แบบทดสอบกอนเรียน
ชุดฝกที่ ๓ การอานเชิงวิเคราะหบทเพลง
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. ขอใดหมายถึงเพลง
ก. ถอยคําทีเ่ รียบเรียงขึน้ เพือ่ ใชในพิธกี ารตางๆ
ข. ถอยคําทีเ่ รียบเรียงขึน้ เพือ่ ใชประกอบการแสดงละคร
ค. ถอยคําทีเ่ รียบเรียงขึน้ ประกอบดวยเนือ้ รองและจังหวะ
ง. ถอยคําทีน่ กั ประพันธเรียบเรียงขึน้ ประกอบดวยเนือ้ เรือ่ ง ทํานอง และจังหวะ
๒. เพลงไทยเดิมหมายถึงเพลงชนิดใด
ก. เพลงทีร่ อ งตามงานตางๆ
ข. เพลงทีร่ อ งปลุกใจใหรกั ชาติ
ค. เพลงทีม่ ตี น กําเนิดมาจากประเทศอืน่
ง. เพลงทีม่ กี ารขับรองดวยวิธกี ารแบบไทย พรอมกับบรรเลงดวยเครือ่ งดนตรีไทย
๓. เพลงทีบ่ อกเลาถายทอดความรูส กึ ของสังคมและคนเมืองหลวง คือเพลงชนิดใด
ก. เพลงสากล
ข. เพลงไทยลูกทุง
ค. เพลงไทยลูกกรุง
ง. เพลงไทยประยุกต
๔. ขอใดจัดเปนเพลงไทยลูกทุง
ก. เพลงบานเรา
ข. เพลงพวงมาลัย
ค. เพลงสามัคคีชมุ นุม
ง. เพลงหนุม นารอนาง
๕. เพลงเขมรไทรโยค เปนเพลงชนิดใด
ก. เพลงสากล
ข. เพลงไทยเดิม
ค. เพลงไทยลูกทุง
ง. เพลงไทยลูกกรุง
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๖. เนือ้ เพลงบานเรา ใหขอ คิดอะไรแกผอู า น
ก. ตัวเปนไทย หัวใจเปนทาส
ข. ทองฟาสีทองทําใหเรามีความสุขสดชืน่
ค. อยูท ไ่ี หนก็ไมมคี วามสุขเหมือนทีบ่ า นเรา
ง. อยูท ไ่ี หนก็ไมมคี วามสุขเหมือนอยูก บั คนทีเ่ รารัก
๗. ขอใดเปนขอคิดทีไ่ ดจากเพลง วณิพก
ก. เกิดเปนคนตองขยันหมัน่ เพียร
ข. ความกตัญูเปนเครือ่ งหมายของคนดี
ค. ตราบใดทีย่ งั มีลมหายใจตราบนัน้ ก็ยงั มีความหวัง
ง. ถึงแมจะเปนคนตาบอด แตกย็ งั มีผใู หความเมตตาอยูเ สมอ
๘. เนือ้ เพลงเกิดมาพึง่ กัน ตอนใดทีใ่ หขอ คิดในการอยูร ว มกับผูอ น่ื
ก. ถึงจะจนจะมีอยาไปสรางเวรกรรม
ข. ขืนทําชัว่ ไป อาจตองใชกรรมเวร
ค. อยางมงายโลภหลง เพราะคงจะเกิดลําเค็ญ
ง. เกิดเปนคนอยาเห็นแกตนแหละดี ถึงจะมีราํ่ รวยสุขสันต
๙. แมพมิ พของชาติ หมายถึงอาชีพใด
ก. ครู
ข. แพทย
ค. พยาบาล
ง. ผูใ ชแรงงาน
๑๐. เนือ้ รองตอนใดของเพลงแมพมิ พของชาติ ทีแ่ สดงวาครูเปนผูม คี วามรับผิดชอบสูง
ก. ทีท่ าํ งานชางสุดกันดารในปาดงไพร
ข. ครูนน้ั ยังลําพองในเกียรติของตนเสมอมา
ค. กลับบานไมทนั บางวันตองไปอาศัยหลวงตา
ง. เห็นศิษยรออยูพ รอมหนา ตองรีบมาทําการสอน
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แบบทดสอบหลังเรียน
