor that the
money is spent
appropriately or not.

رقم کی نگرانی
کرے

2

اداروں کی ضرورت کے مطابق
 نگرانی کرے کہ/ رقم مہیا کرے
رقم صحیح استعمال ہورہی ہے یا
نہیں
4(f)

By receiving world class
training our sports
players / men & women /
people can bring fame to
our country.

1

 ملک کا/ عالمی معیار کی تربیت
نام روشن

Question
Number 5

Correct Answer

Reject

Mark

5(i)
5(ii)
5(iii)
5(iv)
5(v)

Question
Number 6

6(a)
6(b)
6(c)

6(d)

6(e)

Question
Number
7

7(a)

C
D
A
D
B

1
1
1
1
1

Correct Answer

Reject

A £100 fine can be
imposed for dropping
litter in public places
Must ensure to keep their
shop fronts very clean
The government has
levied a charge for
each plastic /
shopping bag.
Most public places
including rivers and
oceans littered /
polluted with plastic
shopping bags causing
harm for sea
life/animals.

£100 fine

Mark

1
1
1

1
trouble
loss
danger
problem

A positive change in the
attitude of public to use
bins placed at public
places.
(Rubbish in the bins)

Correct Answer

1

Reject

Mar
k

( بچوں کو مزدوری کیوں کرنی پڑتی ہے؟a)
 غریب اور بے سہارا ہوتے ہیں،کیونکہ مزدور بچے مجبور
انکی دیکھ بھال کرنے واال کوئی نہیں ہوتا یا ان کے والدین کے/
پاس انکی مناسب پرورش کے لیے مالی وسائل نہیں ہوتے۔ اس لئے

1

انہیں محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالنا پڑتا ہے اور اپنے خاندان
کی بھی مالی مدد کرنی پڑتی ہے۔
Because street children are helpless, poor and at
their own or do not have someone to look after them
/ or their parents do not have enough financial
resources to bring them up properly. Therefore,
they have to work hard to feed themselves and to
help their family financially as well.

مزدوری کرنے والے بچے کیسی زندگی گزارتے
)(bہیں؟
1

)7(b

ایسے بچوں کو نہایت خطرناک ماحول میں عوامی جگہوں ،گلی
کوچوں ،بازاروں اور پلوں کے نیچے رہنا پڑتا ہے جو ان کی
حفاظت کے لیے نہایت ہی غیر مناسب ہوتے ہیں۔ یہ بچے تعلیم اور
صحت کی سہولیات سے محروم رہتے ہیں۔
(یہ بچے غربت کی وجہ سے محنت اور مشقت
کی زندگی گزارتے ہیں)
They live rough, work and sleep in the environment
anti social for their protection. They remain deprived
of the facilities for education and health care.

بے سہارا بچوں کے لیے عام طور پر کیا خطرہ
) (cہوتا ہے ؟
1

)7(c

ان میں سے کئی بچے جرائم پیشہ لوگوں کے ہاتھ بھی لگ جاتے ہیں
جو انہیں بھکاری یا چور بنا دیتے ہیں۔
( جرائم پیشہ لوگ انہیں چور یا بھکاری بنادیتے ہیں)
Criminals by picking many of these children train
them to be beggars or thieves.

ایک خیراتی ادارے نے ان بچوں کے لیے کیا خاص
) (dکام کیاہے؟
1

)7(d

ایک خیراتی ادارے نے ایسے بچوں کی ایک فٹ بال ٹیم تیار کرکے
انہیں برازیل میں ہونے والے 'اسٹریٹ چلڈرن  /مزدور بچوں کے
عالمی کپ  ؑ 2014میں شمولیت کے لیے بھیجا۔
One of the charities prepared a football team to send
to Brazil for the Street Children World Cup 2014.

