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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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จงเลอืกตอบค�ำถำมเพียงหน่ึงข้อ ทำ่นตอ้งอำ้งองิถงึงำนเขยีนสองเลม่ทีท่ำ่นศกึษำจำกรำยชือ่หนงัสอืในภำค 3 โดย

น�ำงำนเขยีนเหลำ่น้ีมำเปรียบเทียบกนัทัง้ในเชิงความเหมือนและความต่างเพือ่ใชต้อบค�ำถำมทีท่ำ่นเลอืก หำก

ทำ่นไม่อ้างอิงถงึงำนเขยีนอย่างน้อยสองเล่มจำกรำยชือ่หนงัสอืในภำค 3 ทำ่นจะถกูตดัคะแนน

วรรณคดีคลาสสิก

1.  จำกงำนของนกัเขยีนอยำ่งน้อยสองคนทีท่ำ่นศกึษำมำ จงอภปิรำยวำ่นกัเขยีนน�ำเสนอประเภทต่ำงๆ ของควำม

สมัพนัธท์ำงสงัคมและควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัในลกัษณะใดบำ้ง และก่อใหเ้กดิผลอยำ่งไร

2.   จำกงำนของนกัเขยีนอยำ่งน้อยสอง คนทีท่ำ่นศกึษำมำ จงเปรยีบเทยีบควำมเหมอืนและควำมต่ำงของกำรใช้

จกัษุภำพ (visual images) เพือ่สรำ้งบรรยำกำศหรอืเรำ้อำรมณ์บำงอำรมณ์

3. คตสิอนใจหรอืกำรสัง่สอนศลีธรรมเป็นหน่ึงในขนบกำรเขยีนพบไดท้ัว่ไปในวรรณคดคีลำสสกิ จงอภปิรำยวำ่นกั

เขยีนอยำ่งน้อยสองคนทีท่ำ่นศกึษำมำ ใชว้ธิกีำรใดบำ้งเพือ่เดนิรอยตำมขนบ หรอืบอ่นเซำะขนบดงักลำ่ว และ

เพือ่วตัถุประสงคใ์ด

กวีนิพนธ์

4.   จงวเิครำะหผ์ลทีเ่กดิขึน้ในบทกวทีีใ่ชแ้บบแผนฉนัทลกัษณ์อยำ่งเครง่ครดั และ/หรอืในบทกวทีีไ่มม่แีบบแผน 

ฉนัทลกัษณ์ พรอ้มยกตวัอยำ่งจำกงำนของกวอียำ่งน้อยสองคนทีท่ำ่นศกึษำมำวำ่ วธิกีำรดงักลำ่วก่อใหเ้กดิผล

อะไรบำ้งอยำ่งไร

5.   กวนิีพนธค์อืภำษำทีม่คีวำมหมำยมำกกวำ่หน่ึงเสมอ จำกงำนของกวอียำ่งน้อยสอง คน จงอภปิรำยแจกแจงโดย

ละเอยีดกระบวนกำรสรำ้งภำษำใหม้คีวำมหมำยหลำยระดบั และผลทีไ่ดจ้ำกกระบวนกำรดงักลำ่ว

6.   กวใีชธ้รรมชำตเิพือ่สือ่ประสบกำรณ์มนุษยใ์นลกัษณะใดบำ้ง จำกงำนของกวอียำ่งน้อยสอง คนทีท่ำ่นศกึษำมำ 

จงวเิครำะหก์ลวธิทีีก่วใีชธ้รรมชำตเิพือ่เป้ำหมำยดงักลำ่ว
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นวนิยาย

7.   จงเปรยีบเทยีบและอภปิรำยควำมส�ำคญัของกำรเดนิทำงในฐำนะกรอบทีใ่ชก้�ำกบัโครงเรือ่งของนวนิยำย พรอ้ม

ยกตวัอยำ่งจำกงำนของนกัเขยีนสอง คนทีท่ำ่นไดศ้กึษำมำ 

8.  จำกงำนของนกัเขยีนอยำ่งน้อยสอง คนทีท่ำ่นไดศ้กึษำมำ จงเปรยีบเทยีบกำรคน้พบตวัตนทีแ่ทจ้รงิของตวัละคร 

และผลกระทบของกำรคน้พบดงักลำ่วทีม่ตี่องำนโดยรวม

9.  นกัเขยีนบำงคนใชว้ธิกีำรเปรยีบเทยีบแบบขดักนัชดัเจนเป็นขำวกบัด�ำ บำงคนนิยมกำรเปรยีบเทยีบอยำ่ง

แยบยล จำกงำนของนกัเขยีนอยำ่งน้อยสอง คนทีท่ำ่นศกึษำมำ จงเปรยีบเทยีบวำ่นกัเขยีนใชก้ลวธิเีปรยีบเทยีบ

ในลกัษณะใดบำ้ง และก่อใหเ้กดิผลอยำ่งไร

เรื่องสัน้ 

10.  เรือ่งสัน้มกัจะจบแบบคลุมเครอืไมช่ดัเจนหรอืจบแบบปลำยเปิด จงอภปิรำยวำ่นกัเขยีนเรือ่งสัน้อยำ่งน้อยสอง

คนทีท่ำ่นศกึษำมำจบเรือ่งของพวกเขำในลกัษณะใดบำ้ง รวมทัง้ผลของวธิกีำรดงักลำ่วต่อนยัยะของเรือ่ง

11.  จงอภปิรำยวำ่ชดุคณุคำ่และคำ่นิยมมบีทบำทในกำรก�ำหนดและชว่ยอธบิำยพฤตกิรรมของตวัละครไดอ้ยำ่งไร 

โดยอำ้งองิจำกงำนของนกัเขยีนอยำ่งน้อยสองคนทีท่ำ่นศกึษำมำ

12.   จงอภปิรำยวำ่ผูแ้ต่งใชค้วำมแตกต่ำงทำงวฒันธรรมเป็นปจัจยัขบัเน้นควำมขดัแยง้ในเรือ่งไดอ้ยำ่งไร พรอ้มยก

ตวัอยำ่งจำกงำนของนกัเขยีนเรือ่งสัน้อยำ่งน้อยสอง คนทีท่ำ่นศกึษำมำ
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