
แบบทดสอบกอนเรียน
ชุดฝกที่ ๓   การอานเชิงวิเคราะหบทเพลง

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

  เพียงคําตอบเดียว
๑.  ขอใดหมายถึงเพลง

ก.  ถอยคําท่ีเรียบเรียงข้ึนเพ่ือใชในพิธีการตางๆ
ข.  ถอยคําท่ีเรียบเรียงข้ึนเพ่ือใชประกอบการแสดงละคร
ค.  ถอยคําท่ีเรียบเรียงข้ึนประกอบดวยเน้ือรองและจังหวะ
ง.  ถอยคําท่ีนักประพันธเรียบเรียงข้ึนประกอบดวยเน้ือเร่ือง  ทํานอง  และจังหวะ

๒.  เพลงไทยเดิมหมายถึงเพลงชนิดใด
ก.  เพลงท่ีรองตามงานตางๆ
ข.  เพลงท่ีรองปลุกใจใหรักชาติ
ค.  เพลงท่ีมีตนกําเนิดมาจากประเทศอ่ืน
ง.  เพลงท่ีมีการขับรองดวยวิธีการแบบไทย  พรอมกับบรรเลงดวยเคร่ืองดนตรีไทย

๓.  เพลงท่ีบอกเลาถายทอดความรูสึกของสังคมและคนเมืองหลวง  คือเพลงชนิดใด
ก.  เพลงสากล
ข.  เพลงไทยลูกทุง
ค.  เพลงไทยลูกกรุง
ง.  เพลงไทยประยุกต

๔.  ขอใดจัดเปนเพลงไทยลูกทุง
ก.  เพลงบานเรา
ข.  เพลงพวงมาลัย
ค.  เพลงสามัคคีชุมนุม
ง.  เพลงหนุมนารอนาง

๕.  เพลงเขมรไทรโยค  เปนเพลงชนิดใด
ก.  เพลงสากล
ข.  เพลงไทยเดิม
ค.  เพลงไทยลูกทุง
ง.  เพลงไทยลูกกรุง
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๖.  เน้ือเพลงบานเรา ใหขอคิดอะไรแกผูอาน
ก.  ตัวเปนไทย  หัวใจเปนทาส
ข.  ทองฟาสีทองทําใหเรามีความสุขสดช่ืน
ค.  อยูท่ีไหนก็ไมมีความสุขเหมือนท่ีบานเรา
ง.  อยูท่ีไหนก็ไมมีความสุขเหมือนอยูกับคนท่ีเรารัก

๗.    ขอใดเปนขอคิดท่ีไดจากเพลง วณิพก
ก.  เกิดเปนคนตองขยันหม่ันเพียร
ข.  ความกตัญูเปนเคร่ืองหมายของคนดี
ค.  ตราบใดท่ียังมีลมหายใจตราบน้ันก็ยังมีความหวัง
ง.  ถึงแมจะเปนคนตาบอด  แตก็ยังมีผูใหความเมตตาอยูเสมอ

๘.  เน้ือเพลงเกิดมาพ่ึงกัน  ตอนใดท่ีใหขอคิดในการอยูรวมกับผูอ่ืน
ก.  ถึงจะจนจะมีอยาไปสรางเวรกรรม
ข.  ขืนทําช่ัวไป  อาจตองใชกรรมเวร
ค.  อยางมงายโลภหลง  เพราะคงจะเกิดลําเค็ญ
ง.  เกิดเปนคนอยาเห็นแกตนแหละดี  ถึงจะมีรํ่ารวยสุขสันต

๙.  แมพิมพของชาติ  หมายถึงอาชีพใด
ก.  ครู
ข.  แพทย
ค.  พยาบาล
ง.  ผูใชแรงงาน

๑๐.  เน้ือรองตอนใดของเพลงแมพิมพของชาติ  ท่ีแสดงวาครูเปนผูมีความรับผิดชอบสูง
ก.  ท่ีทํางานชางสุดกันดารในปาดงไพร
ข.  ครูน้ันยังลําพองในเกียรติของตนเสมอมา
ค.  กลับบานไมทันบางวันตองไปอาศัยหลวงตา
ง.  เห็นศิษยรออยูพรอมหนา   ตองรีบมาทําการสอน
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แบบทดสอบหลังเรียน
ชุดฝกที่ ๓   การอานเชิงวิเคราะหบทเพลง

