แบบทดสอบกอนเรียน
ชุดฝกที่ ๕ การอานเชิงวิเคราะหขา ว
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. ขอใดหมายถึงขาว
ก. นิยายแนวตืน่ เตน
ข. เรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วกับความเห็นสวนตัว
ค. คําบอกเลาเกีย่ วกับเรือ่ งราวในประวัตศิ าสตร
ง. คําบอกเลาเรือ่ งราวซึง่ มักเปนเรือ่ งเกิดขึน้ ใหม หรือเปนทีส่ นใจ
๒. ขาวทีด่ มี ลี กั ษณะอยางไร
ก. เปนขาวทีส่ รางความหวาดระแวงในสังคม
ข. เปนขาวทีส่ ง ผลกระทบตอบุคคลเพียงคนเดียว
ค. เปนขาวทีส่ ง ผลกระทบตอคนหมูม ากหรือสวนรวม
ง. เปนขาวทีเ่ ชิดชูบคุ คลใดบุคคลหนึง่ โดยมุง หวังผลประโยชนสว นตน
๓. “ดับเจาพอเมืองชลยิงทิง้ หนาบาน” เปนขาวประเภทใด
ก. ขาวกีฬา
ข. ขาวสังคม
ค. ขาวการเมือง
ง. ขาวอาชญากรรม
๔. “นโยบายเรียนฟรี รักษาฟรี ทีท่ าํ กินฟรี ประชาชนสามจังหวัดภาคใตบอกวาเอาไวทหี ลัง อยาก
เห็นนโยบาย แกปญ
 หาตายฟรี ทุกวันกอน” จากขาวนี้ คําวา “ฟรี” หมายความวาอยางไร
ก. เวลาวาง
ข. รับเขามา
ค. ไมเสียมูลคาหรือคาตอบแทนใดๆ
ง. ภารกิจตางๆ ทีท่ าํ ในเวลาวางจากงานประจํา
๕. สามจังหวัดชายแดนภาคใต หมายถึงจังหวัดใดบาง
ก. สตูล สงขลา ปตตานี
ข. ภูเก็ต ยะลา นราธิวาส
ค. ปตตานี ยะลา นราธิวาส
ง. สงขลา ปตตานี สุราษฏรธานี
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๖. ขาวการฆาผูบ ริสทุ ธิ์ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตนน้ั นักเรียนคิดวาเปนฝมอื ใคร
ก. โจรปลนทรัพย
ข. พวกคายาเสพติด
ค. พวกลักเล็กขโมยนอย
ง. กลุม ผูก อ ความไมสงบ
๗. “วารสารการแพทย แนะใหลา งมือและสวมหนากากปองกัน จะหันเห ไวรัสไขหวัดไปไกล
ตัว” จากขาวดังกลาวนักเรียนคิดวาเชือ้ ไวรัส กอใหเกิดโรคอะไรอีกบางนอกจากโรคไขหวัด
ก. อีสกุ อีใส
ข. เบาหวาน
ค. อหิวาตกโรค
ง. ความดันโลหิตสูง
๘. “ดูแตหอยซิ ไมมมี อื ไมมตี นี มันยังหากินเองได ประสาอะไร กับคนมีมอื มีเทา หากินเอง
ไมไดกอ็ ายหอย” จากคํากลาวของปูเ ย็น ใหขอ คิดแกคนทัว่ ไปอยางไร
ก. ใหขอความชวยเหลือผูอ น่ื
ข. ถาไมมอี ะไรกินก็ใหกนิ หอย
ค. ใหรจู กั พึง่ พาตนเองไมงอมืองอเทา
ง. ใหดหู อยเปนตัวอยางในเรือ่ งการรูจ กั เอาตัวรอด
๙. “เคล็ดลับการเรียนเกง คือ ขยันและตัง้ ใจเรียนอยางสม่าํ เสมอ” จากขาวนีค้ าํ ทีข่ ดี เสนใต
หมายความวาอยางไร
ก. วิธลี บั ๆ
ข. ความตัง้ ใจ
ค. ความสามารถ
ง. กลเม็ดหรือชัน้ เชิง
๑๐. นักเรียนคิดวาพอแมจะภูมใิ จในตัวลูกมากทีส่ ดุ ในเรือ่ งใด
ก. ลูกเรียนเกง
ข. ลูกมีฐานะดี
ค. ลูกเปนคนดี
ง. ลูกมีลกั ษณะผูน าํ
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แบบทดสอบหลังเรียน
