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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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ఒక ప్రశ్నకి మాత్రమే సమాధానమివ్వండి.  మూడో  భాగవంలో మీరు చదివిన కనీసం రెండు రచనల్ని ఆధారవంగా తీసుకొని, 
ఈ సమాధానవంలో ఆ రచనలని తులనాత్మకంగా విశ్లేషివంచవండి.  మూడో  భాగవం నువంచి కనీసం రెండు రచనలు తీసుకోకపో తే 
ఆ సమాధానానికి పెద్ద  సోకో రు రాదు.

నాటక సాహిత్ం

1. మీరు చదివిన రెవండు నాటక రచనలు ఉదాహరణగా తీసుకొని, సని్నవేశ వ�ైవిధ్వం, వాస్తవికత కోసవం రచయితలు 
అనుసరివంచిన సావంకేతిక ధోరణులను చరిచవంచవండి.  ఆ ధోరణులు యిే మేరకు నాటకవంలో తగిన ఫలితాని్న 
సాధివంచాయో వివరివంచవండి.

2. కనీసవం రెవండు నాటకాలి్న ఉదాహరణగా తీసుకొని, వాటిలో ప్రధాన పాత్రల వికాసవంలో, మారుపులో రచయితలు 
అనుసరివంచిన సవంవిధానాని్న సరిపో లుచతూ వాటి వ్తా్సాలని కూడా చరిచవంచవండి.

3. నాటక రచయితలు కొని్న సవందరాభాలోలే  ఆసకి్త కలిగివంచడానికి వీలుగా కేవలవం ఒక కథకు పరిమితవం కాకువండా, 
అనేక కథలి్న చెపా్త రు.  మీరు చదివిన కనీసవం రెవండు నాటకాలోలే  ఈ సవంవిధాన వ్్హాలి్న పరిశీలిస్్త , 
విశ్లేషివంచవండి. 

కవిత్ం

4. తమదెైన ఒక దృకోకోణాని్న అవందివంచడవంలో కవులు ఎలావంటి సవంవిధానాని్న అనుసరిసా్త రో మీరు చదివిన ఇద్దరు 
కవుల రచనల నువంచి తులనాత్మకవంగా విశ్లేషివంచవండి.

5. చదువరిపెై ప్రభావాని్న చ్పివంచడానికి కవులు ఎలావంటి సని్నవేశ కలపునలు చేసా్త రో మీరు చదివిన ఇద్దరు కవల 
రచనలు ఉదాహరణలు సరిపో లుచతూ చరిచవంచవండి.

6. మీరు చదివిన ఇద్దరు కవుల రచనలపెై దృషిటి  కేవంద్్రకరివంచి, వాటిలో కవుల “స్రవం” ఎలా పనిచేసు్త వందో , దాని 
ప్రభావవం ఏమిటో విశ్లేషివంచవండి. 
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వచనం: కాల్పనికం

7. మీరు చదివిన రెవండు రచనలోలే  పాత్రల సవంఘర్షణని , ఉదాహరణకు, భిన్న పాత్రల మధ్ సవంఘర్షణ లేదా ఒకే 
పాత్రలోని సవంఘర్షణ ఎలా చితి్రతమ�ైనదో , ఆ రచనల మీద మొత్తవంగా వాటి ప్రభావవం ఏమిటో తులనాత్మకవంగా 
చరిచవంచవండి.

8. తమ రచనకు సాధికారికత తీసుకురావడానికి రచయితలు తరచ్ వాస్తవ సమాచారవంపెై ఆధారపడతారు.  
కనీసవం రెవండు రచనలను ఉదాహరణగా తీసుకుని, వాటిలో ఆ సమాచారవం సాధనవంగా ఎలా ఉపయోగపడుతువందో , 
వాటి ప్రభావవం యిేమిటో చరిచవంచవండి.  

9. ప్రధాన పాత్రల వికాస క్రమవం కాలపునిక రచనలో ముఖా్వంశవం.  మీరు చదివిన కనీసవం రెవండు రచనలి్న 
ఉదాహరణగా తీసుకొని, ఆయా ప్రధాన పాత్రల చితీ్రకరణకు ఆ రచయితలు అనుసరివంచిన సవంవిదానాలి్న 
తులనాత్మకవంగా చరిచస్్త , వాటి ప్రభావాని్న గురివంచి విశ్లేషివంచవండి. 

కాల్పనికేతర వచన సాహిత్ం

10. ఒక గవంభీరమ�ైన అవంశాని్న తీసుకొని, దాని ఆసకి్తకరవంగా, చదవడానికి ఆహాలే దకరవంగా ఉవండేట్టి  రచయితలు 
ఎలావంటి సాహిత్ సాధనాలని ఉపయోగిసా్త రో మీరు చదివిన రెవండు రచనలు ఉదాహరణగా తులనాత్మకవంగా 
విశ్లేషివంచవండి. 

11. మీరు చదివిన కనీసవం రెవండు రచనలని ఉదాహరణగా తీసుకొని, రోజు వారీ జీవితవంలోని దృశా్లనీ, ప్రతీకలనీ 
రచయితలు ఎలా ఉపయోగిసా్త రో, వాటి ప్రభావవం ఏమిటో తులనాత్మకవంగా వివరివంచవండి.

12. రెవండు రచనలు ఉదాహరణగా తీసుకొని, రచయితలు నిరి్దషటి  సని్నవేశ కలపునని ప్రధాన అవంశవంగా ఎలా 
ఉపయోగివంచారో తులనాత్మకవంగా వివరివంచవండి.  వాటి ప్రభావాని్న గురివంచి కూడా చరిచవంచవండి. 
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