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No part of this product may be reproduced in any form or by any electronic or 
mechanical means, including information storage and retrieval systems, without written 
permission from the IB.

Additionally, the license tied with this product prohibits commercial use of any selected 
files or extracts from this product. Use by third parties, including but not limited to 
publishers, private teachers, tutoring or study services, preparatory schools, vendors 
operating curriculum mapping services or teacher resource digital platforms and app 
developers, is not permitted and is subject to the IB’s prior written consent via a license. 
More information on how to request a license can be obtained from 
http://www.ibo.org/contact-the-ib/media-inquiries/for-publishers/guidance-for-third-party-
publishers-and-providers/how-to-apply-for-a-license.

Aucune partie de ce produit ne peut être reproduite sous quelque forme ni par quelque 
moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris des systèmes de stockage et 
de récupération d’informations, sans l’autorisation écrite de l’IB.

De plus, la licence associée à ce produit interdit toute utilisation commerciale de tout 
fichier ou extrait sélectionné dans ce produit. L’utilisation par des tiers, y compris, sans 
toutefois s’y limiter, des éditeurs, des professeurs particuliers, des services de tutorat 
ou d’aide aux études, des établissements de préparation à l’enseignement supérieur, 
des fournisseurs de services de planification des programmes d’études, des 
gestionnaires de plateformes pédagogiques en ligne, et des développeurs 
d’applications, n’est pas autorisée et est soumise au consentement écrit préalable de 
l’IB par l’intermédiaire d’une licence. Pour plus d’informations sur la procédure à suivre 
pour demander une licence, rendez-vous à l’adresse http://www.ibo.org/fr/contact-the-
ib/media-inquiries/for-publishers/guidance-for-third-party-publishers-and-providers/how-
to-apply-for-a-license.

No se podrá reproducir ninguna parte de este producto de ninguna forma ni por ningún 
medio electrónico o mecánico, incluidos los sistemas de almacenamiento y 
recuperación de información, sin que medie la autorización escrita del IB.

Además, la licencia vinculada a este producto prohíbe el uso con fines comerciales de 
todo archivo o fragmento seleccionado de este producto. El uso por parte de terceros 
—lo que incluye, a título enunciativo, editoriales, profesores particulares, servicios de 
apoyo académico o ayuda para el estudio, colegios preparatorios, desarrolladores de 
aplicaciones y entidades que presten servicios de planificación curricular u ofrezcan 
recursos para docentes mediante plataformas digitales— no está permitido y estará 
sujeto al otorgamiento previo de una licencia escrita por parte del IB. En este enlace 
encontrará más información sobre cómo solicitar una licencia: http://www.ibo.org/es/
contact-the-ib/media-inquiries/for-publishers/guidance-for-third-party-publishers-and-
providers/how-to-apply-for-a-license.
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Criterion A: Language 

• How effectively and accurately does the student use language?

Marks Level descriptor 
0 The work does not reach a standard described by the descriptors below. 

1–2 
Command of the language is generally inadequate. 
A very limited range of vocabulary is used, with many basic errors. 
Simple sentence structures are rarely clear. 

3–4 
Command of the language is limited and generally ineffective. 
A limited range of vocabulary is used, with many basic errors. 
Simple sentence structures are sometimes clear. 

5–6 
Command of the language is generally adequate, despite many inaccuracies. 
A fairly limited range of vocabulary is used, with many errors. 
Simple sentence structures are usually clear. 

7–8 
Command of the language is effective, despite some inaccuracies. 
A range of vocabulary is used accurately, with some errors. 
Simple sentence structures are clear. 

9–10 
Command of the language is good and effective. 
A wide range of vocabulary is used accurately, with few significant errors. 
Some complex sentence structures are clear and effective. 

Clarification 

Word count  
At SL, students are required to write a minimum of 250 words. Failure to write the minimum 
number of words will result in a [1 mark] penalty under criterion A. The whole text should be taken 
into consideration in the award of marks.  

