แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
กลุม สาระการเรียนรูภ าษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปท่ี ๖
คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
เวลา ๑ ชัว่ โมง
คําชีแ้ จง ใหนกั เรียนทําเครือ่ งหมาย กากบาท X ทับตัวอักษร ก ข ค หรือ ง หนาคําตอบทีถ่ กู ตอง
ทีส่ 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. ขอใดหมายถึงนิทาน
ก. เรือ่ งเลาทีเ่ ปนความจริง มีหลักฐานอางอิงได
ข. เรือ่ งทีแ่ ตงขึน้ เพือ่ ใหผอู า นไดรบั ความรูใ หมๆ
ค. เรือ่ งเลาสืบตอกันมาเปนทอดๆ อาจเปนเรือ่ งทีอ่ งิ ความจริงหรือแตงขึน้ มา
ง. เรือ่ งทีแ่ ตงขึน้ เพือ่ ใหผอู า นไดรอู ปุ นิสยั ใจคอของตัวละคร เพือ่ นํามาเปนแบบอยางใน
การดําเนินชีวติ
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๖. ขอใดเปนประโยชนทส่ี าํ คัญทีส่ ดุ ของการอานนิทานแตละเรือ่ ง
ก. เพือ่ ใหเกิดความรู
ข. เพือ่ สรางสังคมใหม
ค. เพือ่ นําไปเปนแนวทางประกอบอาชีพ
ง. เพือ่ ใหเกิดความบันเทิงและไดขอ คิดเตือนใจ
๗. ขอใดจัดเปนนิทานปรัมปรา
ก. พินอ็ คคิโอ
ข. เด็กเลีย้ งแกะ
ค. กําเนิดจักรวาล
ง. นางนากพระโขนง
๘. นิทานปรัมปรา มีลกั ษณะอยางไร
ก. เพอฝน
ข. เลาซ้าํ ซาก
ค. ตลกขบขัน
ง. เชือ่ ในเรือ่ งผีสางเทวดา
๙. ตํานานกลองขาวนอยฆาแม เปนเรือ่ งราวเกีย่ วกับประวัตกิ ารสรางสิง่ ใด
ก. โบสถ
ข. ธาตุเจดีย
ค. พระพุทธรูป
ง. บานพักคนชรา
๑๐. ขอใดเปนความหมายของบทความ
ก. งานเขียนประเภทรอยแกว เพือ่ เสนอขอคิดเห็นเกีย่ วกับรายการตางๆ ทีอ่ อกอากาศทาง
โทรทัศน
ข. งานเขียนประเภทรอยแกวทีเ่ ขียนขึน้ เพือ่ เสนอความรู ความคิดเห็น หรือความ
เพลิดเพลิน โดยเรียนจากขอเท็จจริง
ค. งานเขียนประเภทรอยแกวทีเ่ ขียนขึน้ เพือ่ ความเพลิดเพลิน เพียงอยางเดียว แตแฝงไว
ดวยคติธรรม
ง. งานเขียนประเภทรอยกรอง มีสมั ผัสใน สัมผัสนอก และสัมผัส ระหวางบาท เพือ่ นํามา
ทําเปนละครรอง
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๑๑. ขอใดนาจะเปนชือ่ งานเขียนประเภทบทความ
ก. ปริศนาคําทาย
ข. กติกาการวิง่ ผลัด
ค. คุณคาของสํานวนไทย
ง. คูม อื การใชโทรศัพทมอื ถือ
๑๒. รูปแบบของบทความมีหลายลักษณะยกเวนขอใด
ก. บทความยอเรือ่ ง
ข. บทความรายงาน
ค. บทความบรรยาย
ง. บทความความเห็น
๑๓. “หนังสือประดุจดังขุมทรัพยทางปญญา” คํากลาวนีก้ ลาวในลักษณะใด
ก. คัดคาน
ข. บรรยาย
ค. คลอยตาม
ง. เปรียบเทียบ
๑๔. 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
๑๕. เพลงไทยเดิมหมายถึงเพลงชนิดใด
ก. เพลงทีร่ อ งตามงานตางๆ
ข. เพลงทีร่ อ งปลุกใจใหรกั ชาติ
ค. เพลงทีม่ ตี น กําเนิดมาจากประเทศอืน่
ง. เพลงทีม่ กี ารขับรองดวยวิธกี ารแบบไทย พรอมกับบรรเลงดวยเครือ่ งดนตรีไทย
๑๖. เพลงทีบ่ อกเลาถายทอดความรูส กึ ของสังคมและคนเมืองหลวง คือเพลงชนิดใด
ก. เพลงสากล
ข. เพลงไทยลูกทุง
ค. เพลงไทยลูกกรุง
ง. เพลงไทยประยุกต
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๑๗. ขอใดจัดเปนเพลงไทยลูกทุง
ก. เพลงบานเรา
ข. เพลงพวงมาลัย
ค. เพลงสามัคคีชมุ นุม
ง. เพลงหนุม นารอนาง
๑๘. ขอใดเปนลักษณะของกลอนสี่
ก. บทหนึง่ มี ๒ วรรค วรรคหนึง่ มี ๒ คํา
ข. บทหนึง่ มี ๒ วรรค วรรคหนึง่ มี ๔ คํา
ค. บทหนึง่ มี ๔ วรรค วรรคหนึง่ มี ๔ คํา
ง. บทหนึง่ มี ๔ วรรค วรรคหนึง่ มี ๕ คํา
๑๙. กลอนสุภาพทีน่ ยิ มแตงคือขอใด
ก. กลอนสี่
ข. กลอนหก
ค. กลอนเจ็ด
ง. กลอนแปด
๒๐.
เธอคือคนเกงและฉลาด เปรือ่ งปราดรอบรูไ มอบั เฉา
จึงถูกคัดเลือกจากพวกเรา มาเขารวมคณะวิจยั
บทรอยกรองนีเ้ ปนคําประพันธประเภทใด
ก. กลอนสี่
ข. กลอนหก
ค. กลอนเจ็ด
ง. กลอนแปด
๒๑.

