
แบบทดสอบกอนเรียน
ชุดฝกที่ ๕  การอานเชิงวิเคราะหขาว

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖
คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน  เวลา  ๑๐ นาที
คําช้ีแจง  ใหทําเคร่ืองหมายกากบาท X  ทับตัวอักษร  ก  ข  ค หรือ ง  หนาคําตอบขอท่ีถูกตองท่ีสุด  

  เพียงคําตอบเดียว
๑.  ขอใดหมายถึงขาว

ก.  นิยายแนวต่ืนเตน
ข.  เร่ืองราวท่ีเก่ียวกับความเห็นสวนตัว
ค.  คําบอกเลาเก่ียวกับเร่ืองราวในประวัติศาสตร
ง.  คําบอกเลาเร่ืองราวซ่ึงมักเปนเร่ืองเกิดข้ึนใหม หรือเปนท่ีสนใจ

๒.  ขาวท่ีดีมีลักษณะอยางไร
ก.  เปนขาวท่ีสรางความหวาดระแวงในสังคม
ข.  เปนขาวท่ีสงผลกระทบตอบุคคลเพียงคนเดียว
ค.  เปนขาวท่ีสงผลกระทบตอคนหมูมากหรือสวนรวม
ง.  เปนขาวท่ีเชิดชูบุคคลใดบุคคลหน่ึง  โดยมุงหวังผลประโยชนสวนตน

๓.  “ดับเจาพอเมืองชลยิงท้ิงหนาบาน” เปนขาวประเภทใด
ก.  ขาวกีฬา
ข.  ขาวสังคม
ค.  ขาวการเมือง
ง.  ขาวอาชญากรรม

๔.  “นโยบายเรียนฟรี  รักษาฟรี  ท่ีทํากินฟรี  ประชาชนสามจังหวัดภาคใตบอกวาเอาไวทีหลัง อยาก
เห็นนโยบาย แกปญหาตายฟรี ทุกวันกอน”  จากขาวน้ี คําวา “ฟรี”  หมายความวาอยางไร

ก.  เวลาวาง
ข.  รับเขามา
ค.  ไมเสียมูลคาหรือคาตอบแทนใดๆ
ง.  ภารกิจตางๆ ท่ีทําในเวลาวางจากงานประจํา

๕.  สามจังหวัดชายแดนภาคใต  หมายถึงจังหวัดใดบาง
ก.  สตูล   สงขลา   ปตตานี
ข.  ภูเก็ต   ยะลา    นราธิวาส
ค.  ปตตานี  ยะลา   นราธิวาส
ง.  สงขลา   ปตตานี   สุราษฏรธานี
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๖.  ขาวการฆาผูบริสุทธ์ิ  ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตน้ัน  นักเรียนคิดวาเปนฝมือใคร
ก.  โจรปลนทรัพย
ข.  พวกคายาเสพติด
ค.  พวกลักเล็กขโมยนอย
ง.  กลุมผูกอความไมสงบ

๗.  “วารสารการแพทย แนะใหลางมือและสวมหนากากปองกัน จะหันเห ไวรัสไขหวัดไปไกล  
       ตัว”  จากขาวดังกลาวนักเรียนคิดวาเช้ือไวรัส กอใหเกิดโรคอะไรอีกบางนอกจากโรคไขหวัด

ก.  อีสุกอีใส
ข.  เบาหวาน
ค.  อหิวาตกโรค
ง.  ความดันโลหิตสูง

๘.  “ดูแตหอยซิ  ไมมีมือไมมีตีน  มันยังหากินเองได  ประสาอะไร กับคนมีมือมีเทา  หากินเอง
          ไมไดก็อายหอย”  จากคํากลาวของปูเย็น  ใหขอคิดแกคนท่ัวไปอยางไร

ก.  ใหขอความชวยเหลือผูอ่ืน
ข.  ถาไมมีอะไรกินก็ใหกินหอย
ค.  ใหรูจักพ่ึงพาตนเองไมงอมืองอเทา
ง.  ใหดูหอยเปนตัวอยางในเร่ืองการรูจักเอาตัวรอด

๙.  “เคล็ดลับการเรียนเกง  คือ  ขยันและต้ังใจเรียนอยางสมํ่าเสมอ”  จากขาวน้ีคําท่ีขีดเสนใต
           หมายความวาอยางไร

ก.  วิธีลับๆ
ข.  ความต้ังใจ
ค.  ความสามารถ
ง.   กลเม็ดหรือช้ันเชิง

๑๐.  นักเรียนคิดวาพอแมจะภูมิใจในตัวลูกมากท่ีสุดในเร่ืองใด
ก.  ลูกเรียนเกง
ข.  ลูกมีฐานะดี
ค.  ลูกเปนคนดี
ง.  ลูกมีลักษณะผูนํา
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แบบทดสอบหลังเรียน
ชุดฝกที่ ๕  การอานเชิงวิเคราะหขาว

