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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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ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਦਓ |  ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਭਾਗ- 3 ਦਵੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਦਕਸੇ ਦ ੋਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹਹੀਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਦਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਹੀ ਤੁਲਨਾ ਤੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰੋ |  ਦਜਹੜੇ ਉੱਤਰ ਭਾਗ- 3 ਦਵਚਲਹੀਆਂ ਦੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ 
ਅਧਾਦਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਦੇ ਦਿਆਦਾ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਲਣਗੇ |

ਨਾਟਕ

1. ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ੇ ਦਕਸੇ ਦੋ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਵਧਹੀਆਂ ਦਹੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ, ਦਜਨ੍ਾ ਦਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਟਕਕਾਰ 
ਿੁੱ ਖ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਚਦਰੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂਹ- ਪੱਖਹੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੰੂ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ |  ਅਦਜਹੇ ਵਰਤਾਦਰਆਂ ਦਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ੇ ਹੋਏ ਨਾਟਕਾਂ ਦਵੱਚ 
ਕਹੀ ਸਾਰਦਿਕਤਾ ਹੈ ?

2. ਦਨਰਿ ਤ, ਸੰਗਹੀਤ ਅਤੇ ਗਾਨ ਦਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਟਕ ਦਵੱਚ ਨਾਟਕਹੀਅਤ ਦਲਆਉਣ ਲਈ ਕਹੀਤਹੀ ਜਾਂਦਹੀ ਹੈ |  ਆਪਣੇ ਪੜ੍ੇ ਹੋਏ ਨਾਟਕਾਂ 
ਦਵਚੋਂ ਅਦਜਹੇ ਦੋ ਨਾਟਕਾਂ ਨੰੂ ਚੁਣੋ, ਦਜੰਨ੍ਾ ਦਵਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਭਾਵਾਂ ਦਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ ਦਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ 
ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਵੱਚ ਕਹੀ ਪਰਿਭਾਵ ਦਰਹਾ ਹੈ ?

3. ਨਾਟਕ ਦਕਸੇ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੇਂ ਦਾ “ਦਸਤਾਵੇਜ” ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ |  ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ ਦਕ ਦਕਵੇਂ ਦਕਸੇ ਦੋ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੇਂ ਨੰੂ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਹੈ- 
ਅਤੇ ਦਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਉਹ ਸਿੇਂ ਦਹੀ ਬੰਦਦਸ਼ ਤੋਂ ਿੁਕਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ?

ਕਦਵਤਾ

4. ਆਪਣੇ ਪੜ੍ੇ ਹੋਏ ਦਕਸੇ ਦੋ ਕਵਹੀਆਂ ਦਹੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਵੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦਦਰਿਸ਼ ਪਰਿਸਤੁਤ ਕਰਨ ਦਹੀ ਤਕਨਹੀਕ ਦਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦਹੀ ਤੁਲਨਾ 
ਕਰੋ |

5. ਆਪਣਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਕਸੇ ਦੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਕਵਹੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਦਨੱਜਹੀ ਤਜਰਦਬਆਂ ਅਤੇ ਸਿੂਦਹਕ ਭਾਵਾਂ 
ਦਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰਹੀ ਲਈ ਵਰਤਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਕਨਹੀਕਾਂ ਦਹੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ |

6. ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਦਕਸੇ ਦੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਾਉ ਦਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਹੀ ਸੁਚੇਤ ਚੋਣ ਕਵਹੀ ਨੰੂ ਕਾਦਵ- ਰਚਨਾ ਅਤੇ 
ਪਾਠਕ ਦੇ ਜਜਬਾਤਾਂ ਨੰੂ ਛੂਹਣ ਲਈ ਦਕਵੇਂ ਿੱਦਦ ਕਰਦਹੀ ਹੈ |
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ਵਾਰਤਕ: ਕਲਦਪਤ

7. ਦਕਸੇ ਗਲਪਹੀ ਰਚਨਾ ਦਵੱਚ ਿੁੱ ਖ ਚਦਰੱਤਰ ਦੇ ਦਵਕਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਿਹੱਤਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ |  ਆਪਣਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਕਸੇ ਦੋ 
ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚਦਰਤਰ ਦਚਤਰਣ ਅਤੇ ਸਾਰਦਿਕ ਪਰਿਭਾਵਾਂ ਦਹੀ ਤਕਨਹੀਕ ਦਹੀ ਹੋਈ ਵਰਤੋਂ ਦਹੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ |

8. ਆਪਣਹੀ ਰਚਨਾ ਦਵੱਚ ਪਰਿਿਾਦਣਕਤਾ ਦਲਆਉਣ ਲਈ ਲੇਖਕ ਤੱਿ ਿੂਲਕ ਜਾਣਕਾਰਹੀ ਦਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ |  ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ 
ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਦਕਸੇ ਦੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਦਜਹਹੀ ਦਵਧਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਭਾਵਾਂ ਦਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦਹੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ |

9. ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ੇ ਹੋਏ ਦਕਸੇ ਦੋ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ ਕੇ ਦਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾਂ ਦੇ ਿੁੱ ਖ ਦਵਸ਼ੇ ਨੰੂ ਪਰਿਭਾਵਸ਼ਾਲਹੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਦਵਅੰਗ ਦਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦਕਵੇਂ ਕਹੀਤਹੀ ਹੈ |

ਵਾਰਤਕ: ਅਣ-ਕਲਦਪਤ

10. ਆਪਣਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਕਸੇ ਦੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ ਦਕ ਲੇਖਕ ਆਿ ਦਜੰਦਗਹੀ ਦੇ ਦਦਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਦਚਤਰਾਂ ਨੰੂ 
ਆਪਣਹੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਭਾਵਾਂ ਦਵੱਚ ਦਕਵੇਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ |

11. ਵਾਰਤਕ ਆਿ ਤੋਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰਹੀਿੂਲਕ ਹੁੰ ਦਹੀ ਹੈ |  ਆਪਣਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਕਸੇ ਦੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਕਿਨ 
ਦਹੀ ਸਾਰਦਿਕਤਾ ਦਰਸਾਉ |

12. ਆਪਣਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਕਸੇ ਦੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦਰਸਾਉ ਦਕ ਵਰਤਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਕਨਹੀਕਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਨਿੁਖ 
ਦਵਸ਼ੇ ਨੰੂ ਸਾਰਦਿਕ ਦਕਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦਹੀਆਂ ਹਨ |
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