Language  
Not all errors have the same importance, and examiners should bear this in mind. Some errors 
affect the communication of meaning significantly, and others do not. Also, some errors indicate a 
fundamental lack of command of the language, while others may simply indicate a moment of 
forgetfulness. 

SLIPS – mistakes at all levels of difficulty, but erratic and occasional – eg the candidate normally 
forms past tenses well, but occasionally forgets “-ed”.  

FLAWS – errors occur more regularly, particularly in certain structures – eg past tenses are 
formed correctly quite often, but are not really reliable, and there may be basic confusions (eg 
past simple versus present perfect).  

GAPS – some structures are rarely correct, or simply don’t appear – eg the past tenses are 
needed, but do not appear.  

A good answer will have few language gaps, and slips or flaws rarely affect meaning. 
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Criterion B: Message 

• How clearly can the student develop and organize relevant ideas?

Marks Level descriptor 
0 The work does not reach a standard described by the descriptors below. 

1–2 
The message has not been communicated. 
The ideas are irrelevant and/or repetitive. 
The development of ideas is unclear; supporting details are very limited and/or not 
appropriate. 

3–4 
The message has barely been communicated. 
The ideas are sometimes irrelevant and/or repetitive. 
The development of ideas is confusing; supporting details are limited and/or not 
appropriate. 

5–6 
The message has been partially communicated. 
The ideas are relevant to some extent. 
The development of ideas is evident at times; supporting details are sometimes 
appropriate. 

7–8 
The message has been communicated fairly well. 
The ideas are mostly relevant. 
The development of ideas is coherent; supporting details are mostly appropriate. 

9–10 
The message has been communicated well. 
The ideas are relevant. 
The development of ideas is coherent and effective; supporting details are appropriate. 

Clarification 

For the 9-10 mark band, all aspects listed for each task are expected to be present. The 
response should also be COHERENT and EFFECTIVE. Scripts should be marked 
proportionately lower to the degree to which they fail to meet these requirements.  

NOTE: When marking candidate responses, keep in mind that neither the accuracy of the 
information presented, nor the validity of the candidates’ personal opinions, are being assessed. 
Therefore, scripts that are factually inaccurate should not be marked down, provided they meet 
the requirements of the task, and the ideas are sufficiently developed. 
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Question 1: 

•   

ேதரெ்வ��ேவார் இப்பணி�ல் ஈ�ப�ம்ேபா� : 
• பணி�ல் ��ப்�ட்�ள்ள �ழைம�க்� ஏற்றவா� ஒ� ப�ைல எ�த

ேவண்�ம்: ெமா� பண்பாட்�ப் ப�ர�்த்�ட்டத்�ன்�ழ் ஒ� மாதம் த�ழ்
ேபசப்ப�ம் இன்ெனா� நாட்�க்�ச ்ெசன்�ள்ளாய். ஆனால், அங்� அவரக்ள்
எ�ர்பாரத்்தவா� உற்சாகமான அ�பவத்ைதச ்சந்�க்க�ல்ைல.

• வைர� அவரக்ள் சற்�ம் எ�ர்பாராத்�ராத பண்பாட்� அ�ரச்�்ைய
ைமயப்ப�த்� இ�த்தல் ேவண்�ம்.

• பணி�ல் ��ப்�ட்�ள்ள இ�ேவ� ��கைள�ம் ப�ல் �ளக்���க்க
ேவண்�ம்: உங்கள் அ�பவத்ைத �ளக்�த�ம் மற்�ம் அதேனா�
ெதாடர்�ைடய உணர�்கைள�ம்/எண்ணங்கைள�ம் �வரித்தல்

• க�த்�க�க்� வ��ட்�ம் வைக�ல் தக்க சான்�கள், �ளக்கங்கள் மற்�ம்
சான்றாதாரங்கள் த�தல்

• க�த்�களின் வளரச்�்க்�ம் ெதாடரச்�்க்�ம் ஒ� வ�வம் த�தல், எ-�. பத்�
�ரித்தல் அல்ல� இைணப்�செ்சாற்கைளக் ெகாண்� ெதாடர்�ப�த்�தல்