پاکستانی مزدور بچوں کی ٹیم نے برازیل میں (دو
باتیں لکھیے) ) (eکیا کامیابیاں حاصل کیں؟
2

پاکستانی اسٹریٹ چلڈرن کی فٹ بال ٹیم نے پہلے عالمی چیمپین انڈیا کو
اپنے میچ میں صفر کے مقابلے میں  13گول سے شکست دی۔ اسکے
عالوہ اس عالمی کپ میں تیسری پوزیشن حاصل کرکے پاکستان کے
لیے برونز میڈل  /کانسی کا تمغہ جیتا۔ (دو باتیں )
Pakistani Street Children’s team defeated the

)7(e

reigning World Champion India by 13 goals to nil /
they also secured third position in the world cup and
won a bronze medal for Pakistan. (2 points)
7(f)

برازیل سے واپسی پر فاتح ٹیم کو کیسے خوش آمدید کہا
( گیا؟f)
علی
ٰ برازیل سے واپسی پر فاتح ٹیم کو صدرپاکستان اور دیگر ا
سرکاری عہدیداروں نے خوش آمدید کہا اور انہیں ملک کے گیارہ
شہروں کے دورے پر بھیجا۔

1

On their return from Brazil, the President of Pakistan
and many other high officials welcomed the winning
team. Later, they sent them on a countrywide tour
of 11 cities.
7(g)

ان بچوں کا مستقبل کیسے بہتر بنایا جاتاہے؟ (دو باتیں
)( لکھیےg)
ان بے سہارا بچوں کو مثبت کامونمیں مشغول کر دیا جاتا ہے۔۔ فٹ
بال کے کھیل کے عالوہ انہیں فنی تربیت کے ذریعے باعزت
روزگار کمانے کے قابل بنایا جاتاہے۔

2

These deprived children are engaged in constructive
activities. Apart from football, vocational/technical
training is given to them so that they can earn a
respectable living for them.
7(h)

عبارت کے آخر میں ان بچوں کے بارے میں کیا پیغام
( دیا گیا ہے؟h)
اگر پاکستان کے دولت مندلوگ ایسے بےسہارا بچوں کی تعلیم کی ذمہ
داری لے لیں تو یہ بچے بھی اپنے ملک کا نام روشن کرسکیں گے۔

1

If rich people in Pakistan sponsor such deprived
children, they can bring good name to Pakistan

Question
Number 8

Answer

Mark

30 marks awarded using the assessment criteria grids
in Section 2.4 for the written response to a stimulus
exercise:
Content and response (AO2)
Quality of language (AO3)

See assessment grids below:
2.4 Assessment Criteria :
Mark

(AO2)

Content and Response (AO2)

15
15
(30)

0
1–3
4–6
7–9
10–12
13–15
Mark
0
1–3
4–6
7–9
10–12
13–15

No rewardable material.
Task mostly misunderstood and answer barely relevant.
Task not fully grasped or developed; much irrelevance and/or repetition.
Task understood and some points developed satisfactorily; some omission
and/or irrelevance.
Task understood and developed successfully.
Task fully grasped; answer wholly relevant, convincing and well developed.
Quality of Language (AO3)
No rewardable language.
Limited communication; highly inaccurate; language very basic with much
repetition.
Some communication; language often inaccurate; limited variety of lexis and
structures.
Satisfactory communication; basic language generally satisfactory; some
attempt at variety of lexis and structures.
Good/effective communication; good level of accuracy; generally successful use
of a variety of lexis and structures.
Excellent communication; high level of accuracy; language almost always fluent,
varied and appropriate.

Tape Transcript Section A: Listening Summer
2017
Extract 1
باجی! کیا بات ہے آج آپ اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہیں؟
بالل! تم تو جانتے ہی ہو کہ مجھے سیر و تفریح کاکتنا شوق
!ہے
جی ہاں! صرف میں ہی نہیں بلکہ سارے خاندا ن کے لوگ
بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن آج کیا مسئلہ پیش آگیا ہے؟
کیا بتاؤں! پچھلے مہینےمیں نےانٹرنیٹ سےاپنے لیے فرانس
میں چھٹیاں گزارنے کے لیے ایک بہت ہی سستی بکنگ
 لیکن آج ہی خبر آئی کہ وہ پروازمنسوخ ہوگئی،کروائی تھی
ہے۔ کیونکہ یہ ٹورسٹ کمپنی اچانک بند ہوگئی ۔
،اوہو! یہ تو بہت بری خبر ہے! خیر اب کیا ہوسکتا ہے

1اقتباس نمبر
: باللM
: سیماF
:بالل

M

:سیما

F

:  باللM

لیکن اب آپ کو اس بات کا تو خوب اندازہ ہوگیا ہوگا کہ'
مہنگا روئے ایک بار اور سستا روئے بار بار '۔

