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Instructions to candidates

	Do not open this examination paper until instructed to do so.
	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.

	You are not permitted to bring copies of the works you have studied into the examination room.
 The maximum mark for this examination paper is [25 marks].

Instructions destinées aux candidats

 N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
	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.

	Vous n’êtes pas autorisé(e) à apporter des exemplaires des œuvres que vous avez étudiées 
dans la salle d’examen.

 Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [25 points].

Instrucciones para los alumnos

	No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
	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.

	No está permitido traer copias de las obras estudiadas a la sala de examen.
 La puntuación máxima para esta prueba de examen es [25 puntos].
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ចូរឆ្លើយសំណួរតែងសែចក្តីតែមួយគត់។  អ្នកតែូវឆ្លើយដោយផ្អែកទៅលើស្នែដែយ៉ែងហោចណាស់ចំនួនពីរ ក្នុងចំណោម
ស្នែដែដែលអ្នកបានសិកែសាក្នុងការងារផ្នែកទី៣ ហើយចូរធ្វើការបែៀបធៀបនិងពិភាកែសាស្នែដែទាំងនែះអោយឆ្លើយតបទៅ 
នឹងសំណួរតែងសែចក្តីដែលអ្នកបានជែើសរើស។  ចម្លើយដែលមិនផ្អែកលើស្នែដែយ៉ែងហោចណាស់ចំនួនពីរ ក្នុង 
ចំណោមស្នែដែដែលអ្នកបានសិកែសាក្នុងការងារផ្នែកទី៣ នឹងមិនទទួលបានពិន្ទុចែើនទែ។

រឿងល្ខែន

1. “កំប្លែងបញ្ជែក់ពីភាពទន់ខែសាយរបស់មនុសែសលក ខណៈពែលដែលសោនាដកម្មផ្តល់កម្លែំងអោយ មនុសែស”។   
យោងតាមរឿងល្ខែនយ៉ែងហោចណាស់២ដែលអ្នកបានសិកែសារួចហើយ ចូរធ្វើការពិភាកែសាថាតើអ្នកយល់សែប 
ឬមិនយល់សែបនឹងការថ្លែងនែះ។

2. យោងតាមរឿងល្ខែនយ៉ែងហោចណាស់២ដែលអ្នកបានសិកែសារួចហើយ ចូរធ្វើការបែៀបធៀបលក្ខណៈដូចគ្នែ 
និងលក្ខណៈផ្ទុយគ្នែ ទៅលើវិធីដែលអ្នកនិពន្ធបង្កើតនិងរកែសាភាពតានតឹងនៅក្នុងខណៈជាក់លាក់ណាមួយ 
ដោយការបែើភាសខ្លែំងៗឬលឺៗ។  តើការបែើវិធីនែះផ្តល់លទ្ធផលយ៉ែងដូចម្តែចខ្លះ ?

3. យោងតាមរឿងល្ខែនយ៉ែងហោចណាស់២ដែលអ្នកបានសិកែសារួចហើយ ចូរធ្វើការបែៀបធៀបលក្ខណៈដូចគ្នែ  
និងលក្ខណៈផ្ទុយគ្នែនែបច្ចែកទែសដែលអ្នកនិពន្ធបែើ ដើមែបីបងា្ហែញនូវការលូតលាស់ និងការផ្លែស់ប្តូររបស់តួអង្គ 
នៅក្នុងសច់រឿងទាំងមូល។

កំណាពែយ

4. ចូរធ្វើការបែៀបធៀបនូវបច្ចែកទែសដែលកវើបែើក្នុងកំណាពែយយ៉ែងហោចណាស់២ដែលអ្នកបានសិកែសារួចហើយ  
ដើមែបីបងា្ហែញនូវទសែសនៈពិភពលកជាក់លាក់ណាមួយនោះ។

5. យោងតាមកំណាពែយយ៉ែងហោចណាស់២ដែលអ្នកបានសិកែសារួចហើយ តើការជែើសរើសពាកែយដោយយកចិត្ត 
ទុកដាក់ ជួយកវើអោយនិពន្ធកំណាពែយដែលទាក់ទាញអារម្មណ៍អ្នកអានយ៉ែងដូចម្តែចខ្លះ ?  ចូរធ្វើការពិភាកែសា។

