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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.
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puntuación alta.
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Hãy trả lời chỉ một câu hỏi. Phần trả lời của bạn phải dựa vào ít nhất hai trong các tác phẩm đã học ở 
phần 3 để so sánh và đối chiếu những tác phẩm này. Phần trả lời không dựa vào hai tác phẩm ở phần 
3 sẽ không được điểm cao.

Tiểu thuyết

1. Có tiểu thuyết chỉ có một giọng kể nhưng cũng có cuốn sử dụng nhiều hơn một. So sánh thế nào 
giọng kể đã được sử dụng trong ít nhất hai cuốn tiểu thuyết mà bạn đã học cũng như hiệu ứng 
của nó.

2. So sánh cách thức sự xung đột giữa các nhân vật hoặc trong một nhân vật được diễn đạt qua ít 
nhất hai tác phẩm bạn đã học, cũng như ảnh hưởng của nó đối với cả tác phẩm.

3. Sự khôi hài đôi khi được các nhà văn dùng để nhấn mạnh ý tưởng chính. Dựa theo ít nhất hai tác 
phẩm mà bạn đã học so sánh cách sử dụng yếu tố khôi hài và hiệu quả của nó.

Truyện ngắn

4. Truyện ngắn được viết ra với mục đích làm cảm động và tạo cảm xúc phấn chấn hơn là làm cho 
người đọc suy tư và nghĩ ngợi”. Bạn có đồng ý với câu nói này không? Dựa vào ít nhất hai tác 
phẩm bạn đã học để thảo luận điều này.

5. Sự thành công của một truyện ngắn phụ thuộc phần kết thúc ở mức độ nào? Thảo luận tác động 
của phần kết thúc trong ít nhất hai tác phẩm bạn đã học.

6. Truyện ngắn thường lệ thuộc vào một diễn biến bất ngờ trong cốt truyện ngõ hầu thu hút người 
đọc. Dựa vào ít nhất hai tác giả mà bạn đã học so sánh cách thức và hiệu ứng của nó.

Thơ

7. So sánh phương thức mà ít nhất hai nhà thơ bạn đã học sử dụng để trình bày một cái nhìn cá biệt 
về thế giới (cuộc đời).

8. Dựa vào ít nhất hai nhà thơ bạn đã học để thảo luận thế nào sự chọn lọc từng câu chữ đã giúp 
cho các nhà thơ sáng tác những bài thơ làm rung cảm trái tim của người đọc.

9. So sánh và đối chiếu các phương pháp được sử dụng bởi ít nhất hai nhà thơ mà bạn đã học để 
cho thấy yếu tố thời gian và hiệu ứng của nó luôn là chủ đề được quan tâm.
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Tạp văn

10. Các nhà văn sử dụng cảnh vật và hình ảnh của cuộc sống hàng ngày trong các tác phẩm của 
mình như thế nào, và hiệu quả đạt được là gì? So sánh và đối chiếu dựa vào ít nhất là hai tác 
phẩm mà bạn đã học.

11. Các tác phẩm phi hư cấu chủ yếu là truyền đạt thông tin. Thảo luận sự hợp lý của câu nói này dựa 
vào ít nhất hai tác phẩm bạn đã học.

12. Phân tích cách thức biểu tượng được sử dụng để làm phong phú ít nhất hai tác phẩm mà bạn  
đã học.

Kịch

13. “Hài kịch xác nhận sự yếu đuối của con người, trong khi bi kịch làm tăng thêm sức mạnh của con 
người.” Dựa sát vào ít nhất hai nhà soạn kịch mà bạn đã học, thảo luận xem bạn có đồng ý với 
tuyên bố này hay không.

14. Ca, vũ, nhạc, và các thủ thuật âm thanh khác là những hiệu ứng thường được sử dụng trong các 
vở kịch cho các mục đích có yếu tố kịch tính. Qua các vở kịch bạn đã học, chọn hai vở có sử dụng 
những hiệu ứng này và so sánh tác động của chúng tới vở kịch.

15. Một kịch phẩm là “một tài liệu” của một thời. So sánh thế nào mà ít nhất hai nhà biên kịch đã biểu 
lộ một thời kỳ cũng như cách thức họ thoát ra khỏi thời kỳ đó.
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