Question 2: 

ேதரெ்வ��ேவார் இப்பணி�ல் ஈ�ப�ம்ேபா� : 

• த�ழ் ேப�ம் நாட்�ற்கான நிகழ்ச�் ஏற்பா�
• நாகரிகத்�க்�ம் ெவளித்ேதாற்றம் ��த்�ம் அவரக்ள் கண்�ற்றவற்ைற

ைமயமாகக் ெகாண்��க்க ேவண்�ம். ��ப்பாக, ெபற்ேறார்
�ள்ைளகளிைடேய அல்ல� மாணவர் ஆ�ரியரிைடேய ஏற்ப�ம் க�த்�
மா�பா�
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• பணி�ல் ��ப்�ட்�ள்ள இ�ேவ� ��கைள�ம் ப�ல் �ளக்���க்க
ேவண்�ம்: க�த்� மா�பா�க்� எ�த்�க்காட்�கள் த�தல் மற்�ம்
அங்�ள்ேளார் அவற்ைற எவ்வா� எ�ரெ்காண்டனர்

• க�த்�க�க்� வ��ட்�ம் வைக�ல் தக்க சான்�கள், �ளக்கங்கள் மற்�ம் 
சான்றாதாரங்கள் த�தல்

• க�த்�களின் வளரச்�்க்�ம் ெதாடரச்�்க்�ம் ஒ� வ�வம் த�தல், எ-�. பத்�
�ரித்தல் அல்ல� இைணப்�செ்சாற்கைளக் ெகாண்� ெதாடர்�ப�த்�தல்
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Question 3: 

ேதரெ்வ��ேவார் இப்பணி�ல் ஈ�ப�ம்ேபா� : 

• பணி�ல் ��ப்�ட்�ள்ள �ழைம�க்� ஏற்றவா� ஒ� ப�ைல எ�த
ேவண்�ம்: ம�த்�வத் �ைறையத் ேதர்ந்ெத�க்க எண்ணம் ெகாண்�ள்ளனர.்
அதன் ெதாடர்�ல் ���ைற�ல் ஒ� ம�த்�வமைன�ல் ெதாண்��யராகச ்
ேசைவயாற்�தல்

• அங்� பணியாற்�ேவா�க்� உத�ய அ�பவத்ைத ைமயப்ப�த்� இ�த்தல்
ேவண்�ம்.

• பணி�ல் ��ப்�ட்�ள்ள இ�ேவ� ��கைள�ம் ப�ல் �ளக்���க்க
ேவண்�ம்: என்ெனன்ன பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன என்�ம் அவற்�ன்வ�
என்ன கற்�க்ெகாள்ளப்பட்டன

• க�த்�க�க்� வ��ட்�ம் வைக�ல் தக்க சான்�கள், �ளக்கங்கள் மற்�ம் 
சான்றாதாரங்கள் த�தல்

• க�த்�களின் வளரச்�்க்�ம் ெதாடரச்�்க்�ம் ஒ� வ�வம் த�தல், எ-�. பத்�
�ரித்தல் அல்ல� இைணப்�செ்சாற்கைளக் ெகாண்� ெதாடர்�ப�த்�தல்

Question 4: 

•   

ேதரெ்வ��ேவார் இப்பணி�ல் ஈ�ப�ம்ேபா� : 

• பணி�ல் ��ப்�ட்�ள்ள �ழைம�க்� ஏற்றவா� ஒ� ப�ைல எ�த
ேவண்�ம்: ���ைற�ல், த�ழ் ேப�ம் நாட்�ல் ெதாடக்கப்பள்ளி
மாணவரக்�க்� அவர் அ�ந்�ள்ள �ைளயாட்ைடச ்ெசால்�த்தரத்
ெதாண்��யராகச ்ெசல்�தல்.