6. យោងតាមកំណាពែយយ៉ែងហោចណាស់២ដែលអ្នកបានសិកែសារួចហើយ ចូរធ្វើការបែៀបធៀបនូវបច្ចែកទែស 
ដែលកវើបែើ ដើមែបីភា្ជែប់បទពិសោធន៍ផ្ទែល់ខ្លួន ទៅនឹងគំនិតទូទៅក្នុងកំណាពែយ។
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អកែសរសិលែប៍ពាកែយរាយៈ រឿងបែឌិត

7. ការអភិវឌែឍតួអង្គសំខន់ៗគឺមនសរៈសំខន់ណាស់នៅក្នុងស្នែដែរឿងបែឌិតជាពាកែយរាយ។ យោងតាមស្នែដែ 
រឿងបែឌិតជាពាកែយរាយយ៉ែងហោចណាស់២ដែលអ្នកបានសិកែសារួចហើយ ចូរធ្វើការបែៀបធៀបបចែ្ចកទែស 
ដែលអ្នកនិពន្ធបែើក្នុងការបង្កើតតួអង្គ និងបែសិទ្ធភាពរបស់វាទៅលើស្នែដែរឿងទាំងមួល។

8. ដើមែបីបង្កើតអោយមនយថាភាពនៅក្នុងសច់រឿងរបស់ពួកគត់ អ្នកនិពន្ធជារឿយៗបញ្ចូលនូវពត៌មនពិត។  
យោងតាមស្នែដែរឿងបែឌិតជាពាកែយរាយយ៉ែងហោចណាស់២ដែលអ្នកបានសិកែសារួចហើយចូរធ្វើការបែៀបធៀប 
នូវការបែើវិធីសសែ្តនែះ និង ការជះឥទ្ធិពលរបស់វា។

9. អ្នកនិពន្ធជារឿយៗផ្តល់ជាសញ្ញែថានឹងមនអ្វមួីយកើតឡើងជាមិនខន ដោយបែើវិធីសសែ្តបែែប់ទុកមុនឬ 
បែថ្នលូ (foreshadowing)។  ចូរធ្វើការបែៀបធៀបនូវការបែើ និងលទ្ធផលនែការបែើវិធីសសែ្តបែែប់ទុកមុនឬ 
បែថ្នលូ ក្នងុស្នែដែរឿងបែឌិតជាពាកែយរាយយ៉ែងហោចណាស់២ដែលអ្នកបានសិកែសារួចហើយ។

អកែសរសិលែប៍ពាកែយរាយៈ រឿងពិត

10. ក្នុងស្នែដែរឿងពិតជាពាកែយរាយយ៉ែងហោចណាស់២ដែលអ្នកបានសិកែសារួចហើយ ចូរធ្វើការពិភាកែសាទៅលើវិធ ី
សសែ្តផ្នែកអកែសរសសែ្តដែលបានបែើ ដើមែបីធ្វើអោយកម្មវត្ថុដែលមនភាពមុឺងម៉ែត់ បែែជាកម្មវត្ថុដែលគួរអោយ 
ចូលចិត្តនិងចាប់អារម្មណ៍។

11. ស្នែដែរឿងពិតជាពាកែយរាយភាគចែើនមនគោលបំណងបងា្ហែញពីពត៌មន។ យោ៉ែងតាមស្នែដែយ៉ែងហោច 
ណាស់២ដែលអ្នកបានសិកែសារួចហើយ ចូរធ្វើការពិភាកែសាទោះលើសុពលភាពនែការអះអាងនែះ។

12. អ្នកនិពន្ធស្នែដែរឿងពិតជាពាកែយរាយបងា្ហែញខ្លួនពួកគត់ជាគំរូដល់អ្នកដទែ។ យោ៉ែងតាមស្នែដែយ៉ែងហោច 
ណាស់២ដែលអ្នកបានសិកែសារួចហើយ ចូរធ្វើការពិភាកែសាទោះលើសុពលភាពនែការអះអាងនែះ។
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