สมุนไพรไทยนีม้ คี า มาก
พระเจาอยูห วั ทรงฝากใหรกั ษา
แตปยู า ตายายใชกนั มา
ควรลูกหลานรูค า ใชสบื ไป
บทรอยกรองนีเ้ ปนคําประพันธประเภทใด
ก. กลอนสี่
ข. กลอนเจ็ด
ค. กลอนสุภาพ
ง. กาพยยานี ๑๑
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๒๒.

เฝาถนอมกลอมเกลีย้ งไมเลีย่ งหลบ
ขาวปลาครบแมจดั หามาทัง้ สิน้
แมนเหนือ่ ยยากลําบากเนือ้ หยาดเหงือ่ ริน
ลูกมีกนิ สุขกายสบายพอ

บทรอยกรองขางตนนีก้ ลาวถึงเรือ่ งใด
ก. ความรักของหนุม สาว
ข. ความรักของแมทม่ี ตี อ ลูก
ค. ความรักของลูกทีม่ ตี อ แม
ง. ความทุกขของแมทต่ี อ งเลีย้ งลูก
๒๓. จากบทรอยกรองขอ ๒๒ ขอใดเปนสัมผัสใน
ก. สิน้ -ริน
ข. ริน-กิน
ค. หลบ-ครบ
ง. เกลีย้ ง-เลีย่ ง
๒๔. “วารสารการแพทย แนะใหลา งมือและสวมหนากากปองกัน จะหันเห ไวรัสไขหวัดไปไกล
ตัว” จากขาวดังกลาวนักเรียนคิดวาเชือ้ ไวรัส กอใหเกิดโรคอะไรอีกบางนอกจากโรคไขหวัด
ก. อีสกุ อีใส
ข. เบาหวาน
ค. อหิวาตกโรค
ง. ความดันโลหิตสูง
๒๕. สามจังหวัดชายแดนภาคใต หมายถึงจังหวัดใดบาง
ก. สตูล สงขลา ปตตานี
ข. ภูเก็ต ยะลา นราธิวาส
ค. ปตตานี ยะลา นราธิวาส
ง. สงขลา ปตตานี สุราษฏรธานี
๒๖. ขาวการฆาผูบ ริสทุ ธิ์ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตนน้ั นักเรียนคิดวาเปนฝมอื ใคร
ก. โจรปลนทรัพย
ข. พวกคายาเสพติด
ค. พวกลักเล็กขโมยนอย
ง. กลุม ผูก อ ความไมสงบ
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๒๗. “เคล็ดลับการเรียนเกง คือ ขยันและตัง้ ใจเรียนอยางสม่าํ เสมอ” จากขาวนีค้ าํ ทีข่ ดี เสนใต
หมายความวาอยางไร
ก. วิธลี บั ๆ
ข. ความตัง้ ใจ
ค. ความสามารถ
ง. กลเม็ดหรือชัน้ เชิง
๒๘. นักเรียนคิดวาพอแมจะภูมใิ จในตัวลูกมากทีส่ ดุ ในเรือ่ งใด
ก. ลูกเรียนเกง
ข. ลูกเปนคนดี
ค. ลูกมีฐานะดี
ง. ลูกมีลกั ษณะผูน าํ
๒๙. “ดูแตหอยซิ ไมมมี อื ไมมตี นี มันยังหากินเองได ประสาอะไร กับคนมีมอื มีเทา หากินเอง
ไมไดกอ็ ายหอย” จากคํากลาวของปูเ ย็น ใหขอ คิดแกคนทัว่ ไปอยางไร
ก. ถาไมมอี ะไรกินก็ใหกนิ หอย
ข. ใหขอความชวยเหลือผูอ น่ื อยูเ สมอ
ค. ใหรจู กั พึง่ พาตนเองไมงอมืองอเทา
ง. ใหดหู อยเปนตัวอยางในเรือ่ งการรูจ กั เอาตัวรอด
๓๐. นิทานเรือ่ งใดจัดเปนนิทานตลกขบขัน
ก. ศรีธนญชัย
ข. กระตายกับเตา
ค. ขุนชางขุนแผน
ง. หนูนอ ยหมวกแดง
๓๑. จากเรือ่ งตํานานชูชก พระเวสสันดรทรงบริจาคสิง่ ใดใหแกชชู ก
ก. ที่ดิน
ข. อาหาร