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖
คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน  เวลา  ๑๐ นาที
คําช้ีแจง  ใหทําเคร่ืองหมายกากบาท X  ทับตัวอักษร  ก  ข  ค หรือ ง  หนาคําตอบขอท่ีถูกตองท่ีสุด  

  เพียงคําตอบเดียว
๑.  “วารสารการแพทย แนะใหลางมือและสวมหนากากปองกัน จะหันเห ไวรัสไขหวัดไปไกล  
       ตัว”  จากขาวดังกลาวนักเรียนคิดวาเช้ือไวรัส กอใหเกิดโรคอะไรอีกบางนอกจากโรคไขหวัด

ก.  อีสุกอีใส
ข.  เบาหวาน
ค.  อหิวาตกโรค
ง.  ความดันโลหิตสูง

๒.  “ดับเจาพอเมืองชลยิงท้ิงหนาบาน” เปนขาวประเภทใด
ก.  ขาวอาชญากรรม
ข.  ขาวสังคม
ค.  ขาวการเมือง
ง.  ขาวกีฬา

๓.  สามจังหวัดชายแดนภาคใต  หมายถึงจังหวัดใดบาง
ก.  สตูล   สงขลา   ปตตานี
ข.  ภูเกต็   ยะลา    นราธิวาส
ค.  ปตตานี  ยะลา   นราธิวาส
ง.  สงขลา   ปตตานี   สุราษฏรธานี

๔.  “เคล็ดลับการเรียนเกง  คือ  ขยันและต้ังใจเรียนอยางสมํ่าเสมอ”  จากขาวน้ีคําท่ีขีดเสนใต
           หมายความวาอยางไร

ก.  วิธีลับๆ
ข.  ความต้ังใจ
ค.  ความสามารถ
ง.   กลเม็ดหรือช้ันเชิง

๕.  ขาวการฆาผูบริสุทธ์ิ  ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตน้ัน  นักเรียนคิดวาเปนฝมือใคร
ก.  โจรปลนทรัพย
ข.  พวกคายาเสพติด
ค.  พวกลักเล็กขโมยนอย
ง.  กลุมผูกอความไมสงบ
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๖.  “ดูแตหอยซิ  ไมมีมือไมมีตีน  มันยังหากินเองได  ประสาอะไร กับคนมีมือมีเทา  หากินเอง
       ไมไดก็อายหอย”  จากคํากลาวของปูเย็น  ใหขอคิดแกคนท่ัวไปอยางไร

ก.  ใหขอความชวยเหลือผูอ่ืน
ข.  ถาไมมีอะไรกินก็ใหกินหอย
ค.  ใหรูจักพ่ึงพาตนเองไมงอมืองอเทา
ง.  ใหดูหอยเปนตัวอยางในเร่ืองการรูจักเอาตัวรอด

๗.  ขาวท่ีดีมีลักษณะอยางไร
ก.  เปนขาวท่ีสรางความหวาดระแวงในสังคม
ข.  เปนขาวท่ีสงผลกระทบตอบุคคลเพียงคนเดียว
ค.  เปนขาวท่ีสงผลกระทบตอคนหมูมากหรือสวนรวม
ง.  เปนขาวท่ีเชิดชูบุคคลใดบุคคลหน่ึง  โดยมุงหวังผลประโยชนสวนตน

๘.  นักเรียนคิดวาพอแมจะภูมิใจในตัวลูกมากท่ีสุดในเร่ืองใด
ก.  ลูกเรียนเกง
ข.  ลูกมีฐานะดี
ค.  ลูกเปนคนดี
ง.  ลูกมีลักษณะผูนํา

๙.  ขอใดหมายถึงขาว
ก.  นิยายแนวต่ืนเตน
ข.  เร่ืองราวท่ีเก่ียวกับความเห็นสวนตัว
ค.  คําบอกเลาเก่ียวกับเร่ืองราวในประวัติศาสตร
ง.  คําบอกเลาเร่ืองราวซ่ึงมักเปนเร่ืองเกิดข้ึนใหม หรือเปนท่ีสนใจ

๑๐.  “นโยบายเรียนฟรี  รักษาฟรี  ท่ีทํากินฟรี  ประชาชนสามจังหวัดภาคใตบอกวาเอาไวทีหลัง 
อยากเห็นนโยบาย แกปญหาตายฟรี ทุกวันกอน”  จากขาวน้ี คําวา “ฟรี”  หมายความวาอยางไร

ก.  รับเขามา 
ข.  เวลาวาง
ค.  ไมเสียมูลคาหรือคาตอบแทนใดๆ
ง.  ภารกิจตางๆ ท่ีทําในเวลาวางจากงานประจํา
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