แบบทดสอบ SAMSEN Pre – Test
หองเรียนปกติ
เพื่อเตรียมความพรอมในการศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
รอบบาย
จัดโดย สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
วันอาทิตยที่ 6 ธันวาคม 2563 รอบบาย เวลา 14.00 น. - 17.00 น.
ตอนที่ 1 วิชาคณิตศาสตร (ขอที่ 1 – ขอที่ 20) จํานวน 20 ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
1. หางสรรพสินคาตองการจัดกระเชาผลไมเพื่อวางขายสําหรับเทศกาลปใหม ซึง่ ผลไมที่นํามาจัดประกอบดวยกีวี่ 42 ผล
ฝรั่ง 35 ผล และลูกพลับ 14 ผล มีเงื่อนไขวา จัดใหทุกกระเชามีผลไมครบทุกชนิด โดยไมใหเหลือผลไมเลย
ผลไมชนิดเดียวกันของทุกกระเชา ตองมีจํานวนที่เทากันและใชกระเชามากที่สุดแลวในแตละกระเชาผลไมจะมีจํานวน
ฝรั่งมากกวาจํานวนลูกพลับอยูก ี่ผล
1. 4
2. 3
3. 2
4. 1
2.

1×

1. 0
3. 5.4

− 1÷

× [4.5 + (0.9 ÷ 0.1)]

มีผลลัพธตรงกับขอใด
2. 4.5
4. 13.5

3. ถังน้ําใบหนึง่ มีน้ําอยู ของถัง ถาเติมน้ําเขาไปอีก5 ลิตร ทําใหน้ํามีครึ่งถังพอดี แลวถังใบนีบ้ รรจุน้ําเต็มถังไดกลี่ ติ ร
1. 12
2. 21
3. 38
4. 42
4. ถาจํานวนชุดหนึ่งมีความสัมพันธ ดังนี้ 4, 16, 64, x, 1024,
1. 4
2. 16
3. 64
4. 256

y

แลว มีคาเทาใด

5. สระวายน้ําแหงหนึง่ กวาง 20 เมตร ยาว 45 เมตร ลึก 2 เมตร มีน้ําอยูครึ่งสระถาตองการสูบน้ําออกจากสระดวย
เครื่องสูบน้ําที่สบู ได 4 ลูกบาศกเมตรตอนาที จะใชเวลานานเทาใดน้ําจึงจะหมด
1. 3 ชั่วโมง 25 นาที
2. 3 ชั่วโมง 45 นาที
3. 7 ชั่วโมง 30 นาที
4. 7 ชั่วโมง 50 นาที
6. ถา A คือ ค.ร.น และ B คือ ห.ร.ม. ของ 12, 36 และ 60 แลว A – B มีคาตรงกับขอใด
1. 153
2. 168
3. 174
4. 193
7. นักเรียนชายหองหนึ่งมี 5 คน มีน้ําหนักเฉลีย่ 42.2 กิโลกรัม ถาน้ําหนักของนักเรียนสีค่ นแรก เปน 33, 37, 42
และ 43 กิโลกรัมแลวนักเรียนคนสุดทายจะหนักกี่กิโลกรัม
1. 31
2. 46
3. 48
4. 56
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8. พิจารณาแบบรูปตอไปนี้
2, 5, 10, 17, 26, …
จํานวนในลําดับที่ 10 ของแบบรูปนี้ ตรงกับขอใด
1. 50
2. 51
3. 96
4. 101
9. เมื่อพิจารณาทรงสามมิติ หากมองจากดานบนจะเห็นเปนรูปวงกลมมองดานขางจะเห็นเปนรูปสี่เหลีย่ ม และมอง
ดานหนาจะเห็นเปนรูปสี่เหลีย่ ม ทรงสามมิตดิ ังกลาวตรงตามขอใด
1. ปริซึมฐานสามเหลีย่ ม
2. กรวย
3. พีระมิดฐานสีเ่ หลีย่ ม
4. ทรงกระบอก
10. 64% ของ 35 ตางจาก 30% ของ 50 อยูเ ทาไร
1. 7.4
3. 740

2. 8.5
4. 850

11. ถาตองการลอมรั้วรอบทีด่ ินรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผากวาง 24 วา ยาว 30 วา จะตองใชลวดหนามอยางนอยที่สดุ กี่เมตร
1. 54
2. 108
3. 216
4. 720
12. แมซื้อผักบุง มา 33 ขีด ซื้อเนื้อหมูมา 2,500 กรัม และซือ้ พริกมา 3.5 กิโลกรัม แมซอื้ ของทัง้ หมดหนักรวมกันกี่กิโลกรัม
1. 9.3
2. 31.8
3. 39.0
4. 61.5
13. ถาตองการบรรจุกลองเหล็กทรงลูกบาศกยาวดานละ50 เซนติเมตร ลงในกลองทรงสีเ่ หลีย่ มมุมฉากขนาด
กวาง 2.5 เมตร ยาว 3.5 เมตร สูง 200 เซนติเมตร แลวจะบรรจุไดมากที่สดุ กีก่ ลอง
1. 140
2. 95
3. 70
4. 35
14. กางเกงยีนสราคาตัวละ 900 บาท ติดปายลดราคา 12% และเสื้อเชิต้ ตัวละ 350 บาท ติดปายลดราคา 24%
มีนาตองจายเงินในการซื้อกางเกงยีนสและเสื้อเชิ้ตอยางละ 1 ตัว เปนเงินทั้งหมดกีบ่ าท
1. 181
2. 192
3. 1,058
4. 1,049
15. กําหนดให AB ขนานกับ CDแลว

