
แบบทดสอบกอนเรียน
ชุดฝกที่ ๔   การอานเชิงวิเคราะหบทรอยกรอง

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

  เพียงคําตอบเดียว
๑.  ขอใดเปนลักษณะของกลอนส่ี

ก.  บทหน่ึงมี ๒ วรรค  วรรคหน่ึงมี ๒ คํา
ข.  บทหน่ึงมี ๒ วรรค  วรรคหน่ึงมี ๔ คํา
ค.  บทหน่ึงมี ๔ วรรค  วรรคหน่ึงมี ๔ คํา
ง.  บทหน่ึงมี ๔ วรรค  วรรคหน่ึงมี ๕ คํา

๒.  

บทรอยกรองน้ีเปนคําประพันธประเภทใด
ก.  กลอนส่ี
ข.  กลอนหก
ค.  กลอนเจ็ด
ง.  กลอนแปด

๓.  กลอนสุภาพท่ีนิยมแตงคือขอใด
ก.  กลอนส่ี
ข.  กลอนหก
ค.  กลอนเจ็ด
ง.  กลอนแปด

๔.  

บทรอยกรองน้ีเปนคําประพันธประเภทใด
ก.  กลอนส่ี
ข.  กลอนเจ็ด
ค.  กลอนสุภาพ
ง.  กาพยยานี ๑๑

    เธอคือคนเกงและฉลาด     เปร่ืองปราดรอบรูไมอับเฉา
จึงถูกคัดเลือกจากพวกเรา      มาเขารวมคณะวิจัย

     สมุนไพรไทยน้ีมีคามาก
พระเจาอยูหัวทรงฝากใหรักษา
แตปูยาตายายใชกันมา
ควรลูกหลานรูคาใชสืบไป
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๕.  

          บทรอยกรองขางตนน้ีกลาวถึงเร่ืองใด
ก.  ความรักของหนุมสาว
ข.  ความรักของแมท่ีมีตอลูก
ค.  ความรักของลูกท่ีมีตอแม
ง.  ความทุกขของแมท่ีตองเล้ียงลูก

๖.  จากบทรอยกรองขอ ๕  ขอใดเปนสัมผัสใน
ก.  ส้ิน-ริน
ข.  ริน-กิน
ค.  หลบ-ครบ
ง.  เกล้ียง-เล่ียง

๗.  

          บทรอยกรองขางตนน้ี เปนคําประพันธประเภทใด
ก.  กลอนหก
ข.  กลอนแปด
ค.  กลอนสุภาพ
ง.  กาพยยานี ๑๑

๘.  

           จากบทรอยกรองขางตน  ขอใดเปนสัมผัสระหวางบท
ก.  แดด-แผด
ข.  ไกล-ใจ
ค.  นาน-หาร
ง.  งาน-การ

เฝาถนอมกลอมเกล้ียงไมเล่ียงหลบ
ขาวปลาครบแมจัดหามาท้ังส้ิน
แมนเหน่ือยยากลําบากเน้ือหยาดเหง่ือริน
ลูกมีกินสุขกายสบายพอ

เสียงปนท่ีดังล่ัน       ตัวแมนัน้ตองส้ินใจ
ลูกนอยท่ีกอดไว กระดอนไปเพราะแรงปน

แสดงแดดท่ีแผดขา ทองฟาโปรงใส
หนาหนาวยาวไกล กายใจหนาวนาน
มดงามเตรียมพรอม ถนอมอาหาร
ผ่ึงแดดมดงาน เก้ือการเก็บกิน
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๙.  จักจั่นมีนิสัยอยางไร
ก.  ขยัน
ข.  เกียจคราน
ค.  เห็นแกตัว
ง.  รักสวย รักงาม

๑๐.  เร่ืองมดงามกับจักจ่ัน  ใหขอคิดอะไรแกผูอาน
ก.  ความเกียจคราน  จะทําใหชีวิตลําบาก
ข.  การรองเพลงทําใหอารมณแจมใส
ค.  ความเอ้ือเฟอ เผ่ือแผ  ทําใหสังคมเปนสุข
ง.  การรูจักประหยัดอดออม ทําใหมีกินมีใชในวันขางหนา
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แบบทดสอบหลังเรียน
ชุดฝกที่ ๔   การอานเชิงวิเคราะหบทรอยกรอง

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

  เพียงคําตอบเดียว
๑.  

