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Instructions to candidates

yy Do not turn over this examination paper until instructed to do so.
yy Answer one essay question only.  You must base your answer on both of the part 3 works you 

have studied.
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 Ne retournez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
yy Traitez un seul sujet de composition.  Vous devez baser votre réponse sur les deux œuvres de  

la troisième partie que vous avez étudiées.
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 dé la vuelta al examen hasta que se lo autoricen.
yy Conteste una sola pregunta de redacción.  Base su respuesta en las dos obras estudiadas de  

la parte 3.
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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จงเลอืกตอบค�ำถำมเพยีงหน่ึงค�ำถำมเทำ่นัน้ คณุตอ้งตอบค�ำถำมโดยกลำ่วถงึตวับทวรรณกรรมทีไ่ดศ้กึษำในสว่นที ่ 

3 สองเรื่อง ค�ำตอบทีไ่ม่กลำ่วถงึตวับทวรรณกรรมทีไ่ดศ้กึษำในสว่นที ่3 สองเรื่องจะไม่ได้คะแนนสงู ค�ำตอบของ

คณุควรอธบิำยวธิกีำรทีภ่ำษำและบรบิทมผีลต่อกำรตคีวำมตวับทวรรณกรรมแต่ละเรือ่งของคณุดว้ย

1. “ถงึแมว้ำ่เรำยำกจน แต่เรำกร็�่ำรวย” จงอภปิรำยวำ่ควำมยำกจนและ/หรอืควำมร�่ำรวยถกูถ่ำยทอดในตวับท 

วรรณกรรมทีค่ณุไดศ้กึษำสองเรื่องอยำ่งไร

2. จงอภปิรำยวำ่ตวัละครหลกัจำกตวับทวรรณกรรมทีค่ณุไดศ้กึษำสองเรื่องมคีวำมเปลีย่นแปลงหรอืพฒันำกำร 

ตลอดเรือ่งอยำ่งไร

3. “เป้ำหมำยหลกัของวรรณกรรมทัง้หมดคอืกำรใหค้วำมบนัเทงิ” จงอภปิรำยควำมสมเหตุสมผล (validity)  

ของค�ำกลำ่วน้ี โดยอำ้งถงึตวับทวรรณกรรมทีค่ณุไดศ้กึษำสองเรื่อง

4. จงอภปิรำยวำ่ผูอ้ำ่นถกูทำ้ทำยหรอืถกูท�ำใหแ้ปลกแยก (alienated) อยำ่งไร ในตวับทวรรณกรรมทีค่ณุได ้

ศกึษำสองเรื่อง

5. จงอภปิรำยวำ่มมุมอง (perspectives) และเสยีงพดู/เสยีงเลำ่ (voices) ของคนต่ำงรุน่ สรำ้งมติคิวำมลุม่ลกึ 

(dimensions) ใหแ้ก่ตวับทอยำ่งไร โดยอำ้งถงึตวับทวรรณกรรมทีค่ณุไดศ้กึษำสองเรื่อง

6. มคี�ำกลำ่ววำ่ “วรรณกรรมพดูถงึควำมรกัและควำมตำยเทำ่นัน้” จงอภปิรำยควำมสมเหตุสมผล (validity)  

ของค�ำกลำ่วน้ี โดยอำ้งถงึตวับทวรรณกรรมทีค่ณุไดศ้กึษำสองเรื่อง