y มีคาเทาใด

1.
2.
3.
4.

100∘
105∘
110∘
115∘
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16. กลองพลาสติกใสทรงสีเ่ หลีย่ มมุมฉากซึ่งมีฐานเปนสี่เหลีย่ มจัตุรัสมีความจุ 20 × 20 × 15 ลูกบาศกเซนติเมตร
ใสน้ําไวเต็ม เมื่อนําหินกอนหนึ่งใสลงไปในกลองทําใหน้ําในกลองลนออกมา 20% ถานําหินออกจากกลองแลว
ความสูงของน้ําในกลองพลาสติกจะเหลืออยูกเี่ ซนติเมตร
1. 10
2. 11
3. 12
4. 13
17. คาใชจายประจําเดือนของนายประหยัด สอดคลองกับแผนภาพวงกลมดานลาง นายประหยัดจะมีเงินคาใชจาย
ในบานรวมกับเงินคาเชาบานมากกวาเงินคาใชจายสวนตัวเดือนละกี่บาท
1. 7,200
50%
2. 9,000
ค่าใช้จ่ายในบ้าน
3. 9,900
15%
ค่าเช่าบ้าน
25%
4. 11,700
ใช้ส่วนตัว
ฝากธนาคาร 1,800 บาท

18. กําหนดให , ,  แทนจํานวนสามจํานวนที่มีคณ
ุ สมบัตดิ ังนี้
 +  = 14
  =
 = 4
คาของ ++ ตรงกับขอใด
1. 16
2. 17
3. 18

4. 19

19. จากรูป กําหนดให AD = BCถาใชระนาบตัดรูปทรงนีซ้ ึ่งเปนสวนหนึ่งของกรวยตรงในลักษณะตาง ๆ
ตามที่กําหนด ขอใดกลาวถูกตอง
1. ตัดในแนวขนานกับฐาน จะไดหนาตัดเปนรูปวงกลม
2. ตัดในแนวเสนตรง BD จะไดหนาตัดเปนรูปวงกลม
3. ตัดในแนวตั้งฉากกับฐาน จะไดหนาตัดเปนรูปสี่เหลีย่ มจัตุรัส
4. ตัดในแนวตั้งฉากกับฐานและผานจุดศูนยกลางของฐาน จะไดหนาตัดเปนรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผา
20. กราฟแสดงความเคลือ่ นไหวของตนทุนสุกรและราคาขายสุกร 1 ตัวในตลาดกลาง จ.อางทอง ตลอดป พ.ศ.2562
3,700
3,600
3,500
3,400
3,300
3,200
3,100
3,000
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
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จากกราฟ ในป พ.ศ. 2562 ตลาดกลาง จ.อางทอง ขายสุกรไดกําไรตอตัวเฉลีย่ เดือนละกี่บาท
1. 125.00
3. 133.33

3. 130.00
4. 153.33
******* สิ้นสุดแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร *******

ตอนที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร (ขอที่ 21 – ขอที่ 45) จํานวน 25 ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
21. จากผลการทดลองปจจัยภายนอกทีม่ ีผลตอการงอกของเมล็ดชนิดหนึ่งกําหนดใหชดุ การทดลอง a เปนชุดควบคุม
ชุดการทดลอง
a
b
c
d

ปจจัยภายนอก
อากาศ
มี
มี
มี
ไมมี

อุณหภูมิ (℃)
30
30
10
30

น้ํา
มี
ไมมี
มี
มี

จํานวนเมล็ดที่งอก
30
ไมงอก
ไมงอก
ไมงอก

ขอใดไมถูกตอง
1. ตัวแปรตนของชุดการทดลอง c คืออุณหภูมิ
2. ตัวแปรตามของการทดลองนี้คอื จํานวนเมล็ดทีง่ อก
3. การเปลีย่ นแปลงอุณหภูมิไมมผี ลตอการงอกของเมล็ด
4. ปจจัยทีม่ ีผลตอการทดลองนีค้ ือน้ําอุณหภูมิและอากาศ
22. จากการทดสอบสารอาหาร A, B และ C ไดผลการทดสอบดังตาราง
สารที่ใชทดสอบ
1. สารละลายเบเนดิกต
2. สารละลายไอโอดีน
3. สารละลายไบยูเร็ต