ชุดฝกที่ ๕ การอานเชิงวิเคราะหขา ว
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. “วารสารการแพทย แนะใหลา งมือและสวมหนากากปองกัน จะหันเห ไวรัสไขหวัดไปไกล
ตัว” จากขาวดังกลาวนักเรียนคิดวาเชือ้ ไวรัส กอใหเกิดโรคอะไรอีกบางนอกจากโรคไขหวัด
ก. อีสกุ อีใส
ข. เบาหวาน
ค. อหิวาตกโรค
ง. ความดันโลหิตสูง
๒. “ดับเจาพอเมืองชลยิงทิง้ หนาบาน” เปนขาวประเภทใด
ก. ขาวอาชญากรรม
ข. ขาวสังคม
ค. ขาวการเมือง
ง. ขาวกีฬา
๓. สามจังหวัดชายแดนภาคใต หมายถึงจังหวัดใดบาง
ก. สตูล สงขลา ปตตานี
ข. ภูเก็ต ยะลา นราธิวาส
ค. ปตตานี ยะลา นราธิวาส
ง. สงขลา ปตตานี สุราษฏรธานี
๔. “เคล็ดลับการเรียนเกง คือ ขยันและตัง้ ใจเรียนอยางสม่าํ เสมอ” จากขาวนีค้ าํ ทีข่ ดี เสนใต
หมายความวาอยางไร
ก. วิธลี บั ๆ
ข. ความตัง้ ใจ
ค. ความสามารถ
ง. กลเม็ดหรือชัน้ เชิง
๕. ขาวการฆาผูบ ริสทุ ธิ์ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตนน้ั นักเรียนคิดวาเปนฝมอื ใคร
ก. โจรปลนทรัพย
ข. พวกคายาเสพติด
ค. พวกลักเล็กขโมยนอย
ง. กลุม ผูก อ ความไมสงบ
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๖. “ดูแตหอยซิ ไมมมี อื ไมมตี นี มันยังหากินเองได ประสาอะไร กับคนมีมอื มีเทา หากินเอง
ไมไดกอ็ ายหอย” จากคํากลาวของปูเ ย็น ใหขอ คิดแกคนทัว่ ไปอยางไร
ก. ใหขอความชวยเหลือผูอ น่ื
ข. ถาไมมอี ะไรกินก็ใหกนิ หอย
ค. ใหรจู กั พึง่ พาตนเองไมงอมืองอเทา
ง. ใหดหู อยเปนตัวอยางในเรือ่ งการรูจ กั เอาตัวรอด
๗. ขาวทีด่ มี ลี กั ษณะอยางไร
ก. เปนขาวทีส่ รางความหวาดระแวงในสังคม
ข. เปนขาวทีส่ ง ผลกระทบตอบุคคลเพียงคนเดียว
ค. เปนขาวทีส่ ง ผลกระทบตอคนหมูม ากหรือสวนรวม
ง. เปนขาวทีเ่ ชิดชูบคุ คลใดบุคคลหนึง่ โดยมุง หวังผลประโยชนสว นตน
๘. นักเรียนคิดวาพอแมจะภูมใิ จในตัวลูกมากทีส่ ดุ ในเรือ่ งใด
ก. ลูกเรียนเกง
ข. ลูกมีฐานะดี
ค. ลูกเปนคนดี
ง. ลูกมีลกั ษณะผูน าํ
๙. ขอใดหมายถึงขาว
ก. นิยายแนวตืน่ เตน
ข. เรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วกับความเห็นสวนตัว
ค. คําบอกเลาเกีย่ วกับเรือ่ งราวในประวัตศิ าสตร
ง. คําบอกเลาเรือ่ งราวซึง่ มักเปนเรือ่ งเกิดขึน้ ใหม หรือเปนทีส่ นใจ
๑๐. “นโยบายเรียนฟรี รักษาฟรี ทีท่ าํ กินฟรี ประชาชนสามจังหวัดภาคใตบอกวาเอาไวทหี ลัง
อยากเห็นนโยบาย แกปญ
 หาตายฟรี ทุกวันกอน” จากขาวนี้ คําวา “ฟรี” หมายความวาอยางไร
ก. รับเขามา
ข. เวลาวาง
ค. ไมเสียมูลคาหรือคาตอบแทนใดๆ
ง. ภารกิจตางๆ ทีท่ าํ ในเวลาวางจากงานประจํา
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