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You must answer on the enclosed answer booklet.

You will need: Answer booklet (enclosed)

INSTRUCTIONS
 ● Answer three questions in total in Tamil, each on a different text:

Answer at least one question from Section 1.
Answer at least one question from Section 2.
Answer one other question from either Section 1 or Section 2.

 ● Follow the instructions on the front cover of the answer booklet. If you need additional answer paper, 
ask the invigilator for a continuation booklet.

 ● Dictionaries are not allowed.
 ● You may not take set texts into the examination. 

INFORMATION
 ● The total mark for this paper is 75.
 ● Each question is worth 25 marks.
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Answer one question in [XX insert target 
language]. 

  
ஒஒருரு ேகள்விக்கு ததமமிிழழிில்ல் பதில் எழுதவும். 
 

Answer three questions in total in [XX 
insert target language], each on a 
different text: 
Answer at least one question from Section 
1. 
Answer at least one question from Section 
2. 
Answer one other question from either 
Section 1 or Section 2. 

 ெமாத்தம் மூன்று ேகள்விகளுக்கு, ெவவ்ேவறு பாடப் பகுதிகளிலிருந்து, எடுத்து, ததமமிிழழிில்ல் 
விைட எழுதவும்: 
முதல் பகுதியிலிருந்து குகுைைறறந்ந்தததுது  ஒஒருரு  ேேககள்ள்வவிிக்க்குகு விைட எழுதவும். 
இரண்டாவது பகுதியிலிருந்து குகுைைறறந்ந்தததுது  ஒஒருரு  ேேககள்ள்வவிிக்க்குகு விைட எழுதவும். 
 
முதல் அஅல்ல்லலதுது இரண்டாவது பகுதியிலிருந்து மமற்ற்ெெறறாாருரு  ேேககள்ள்வவிிக்க்குகு விைட எழுதவும். 
 

• Answer three questions in total: 
• Each answer must be on a different text 
• You must answer from at least two 
sections 
o Section A: Prose  
o Section B: Drama 
o Section C: Poetry 
• Answer at least one text-based question 
(marked *).  You may choose all three of 
your questions from those marked *. 

  ெமாத்தம் மூமூன்ன்றுறு ேகள்விகளுக்கு விைட எழுதவும்: 

 ஒவ்ெவாரு விைடயும் ெவவ்ேவறு பாடப் பகுதிக்கானதாக இருக்க ேவண்டும். 

 குைறந்தது இஇரரண்ண்டுடு பாடப் பகுதிகளில் உள்ள ேகள்விகளுக்கு விைட எழுத 
ேவண்டும். 

 அ பிரிவு : உைரநைட 

 ஆ பிரிவு : நாடகம் 

 இ பிரிவு : கவிைத 

 குைறந்தது * குறியிட்ட, பாடப் பகுதி ெதாடர்பான ஒஒருரு ேகள்விக்கான 

விைட தரவும். மூன்று ேகள்விகைளயும் * குறியிட்ட ேகள்விகளிலிருந்து 
எடுக்கலாம். 
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Write your name, centre number and 
candidate number on all the work you hand 
in. 

  
நீங்கள் ெகாடுக்கும் எல்லா விைடத்தாளிலும் உங்கள் ெபயர், மாணவர் எண், ெசன்டர் எண் 
ஆகியவற்ைற எழுதவும். 
 

Follow the instructions on the front cover of 
the answer booklet. If you need additional 
answer paper, ask the invigilator for a 
continuation booklet. 

  
விைட எழுதுவதற்கான புத்தகத்தின் முதல் பக்கத்திலுள்ள கட்டைளகைளப் பின்பற்றவும். 
கூடுதல் விைடத் தாள்கள் ேதைவப்பட்டால், ேதர்வு அதிகாரியிடம், ெதாடர்ச்சிக்கான 
புத்தகத்ைதக் ேகட்கவும். 
 

Follow the instructions on the front cover of 
the answer booklet. The instructions are 
also provided below in [xx insert target 
language]. If you need additional answer 
paper, ask the invigilator for a continuation 
booklet. 