اقتباس نمبر 2

Extract 2

دنیا میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اب یورپ میں بھی گرمی کافی بڑھ
گئی ہے۔ حال ہی میں اسپین کے شہر قرطبہ میں درجہ حرارت 47
ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جبکہ جنوبی کوریا کے ایک شہر میں
 45ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ عالمی محکمہ موسمیات نے پرتگال اور
جرمنی میں بھی گرمی کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا ہے ۔
فرانس میں بھی درجہ حرارت  40ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ اس
تبدیلی کی وجہ سے دنیا کے بعض حصوں میں موسم خشک ہونے سے
چاول کی فصلیں خراب ہونے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ جبکہ کئی دوسرے
ممالک میں سیالب آنے کا خدشہ بھی زیادہ ہوگیا ہے۔

Extract 3
اقتباس نمبر3
چند سال پہلےمصرکےایک مشہور شہر میں یونیورسٹی کے طلبا نے ماہ
رمضان کے موقع پرشہریوں کے لئے افطاری کے وقت ایک ایسا دستر
خوان سجایا جس کی لمبائی ساڑھے چار کلومیٹر تھی۔ اس دستر خوان پر

دس ہزار افراد کے لیے روزہ افطار کرنے کا انتظام تھا۔ اس طرح انہوں
نے دنیا کےسب سے لمبے دستر خوان کا عالمی ریکارڈ بنا ڈاال۔
کچھ عرصہ پہلے اٹلی کے دارالحکومت میں بھی دو کلومیٹر لمبی کھانے
کی میز سجائی گئی تھی جہاں ہزاروں لوگوں کو کھانا کھالیا گیا تھا۔ یاد
رہے کہ ہر سال رمضان کے مہینے میں حرم شریف میں ہر روز افطاری
کے لیے کئی کلومیٹر لمبے دستر خوان سجائے جاتے ہیں جہاں الکھوں لوگ
روزہ افطار کرتے ہیں ۔

اقتباس
نمبر4

Extract 4

F

جمیلہ :شیراز صاحب! ہمارے پچھلے پروگرام میں آپ سےاچھی
صحت کے لیے چند پھلوں کے فوائد کے متعلق باتیں
ہوئی تھیں۔ آج آپ کا موضوع کیا ہے؟

M

شیراز :آج کا موضوع بہت دلچسپ ہے۔ آج میں آپ سے
عالمی کھیلوں میں پاکستان کی شرکت کے بارے میں بات
کرونگا۔

F

جمیلہ :آپ اس بارے میں کیا بتانا چاہیں گے؟

M

شیراز :پاکستان میں عالمی سطح پر کھالڑیوں کے لیے سہولیات
بے حد کم ہیں۔ میرے خیال میں ہمارے ملک میں بہترین
کھالڑیوں کی کوئی کمی نہیں لیکن ان کی صحیح تربیت
کے لیے کوئی بھی بندوبست نہیں ہے۔

F

جمیلہ :لیکن کرکٹ اور اسنوکر میں تو پاکستان کی ٹیموں نے

کافی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔
M

شیراز :آپ نے ٹھیک کہا ،لیکن ہمارے قومی کھیل ہاکی میں اس
دفعہ ہماری ہاکی ٹیم عالمی مقابلوں میں شرکت کرنے میں
بھی ناکام رہی ہے جو ہمارے لیےبے حد دکھ کی بات
ہے۔

F

جمیلہ :کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس سلسلے میں حکومت کو کیا
کرنا چاہیے؟

M

شیراز :حکومت مختلف کھیلوں کے لیے بنائے گئے اداروں سے
تجاویز لے کر ان کی ضروریات کے حساب سےانہیں
پورے پروگرام کے لیے مناسب رقم مہیا کرے اور پھر
اس بات کی نگرانی کرتی رہے کہ اس رقم کا صحیح
استعمال ہو رہا ہے یا نہیں۔

F

جمیلہ :آپ کے خیال میں کون سےکھیلوں کے لیے حکومت کو
حوصلہ افزائی کرنی چاہیے؟

M

شیراز :کرکٹ کے عالوہ ہاکی ،فٹ بال اورباکسنگ وغیرہ
ایسے کھیل ہیں جن میں ہمارے ملک میں اچھے
کھالڑیوں کی کمی نہیں۔

F

جمیلہ :آپ کا مشورہ بہت مناسب ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ کھیل
کے میدان میں ہم اپنے ملک کےکھالڑیوں کو عالمی
معیار کی تربیت دے کر اپنےملک کا نام دنیا بھر میں
روشن کر سکتے ہیں۔

The End