ค. ทรัพยสมบัติ
ง. โอรสและธิดา
๓๒. นิทานทีม่ ตี วั เอกเปนสัตวเสมอ และมุง สอนคติธรรม คือนิทานประเภทใด
ก. นิทานอีสป
ข. นิทานลูกโซ
ค. นิทานพืน้ บาน
ง. นิทานปรัมปรา
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๓๓. บุคคลในขอใดทีท่ าํ ใหพระเจาอชาตศัตรูทรงปราบปรามวัชชีชนบทไดสาํ เร็จ
ก. กษัตริยล จิ ฉวี
ข. ทหารชัน้ ผูใ หญ
ค. วัสสการพราหมณ
ง. พระราชกุมารของกษัตริยล จิ ฉวี
๓๔. ขอใดเปนความหมายของคําวา “ภูมิปญญา”
ก. กระเหยิม่ ใจ
ข. ความรูข น้ั สูง
ค. ความองอาจผึง่ ผาย
ง. พืน้ ความรูค วามสามารถ
๓๕. “ไมใชกงการอะไรของลูกนี”่ คําทีข่ ดี เสนใตหมายความวาอยางไร
ก. กิจกรรม
ข. เรือ่ งราว
ค. กิจการ หนาที่ ธุระ
ง. ถอยคํา เรือ่ ง คําอธิบาย
๓๖. “ถึงกลองขาวจะนอยก็นอ ยตอนแตนแนนในดอกลูกเอย ลองกินเบิง่ กอน” ขอความทีข่ ดี เสน
ใตหมายความวาอยางไร
ก. ลองกินกอน
ข. ลองดูกนิ กอน
ค. ลองกินเขาไปกอน
ง. ลองกินใหอม่ิ กอน
๓๗. อาหารมือ้ ใดสําคัญตอรางกายทีส่ ดุ
ก. มือ้ เชา
ข. มือ้ กลางวัน
ค. มือ้ เย็น
ง. มือ้ ค่าํ
๓๘. สํานวนไทยในขอใดแสดงใหเห็นถึงความเปนอยูข องสังคมไทยในดานเศรษฐกิจ
ก. ลวงคองูเหา
ข. ลูกไกในกํามือ
ค. ดินพอกหางหมู
ง. เสียนอยเสียยาก เสียมากเสียงาย
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๓๙. เพลงเขมรไทรโยค เปนเพลงชนิดใด
ก. เพลงสากล
ข. เพลงไทยเดิม
ค. เพลงไทยลูกทุง
ง. เพลงไทยลูกกรุง
๔๐. 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
๔๑. แมพมิ พของชาติ หมายถึงอาชีพใด
ก. ครู
ข. แพทย
ค. พยาบาล
ง. ผูท าํ งานอยูใ นโรงพิมพ
๔๒. เนือ้ รองตอนใดของเพลงแมพมิ พของชาติ ทีแ่ สดงวาครูเปนผูม คี วามรับผิดชอบสูง
ก. ทีท่ าํ งานชางสุดกันดารในปาดงไพร
ข. ครูนนั้ ยังลําพองในเกียรติของตนเสมอมา
ค. กลับบานไมทนั บางวันตองไปอาศัยหลวงตา
ง. เห็นศิษยรออยูพ รอมหนา ตองรีบมาทําการสอน
๔๓. ขอใดเปนขอคิดทีไ่ ดจากเพลง วณิพก
ก. เกิดเปนคนตองขยันหมัน่ เพียร
ข. วณิพกคือผูท ม่ี ออะไรไมเห็น
ค. ตองรูจ กั ตอบแทนบุญคุณของผูม พี ระคุณ
ง. ตราบใดทีย่ งั มีลมหายใจตราบนัน้ ก็ยงั มีความหวัง
๔๔. เนือ้ เพลงเกิดมาพึ่งกัน ตอนใดทีใ่ หขอ คิดในการอยูร ว มกับผูอ น่ื
ก. ถึงจะจนจะมีอยาไปสรางเวรกรรม
ข. ขืนทําชัว่ ไป อาจตองใชกรรมเวร
ค. อยางมงายโลภหลง เพราะคงจะเกิดลําเค็ญ
ง. เกิดเปนคนอยาเห็นแกตนแหละดี ถึงจะมีราํ่ รวยสุขสันต