  
விைட எழுதுவதற்கான புத்தகத்தின் முதல் பக்கத்திலுள்ள கட்டைளகைளப் 
பின்பற்றவும்.  கீேழ ததமமிிழழிிலுலும்ம் கட்டைளகள் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. கூடுதல் விைடத் 
தாள்கள் ேதைவப்பட்டால், ேதர்வு அதிகாரியிடம், ெதாடர்ச்சிக்கான புத்தகத்ைதக் ேகட்கவும். 
 

The instructions are also provided below in 
[xx insert target language]. 
 
NB this statement does not appear in the 
English section; it should only be included 
in the translated instructions, to signpost 
readers to the translated front cover of the 
generic answer booklet section that is also 
included on Paper 4 at A Level for some 
subjects 

 கீேழ ததமமிிழழிிலுலும்ம் கட்டைளகள் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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Question Part

1

1

(a)(i)

(a)(ii)

விடைத்தாள் புத்கதட்ப் பயனபடுததுவ்றகதான கடைடைகள்விடைத்தாள் புத்கதட்ப் பயனபடுததுவ்றகதான கடைடைகள்

கருப்பு அல்லது கரு நீ்லப் பபனதாடவப் பயனபடுத்வும்.

வடைபைஙகளுகபகதா, கிைதாப் வடையபவதா நீஙகள் எச்.பி.பபன்ிட்லப் பயனபடுத்்லதாம்.

உஙகளுடைய பபயர், ப்னைர் எண், உஙகள் எண் ஆகியவறடறை, இந்ப்பககத்ின பேப்லயுள்ை, 
அ்றகதான இைத்ில எழு்வும். ப்ைிவதாக, பபரிய எழுததுககைில எழு்வும்.

எழுததுககடை அழிப்ப்றகதான பபனதாடவபயதா, ்ிைவதட்பயதா பயனபடுத்ககூைதாதுபயனபடுத்ககூைதாது.

எந் பதார்கபகதாடிலும் எழு்ககூைதாதுஎழு்ககூைதாது.

பகதாடுககப்படை விடைத்தாள் புத்கத்ில எழு்வும். ்தாைின இரு பககஙகைிலும் எழு் பவண்டும். 
ஒவபவதாரு பகள்விககும் விடை எழு்ிய பினனர் இைண்டு வரி இடைபவைி விைவும்.

நீஙகள் விடை எழுதும் பகள்வியின எண்டணை மு்ல ேதார்்ினில எழு்வும்.

நீஙகள் விடை எழுதும் பகள்வியில துடணைக பகள்விகள் இருந்தால (எடுததுககதாடடு 1.a) துடணைக 
பகள்வி எண்டணை இைண்ைதாவது ேதார்்ினில எழுதுஙகள்.

நீஙகள் விடைத்தாள் புத்கத்ில, விடை எழுதுவ்றகதான குறைிப்புகடையும் பபனதாவதால எழு்ிப் 
பழக்லதாம் ஆனதால ே்ிப்பபண். பபதாைபவண்ைதா்பபதாைபவண்ைதா் அத்டகய குறைிப்புகடை அடிதது விடுஙகள். 
படிககமுடியதாேல அடிககத ப்டவ இலட்ல.

விடைத்தாள் புத்கத்ின எந்ப் பகு்ியடயயும் கிழிததுவிைதா்ீர்கள்கிழிததுவிைதா்ீர்கள்.

நீஙகள் எழு்ிய எல்லதா ்தாள்கடையும் பகதாடுதது விடுஙகள் ப்தாைர்ச்்ிககதாக விடைத்தாள். 
புத்கஙகள் வதாஙகியிருந்தால அவறடறையும் விடைத ்தாள் புத்கத்ில இடணைதது விடுஙகள்.
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ஏ்தாவது மூனறு பகள்விகளுககு, பவறு பவறு பதாைப் பகு்ிகைி்லிருநது பகள்விகள் ஏ்தாவது மூனறு பகள்விகளுககு, பவறு பவறு பதாைப் பகு்ிகைி்லிருநது பகள்விகள் 

எடுதது விடைகடை எழு்வும். மு்ல பகு்ியி்லிருநது ஒரு பகள்வியும், இைண்ைதாவது எடுதது விடைகடை எழு்வும். மு்ல பகு்ியி்லிருநது ஒரு பகள்வியும், இைண்ைதாவது 

பகு்ியி்லிருநது ஒரு பகள்வியும் பகு்ி ஒனறு அல்லது இைண்டி்லிருநது மூனறைதாவது பகு்ியி்லிருநது ஒரு பகள்வியும் பகு்ி ஒனறு அல்லது இைண்டி்லிருநது மூனறைதாவது 

பகள்வியும் எடுதது விடைகள் எழு்வும். பகள்வியும் எடுதது விடைகள் எழு்வும்.   