สาร A
ไมเปลี่ยนสี
ไมเปลี่ยนสี
เปลี่ยนเปนสีมวง

ปฏิกิริยากับสารละลาย
สาร B
สาร C
ไมเปลี่ยนสี
ไมเปลี่ยนสี
เปลี่ยนเปนสีนา้ํ เงิน
ไมเปลี่ยนสี
ไมเปลี่ยนสี
ไมเปลี่ยนสี

สาร A, B และสาร C ควรเปนสารใดตามลําดับ
1. แปงมัน น้ําตาลทราย น้ํามันงา
3. เตาหู น้ํานม แปงมัน

สารCหลังตมกับกรด
ตะกอนสีสมแดง
ไมเปลี่ยนสี
ไมเปลี่ยนสี

2. เนื้อปลา เสนกวยเตีย๋ ว น้ําตาลทราย
4. น้ําองุน น้ําเตาหู น้ําสลัด

23. สัตวกลุมหนึ่งมีลกั ษณะเดียวกันคือสามารถปรับอุณหภูมิรางกายไปตามสภาพแวดลอมที่อาศัยไดมหี ัวใจสี่หอง
ไมสมบูรณและมีกระดูกสันหลังสัตวในขอใดมีลักษณะดังกลาวทั้งหมด
1. สุนขั แมว นากทะเล 2. กิ้งกา เตา จิ้งจก 3. หมีตุนปาก เปด ลิง 4. ปลา หอย ไสเดือน
24. ขอใดเปนลักษณะทางพันธุกรรมที่มคี วามแปรผันตอเนื่องทัง้ หมด
1. ความสูงสีผิวระดับสติปญญา
2. มีติ่งหูน้ําหนักหมูเ ลือด
3. มีลักยิม้ การหอลิ้นตาสองชั้น
4. การหอลิ้นความยาวผมสีตา
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25. ขอใดแสดงถึงการทํางานของเอนไซมในระบบยอยอาหารไดถูกตอง
ขอ
1.
2.
3.
4.

สารอาหาร
แปง
น้ําตาล
ไขมัน
โปรตีน

ตําแหนงทีผ่ ลิตเอนไซม
ตับ
ตับออน
ลําไสเล็ก
ตับออน

ตําแหนงที่เกิดปฏิกิริยา
ลําไสเล็ก
กระเพาะอาหาร
กระเพาะอาหาร
ลําไสเล็ก

26. ขอมูลแสดงโครงสรางภายนอกของพืช 4 ชนิดเปนดังตาราง
โครงสรางภายนอก
ชนิดของพืช
ราก
ลําตน
ใบ
ผล
A




B




C




D




 หมายถึง มีสวนประกอบ และ  หมายถึงไมมีสวนประกอบ
ขอใดกลาวถึงพืชแตละชนิดไดถูกตอง
1. พืช A สืบพันธุแ บบอาศัยเพศได
พืช B เปนตนกระบองเพชรได
2. พืช B เปนเฟรนได
พืช D เปนพืชมีดอก
3. พืช A เปนพืชไมมดี อก
พืช C เปนตนลําไยได
4. พืช C เปนพืชมีดอก
พืช D สืบพันธุแบบอาศัยเพศได

หนาม





27. ถาในระบบนิเวศหนึ่งประกอบดวยกบ (A) แมลง (B) เหยี่ยว (C) พืช (D) และนก (E) ขอใดแสดงสายใยอาหารไดถูกตอง
1.
2.

3.

28. ขอใดตอไปนี้จัดเปนสารละลายทัง้ หมด
1. เงิน น้ําโคลน ตะกั่ว
3. น้ําเชือ่ ม น้ําในสระวายน้ํา น้ําปสสาวะ

4.

2. ปรอท นม น้ําสลัด
4. เมฆ ทองเหลือง ทองคํา

29. การเปลีย่ นแปลงใดตอไปนี้เปนการเปลีย่ นแปลงประเภทดูดความรอน
1. การเกิดเมฆฝน
2. การทําน้ําแข็งจากน้ําเปลา
3. การควบแนนของหยดน้ําขางขวดน้ําดื่ม
4. การระเหยของเจลแอลกอฮอลลางมือ
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30. อากาศเปนสารประเภทใดตอไปนี้
1. สารบริสุทธิ์
2. สารละลาย

3. สารแขวนลอย

31. การประกอบอาหารในขอใดมีการเปลีย่ นแปลงทางเคมีเกิดขึน้
1. เคกกลวยหอม
2. ขาวโพดคลุกเนย
3. น้ําแข็งใส

4. สารประกอบ
4. น้ําสมคั้น

32. พิจารณาภาพการเปลีย่ นแปลงสถานะของน้ําบริสุทธิป์ ริมาตร 20 ลูกบาศกเซนติเมตร ในภาชนะทรงกระบอก
ตอไปนี้

ภาพก.