ชุดฝกที่ ๓ การอานเชิงวิเคราะหบทเพลง
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. เนือ้ เพลงบานเรา ใหขอ คิดอะไรแกผอู า น
ก. ตัวเปนไทย หัวใจเปนทาส
ข. ทองฟาสีทองทําใหเรามีความสุขสดชืน่
ค. อยูท ไ่ี หนก็ไมมคี วามสุขเหมือนทีบ่ า นเรา
ง. อยูท ไ่ี หนก็ไมมคี วามสุขเหมือนอยูก บั คนทีเ่ รารัก
๒. เพลงไทยเดิมหมายถึงเพลงชนิดใด
ก. เพลงทีร่ อ งตามงานตางๆ
ข. เพลงทีร่ อ งปลุกใจใหรกั ชาติ
ค. เพลงทีม่ ตี น กําเนิดมาจากประเทศอืน่
ง. เพลงทีม่ กี ารขับรองดวยวิธกี ารแบบไทย พรอมกับบรรเลงดวยเครือ่ งดนตรีไทย
๓. เนือ้ เพลงเกิดมาพึ่งกัน ตอนใดทีใ่ หขอ คิดในการอยูร ว มกับผูอ น่ื
ก. ถึงจะจนจะมีอยาไปสรางเวรกรรม
ข. ขืนทําชัว่ ไป อาจตองใชกรรมเวร
ค. อยางมงายโลภหลง เพราะคงจะเกิดลําเค็ญ
ง. เกิดเปนคนอยาเห็นแกตนแหละดี ถึงจะมีราํ่ รวยสุขสันต
๔. เพลงทีบ่ อกเลาถายทอดความรูส กึ ของสังคมและคนเมืองหลวง คือเพลงชนิดใด
ก. เพลงสากล
ข. เพลงไทยลูกทุง
ค. เพลงไทยลูกกรุง
ง. เพลงไทยประยุกต
๕. แมพมิ พของชาติ หมายถึงอาชีพใด
ก. ครู
ข. แพทย
ค. พยาบาล
ง. ผูใ ชแรงงาน
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๖. ขอใดจัดเปนเพลงไทยลูกทุง
ก. เพลงบานเรา
ข. เพลงพวงมาลัย
ค. เพลงสามัคคีชมุ นุม
ง. เพลงหนุม นารอนาง
๗. ขอใดหมายถึงเพลง
ก. ถอยคําทีเ่ รียบเรียงขึน้ เพือ่ ใชในพิธกี ารตางๆ
ข. ถอยคําทีเ่ รียบเรียงขึน้ เพือ่ ใชประกอบการแสดงละคร
ค. ถอยคําทีเ่ รียบเรียงขึน้ ประกอบดวยเนือ้ รองและจังหวะ
ง. ถอยคําทีน่ กั ประพันธเรียบเรียงขึน้ ประกอบดวยเนือ้ เรือ่ ง ทํานอง และจังหวะ
๘. เพลงเขมรไทรโยค เปนเพลงชนิดใด
ก. เพลงสากล
ข. เพลงไทยเดิม
ค. เพลงไทยลูกทุง
ง. เพลงไทยลูกกรุง
๙. เนือ้ รองตอนใดของเพลงแมพมิ พของชาติ ทีแ่ สดงวาครูเปนผูม คี วามรับผิดชอบสูง
ก. ทีท่ าํ งานชางสุดกันดารในปาดงไพร
ข. ครูนน้ั ยังลําพองในเกียรติของตนเสมอมา
ค. กลับบานไมทนั บางวันตองไปอาศัยหลวงตา
ง. เห็นศิษยรออยูพ รอมหนา ตองรีบมาทําการสอน
๑๐. ขอใดเปนขอคิดทีไ่ ดจากเพลง วณิพก
ก. เกิดเปนคนตองขยันหมัน่ เพียร
ข. ความกตัญูเปนเครือ่ งหมายของคนดี
ค. ตราบใดทีย่ งั มีลมหายใจตราบนัน้ ก็ยงั มีความหวัง
ง. ถึงแมจะเปนคนตาบอด แตกย็ งั มีผใู หความเมตตาอยูเ สมอ
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