1 பகு்ிபகு்ி (a) அல்லது பகு்ிஅல்லது பகு்ி (b) ஏ்தாவது ஒனடறைத ப்ர்நப்டுதது ்ேிழில ஏ்தாவது ஒனடறைத ப்ர்நப்டுதது ்ேிழில 500 மு்லமு்ல 600 
ப்தாறகளுககுள் ஒரு கடடுடை எழு்வும்.ப்தாறகளுககுள் ஒரு கடடுடை எழு்வும்.

 (a) புறைநதானூறு புறைநதானூறு 

ஆனதா ஈடக, அடு பபதார், அண்ணைல! நின

யதாடனயும் ேட்லயின ப்தானறும்; பபருே! நின

்தாடனயும் கைல என முழஙகும்; கூர் நுடன

பவலும் ேினனின விைஙகும்; உ்லகதது

அடைசு ்ட்ல பனிககும் ஆறறைட்லஆ்்லின, 

புடை ்ீர்ந்னறு; அது புதுவப்தா அனபறை;

்ண் புனல பூ்ல அல்லது, பநதாநது,

'கடைக, வதாழி, வைவ!' எனறு, நின

முடன்ரு பூ்ல கனவினும் அறைியதாது,

பு்லி புறைஙகதாககும் குருடை பபதா்ல, 

பே்லிவு இல ப்ஙபகதால நீ புறைஙகதாப்ப,

பபரு விறைல யதாணைர்தது ஆகி, அரிநர்

கீழ் ேடைக பகதாண்ை வதாடையும், உழவர்

படை ேிைிர்ந்ிடை யதாடேயும், அடறைநர்

கரும்பில பகதாண்ை ப்னும், பபருந துடறை 

நீர் ்ரு ேகைிர் குறறை குவடையும்,

வன பு்லக பகைிர்ககு வரு விருநது அயரும்

பேன பு்ல டவப்பின நல நதாடடுப் பபதாருந!

ேட்லயின இழிநது, ேதாக கைல பநதாககி,

நி்ல வடை இழி்ரும் பல யதாறு பபதா்ல, 

பு்லவர் எல்லதாம் நின பநதாககினபை;

நீபய, ேருநது இல கணைிச்்ி வருந் வடடிததுக

கூறறு பவகுண்ைனன முனபபதாடு,
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ேதாறறு இரு பவந்ர் ேண் பநதாககிடனபய.

பதாைல 42 - இடைககதாைனதார்.

  (i) பேறகூறைிய பதாை்லில ப்தாழேனனனின குணைந்லனகள், நி்லபைப்பு ஆகியவறடறை 

எவவதாறு கைல, ேட்ல பபதானறைவறபறைதாடு பேறபகதாள் கதாடடி பதாடுகிறைதார் 

பு்லவர்? 

  (ii) பலபவறு ்ிறைப்புகடை உடைய நதாடடின ேனனனதாகிய நீ, கூறறுவன பபதா்ல 

இருபபரு பவந்ர்கைின ேண்டணைப் பதார்ததுகபகதாண்டிருககிறைதாய் எனறு 

ப்தாழனுககு ஏன அறைிவுறுததுகிறைதார் இடைககதாைனதார்? [25]

 அல்லது அல்லது 

 (b) ்ி்லப்ப்ிகதாைம் – இைஙபகதா அடிகள்்ி்லப்ப்ிகதாைம் – இைஙபகதா அடிகள்

்ி்லம்டப விறகச் ப்னறை பகதாவ்லடன அவனுடைய ஊழ்விடன அவடன 

எவவதாறு வழீ்த்ியது எனபட் விைககுக.  [25]
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2 ்ிருககுறைள் ்ிருககுறைள் 

 பகு்ிபகு்ி (a) அல்லது பகு்ிஅல்லது பகு்ி (b) ஏ்தாவது ஒனடறைத ப்ர்நப்டுதது ்ேிழிலஏ்தாவது ஒனடறைத ப்ர்நப்டுதது ்ேிழில 500 மு்லமு்ல 600 
ப்தாறகளுககுள் ஒரு கடடுடை எழு்வும்.ப்தாறகளுககுள் ஒரு கடடுடை எழு்வும்.

