
แบบทดสอบกอนเรียน
ชุดฝกที่ ๒   การอานเชิงวิเคราะหบทความ

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

  เพียงคําตอบเดียว
๑. ขอใดเปนความหมายของบทความ

ก.  งานเขียนประเภทรอยแกว  เพ่ือเสนอขอคิดเห็นเก่ียวกับรายการตางๆ ท่ีออกอากาศทาง
      โทรทัศน
ข.  งานเขียนประเภทรอยแกวท่ีเขียนข้ึนเพ่ือเสนอความรู ความคิดเห็น  หรือความ
      เพลิดเพลิน โดยเรียนจากขอเท็จจริง
ค.  งานเขียนประเภทรอยแกวท่ีเขียนข้ึนเพ่ือความเพลิดเพลิน  เพียงอยางเดียว แตแฝงไว
      ดวยคติธรรม
ง.  งานเขียนประเภทรอยกรอง มีสัมผัสใน สัมผัสนอก  และสัมผัส ระหวางบาท  เพ่ือนํามา
     ทําเปนละครรอง

๒.  ขอใดนาจะเปนช่ืองานเขียนประเภทบทความ
ก.  ปริศนาคําทาย
ข.  กติกาการว่ิงผลัด
ค.  คุณคาของสํานวนไทย
ง.  คูมือการใชโทรศัพทมือถือ

๓.  รูปแบบของบทความมีหลายลักษณะยกเวนขอใด
ก.  บทความยอเร่ือง
ข.  บทความรายงาน
ค.  บทความบรรยาย
ง.  บทความความเห็น

๔.  ขอใดเปนความหมายของคําวา “ภูมิปญญา”
ก.  กระเหยิ่มใจ
ข.  ความรูข้ันสูง
ค.  ความองอาจผ่ึงผาย
ง.  พ้ืนความรูความสามารถ
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๕.  “หนังสือประดุจดังขุมทรัพยทางปญญา”  คํากลาวน้ีกลาวในลักษณะใด
ก.  คัดคาน
ข.  บรรยาย
ค.  คลอยตาม
ง.  เปรียบเทียบ

๖.  “ไมใชกงการอะไรของลูกน่ี”  คําท่ีขีดเสนใตหมายความวาอยางไร
ก.  กิจกรรม
ข.  เร่ืองราว
ค.  กิจการ หนาท่ี  ธุระ
ง.  ถอยคํา  เร่ือง  คําอธิบาย

๗.  อาหารม้ือใดสําคัญตอรางกายท่ีสุด
ก.  ม้ือเชา
ข.  ม้ือกลางวัน
ค.  ม้ือเย็น
ง.  ม้ือคํ่า

๘.  สํานวนไทยในขอใดแสดงใหเห็นถึงความเปนอยูของสังคมไทยในดานเศรษฐกิจ
ก.  ลวงคองูเหา
ข.  ลูกไกอยูในกํามือ
ค.  ดินพอกหางหมู
ง.  เสียนอยเสียยาก  เสียมากเสียงาย

๙.  

          คําประพันธขางตน  สรุปไดตรงกับสํานวนในขอใด
ก.  พูดคลองเหมือนรองนํ้า
ข.  พูดเปนนกแกวนกขุนทอง
ค.  พูดดีเปนศรีแกตัว  พูดช่ัวอัปราชัย
ง.  พูดไปสองไพเบ้ีย  น่ิงเสียตําลึงทอง

เปนมนุษยสุดนิยมเพียงลมปาก
จะไดยากโหยหิวเพราะชิวหา
แมนพูดดีมีคนเขาเมตตา
จะพูดจาจงพิเคราะหใหเหมาะความ
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๑๐.  “วันพรุงน้ีจะสอบ คืนน้ีคอยดูหนังสือ”  นักเรียนคิดวาการกระทําน้ีตรงกับสํานวนใด
ก.  รอนวิชา
ข.  หนอนหนังสือ
ค.  ตําขาวสารกรอกหมอ
ง.  ความรูทวมหัว  เอาตัวไมรอด