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

  เพียงคําตอบเดียว
๑.  เน้ือเพลงบานเรา ใหขอคิดอะไรแกผูอาน

ก.  ตัวเปนไทย  หัวใจเปนทาส
ข.  ทองฟาสีทองทําใหเรามีความสุขสดช่ืน
ค.  อยูท่ีไหนก็ไมมีความสุขเหมือนท่ีบานเรา
ง.  อยูท่ีไหนก็ไมมีความสุขเหมือนอยูกับคนท่ีเรารัก

๒.  เพลงไทยเดิมหมายถึงเพลงชนิดใด
ก.  เพลงท่ีรองตามงานตางๆ
ข.  เพลงท่ีรองปลุกใจใหรักชาติ
ค.  เพลงท่ีมีตนกําเนิดมาจากประเทศอ่ืน
ง.  เพลงท่ีมีการขับรองดวยวิธีการแบบไทย  พรอมกับบรรเลงดวยเคร่ืองดนตรีไทย

๓.  เน้ือเพลงเกิดมาพึ่งกัน  ตอนใดท่ีใหขอคิดในการอยูรวมกับผูอ่ืน
ก.  ถึงจะจนจะมีอยาไปสรางเวรกรรม
ข.  ขืนทําช่ัวไป  อาจตองใชกรรมเวร
ค.  อยางมงายโลภหลง  เพราะคงจะเกิดลําเค็ญ
ง.  เกิดเปนคนอยาเห็นแกตนแหละดี  ถึงจะมีรํ่ารวยสุขสันต

๔.  เพลงท่ีบอกเลาถายทอดความรูสึกของสังคมและคนเมืองหลวง  คือเพลงชนิดใด
ก.  เพลงสากล
ข.  เพลงไทยลูกทุง
ค.  เพลงไทยลูกกรุง
ง.  เพลงไทยประยุกต

๕.  แมพิมพของชาติ  หมายถึงอาชีพใด
ก.  ครู
ข.  แพทย
ค.  พยาบาล
ง.  ผูใชแรงงาน
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๖.  ขอใดจัดเปนเพลงไทยลูกทุง
ก.  เพลงบานเรา
ข.  เพลงพวงมาลัย
ค.  เพลงสามัคคีชุมนุม
ง.  เพลงหนุมนารอนาง

๗.  ขอใดหมายถึงเพลง
ก.  ถอยคําท่ีเรียบเรียงข้ึนเพ่ือใชในพิธีการตางๆ
ข.  ถอยคําท่ีเรียบเรียงข้ึนเพ่ือใชประกอบการแสดงละคร
ค.  ถอยคําท่ีเรียบเรียงข้ึนประกอบดวยเน้ือรองและจังหวะ
ง.  ถอยคําท่ีนักประพันธเรียบเรียงข้ึนประกอบดวยเน้ือเร่ือง  ทํานอง  และจังหวะ

๘.  เพลงเขมรไทรโยค  เปนเพลงชนิดใด
ก.  เพลงสากล
ข.  เพลงไทยเดิม
ค.  เพลงไทยลูกทุง
ง.  เพลงไทยลูกกรุง

๙.  เน้ือรองตอนใดของเพลงแมพิมพของชาติ  ท่ีแสดงวาครูเปนผูมีความรับผิดชอบสูง
ก.  ท่ีทํางานชางสุดกันดารในปาดงไพร
ข.  ครูน้ันยังลําพองในเกียรติของตนเสมอมา
ค.  กลับบานไมทันบางวันตองไปอาศัยหลวงตา
ง.  เห็นศิษยรออยูพรอมหนา   ตองรีบมาทําการสอน

๑๐.  ขอใดเปนขอคิดท่ีไดจากเพลง วณิพก
ก.  เกิดเปนคนตองขยันหม่ันเพียร
ข.  ความกตัญูเปนเคร่ืองหมายของคนดี
ค.  ตราบใดท่ียังมีลมหายใจตราบน้ันก็ยังมีความหวัง
ง.  ถึงแมจะเปนคนตาบอด  แตก็ยังมีผูใหความเมตตาอยูเสมอ
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