ภาพข.

ขอใดกลาวผิด
1. เปนการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพ
2. ภาพ ข. เปนการเปลีย่ นแปลงในระบบปด
3. ภาพ ก. มีการเปลีย่ นแปลงสถานะที่เรียกวาระเหย และควบแนน
4. เมื่อตัง้ ทิ้งไวในเวลาที่เทากันและอุณหภูมิเดียวกันปริมาตรของของเหลวที่เหลือภาพ ก. จะเทากับ ภาพ ข.
33. นักเรียนคนหนึ่งตองการทําโยเกิรตแบบงายโดยมีขั้นตอนดังนี้
1) นํานมพาสเจอไรซมาอุนใหรอนที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส
2) เติมน้ําตาลทรายและเจลาติน อุนเปนเวลานาน 30 นาที
3) ลดอุณหภูมขิ องน้ํานมลงใหเหลืออุณหภูมปิ ระมาณ 45 องศาเซลเซียส
4) เติมโยเกิรตรสธรรมชาติลงไปในน้ํานม คนเบา ๆ ใหเขากัน บมไวจนกวาจะไดเนื้อโยเกิรต ทีเ่ ปรีย้ วตามทีต่ องการ
จากขอมูลขั้นตอนใดมีการเปลีย่ นแปลงทางเคมีเกิดขึ้น
1. 1)
2. 2)
3. 3)
4. 4).
34. ขอใดกลาวไมถูกตองเกีย่ วกับมวลและน้ําหนัก
1. ถาวัตถุมีมวลแสดงวาวัตถุจะมีน้ําหนักเสมอ
2. ถาวัตถุมีน้ําหนักแสดงวาวัตถุจะมีมวลเสมอ
3. มวลมีคาคงตัวและไมขึ้นกับคาสนามโนมถวงทีก่ ระทํากับวัตถุนั้น
4. น้ําหนักมีคาไมคงตัวแตขึ้นกับคาสนามโนมถวงที่กระทํากับวัตถุนั้น
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35. ขนาดของแรงลัพธที่กระทําตอวัตถุขอใดมีคานอยทีส่ ดุ
1.
2.

3.

4.

36. แทงแมเหล็ก ก และแทงแมเหล็ก ข เหมือนกันทุกประการ เมื่อหันขั้วแมเหล็กทั้งสองเขาหากัน ดังรูป

ปรากฏวาเกิดแรงผลักระหวางแทงแมเหล็กทัง้ สอง ขอใดกลาวถูกตองเกีย่ วกับแมเหล็กขั้ว A และแมเหล็กขั้ว B
1. แมเหล็กขั้ว A และ แมเหล็กขั้ว B เปนขั้วใต
2. แมเหล็กขั้ว A เปนขั้วบวก, แมเหล็กขั้ว B เปนขั้วลบ
3. แมเหล็กขั้ว A เปนขั้วใต, แมเหล็กขั้ว B เปนขั้วเหนือ
4. แมเหล็กขั้ว A เปนขั้วเหนือ, แมเหล็กขั้ว B เปนขั้วใต
37. ทีอ่ ุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส เสียงเคลื่อนที่ในตัวกลางใดตอไปนี้ใชเวลานานที่สดุ
1. ทอทองเหลือง
2. ทอพีวีซี
3. น้ํามันดีเซล
4. อากาศ
38. ชายคนหนึ่งทดลองใชไฟฉายสองไปยังวัตถุ A แลวพบวาแสงสามารถผานไปไดบางสวน และเมื่อฉายแสงไปยังวัตถุ B
พบวาแสงไมสามารถทะลุผานไปไดเลย อยากทราบวาวัตถุ A และวัตถุ B คือขอใด ตามลําดับ
1. ตัวกลางโปรงแสง, ตัวกลางโปรงใส
2. ตัวกลางโปรงใส, ตัวกลางโปรงแสง
3. ตัวกลางโปรงใส, วัตถุทึบแสง
4. ตัวกลางโปรงแสง, วัตถุทึบแสง
39. หากนําทอพีวซี ีมาขัดถูกับผาไหมอยางตอเนือ่ ง ถาอากาศบริเวณนั้นแหง ขอใดกลาวถูกตอง
1. เกิดการถายเทประจุไฟฟาลบระหวางทอพีวีซีกับผาไหม
2. เกิดการถายเทประจุไฟฟาบวกระหวางทอพีวีซีกับผาไหม
3. เกิดการถายเทประจุไฟฟาบวกและประจุไฟฟาลบระหวางทอพีวีซีกบั ผาไหม
4. ไมเกิดการถายเทประจุไฟฟาระหวางทอพีวีซีกับผาไหม
40. ลักษณะที่เหมือนกันของดาวพฤหัสบดี และดาวเสารคือขอใด
1. ดาวเคราะหชั้นใน
2. ดาวที่มีลักษณะหินแข็ง
3. ดาวทีม่ ีวงแหวนลอมรอบ
4. ดาวที่มีมวลเทากัน