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



แบบทดสอบหลังเรียน
ชุดฝกที่ ๒   การอานเชิงวิเคราะหบทความ

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

  เพียงคําตอบเดียว
๑.  สํานวนไทยในขอใดแสดงใหเห็นถึงความเปนอยูของสังคมไทยในดานเศรษฐกิจ

ก.  ลวงคองูเหา
ข.  ดินพอกหางหมู
ค.  ลูกไกอยูในกํามือ
ง.  เสียนอยเสียยาก  เสียมากเสียงาย

๒.  “หนังสือประดุจดังขุมทรัพยทางปญญา”  คํากลาวน้ีกลาวในลักษณะใด
ก.  คัดคาน
ข.  บรรยาย
ค.  คลอยตาม
ง.  เปรียบเทียบ

๓. ขอใดเปนความหมายของบทความ
ก.  งานเขียนประเภทรอยแกว  เพ่ือเสนอขอคิดเห็นเก่ียวกับรายการตางๆ ท่ีออกอากาศทาง
      โทรทัศน
ข.  งานเขียนประเภทรอยแกวท่ีเขียนข้ึนเพ่ือเสนอความรู ความคิดเห็น  หรือความ
      เพลิดเพลิน โดยเรียนจากขอเท็จจริง
ค.  งานเขียนประเภทรอยแกวท่ีเขียนข้ึนเพ่ือความเพลิดเพลิน  เพียงอยางเดียว แตแฝงไว
      ดวยคติธรรม
ง.  งานเขียนประเภทรอยกรอง มีสัมผัสใน สัมผัสนอก  และสัมผัส ระหวางบาท  เพ่ือนํามา
     ทําเปนละครรอง
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๔.  

          คําประพันธขางตน  สรุปไดตรงกับสํานวนในขอใด
ก.  พูดคลองเหมือนรองนํ้า
ข.  พูดเปนนกแกวนกขุนทอง
ค.  พูดดีเปนศรีแกตัว  พูดช่ัวอัปราชัย
ง.  พูดไปสองไพเบ้ีย  น่ิงเสียตําลึงทอง

๕.  ขอใดนาจะเปนช่ืองานเขียนประเภทบทความ
ก.  ปริศนาคําทาย
ข.  กติกาการว่ิงผลัด
ค.  คุณคาของสํานวนไทย
ง.  คูมือการใชโทรศัพทมือถือ

๖.  “ไมใชกงการอะไรของลูกน่ี”  คําท่ีขีดเสนใตหมายความวาอยางไร
ก.  กิจกรรม
ข.  เร่ืองราว
ค.  กิจการ หนาท่ี  ธุระ
ง.  ถอยคํา  เร่ือง  คําอธิบาย

๗.  รูปแบบของบทความมีหลายลักษณะยกเวนขอใด
ก.  บทความยอเร่ือง
ข.  บทความรายงาน
ค.  บทความบรรยาย
ง.  บทความความเห็น

๘.  อาหารม้ือใดสําคัญตอรางกายท่ีสุด
ก.  ม้ือเชา
ข.  ม้ือกลางวัน
ค.  ม้ือเย็น
ง.  ม้ือคํ่า

เปนมนุษยสุดนิยมเพียงลมปาก
จะไดยากโหยหิวเพราะชิวหา
แมนพูดดีมีคนเขาเมตตา
จะพูดจาจงพิเคราะหใหเหมาะความ
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๙.  “วันพรุงน้ีจะสอบ คืนน้ีคอยดูหนังสือ”  นักเรียนคิดวาการกระทําน้ีตรงกับสํานวนใด
ก.  รอนวิชา
ข.  หนอนหนังสือ
ค.  ตําขาวสารกรอกหมอ
ง.  ความรูทวมหัว  เอาตัวไมรอด

๑๐.  ขอใดเปนความหมายของคําวา “ภูมิปญญา”
ก.  กระเหย่ิมใจ
ข.  ความรูข้ันสูง
ค.  ความองอาจผ่ึงผาย
ง.  พ้ืนความรูความสามารถ
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