
แบบทดสอบกอนเรียน
ชุดฝกที่ ๑  การอานเชิงวิเคราะหนิทาน

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

  เพียงคําตอบเดียว
๑.  ขอใดหมายถึงนิทาน

ก.  เร่ืองเลาท่ีเปนความจริง  มีหลักฐานอางอิงได
ข.  เร่ืองท่ีแตงข้ึนเพ่ือใหผูอานไดรับความรูใหมๆ
ค.  เร่ืองเลาสืบตอกันมาเปนทอดๆ  อาจเปนเร่ืองท่ีอิงความจริง หรือแตงข้ึนมา
ง.  เร่ืองท่ีแตงข้ึนเพ่ือใหผูอานไดรูอุปนิสัยใจคอของตัวละคร  เพ่ือนํามาเปนแบบอยางใน
      การดําเนินชีวิต

๒.  ประโยชน  ท่ีไดจากการอานนิทานคือขอใด
ก.  เพ่ือใหเกิดความรู
ข. เพ่ือสรางสังคมใหม
ค.  เพ่ือนําไปเปนแนวทางประกอบอาชีพ
ง.  เพ่ือใหเกิดความบันเทิงและไดขอคิดเตือนใจ

๓.  ขอใดจัดเปนนิทานปรัมปรา
ก.  พิน็อคคิโอ
ข.  เด็กเล้ียงแกะ
ค.  กําเนิดจักรวาล
ง.  นางนากพระโขนง

๔.  ขอใดเปนประโยชนท่ีสําคัญท่ีสุดของการอานนิทานแตละเร่ือง
ก.  เพ่ือใหเกิดความรู
ข. เพ่ือสรางสังคมใหม
ค.  เพ่ือนําไปเปนแนวทางประกอบอาชีพ
ง.  เพ่ือใหเกิดความบันเทิงและไดขอคิดเตือนใจ

๕.  ตํานานกลองขาวนอยฆาแม  เปนเร่ืองราวเก่ียวกับประวัติการสรางส่ิงใด
ก.  โบสถ
ข.  ธาตุเจดีย
ค.  พระพุทธรูป
ง.  บานพักคนชรา
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๖.  นิทานเร่ืองใดจัดเปนนิทานตลกขบขัน
ก.  ศรีธนญชัย
ข.  กระตายกับเตา
ค.  ขุนชางขุนแผน
ง.  หนูนอยหมวกแดง

๗.  จากเร่ืองตํานานชูชก  พระเวสสันดรทรงบริจาคส่ิงใดใหแกชูชก
ก.  ที่ดิน
ข.  อาหาร
ค.  ทรัพยสมบัติ
ง.  โอรสและธิดา

๘.  นิทานท่ีมีตัวเอกเปนสัตวเสมอ  และมุงสอนคติธรรม  คือนิทานประเภทใด
ก.  นิทานอีสป
ข.  นิทานลูกโซ
ค.  นทิานพ้ืนบาน
ง.  นิทานปรัมปรา

๙.  บุคคลในขอใดท่ีทําใหพระเจาอชาตศัตรูทรงปราบปามวัชชีชนบทไดสําเร็จ
ก.  กษัตริยลิจฉวี
ข.  ทหารช้ันผูใหญ
ค.  วัสสการพราหมณ
ง.  พระราชกุมารของกษัตริยลิจฉวี

๑๐.  “ถึงกลองขาวจะนอยก็นอยตอนแตนแนนในดอกลูกเอย  ลองกินเบ่ิงกอน” ขอความท่ีขีดเสน
          ใตหมายความวาอยางไร

ก.  ลองกินกอน
ข.  ลองกินดูกอน
ค.  ลองกินเขาไปกอน
ง.  ลองกินใหอ่ิมกอน
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แบบทดสอบหลังเรียน
ชุดฝกที่ ๑  การอานเชิงวิเคราะหนิทาน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖
คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน  เวลา  ๑๐ นาที
๑.  นิทานท่ีมีตัวเอกเปนสัตวเสมอ  และมุงสอนคติธรรม  คือนิทานประเภทใด

ก.  นิทานอีสป
ข.  นิทานลูกโซ
ค.  นิทานพ้ืนบาน
ง.  นิทานปรัมปรา

๒.  ตํานานกลองขาวนอยฆาแม  เปนเร่ืองราวเก่ียวกับประวัติการสรางส่ิงใด
ก.  โบสถ
ข.  ธาตุเจดีย
ค.  พระพุทธรูป
ง.  บานพักคนชรา

๓.  ขอใดหมายถึงนิทาน
ก.  เร่ืองเลาท่ีเปนความจริง  มีหลักฐานอางอิงได
ข.  เร่ืองท่ีแตงข้ึนเพ่ือใหผูอานไดรับความรูใหมๆ
ค.  เร่ืองเลาสืบตอกันมาเปนทอดๆ  อาจเปนเร่ืองท่ีอิงความจริง หรือแตงข้ึนมา
ง.  เร่ืองท่ีแตงข้ึนเพ่ือใหผูอานไดรูอุปนิสัยใจคอของตัวละคร  เพ่ือนํามาเปนแบบอยางใน
      การดําเนินชีวิต

๔.  นิทานเร่ืองใดจัดเปนนิทานตลกขบขัน
ก.  ศรีธนญชัย
ข.  กระตายกับเตา
ค.  ขุนชางขุนแผน
ง.  หนูนอยหมวกแดง

๕.  ขอใดเปนประโยชนท่ีสําคัญท่ีสุดของการอานนิทานแตละเร่ือง
ก.  เพ่ือใหเกิดความรู
ข. เพ่ือสรางสังคมใหม
ค.  เพ่ือนําไปเปนแนวทางประกอบอาชีพ
ง.  เพ่ือใหเกิดความบันเทิงและไดขอคิดเตือนใจ
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๖.  บุคคลในขอใดท่ีทําใหพระเจาอชาตศัตรูทรงปราบปามวัชชีชนบทไดสําเร็จ
ก.  กษัตริยลิจฉวี
ข.  ทหารช้ันผูใหญ
ค.  วัสสการพราหมณ
ง.  พระราชกุมารของกษัตริยลิจฉวี

๗.  ขอใดเปนประโยชนท่ีสําคัญท่ีสุดของการอานนิทานแตละเร่ือง
ก.  คติพจน
ข.  คติสอนใจ
ค.  ความรูทางวิชาการ
ง.  ความสวยงามของภาพประกอบ

๘.  จากเร่ืองตํานานชูชก  พระเวสสันดรทรงบริจาคส่ิงใดใหแกชูชก
ก.  ที่ดิน
ข.  อาหาร
ค.  ทรัพยสมบัติ
ง.  โอรสและธิดา

๙.  “ถึงกลองขาวจะนอยก็นอยตอนแตนแนนในดอกลูกเอย  ลองกินเบ่ิงกอน” ขอความท่ีขีดเสน
          ใตหมายความวาอยางไร

ก.  ลองกินกอน
ข.  ลองกินดูกอน
ง.  ลองกินใหอ่ิมกอน
ค.  ลองกินเขาไปกอน

๑๐.  นิทานเร่ืองใดจัดเปนนิทานปรัมปรา
ก.  พิน็อคคิโอ
ข.  เด็กเล้ียงแกะ
ค.  กําเนิดจักรวาล
ง.  นางนากพระโขนง
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