หองเรียนปกติ บาย หนา 8

41. เหตุใดดาวเคราะหทุกดวงในระบบสุรยิ ะจึงมีลักษณะเหมือนกัน
1. หมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย
2. ดาวทีม่ ีลักษณะเปนแกสทุกดวง
3. บรรยากาศปกคลุมเทากันทุกดวง
4. ดาวทีม่ ีแสงสวางในตนเอง
42. ถาโลกหมุนรอบตัวเองใชเวลานานมากขึ้นจะเกิดการเปลีย่ นแปลงอยางไร
.
1. โลกมีดาวเคราะหเปนบริวารเพิ่มมากขึ้น
2. เวลากลางวันกลางคืนจะนานขึ้น
3. น้ําขึ้นน้ําลงเร็วขึ้น
4. แรงโนมถวงของโลกเพิ่มมากขึ้น
43. มนุษยมองเห็นคอโรนา (Corona) ของดวงอาทิตยไดในปรากฏการณใด
1. สุริยปุ ราคาเต็มดวง
2. จันทรุปราคาเต็มดวง
3. สุริยปุ ราคาแบบครึ่งดวง
4. จันทรุปราคาบางสวน
44. ถาเราหลงปาหาทางกลับบานไมถกู เราควรดูดาวดวงใดเพื่อบอกทิศ
1. ดาวเหนือ
2. ดาวอังคาร
3. แถบดาวเคราะหนอย 4. กลุมดาวจักรราศี
45. การขนสงอวกาศมีพาหนะใดที่ทําหนาทีส่ งขึ้นไป
1. จรวด
2. ยานขนสงอวกาศ 3. ดาวเทียม

4. ถูกทั้งขอ 1 และ 2

******* สิ้นสุดแบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร *******

ตอนที่ 3 วิชาภาษาไทย (ขอที่ 46 – ขอที่ 70) จํานวน 25 ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
46. “ไทยรวมกําลังตั้งมั่น
ถึงแมวาศัตรูผูมีแรง
คําประพันธนี้ปรากฏคําสามานยนามกีค่ ํา
1. 2 คํา
2. 3 คํา

จะสามารถปองกันขันแข็ง
มายุทธแยงก็จะปลาตไป”
(เพลงไทยรวมกําลัง : ร.6)
3. 4 คํา

4. 5 คํา

47. ขอความใดใชคําอุทานเสริมบทไมถูกตอง
1. อิงคอยาทําหนาตาไมรูไมชแี้ บบนี้สิในเมื่อเธอเปนคนทําเอง
2. แมมักจะบนฉันอยูบ อยๆวาหนังสือหนังหาไมยอมอาน
3. อยาเดินไปหลังโรงเรียนนะคะงูเงีย้ วเขีย้ วคมจะทําอันตรายได
4. ชางปะไรไมตองสนใจหรอกลูกเตาเหลาใครเขาจะไมรักไมแครก็ชางเขา
48. ขอใดมีทงั้ คําควบแทและไมแท
1. คนกลางไมควรนั่งหลับ
3. อยากกินพุทราตอนสวาง

2. ความเศราทําใหเราเสียใจ
4. เราอยูจังหวัดฉะเชิงเทรา
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49. ขอใดไมมคี ําที่เปนอักษรนํา
1. อนาคตจดจออยารอโชค
3. ทุมเทใจใครครวญกระบวนครัน

2. สองมือปกโยกสรางอยางแข็งขัน
4. คอยฝาฟนปญหาอยาทอแท

50. ขอใดมีพยางคคําเปนเทากับพยางคคําตาย
1. กะทิถูกดุเพราะมัวแตขี่ไมกวาดเลนซน
3. ไมกวาดแอบออกจากตูแ ละรีบไปหากะทิ

2. แมเอาไมกวาดของกะทิไปซอนในตูไม
4. เด็กนอยรองดีใจเมือ่ เธอไดพบของวิเศษ

51. ขอใดเปนกลุมคํา
1. มือดี

3. นักรบ

2. แมวขาว

52. ประโยคในขอใดมีสวนขยายครบทุกสวน
1. ชบาอยากกลับไปเทีย่ วโรงเรียนเกา
3. ชบาเพื่อนของฉันนั่งรถตุกตุก ไปลําพัง

4. ซอมแซม

2. เธอซึ่งเปนนักเรียนดีเดนคือเพื่อนของฉัน
4. แมของชบาไมไดไปกับเธอเพราะไมมีเวลา

53. ขอใดไมมสี วนขยายภาคประธาน
1. นักเรียนทุกคนรีบวิ่งไปทํากิจกรรม
2. นักเรียนทํากิจกรรมอยางพรอมเพรียงกัน
3. ครูบางคนชื่นชมการทํากิจกรรมของนักเรียน 4. การทํากิจกรรมของนักเรียนมีระเบียบมาก
54. ขอใดเปนคําไทยแททกุ คํา
1. ลางเนื้อชอบลางยาไมวาได
2. คําบุราณทานวาไวเปนครู
3. พีค่ ดิ ดูจะประชุมใหพรอมพรั่ง
4. ใหบตุ รีเราเลือกตามชอบใจ