บทรอยกรองน้ีเปนคําประพันธประเภทใด
ก.  กลอนส่ี
ข.  กลอนเจ็ด
ค.  กลอนสุภาพ
ง.  กาพยยานี ๑๑

๒.  

           จากบทรอยกรองขางตน  ขอใดเปนสัมผัสระหวางบท
ก.  แดด-แผด
ข.  ไกล-ใจ
ค.  นาน-หาร
ง.  งาน-การ

๓.  จักจ่ันมีนิสัยอยางไร
ก.  ขยัน
ข.  เกียจคราน
ค.  เห็นแกตัว
ง.  รักสวย รักงาม

     สมุนไพรไทยน้ีมีคามาก
พระเจาอยูหัวทรงฝากใหรักษา
แตปูยาตายายใชกันมา
ควรลูกหลานรูคาใชสืบไป

แสดงแดดท่ีแผดขา ทองฟาโปรงใส
หนาหนาวยาวไกล กายใจหนาวนาน
มดงามเตรียมพรอม ถนอมอาหาร
ผ่ึงแดดมดงาน เก้ือการเก็บกิน
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๔.  เร่ืองมดงามกับจักจ่ัน  ใหขอคิดอะไรแกผูอาน
ก.  ความเกียจคราน  จะทําใหชีวิตลําบาก
ข.  การรองเพลงทําใหอารมณแจมใส
ค.  ความเอ้ือเฟอ เผ่ือแผ  ทําใหสังคมเปนสุข
ง.  การรูจักประหยัดอดออม ทําใหมีกินมีใชในวันขางหนา

๕.  

บทรอยกรองน้ีเปนคําประพันธประเภทใด
ก.  กลอนส่ี
ข.  กลอนหก
ค.  กลอนเจ็ด
ง.  กลอนแปด

๖.  กลอนสุภาพท่ีนิยมแตงคือขอใด
ก.  กลอนส่ี
ข.  กลอนหก
ค.  กลอนเจ็ด
ง.  กลอนแปด

๗.  

          บทรอยกรองขางตนน้ีกลาวถึงเร่ืองใด
ก.  ความรักของหนุมสาว
ข.  ความรักของแมท่ีมีตอลูก
ค.  ความรักของลูกท่ีมีตอแม
ง.  ความทุกขของแมท่ีตองเล้ียงลูก

๘.  จากบทรอยกรองขอ ๕  ขอใดเปนสัมผัสใน
ก.  ส้ิน-ริน
ข.  ริน-กิน
ค.  หลบ-ครบ
ง.  เกล้ียง-เล่ียง

    เธอคือคนเกงและฉลาด     เปร่ืองปราดรอบรูไมอับเฉา
จึงถูกคัดเลือกจากพวกเรา      มาเขารวมคณะวิจัย

เฝาถนอมกลอมเกล้ียงไมเล่ียงหลบ
ขาวปลาครบแมจัดหามาท้ังส้ิน
แมนเหน่ือยยากลําบากเน้ือหยาดเหง่ือริน
ลูกมีกินสุขกายสบายพอ
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๙.  ขอใดเปนลักษณะของกลอนส่ี
ก.  บทหน่ึงมี ๒ วรรค  วรรคหน่ึงมี ๒ คํา
ข.  บทหน่ึงมี ๒ วรรค  วรรคหน่ึงมี ๔ คํา
ค.  บทหน่ึงมี ๔ วรรค  วรรคหน่ึงมี ๔ คํา
ง.  บทหน่ึงมี ๔ วรรค  วรรคหน่ึงมี ๕ คํา

๗.  

          บทรอยกรองขางตนน้ี เปนคําประพันธประเภทใด
ก.  กลอนหก
ข.  กลอนแปด
ค.  กลอนสุภาพ
ง.  กาพยยานี ๑๑

เสียงปนท่ีดังล่ัน       ตัวแมน้ันตองส้ินใจ
ลูกนอยท่ีกอดไว กระดอนไปเพราะแรงปน
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