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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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ஏதாவது ஒரு கட்டுரை மட்டும் எழுதவும்.  கட்டுரைகள் மூன்ாவது பகுதியில் நீ 
படிதத ஏதாவது இரண்டு புஸதகஙகளில் உள்்ள ஒற்றுமை வவற்றுமைகமள 
ஒபபி ட்டு எழுத வவண்டும்.  மூன்ாவது பகுதியில் உள்்ள இைண்டு புஸதகஙகர்ள 
ஆதாைமாக ரவத து எழுதாவிட்ால் மதிப்பண்க ள் அதிகம் கிரைககா து.

நா்கம்

1. நரகச்சுரவ நாைகஙகள் மகக்ளின பலஹனீதரதப பிைதிபலிககி்து.  
ஆனால்வசாக நாைகஙகள் மககளுககு உறுதிரயக ்காடுககி்து.  நீ படிதத 
இைண்டு நாைகஙக்ளிலிருந்து இந்த வரிகர்ள நீ ஒததுக ்காள்கி்ாயா 
இல்ரலயா எனபரதத ்தாகுதது எழுதவும்.

2. எழுததா்ளரகள் தஙகள் நாைகஙகள் விறு விறுபபாக இருபபதற்கு முைண்பாைான 
கருததுகர்ளயும் கடுரமயான வாரதரதகர்ளயும் பயனபடுததுகின்னர,  
நீ படிதத இைண்டு புததகஙக்ளில் இரத ஒபபிட்டும் வவறு படுததிப பாரததும்.  
ஒரு கட்டுரை எழுதவும்.

3. எழுததா்ளரகள் தஙகளுரைய நாைகஙகர்ள, மற்்வரகள் விருபபததுைன படிகக 
வவண்டும் எனபதற்காக மற்் கரதகர்ளயும் வசரதது எழுதுகின்னர.   
நீ படிதத இைண்டு நாைகஙக்ளில் இரத எபபடிப பயனபடுததி இருககின்னர 
எனபரதத ்தாகுதது எழுதவும்.

கவிமத

4. இைண்டு எழுததா்ளரகள் தஙகளுரைய கவிரதக்ளில்.  உலகதரத ஒரு 
முககியமான பாரரவயில் பாரதது எழுதி இருககி்ாரகள்.  அவரகள் எந்த 
முர்ரயப பாவிதது எழுதியிருககி்ாரகள் எனபரதத ்தாகுதது எழுதவும்.

5. நீ படிதத இைண்டு கவிரதக்ளில் ஆசிரியரகள் எவவாறு படிபபவரக்ளின 
உணற்சிகர்ளத தூண்டுகி் மாதிரி வாரதரதகர்ளப பயனபடுததி எழுதி 
இருககி்ாரகள் எனபரதத ்தாகுதது எழுதவும்.

6. நீ படிதத இைண்டு கவிரதக்ளில் எழுததா்ளரகள் எவவாறு தஙகள் ்சாந்த 
அநுபவஙகர்ளயும் ்பாதுவான எண்ணஙகர்ளயும் வசரதது, எபபடி எழுதி 
இருககி்ாரகள் எனபரதத ்தாகுதது எழுதவும்.
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உமர நம் யில் கற்்பமைக் கமத

7. சில கரதகர்ளப படிககும் வபாவத ஏவதா ஒரு சூழச்சி நைககப வபாகி்து எனறு 
்தரிய வரும்.  சில சமயஙக்ளில் திடீ்ைனறு கரதக்ளில் சூழச்சி வரும்.   
நீ படிதத இைண்டு கரதக்ளில் இரத எபபடி எழுதி இருககி்ாரகள் எனறும் 
அதன விர்ளவுகள் எனன எனபரதயும் ்தாகுதது எழுதவும்.

8. சில ஆசிரியரகள் கரதயின முககியக கருதரத வஞசப புகழச்சி ்சய்து எழுதி 
இருககி்ாரகள்.  நீ படிதத இைண்டு புததகஙக்ளில் இரத எபபடி பயனபடுததி 
இருககி்ாரகள் எனபரதத ்தாகுதது எழுதவும்.

9. சில எழுததா்ளரகள் தஙகள் கரதக்ளில் ஒரு ஒ்ளி வருவதற்காக உண்ரமயான 
தகவல்கர்ளயும் வசரதது எழுதுவாரகள்.  நீ படிதத இைண்டு புததகஙக்ளில் 
இரத எபபடிப பயனபடுததி எழுதி இருககி்ாரகள் எனறும் அதனுரைய முடிவு 
எபபடி இருககி்து எனறும் எழுதவும்.

உமர நம் யில் கற்்பமையில்்ாத கமத

10. எழுததா்ளரகள் மகக்ளின வாழகரக முர்கர்ள பைஙகளுைன வி்ளககிக 
கரதகள் எழுதுகின்னர.  நீ படிதத இைண்டு புததகஙக்ளில் ஆசிரியரகள் 
இரதப பற்்ி எபபடி எழுதி இருககி்ாரகள் எனபரை ஒபபிட்டுப பாரதது 
எழுதவும்.

11. நீ படிதத இைண்டு புததகஙக்ளில் எவவ்ளவு உண்ரமகள் இருககின்ன 
எனபரதத ்தாகுதது எழுதவும்.

12. நீ படிதத இைண்டு புததகஙக்ளில் ஆசிரியரகள் எவவாறு கரதக்ளில், எபபடி 
அரையா்ளஙகர்ளப வபாட்டு மகக்ளின ஆரவதரத அதிகபபடுததுகின்னர 
எனபரதத ்தாகுதது எழுதவும்.
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