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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.
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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].
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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. நாைக ஆசிரியரகள் சுயநலமனபபானரம உள்்ளவரகர்ளயும் தாைா்ள 
மனபபானரம உள்்ளவரகர்ளயும் தஙகளுரைய நாைகஙக்ளில் பாவிககின்னர. 
நீ படிதத இைண்டு நாைகஙக்ளில் எபபடி பயனபடுததி இருககி்ாரகள் எனபரத 
வி்ளககமாக எழுதவும்.

2. ஒவ்வாரு நாைகததிலும் ஒரு திருபபு முரன வரும் வபாது கரதயின 
வபாகவக மா்ி விடும். நீ படிதத இைண்டு புததகஙக்ளில் இரத எபபடி எழுதி 
இருககி்ாரகள் எனறும் அதனால் ஏறபட்ை விர்ளவுகர்ளயும் எழுதவும்.

3. நீ படிதத இைண்டு நாைகஙக்ளில், நாைக ஆசிரியரகள் எவவாறு 
பணககாைரகளுககும் ஏரைகளுககும் இரையில் உள்்ள வவறுரபடுகர்ளப பற்ி 
எழுதியிருககி்ாரகள் எனறு எழுதவும்.

கவிமத

4. நீ படிதத இைண்டு கவிரதக்ளில், ஆசிரியரகள் எவவாறு பரைய உணறசிகள் 
படிபபவரகளுககு, நிரனவிறகு வருகி் மாதிரி எழுதியிருககி்ாரகள் எனறு 
வி்ளககி எழுதவும்.

5. நீ படிதத இைண்டு கவிரதக்ளில், மகக்ளின மனததில் உணர்சசிகர்ளத 
தூண்டுகி் மாதிரி, ஆசிரியரகள் எவவாறு வப்சசிலும் எழுததிலும் ்சாறகர்ளத 
வதரந்து எடுதது எழுதியிருககி்ார எனபரத வி்ளககி எழுதவும்.

6. சிலர ்சாந்த அநுபவஙக்ளினால் உருவணிகர்ளப பயனபடுததிப வபசுவாரகள். 
நீ படிதத இைண்டு கவிரதக்ளில் இரத எபபடிப பயனபடுததி இருககி்ாரகள் 
எனறு எழுதவும்.
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உமர நம் யில் கற்்பமைக் கமத

7. சில ஆசிரியரகள், கரதகளுககு விறுவிறுபபூட்ை வவறு நிகழ்சசிகர்ளயும் 
வசரதது எழுதுவாரகள். அதனால் கரதயின முடிவிலும் மாற்ஙகள் 
ஏறபைலாம். நீ படிதத இைண்டு கரதக்ளில் எவவாறு எழுதபபட்டுள்்ளது எனறு 
எழுதவும்.

8. நல்ல கதாசிரியரகள் தஙகள் கரதகர்ள்ச சிந்திதது நன்ாக எழுதுவாரகள். 
நீ படிதத இைண்டு கரதக்ளில், ஆசிரியரகள் எவவாறு கரதகர்ள 
எழுதியிருககி்ாரகள் எனறு எழுதவும்.

9. இலககியஙக்ளில் பிையாணஙக்ள ்சயவதறகுப பல காைணஙகள் உண்டு. 
நீ படிதத இைண்டு கரதக்ளில் ஆசிரியரகள் பிையாணஙகர்ள எபபடிப 
பயனபடுததி எழுதி இருககி்ாரகள் எனறுஎனறு எழுதவும்.

உமர நம் யில் கற்்பமையில்்ாத கமத

10. ஆசிரியரகள் மககர்ளத தூண்டுவதறகாக பல விதமான முயறசிகள் எடுதது 
உண்ரமக கரதகர்ளவய எழுதுகி்ாரகள். நீ படிதத கறபர்ள இல்லாத இைண்டு 
கரதக்ளில் எபபடி எழுதியிருககி்ாரகள் எல்று எழுதவும்.

11. சில கறபரன இல்லாத கரதக்ளப படிகக ஆைம்பிககும் வபாவத, அதில் வரும் 
ஒறறுரம வவறறுரமகர்ளயும் கரதயின வபாகரகயும் அ்ிந்து ்காள்்ள 
முடியும். நீ படிதத இைண்டு கறபரன இல்லாத கரதக்ளில் இரதப பற்ி 
எவவாறு கூ்பபட்டுள்்ளது எனறு எழுதவும்.

12. ஒவவ1ரு ஆசிரியரும் விதவிதமான நரையில்கரத எழுதுவாரகள். இரத 
அவரகள் எழுதிய அரமபபில் இருந்து்தரிந்து ்காள்்ளலாம். நீ படிதத இைண்டு 
கரதகர்ள ஒபபிட்டு எழுதவும்.