• அங்� நிகழ்ந்தவற்ைறப் ப��ெசய்வ�ம் அ�பவங்கைள �ள்ேநாக்�ப்
பார்ப்ப�ம் ஆ�யவற்ைற ைமயப்ப�த்� இ�த்தல் ேவண்�ம்.
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• அந்தச ்�ழைல �ளக்கமாக எ�த்�ைரப்பதாக இ�த்தல்: நிகழ்ந்த 
சம்பவங்கள் ெதாடர்பான அ�பவங்கைள ைமயப்ப�த்�ேயா, அல்ல�
�ள்ேநாக்�ப் பார்ப்பேதா, அல்ல� இரண்�ேமா

• க�த்�க�க்� வ��ட்�ம் வைக�ல் தக்க சான்�கள், �ளக்கங்கள் மற்�ம் 
சான்றாதாரங்கள் த�தல்

• க�த்�களின் வளரச்�்க்�ம் ெதாடரச்�்க்�ம் ஒ� வ�வம் த�தல், எ-�. பத்�
�ரித்தல் அல்ல� இைணப்�செ்சாற்கைளக் ெகாண்� ெதாடர்�ப�த்�தல்
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Question 5: 

ேதரெ்வ��ேவார் இப்பணி�ல் ஈ�ப�ம்ேபா� : 

• தைலப்ைப ஆதரத்ேதா எ�ரத்்ேதா அைமவைத ைமயப்ப�த்� இ�த்தல்
ேவண்�ம்:  ச�தாயத்�ற்�ப் பய�ள்ள வ��ல் ேசைவயாற்�ம் கடைம
�ஞ்ஞானிக�க்� உண்�

• தைலப்�க் ��த்� ஓரள� ஆராய்ந்��க்க ேவண்�ம்: பலதரப்பட்ட
வாதங்கைள �ன்ைவத்தல் அல்ல� மா�பட்ட வாதத்ைத ஆழமான
கண்ேணாட்டத்ேதா� ஆராய்தல்

• க�த்�க�க்� வ��ட்�ம் வைக�ல் தக்க சான்�கள், �ளக்கங்கள் மற்�ம் 
சான்றாதாரங்கள் த�தல்

• க�த்�களின் வளரச்�்க்�ம் ெதாடரச்�்க்�ம் ஒ� வ�வம் த�தல், எ-�. பத்�
�ரித்தல் அல்ல� இைணப்�செ்சாற்கைளக் ெகாண்� ெதாடர்�ப�த்�தல்
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Criterion C: Format 

• How correctly does the student produce the required text type?
• To what extent are the conventions of text types appropriate?

Marks Level descriptor 
0 The work does not reach a standard described by the descriptors below. 

1 The text type is not recognizable. 
Conventions appropriate to the text type are not used. 

2 The text type is hardly recognizable or is not appropriate. 
Conventions appropriate to the text type are very limited. 

3 The text type is sometimes recognizable and appropriate. 
Conventions appropriate to the text type are limited. 

4 The text type is generally recognizable and appropriate. 
Conventions appropriate to the text type are evident. 

5 The text type is clearly recognizable and appropriate. 
Conventions appropriate to the text type are effective and evident. 

To gain maximum marks [5], all of the bulleted conventions must be applied. 
To gain [3], more than half of the conventions must be applied.  

Note: Examiners are reminded that Criterion C bullet points are marking notes, not mark schemes. 
Therefore, where one or more bullet points are only partially fulfilled (eg appropriate register 
generally used but not consistently, there is an opening salutation but no closing salutation etc), 
some credit/recognition may still be given. In such cases, examiners should consider the work 
holistically and use their professional judgements, with reference to the criteria, to arrive at the final 
marks.  