ปลูกเรือนตามใจผูอยู
พิเคราะหดูใหตองทํานองใน
กษัตริยทั้งรอยเอ็ดหัวเมืองใหญ
เจาจะเห็นกะไรจงวามา

55. คํากริยาในขอใดตองใชทรงนําหนา
1. สรง
2. ประทับ

3. เสด็จ

4. สั่งสอน

56. สํานวนใดมีทมี่ าจากวรรณคดี
1. ยักคิ้วหลิ่วตา
2. สิบแปดมงกุฎ

3. ขีช่ างจับตั๊กแตน

4. น้ําพึง่ เรือเสือพึ่งปา

57. ขอใดใชสํานวนไทยถูกตอง
1. การกระทําที่ขาดการระวัง จะทําใหเจ็บตัวเหมือนปลาติดหลังแห
2. เขาชอบทําตัวเปนบางชางยุ คอยทําใหเพือ่ นในหองทะเลาะกันอยูเ สมอ
3. เสร็จธุระ ฉันเห็นพวกเขาเดินเคียงบาเคียงไหลกันออกมาจากธนาคาร
4. เราตองปดประตูใหมดิ ชิดเพือ่ ระวังขโมยขโจรไมเคยไดยนิ หรือ หนาตางมีหูประตูมชี อง
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58. “หมูดําและหมูแดงเก็บกระถินไปขายที่ตลาดทุก ๆ วัน หมูดํามักจะนําเงินที่ไดไปซือ้ กระเปา รองเทา
และของเลนราคาแพง ถึงหมูแดงจะเตือนก็ไมฟงเพราะคิดวาสามารถเก็บกระถินไปขายไดเรือ่ ย ๆ
สวนหมูแดงนําเงินที่ไดหยอดใสกระปุก ตอมาฝนตกหนักจนน้ําทวม ทั้งสองขาดรายได หมูแดงจึงแคะ
กระปุกและนําเงินมาซื้อขาวของทีจ่ ําเปน สวนหมูดําไมมีเงินเก็บ เขารองไหเพราะไมรูวาจะทําอยางไรตอไป”
สํานวนในขอใดหมายถึงหมูดําและหมูแดงตามลําดับ
1. กระเชอกนรั่ว – เก็บเบีย้ ใตถุนราน
2. ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา – กอรางสรางตัว
3. จับเสือมือเปลา – งมเข็มในมหาสมุทร
4. ชักหนาไมถึงหลัง – ดีดลูกคิดรางแกว
59. “กัมพูชา กัวลาลัมเปอร กาฬสินธุ กําแพงเพชร”จงเรียงลําดับตามพจนานุกรมจากคําที่กําหนดใหถูกตอง
1. กัวลาลัมเปอร กัมพูชา กาฬสินธุ กําแพงเพชร
2. กัมพูชา กัวลาลัมเปอร กาฬสินธุ กําแพงเพชร
3. กําแพงเพชร กัมพูชา กาฬสินธุ กัวลาลัมเปอร
4. กาฬสินธุ กัมพูชา กัวลาลัมเปอร กําแพงเพชร
60. ขอใดควรใชภาษาระดับทางการมากทีส่ ดุ
1. การพูดกับญาติผูใหญและคุณพอคุณแม
3. การพูดคุยกับเพือ่ นรวมชั้นเรียนที่โรงเรียน

2. การพูดรายงานหนาชั้นเรียนหรือในหองประชุม
4. การพูดคุยกับรุนพี่ประธานสภานักเรียน

