แบบทดสอบกอนเรียน
ชุดฝกที่ ๑ การอานเชิงวิเคราะหนทิ าน
กลุม สาระการเรียนรูภ าษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปท่ี ๖
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
เวลา ๑๐ นาที
คําชีแ้ จง ใหทาํ เครือ่ งหมายกากบาท X ทับตัวอักษร ก ข ค หรือ ง หนาคําตอบขอทีถ่ กู ตองทีส่ ดุ
เพียงคําตอบเดียว
๑. ขอใดหมายถึงนิทาน
ก. เรือ่ งเลาทีเ่ ปนความจริง มีหลักฐานอางอิงได
ข. เรือ่ งทีแ่ ตงขึน้ เพือ่ ใหผอู า นไดรบั ความรูใ หมๆ
ค. เรือ่ งเลาสืบตอกันมาเปนทอดๆ อาจเปนเรือ่ งทีอ่ งิ ความจริง หรือแตงขึน้ มา
ง. เรือ่ งทีแ่ ตงขึน้ เพือ่ ใหผอู า นไดรอู ปุ นิสยั ใจคอของตัวละคร เพือ่ นํามาเปนแบบอยางใน
การดําเนินชีวติ
๒. ประโยชน ทีไ่ ดจากการอานนิทานคือขอใด
ก. เพือ่ ใหเกิดความรู
ข. เพือ่ สรางสังคมใหม
ค. เพือ่ นําไปเปนแนวทางประกอบอาชีพ
ง. เพือ่ ใหเกิดความบันเทิงและไดขอ คิดเตือนใจ
๓. ขอใดจัดเปนนิทานปรัมปรา
ก. พินอ็ คคิโอ
ข. เด็กเลีย้ งแกะ
ค. กําเนิดจักรวาล
ง. นางนากพระโขนง
๔. ขอใดเปนประโยชนทส่ี าํ คัญทีส่ ดุ ของการอานนิทานแตละเรือ่ ง
ก. เพือ่ ใหเกิดความรู
ข. เพือ่ สรางสังคมใหม
ค. เพือ่ นําไปเปนแนวทางประกอบอาชีพ
ง. เพือ่ ใหเกิดความบันเทิงและไดขอ คิดเตือนใจ
๕. ตํานานกลองขาวนอยฆาแม เปนเรือ่ งราวเกีย่ วกับประวัตกิ ารสรางสิง่ ใด
ก. โบสถ
ข. ธาตุเจดีย
ค. พระพุทธรูป
ง. บานพักคนชรา
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๖. นิทานเรือ่ งใดจัดเปนนิทานตลกขบขัน
ก. ศรีธนญชัย
ข. กระตายกับเตา
ค. ขุนชางขุนแผน
ง. หนูนอ ยหมวกแดง
๗. จากเรือ่ งตํานานชูชก พระเวสสันดรทรงบริจาคสิง่ ใดใหแกชชู ก
ก. ที่ดิน
ข. อาหาร
ค. ทรัพยสมบัติ
ง. โอรสและธิดา
๘. นิทานทีม่ ตี วั เอกเปนสัตวเสมอ และมุง สอนคติธรรม คือนิทานประเภทใด
ก. นิทานอีสป
ข. นิทานลูกโซ
ค. นิทานพืน้ บาน
ง. นิทานปรัมปรา
๙. บุคคลในขอใดทีท่ าํ ใหพระเจาอชาตศัตรูทรงปราบปามวัชชีชนบทไดสาํ เร็จ
ก. กษัตริยล จิ ฉวี
ข. ทหารชัน้ ผูใ หญ
ค. วัสสการพราหมณ
ง. พระราชกุมารของกษัตริยล จิ ฉวี
๑๐. “ถึงกลองขาวจะนอยก็นอ ยตอนแตนแนนในดอกลูกเอย ลองกินเบิง่ กอน” ขอความทีข่ ดี เสน
ใตหมายความวาอยางไร
ก. ลองกินกอน
ข. ลองกินดูกอ น
ค. ลองกินเขาไปกอน