 (a) 781. ப்யறகரிய யதாவுை நடபின அதுபபதால 

விடனககரிய யதாவுை கதாப்பு.

782. நிடறைநீை நீைவர் பகண்டே பிடறைே்ிப் 

பினனைீ பபட்யதார் நடபு.

783. நவிலப்தாறும் நூலநயம் பபதாலும் பயிலப்தாறும் 

பண்புடை யதாைர் ப்தாைர்பு.

784. நகு்ற பபதாருடைனறு நடைல ேிகு்ிககண் 

பேறப்னறு இடித்ற பபதாருடடு.

785. புணைர்ச்்ி பழகு்ல பவண்ைதா உணைர்ச்்ி்தான 

நடபதாங கிழடே ்ரும். 

  (i) பேறகூறைிய குறைள்கைில ‘பண்புடையதாைர் ப்தாைர்பு’ ‘பபட்யதார் நடபு’ எனறு 

்ிருவள்ளுவர் கூறைிய்ன விைககம் எனன?

  (ii) நடபு அ்ிகதாைத்ில வரும் ஏடனய குறைள்கைின விைககம் ேறறும் 

்ிறைப்பியலபுகள் எனபனனன எனறு ப்தாகுதது எழு்வும்.  [25]

 அல்லது அல்லது
 
 (b) 'அவதா அறுத்ல' மூ்லேதாக இனபம் எவவதாறு இடையறைதாது கிடைககும் எனறு 

வள்ளுவர் பபருேதான ்ரும் விைககம் எனன எனறு விவரிககவும். [25]
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3 ப்வதாைம் அப்பர் ப்வதாைம் அப்பர் 

 பகு்ிபகு்ி (a) அல்லது பகு்ிஅல்லது பகு்ி (b) ஏ்தாவது ஒனடறைத ப்ர்நப்டுதது ்ேிழிலஏ்தாவது ஒனடறைத ப்ர்நப்டுதது ்ேிழில 500 மு்லமு்ல 600 
ப்தாறகளுககுள் ஒரு கடடுடை எழு்வும்.ப்தாறகளுககுள் ஒரு கடடுடை எழு்வும்.

 முனபனறைி ஆகிய மு்லவன முககணைன

 ்னபனறைிபய ்ைண் ஆ்ல ்ிண்ணைபே

 அநபநறைிபய ப்னறு அஙகு அடைந்வர்ககு எ்லதாம்

 நனபனறைியதாவது நேச்்ிவதாயபவ.

 ேதாப்பிடணை ்ழுவிய ேதாப்தார் பதாகத்ன

 பூப்பிடணை ்ிருந்டி பபதாருந்க டகப்தாழ

 நதாப்பிடணை ்ழுவிய நேச்்ிவதாயப் பதது

 ஏத் வல்லதார் ்ேககு இடுககண் இலட்லபய.

 (a) பலபவறு இனனலகடை ்ந்ித் பினனும் இறு்ியதாக ்ன உைட்லக கலதூணைில 

கடடி கை்லில எறைிந் பபதாதும் அப்பர் பதாடிய நேச்்ிவதாய ப்ிகத்ின நயத்ிடன 

விைககுக.  [25]

 அல்லதுஅல்லது
 
 (b) பேறகூறைிய ப்ிகத்ில இருநது நேச்்ிவதாய எனறை ஐநப்ழுதது ேந்ிைத்ின 

பபருடேயிடன எவவதாறு அப்பர் பபருேதான பபதாறறுகிறைதார் எனறு ்கக 

்தானறுகபைதாடு விைககவும். [25]
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4 இககதா்லக கவிட்கள் இககதா்லக கவிட்கள் 

 பகு்ிபகு்ி (a) அல்லது பகு்ிஅல்லது பகு்ி (b) ஏ்தாவது ஒனடறைத ப்ர்நப்டுதது ்ேிழிலஏ்தாவது ஒனடறைத ப்ர்நப்டுதது ்ேிழில 500 மு்லமு்ல 600 
ப்தாறகளுககுள் ஒரு கடடுடை எழு்வும்.ப்தாறகளுககுள் ஒரு கடடுடை எழு்வும்.

