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Instructions to candidates

yy Do not open this examination paper until instructed to do so.
yy Answer one essay question only. You must base your answer on at least two of the part 3 works 

you have studied and compare and contrast these works in response to the question.  
Answers which are not based on a discussion of at least two part 3 works will not score  
high marks.
yy You are not permitted to bring copies of the works you have studied into the examination room.
yy The maximum mark for this examination paper is [25 marks].

Instructions destinées aux candidats

yy N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
yy Traitez un seul sujet de composition. En basant votre réponse sur au moins deux des œuvres 

de la troisième partie que vous avez étudiées, vous devez comparer et opposer ces œuvres 
dans le cadre du sujet. Les réponses qui ne sont pas basées sur au moins deux des œuvres  
de la troisième partie n’obtiendront pas une note élevée.
yy Vous n’êtes pas autorisé(e) à apporter des exemplaires des œuvres que vous avez étudiées 

dans la salle d’examen.
yy Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [25 points].

Instrucciones para los alumnos

yy No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
yy Conteste una sola pregunta de redacción. Base su respuesta en al menos dos de las obras 

estudiadas de la parte 3, comparándolas y contrastándolas en relación con la pregunta.  
Las respuestas que no se basen en al menos dos obras de la parte 3 no recibirán una 
puntuación alta.
yy No está permitido traer copias de las obras estudiadas a la sala de examen.
yy La puntuación máxima para esta prueba de examen es [25 puntos].
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ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರಬಂಧರೂಪದಲ್ಲಿ  ಉತ್ತರಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ನ 3ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ  ಕನಿಷ್ಠ 2 
ಕೃತಿಗಳನಾನೆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವು ಒಳಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಉತ್ತರಗಳು ತೌಲನಿಕವಾಗಿ ಮತುತು ವೈದೃಶಾಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. 
3ನೇ ಭಾಗದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಕೃತಿಗಳನುನೆ ಒಳಗೊಳ್ಳದ ಉತ್ತರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನುನೆ ಪಡೆಯಲಾರವು.

ನಾಟಕ

1. ಪಾತ್ರಗಳ ಆಂತರಿಕ ಜೇವನವನುನೆ ಪ್ರಸು್ತತಪಡಿಸುವುದು ಯಾವುದೇ ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾರದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುತ್ತದ. 
ನಿೇವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳನುನೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೂಂಡು ಪಾತ್ರಗಳ ಆಂತರಿಕ 
ಜೇವನವನುನೆ ಚ್ತಿ್ರಸಲು ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನುನೆ ಪರಸ್ಪರ ಹೊೇಲ್ಸುತಾ್ತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ.

2. ಸಾವಾರಚೆಕಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಉದಾರತೆಯಂತಹ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಟಕವನುನೆ ಕಟ್ಟಲು 
ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ನಿೇವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ  ಇಂತಹ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಚಾಲನಾ 
ಶಕ್್ತಗಳನುನೆ ನಾಟಕಕಾರರು ತಮ್ಮ ನಾಟಕದ ವಸು್ತವನುನೆ ರೂಪಿಸಲು ಬಳಸಿಕೂಂಡಿದಾದಾರೆ ಎಂಬುದನುನೆ ಚಚ್ಚೆಸಿ.

3. ಪ್ರತಿಯಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯೂ ಕಲವು ನಿರ್ಚೆಯಕ ತಿರುವುಗಳು ನಾಟಕದ ಚಲನಯನುನೆ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತವೆ. 
ನಿೇವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನ ನಾಟಕಕಾರರು ಯಾವ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ  ಮತು್ತ ಎಂತಹ 
ಪರಿರ್ಮವನುನೆ ಉಂಟುಮಾಡಲು ಇಂತಹ ತಿರುವುಗಳು ಬಳಸಿದಾದಾರೆ ಎಂಬುದನುನೆ ಹೊೇಲ್ಕ ಮಾಡಿ ಚಚ್ಚೆಸಿ.

ಕಾವಯಾ

4. ಶಬದಾಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪದದ ಆಯ್ಕೆಯು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ  ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಧವಾನಿಯನುನೆ ಉಂಟುಮಾಡಲು 
ಕೂಡುಗೆಯನುನೆ ನಿೇಡುತ್ತದ ಎಂಬುದನುನೆ ನಿೇವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಕವಿತೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯ 
ಮೂಲಕ ಹೊೇಲ್ಕ ಮಾಡಿ.