61. “สมองมนุษยมีความเอนเอียงทีจ่ ะคิดบวก ทําใหเรามองและกาวไปขางหนาได ถึงแมจะรูว าชีวิตนี้มี
จุดจบ สุดทายทุกคนตองตายจากกันไป แตเราก็ยังมองไปขางหนา คิดบวกและวางแผนไวสําหรับอนาคต”
ขอความนี้มีการใชภาษาระดับใด
1. ระดับพิธีการ
2. ระดับทางการ
3. ระดับกึ่งทางการ
4. ระดับไมเปนทางการ
62. ขึ้นตนจดหมาย“กราบเรียน”ควรใชกบั บุคคลในขอใด
1. ผูอํานวยการสถานศึกษา
2. สมเด็จพระสังฆราช
3. ประธานรัฐสภา
4. พระราชาคณะ
63. ขอความใดไมเหมาะสมในการเขียนจดหมายถึงญาติผูใหญ
1. กราบเทาคุณยายปรางทิพยทเี่ คารพ
2. หนูมีโอกาสไดไปเทีย่ วภูชี้ฟาเมื่อสัปดาหทแี่ ลว ที่นั่นสวยมากเลยคะ
3. หนูจึงเขียนจดหมายมาหาคุณยาย ถาคุณยายแข็งแรงดีแลว จะไดหาเวลาไปเทีย่ วบางคะ
4. หนูขอใหคุณยายแข็งแรง ไมเจ็บไมปวยใด ๆ นะคะ หนูจะตั้งใจเรียนตามคําสอนของคุณยายคะ
64. คําใดผิดฉันทลักษณ “ดึกแลวนองจงนอน อยาอาวรณเลยคนดี เหลือบยุงลิ้นจะมา กัดกวนฤทัยนวลศรี”
1. มา
2. ยุง
3. ฤทัย
4. ศรี
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65. “ผักกาดและผักชีกะหล่ําปลีทั้งกะเพราผักบุงหัวไชเทาถั่วงอกเราก็จะกินฟกทองอีกแตงกวาขิงและขาใบกระถิน
เข็มทองละมุนลิ้นมีคุณสิ้นตอตัวเรา” หากนําขอความนีม้ าเรียงเปนคําประพันธที่ถูกตองตามฉันทลักษณ
จํานวน 2 บท จะไดคําประพันธประเภทใด
1. กลอนสี่
2. กลอนแปด
3. กาพยยานี
4. โคลงสีส่ ุภาพ
จงอานประกาศตอไปนีแ้ ลวตอบคําถามขอ 66 – 67
แกสน้ําตาคืออะไร และวิธีปองกัน
“แกสน้ําตา” คือ สารเคมีที่ออกฤทธิ์ใหเกิดการระคายเคืองตอเยื่อบุตาง ๆ ทั้งทีต่ า ทางเดินหายใจ ทางเดิน
อาหาร รวมทั้งผิวหนัง โดยสวนใหญการใชแกสน้ําตามีจดุ ประสงคเพื่อสลายการชุมนุมของคนจํานวนมาก
การเตรียมตัวรับมือแกสน้ําตา
1) ใสเสือ้ แขนยาว โดยควรเตรียมเสื้อผาไว 2 ชุด
2) ใสแวนตาวายน้ํา ใสหนากากขนาดใหญพอที่จะปดจมูก
3) พกน้ําเปลาติดตัวไวเยอะ ๆ
4) เตรียมยาประจําตัว โดยเฉพาะผูปวยโรคหอบหืดทีต่ องใชยาพนขยายหลอดลม
วิธีปองกันและรักษาเบื้องตน คือ ออกจากที่เกิดเหตุทันที และออกมาใหไกลที่สดุ เทาทีท่ ําได ควรอยูในทีส่ ูง เหนือ
ลม และไมมีประกายไฟ จากนั้นเปลีย่ นเสื้อผา นําชุดเกาใสถงุ พลาสติกและปดปากถุงใหสนิท ถอดเครื่องประดับทุก
อยางออกเพราะสารที่ตกคางจะระคายผิวหนังได ลางหนา ตา ปากและลําตัวดวยน้ําสะอาดหรือน้ําเกลือเทานั้น และ
ควรใชวิธีรินน้ํามากกวาการจุมใบหนาลงไปในน้ํา
แกสน้ําตาจะออกฤทธิ์ทันที สงผลใหแสบตา ตาแดง หายใจไมออก ซึง่ อาการควรทุเลาลงหลังจากทานไดปฏิบตั ิ
ตามคําแนะนําขางตน แตหากไมดขี ึ้นภายใน 30 นาที ควรรีบไปโรงพยาบาล
66. ผูใดที่ไดรับแกสน้ําตาแลวปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ไมถูกตอง
1. บัวรีบแจกจายน้ําเปลาใหเพื่อน ๆ ที่อยูในที่เกิดเหตุ
2. บีมหาที่ซอ นตัวแลวหมอบลงกับพื้นพรอมกับสวมหนากาก
3. บอยถอดนาฬิกาและใสในถุงพลาสติกรวมกับชุดเกาที่ใสแลว
4. บาสใชยาพนขยายหลอดลมทันทีหลังจากอาการหอบหืดกําเริบ
67. ขอใดไมปรากฏในขอความขางตน
1. ความหมายของแกสน้ําตา
3. ยารักษาเมื่อโดนแกสน้ําตา
68. “อนึ่งนั้นวันกําเนิดเกิดสวัสดิ์
อายุนอยถอยเลื่อนทุกเดือนป
คําประพันธขางตนใหความรูในดานใด
1. ความเชื่อ
2. ประเพณี

2. อาการเมื่อโดนแกสน้ําตา
4. ของทีค่ วรพกติดตัวเพื่อรับมือแกสน้ําตา
อยาฆาสัตวเสียสงาทั้งราศี
แลวมักมีทุกขโศกโรคโรคา”
(สวัสดิรักษาคํากลอน : สุนทรภู)
3. ภูมิปญญา