 (a) பதாை்ியதார் பதாை்ியதார் 

‘கண்ணைன என ப்வகன’ கவிட்யில ‘கண்ணைடனநதான ஆடபகதாண்பைன!’ எனறு 

முடிககும் பதாை்ியதாரின கவிட் நடைடய எடுததுக கதாடடுகளுைன விைககுக. [25]

 அல்லதுஅல்லது

 (b) பதாை்ி்தா்ன பதாை்ி்தா்ன 

குைிர்ச்்ியதான ப்தாட்லயில உறைஙகும் பபதாதும் கதாடு ேறறும் கதான்லின 

பவம்டேயதான இயலபுகடைப் பறறைி பதாபவந்ர் கவிட்யில கூறும் விைககம் 

எனபனனன எனறு விைககுக. [25]

5 நதாவலநதாவல

 பகு்ி பகு்ி (a) அல்லது பகு்ிஅல்லது பகு்ி (b) ஏ்தாவது ஒனடறைத ப்ர்நப்டுதது ்ேிழிலஏ்தாவது ஒனடறைத ப்ர்நப்டுதது ்ேிழில 500 மு்லமு்ல 600 
ப்தாறகளுககுள் ஒரு கடடுடை எழு்வும்.ப்தாறகளுககுள் ஒரு கடடுடை எழு்வும்.

 (a) ‘அந் நதாள்’ எனனும் நதாவ்லில ஆ்ிரியர் மு. வை்ைதா்னதார் பபதார்கபகதாடுடேகடைச் 

்ித்ரிதது அப் பநைம் பபதாைறறை புது உ்லகம் படைககவும் அடழப்பு விடுககிறைதார் 

எனறு ப்தானனதால ்ரியதா?  [25]

 அல்லதுஅல்லது

 (b) ‘அந் நதாள்’ நதாவல ஆ்ிரியர் மு. வை்ைதா்னதாரின நடையும் கட்யின பபதாககும் 

உஙகடைக கவர்ந்்தா எனறு ்தானறுகளுைன விைககவும்.  [25]

6 நவனீ ்ேிழ்ச் ்ிறுகட்கள் நவனீ ்ேிழ்ச் ்ிறுகட்கள் 

 பகு்ி பகு்ி (a) அல்லது பகு்ிஅல்லது பகு்ி (b) ஏ்தாவது ஒனடறைத ப்ர்நப்டுதது ்ேிழிலஏ்தாவது ஒனடறைத ப்ர்நப்டுதது ்ேிழில 500 மு்லமு்ல 600 
ப்தாறகளுககுள் ஒரு கடடுடை எழு்வும்.ப்தாறகளுககுள் ஒரு கடடுடை எழு்வும்.

 (a) ்தாயின இறு்ிச் ்ைஙகில ‘ஆறு பனியில நடனநது பபதாய் கிைந்து’, எனறு 

ப்தாைஙகி ‘ந்ி எதுவும் நைககதா்து பபதா்ல ஓடிகபகதாண்டிருந்து’ எனறு நிடறைவு 

பபரும் ‘ந்ி’ ்ிறுகட்யில ஆ்ிரியர் ப்யபேதாகனின நடைடயப் பறறைி விைககவும்.
 [25]

 அல்லதுஅல்லது

 (b) ‘பயணைம்’ ்ிறுகட்யின முடிவில ப்தாறடறை வதாயில அடைதது மூர்ச்ட்யதான 

நதாகுப் பதாடடி எடுத் முடிவு மூடை க்லககத்ினதால ஏறபடை்தா அல்லது பவறு 

கதாைணைேதா எனறு விைககவும்.  [25]
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