Expected conventions of the text type are as follows: 

Question 1: மின்னஞ்சல் 

• ெதாடர்ந்� �ைறசாரா ெமாழிப்பதிைவக் ைகயா�தல்
• உற்சாக�ம் ஈ�ப�த்�ம் ெமாழிநைடையக் ைகயா�தல், �றிப்பாக, இைளயர்

ெமாழி வழக்�கள் சிலவற்ைறப் பயன்ப�த்�தல்
• வைரவ�ன் க�ப்ெபா�ள் �றிப்ப�டப்பட்��த்தல்
• �றிப்ப�ட்ட ஒ�வைரக் �றித்� எ�தப்பட்��ப்ப� ெதள�வாகத் ெத�தல்
• ெதாடக்க�ம் ���ம் சார்ந்த �கமன்கள் இடம் ெபற்றி�த்தல்

�றிப்�: ெப�நர்/ அ�ப்�நர் மற்�ம் ேததி �தலானைவ இ�க்கலாம். ஆனால், அைவ
இடம்ெபறல் அவசியமில்ைல.

Question 2: வைலப்� பதி�

• ஓரள�க்� �ைறசார்ந்த� �தல் �ைறசாரா ெமாழிப்பதிைவக் ைகயா�தல்
• பதி�க்� ஆர்வ�ட்�ம் தைலப்� இட்��த்தல்
• தன்ைம நிைலய�ல் எ�த்�ைரத்தல்
• வாசகைரப் பற்றிய ெதள�� ெகாண்��த்தல்,  (எ-�) ேநர� உைர, ஆர்வ�ட்�ம்

ெமாழிநைட, க�த்�கைள வரேவற்றல்.
• ெபா�த்தமான �ைறய�ல் பதிைவ நிைற� ெசய்தி�த்தல்
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Question 3: அதிகாரத்�வ அறிக்ைக 

• ஓரள�க்� �ைறசார்ந்த� �தல் �ைறசார்ந்த ெமாழிப்பதிைவக் ைகயா�தல்
• தைலப்ைபக் ெகாண்��த்தல்
• ந�நிைல/ேநாக்கம் சார்ந்த ெமாழிநைடையக் ெகாண்��த்தல் (எ-� அலங்கார

வ�ளக்கங்க�ம் ��கள் இல்லா� தம் க�த்�கைள �ன்ைவத்தல்)
• ெதள�வான திட்டமிடப்பட்ட அைமப்��ைறையக் ெகாண்��த்தல் (எ-�

�ைணத்தைலப்�கள், சி� பத்திகள் �தலானைவ)
• �ைறயான ���ைரேயா ப�ந்�ைரேயா ெகாண்��த்தல்

Question 4: நாட்�றிப்�

• ஓரள�க்� �ைறசார்ந்த அல்ல� �ைறசாரா ெமாழிப்பதிைவத் ெதாடர்ந்�
ைகயா�தல்

• ேததிையக் �றிப்ப�ட்��த்தல்
• தன்ைமய�ல் எ�த்�ைரத்தல்
• ெபா�த்தமான �ைறய�ல் பதிைவ நிைற� ெசய்தி�த்தல்
• இயல்�த்தன்ைம நிைறந்த ெவள�ப்பாடாக இ�த்தல்

Question 5: உைர / ேபச்� / பைடப்�

• ஓரள�க்� �ைறசார்ந்த� �தல் �ைறசாரா ெமாழிப்பதிைவக் ைகயா�தல்
• ெபா�த்தமான ெதான�ையக் ைகயா�தல்
• ேகட்ேபாைர வ�ள�த்� அவர்கேளா� இ�திவைர இைணந்தி�த்தல் (எ-� ந�ங்கள்,

ந�வ �ர் ேபான்ற பதங்கைளப் பயன்ப�த்�தல்)
• ேகட்ேபா�ன் கவனத்ைத ஈர்க்�ம் ெதாடக்கத்ைத�ம், தாக்கத்ைத ஏற்ப�த்�ம்

வைகய�ல் ��ப்ைப�ம் ெகாண்��த்தல்
• ேபச்�ைரக்� ஏற்ற ெசாற்பத�ம, வ�னாக்க�ம், வலி��த்த�ம் ெகாண்��த்தல்