5. ವೆೈಯಕ್್ತಕ ಅನುಭವಗಳನುನೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಲ್ಲಿ  ರೂಪಕಗಳ ಪಾತ್ರವೆೇನು? ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಕವಿಗಳ ಕೃತಿಗಳನುನೆ 
ಚಚ್ಚೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನುನೆ ಸಮರ್ಚೆಸಿ.

6. ಕವನದ ಶೇಷಿಕಯು ಎಷ್ಟರಮಟ್್ಟಗೆ ಮತು್ತ ಹೆೇಗೆ ಯಶಸಿವಾಯಾಗಿ ಕವನದ ನಲಯನುನೆ ಪ್ರತಿಬಂಬಸುತ್ತದ  
ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿೇವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಕವಿಗಳ ಕೃತಿಗಳನುನೆಹೊೇಲ್ಕ ಮಾಡುವುದರ  
ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಿಸಿ.
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ಸೃಜನ ಗದಯಾ

7. ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ  ಪಾತ್ರಗಳು ಸಂಘಷಚೆ ಮತು್ತ ನೈತಿಕ ತೊಳಲಾಟದಲ್ಲಿ  ಸಿಲುಕ್ಕೂಂಡಿರುವುದನುನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ತೊೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದ. ನಿೇವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಲೇಖಕರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ  ಇಂತಹ ಸಂಘಷಚೆಗಳು ಹೆೇಗೆ 
ಪ್ರಸು್ತತಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್್ಟವೆ ಎಂಬುದನುನೆ ಹೊೇಲ್ಕ ಮಾಡಿ.

8. ನಿೇವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ನ ಲೇಖಕರು, ಸಂಕ್ೇರಚೆವಾದ ಅರವಾ  
ನಾಟಕ್ೇಯ ಕ್್ರಯ್ಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳನುನೆ ಉತು್ತಂಗಕಕೆ ತೆಗೆದುಕೂಂಡು ಹೊೇಗಿ ಕೃತಿ ಹೆಚುಚಿ ಪರಿರ್ಮಕಾರಿಯಾಗಲು 
ಬಳಸಿರುವುದನುನೆ ಹೊೇಲ್ಸಿ.

9. ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ  ಪ್ರಯಾರಕಕೆ ಹಲವು ಉದದಾೇಶಗಳಿರುತ್ತವೆ. ನಿೇವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಯಾರವನುನೆ ಹೆೇಗೆ ಬಳಸಿಕೂಳ್ಳಲಾಗಿದ ಎಂಬುದನುನೆ ಹೊೇಲ್ಸಿ.

ಸೃಜನೇತರ ಗದಯಾ

10. ನಿೇವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳನುನೆ ಆಧರಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ಬರಹಗಾರನ ಧವಾನಿಯು 
ನಿದಿಚೆಷ್ಟವಾದ ದೃಷಿ್ಟಕೂೇನದ ಮೂಲಕ ಕೃತಿಯ ವಸು್ತವಿನಲ್ಲಿ  ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತಿ್ತರುವುದನುನೆ ಹೊೇಲ್ಸಿ. 

11. ನಿೇವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಸೃಜನೇತರ ಕೃತಿಗಳನುನೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಯ 
ಶೇಷಿಚೆಕ ಮತು್ತ/ ಅರವಾ ಪಾ್ರರಂಭವು ಒಂದು ಕೃತಿಯನುನೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅರಚೆಮಾಡಿಕೂಳ್ಳಲು ಹೆೇಗೆ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡುತ್ತದ ಎಂಬುದನುನೆ ಪರಸ್ಪರ ಹೊೇಲ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ನ ವೆೈರುಧ್ಯತೆಯನುನೆ ಗುರುತಿಸಿ.

12. ಕಲವು ಲೇಖಕರು ಕಲವಂದು ಪರಿರ್ಮವನುನೆ ಸಾಧಿಸಲು ವಿಭಿನನೆ ಭಾಷಾಪ್ರಯೇಗಗಳನುನೆ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಬಳಸುತಾ್ತರೆ. ನಿೇವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಸೃಜನೇತರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ  ಈ ಹೆೇಳಿಕಯು ಎಷು್ಟ 
ಸಾಧಿತವಾಗಿದ ಎಂಬುದನುನೆ ವಿವರಿಸಿ.
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