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Instructions to candidates

	Do not open this examination paper until instructed to do so.
	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.

	You are not permitted to bring copies of the works you have studied into the examination room.
 The maximum mark for this examination paper is [25 marks].

Instructions destinées aux candidats

	N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
	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.

	Vous n’êtes pas autorisé(e) à apporter des exemplaires des œuvres que vous avez étudiées 
dans la salle d’examen.

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

Instrucciones para los alumnos

	No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
	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.

	No está permitido traer copias de las obras estudiadas a la sala de examen.
 La puntuación máxima para esta prueba de examen es [25 puntos].
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कोणत्याही एकाच प्रश्यावर न्बंध लिहया.  तुमचे उततर तुमही अभ्यासिेल्या भयाग ३ मधीि ककमान दोन सयाहहत्कृतींवर 
आधयारिेिे असयावे.  तमुही तुमचे उततर लिहहतया्या त्या सयाहहत्कृतींची परसपरयंाशी तलुना करीत, साम्यभेद दाखवनू देत 
वववेच् करणे अपेक्षित आहे.  ज्या उततरयांमध्े भयाग ३ मधीि ककमया् दो् तरी सयाहहत्कृतींची चचयाचा समयाववष्ट नसेल, 
त्या उततरयां्या अधधक गुण लमळणयार नाहीत.

नाटक

1. “सुखयाततमकया मया्वयाची ममचास्थळे अधोरेखखत करत ेतर शोकयाततमकया मया्वयाचे म्ोबि वयाढवत”े.   
तुमही अभ्यासिेल्या ककमया् दो् ्या्टककयारयांच्या ्या्टकयांच्या संदभयाचात ह्या ववधया्याशी तुमही सहमत आहयात 
ककंवया ्याही ्याची चचयाचा करया. 

2. तुमही अभ्यासिेल्या ककमया् दो् ्या्टककयारयांच्या ्या्टकयांच्या संदभयाचात मुख् पयात्याचया ववकयास आखण त्यात बदि 
घडवू् आणण्यासयाठी ्या्टककयारयां्ी संपूणचा ्या्टकभर वयापरिेल्या तंत्यांतीि सयाम्भेद तपयासया.

3. ्या्टक हया त्या त्या कयाळयाचया “दसतऐवज” असतो.  तुमही अभ्यासिेिे ककमया् दो् ्या्टककयार संबंधधत कयाळयाचे 
दशच्ा  कसे घडवतयात आखण त ेकयाळयाशी कशी फयारकत घेतयात ्यांची तुि्या करया.

काव्य

4. तुमही अभ्यासिेल्या ककमया् दो् कवीं्ी जीव्ववष्क दृतष्टकोण व्कत करण्यासयाठी आपल्या कववतयांत 
वयापरिेल्या तंत्यांची तुि्या करया.

5. वयाचकयांच्या भयाव्यां्या सपशचा करणयारी कववतया लिहहण्यासयाठी शबदयांची कयाळजीपूवचाक केिेिी न्वड कशी उप्ुकत 
ठरत े्याची तुमही अभ्यासिेल्या ककमया् दो् कवींच्या संदभयाचात चचयाचा करया.

6. वै्तकतक अ्ुभव व सवचासयाधयारण कलप्या ्यांची सयांगड घयािण्यासयाठी कवीं्ी वयापरिेल्या तंत्यांची तुमही 
अभ्यासिेल्या ककमया् दो् कवींच्या संदभयाचात तुि्या करया.
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कल्पित गद्य

7. सयाहहत्कृतीमध्े भयाव्यांचया ववकयास कधी अपेषिेप्रमयाणे होतो तर कधी अ्पेक्षितपणे.  तुमही अभ्यासिेल्या 
ककमया् दो् सयाहहत्कृतींच्या क्थया्कयाचया ववकयास कसया झयािया आहे ्याची तुि्या करया व क्थया्कयाचे 
वयाचकयांपुढीि सयादरीकरण व त्याचया पररणयाम ्यांची चचयाचा करया.

8. आपल्या सयाहहत्कृतीतीि वयातयावरण अससि वया्टण्यासयाठी िेखक अ्ेकदया वसतुन्षठ मयाहहती देतो.  तुमही 
अभ्यासिेल्या ककमया् दो् सयाहहत्कृतींच्या संदभयाचात िेखकयां्ी वयापरिेल्या ह्या सयाध्याची व त्याच्या 
पररणयामकयारकतचेी चचयाचा करया.

9. मुख् पयात्यांच्या ववकयासयािया कतलपत सयाहहत्यात महततवयाचे स्थया् असत.े  तुमही अभ्यासिेल्या ककमया् दो् 
सयाहहत्कृतींच्या संदभयाचात पयात्धचत्णयासयाठी वयापरिेिी तंत् ेव त्यांचे ठळक पररणयाम ्यांची तुि्या करया.

वासतवाधाररत गद्य 

10. गंभीर ववष् गंमतीशीर व वयाचकयां्या आवडिे असया करण्यासयाठी िेखकयां्ी वयापरिेल्या वयाड्.  म्ी् तंत्यांची 
तुमही अभ्यािेल्या ककमया् दो् सयाहहत्कृतींच्या संदभयाचात चचयाचा करया.

11. तुमही अभ्यासिेल्या ककमया् दो् िेखकयांच्या सयाहहत्कृतींच्या संदभयाचात दै्ंहद् जीव्यातीि प्रसंग आखण 
प्रनतमया ्यांचया िेखक कसया वयापर करतयात ्याची सयाम्भेदयातमक तुि्या करया.

12. िेखकयािया अपेक्षित असिेल्या वयाचकवगयाचािया िेख्याचया ववष् अ्ुरूप वहयावया ्यासयाठी िेखकयां्ी वयापरिेल्या 
तंत्यांची तुमही अभ्यासिेल्या ककमया् दो् सयाहहत्कृतींच्या संदभयाचात चचयाचा करया.
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