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

๔๕.

เปนมนุษยสดุ นิยมเพียงลมปาก
จะไดยากโหยหิวเพราะชิวหา
แมนพูดดีมคี นเขาเมตตา
จะพูดจาจงพิเคราะหใหเหมาะความ

คําประพันธขา งตน สรุปไดตรงกับสํานวนในขอใด
ก. พูดคลองเหมือนรองน้าํ
ข. พูดเปนนกแกวนกขุนทอง
ค. พูดดีเปนศรีแกตวั พูดชัว่ อัปราชัย
ง. พูดไปสองไพเบีย้ นิง่ เสียตําลึงทอง
๔๖. “วันพรุง นีจ้ ะสอบ คืนนีค้ อ ยดูหนังสือ” นักเรียนคิดวาการกระทํานีต้ รงกับสํานวนใด
ก. รอนวิชา
ข. หนอนหนังสือ
ค. ตําขาวสารกรอกหมอ
ง. ความรูท ว มหัว เอาตัวไมรอด
๔๗.
เสียงปนทีด่ งั ลัน่
ตัวแมนน้ั ตองสิน้ ใจ
ลูกนอยทีก่ อดไว
กระดอนไปเพราะแรงปน
บทรอยกรองขางตนนี้ เปนคําประพันธประเภทใด
ก. กลอนหก
ข. กลอนแปด
ค. กลอนสุภาพ
ง. กาพยยานี ๑๑
๔๘.

แสดงแดดทีแ่ ผดขา
หนาหนาวยาวไกล
มดงามเตรียมพรอม
ผึง่ แดดมดงาน

ทองฟาโปรงใส
กายใจหนาวนาน
ถนอมอาหาร
เกือ้ การเก็บกิน

จากบทรอยกรองขางตน ขอใดเปนสัมผัสระหวางบท
ก. แดด-แผด
ข. ไกล-ใจ
ค. นาน-หาร
ง. งาน-การ
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๔๙. จักจัน่ มีนสิ ยั อยางไร
ก. ขยัน
ข. เกียจคราน
ค. เห็นแกตวั
ง. รักสวยรักงาม
๕๐. เรือ่ งมดงามกับจักจัน่ ใหขอ คิดอะไรแกผอู า น
ก. ความเกียจคราน จะทําใหชวี ติ ลําบาก
ข. การรองเพลงทําใหอารมณแจมใส
ค. ความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ทําใหสงั คมเปนสุข
ง. การรูจ กั ประหยัดอดออม ทําใหมกี นิ มีใชในวันขางหนา
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เฉลย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
๑. ง.
๖. ง.
๑๑. ค.
๑๖. ค.
๒๑. ค.
๒๖. ง.
๓๑. ง.
๓๖. ข.
๔๑. ก.
๔๖. ค.

๒. ค.
๗. ข.
๑๒. ก.
๑๗. ง.
๒๒. ข.
๒๗. ง.
๓๒. ก.
๓๗. ก.
๔๒. ง.
๔๗. ง.

๓. ง.
๘. ก.
๑๓. ง.
๑๘. ค.
๒๓. ง.
๒๘. ข.
๓๓. ค.
๓๘. ง.
๔๓. ง.
๔๘. ค.

๔. ค.
๙. ข.
๑๔. ง.
๑๙. ง.
๒๔. ก.
๒๙. ค.
๓๔. ง.
๓๙. ข.
๔๔. ง.
๔๙. ข.

๕. ค.
๑๐. ข.
๑๕. ง.
๒๐. ค.
๒๕. ค.
๓๐. ก.
๓๕. ค.
๔๐. ค.
๔๕. ค.
๕๐. ก.
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