ง. ลองกินใหอม่ิ กอน
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แบบทดสอบหลังเรียน
ชุดฝกที่ ๑ การอานเชิงวิเคราะหนทิ าน
กลุม สาระการเรียนรูภ าษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปท่ี ๖
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
เวลา ๑๐ นาที
๑. นิทานทีม่ ตี วั เอกเปนสัตวเสมอ และมุง สอนคติธรรม คือนิทานประเภทใด
ก. นิทานอีสป
ข. นิทานลูกโซ
ค. นิทานพืน้ บาน
ง. นิทานปรัมปรา
๒. ตํานานกลองขาวนอยฆาแม เปนเรือ่ งราวเกีย่ วกับประวัตกิ ารสรางสิง่ ใด
ก. โบสถ
ข. ธาตุเจดีย
ค. พระพุทธรูป
ง. บานพักคนชรา
๓. ขอใดหมายถึงนิทาน
ก. เรือ่ งเลาทีเ่ ปนความจริง มีหลักฐานอางอิงได
ข. เรือ่ งทีแ่ ตงขึน้ เพือ่ ใหผอู า นไดรบั ความรูใ หมๆ
ค. เรือ่ งเลาสืบตอกันมาเปนทอดๆ อาจเปนเรือ่ งทีอ่ งิ ความจริง หรือแตงขึน้ มา
ง. เรือ่ งทีแ่ ตงขึน้ เพือ่ ใหผอู า นไดรอู ปุ นิสยั ใจคอของตัวละคร เพือ่ นํามาเปนแบบอยางใน
การดําเนินชีวติ
๔. นิทานเรือ่ งใดจัดเปนนิทานตลกขบขัน
ก. ศรีธนญชัย
ข. กระตายกับเตา
ค. ขุนชางขุนแผน
ง. หนูนอ ยหมวกแดง
๕. ขอใดเปนประโยชนทส่ี าํ คัญทีส่ ดุ ของการอานนิทานแตละเรือ่ ง
ก. เพือ่ ใหเกิดความรู
ข. เพือ่ สรางสังคมใหม
ค. เพือ่ นําไปเปนแนวทางประกอบอาชีพ
ง. เพือ่ ใหเกิดความบันเทิงและไดขอ คิดเตือนใจ
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๖. บุคคลในขอใดทีท่ าํ ใหพระเจาอชาตศัตรูทรงปราบปามวัชชีชนบทไดสาํ เร็จ
ก. กษัตริยล จิ ฉวี
ข. ทหารชัน้ ผูใ หญ
ค. วัสสการพราหมณ
ง. พระราชกุมารของกษัตริยล จิ ฉวี
๗. ขอใดเปนประโยชนทส่ี าํ คัญทีส่ ดุ ของการอานนิทานแตละเรือ่ ง
ก. คติพจน
ข. คติสอนใจ
ค. ความรูท างวิชาการ
ง. ความสวยงามของภาพประกอบ
๘. จากเรือ่ งตํานานชูชก พระเวสสันดรทรงบริจาคสิง่ ใดใหแกชชู ก
ก. ที่ดิน
ข. อาหาร
ค. ทรัพยสมบัติ
ง. โอรสและธิดา
๙. “ถึงกลองขาวจะนอยก็นอ ยตอนแตนแนนในดอกลูกเอย ลองกินเบิง่ กอน” ขอความทีข่ ดี เสน
ใตหมายความวาอยางไร
ก. ลองกินกอน
ข. ลองกินดูกอ น
ง. ลองกินใหอม่ิ กอน
ค. ลองกินเขาไปกอน
๑๐. นิทานเรือ่ งใดจัดเปนนิทานปรัมปรา
ก. พินอ็ คคิโอ
ข. เด็กเลีย้ งแกะ
ค. กําเนิดจักรวาล
ง. นางนากพระโขนง
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