4. คุณธรรม
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69. ขอใดเปนขอคิดเห็น
1. ไฮเดรนเยียเปนไมดอกทรงพุม ขอบใบหยัก ปลายใบแหลม ชอดอกจะมีลักษณะซอนกัน
2. ถาไฮเดรนเยียบานแลวจะแหง ควรตัดดอกทีแ่ หงทิ้งเพราะดอกจะไมออกซ้ําที่เดิมอีก
3. การตัดกิง่ ไฮเดรนเยียที่ออกดอกแลวจะทําใหกิ่งทีแ่ ตกใหมสมบูรณและจะพัฒนาเปนดอกตอไป
4. เมื่อตองการใหสดี อกไฮเดรนเยียเปลีย่ นจากสีชมพูเปนสีน้ําเงิน จะใสผงเคมีชนิดหนึง่ ลงไปในดิน
70. ขอความตอนใดเปนขอความแสดงขอคิดเห็น
1) ปลามีโปรตีนที่มีประโยชนมากกวาเนื้อสัตวชนิดอื่น ๆ เพราะปลามีโอเมกา 32) ซึ่งชวยลดอัต รา
เสี่ยงตอโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด 3) โดยเฉพาะวิตามินและเกลือแรในปลาจะมีสวนชวยใหรา งกายแข็งแรง
มีภูมิตานทาน 4) หากรับประทานปลารางกายจะสามารถตานโรคต าง ๆ และนาจะชะลอความเสื่อมของ
รางกายและจิตใจไดเปนอยางดี
1. ตอนที่ 1)

2. ตอนที่ 2)

3. ตอนที่ 3)

4. ตอนที่ 4)

******* สิ้นสุดแบบทดสอบวิชาภาษาไทย *******

ตอนที่ 4 วิชาสังคมศึกษา (ขอที่ 71 – ขอที่ 95) จํานวน 25 ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
71. ก. นางสุชาดาถวายขาวมธุปายาส
ค. ปญจวัคคียม าเฝารับใช

ข. พระนางปชาบดีบวชเปนภิกษุณี
ง. แสดงปฐมเทศนา

จากเหตุการณขางตน ขอใดเรียงลําดับเหตุการณถกู ตอง
1. ง ก ข ค
2. ค ก ง ข
3. ค ง ข ก

4. ง ค ก ข

72. “ภิกษุทั้งหลาย เราขอเตือนทานทั้งหลายวา สังขารมีความเสื่อม ความสิ้นไปเปนธรรมดา ทานทั้งหลายจงยัง
กิจทั้งปวงใหสําเร็จดวยความไมประมาทเถิด” พุทธโอวาทนี้เกี่ยวของกับสังเวชนียสถานขอใดมากที่สุด
1. ลุมพินีวัน
2. พุทธคยา
3. สารนาถ
4. กุสินารา
73. “หากรักชีวิตของตนเอง ก็จงอยาทําลายชีวิตอื่น”ขอความนี้สอดคลองกับหลักธรรมขอใดมากที่สดุ
1. อิทธิบาท 4
2. อริยสัจ 4
3. อบายมุข 6
4. เบญจศีล
74. หลักธรรมใดที่สอดคลองกับโครงการ “กาวคนละกาว” มากที่สดุ
1. เมตตากรุณา
2. สัมมาอาชีวะ
3. กามสังวร
75. ขอใดคือหลักปฏิบตั ิในการอยูรวมกันของศาสนิกชนตางศาสนา
1. นัท กลาวยกยองศาสนาของตนดวยการดูหมิ่นคําสอนของศาสนาอื่น
2. บาส อธิบายหลักคําสอนศาสนาทีต่ นนับถือใหกับเพื่อนตางศาสนาเขาใจ
3. บิ๊ก ชอบพูดเปรียบเทียบศาสดาทีต่ นนับถือกับศาสดาของศาสนาอื่นเสมอ
4. นิก ปฏิเสธของฝากจากเพื่อนบานตางศาสนา เพราะถือวาไมใชพวกเดียวกัน

4. สัจจะ
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76. หลักเกณฑในการทําบัตรประจําตัวประชาชนขอใดไมถูกตอง
1. เปนผูทมี่ ีสญ
ั ชาติไทย
2. มีอายุตั้งแต 7-70 ปบริบูรณ
3. มีชื่ออยูในทะเบียนบานของทองที่นั้น
4. ยื่นคําขอตอเจาหนาทีภ่ ายใน 30 วัน
77. ขอใดเปนประเพณีทางภาคเหนือของไทยทั้งหมด
1. ประเพณีปอยสางลอง ประเพณียี่เปง ประเพณีตานขันขาว
2. ประเพณีชิงเปรต ประเพณีฟอนผีปยู า ประเพณีไหลเรือไฟ
3. ประเพณีผตี าโขน ประเพณีตกั บาตรดอกไม ประเพณีสารทเดือนสิบ
4. ประเพณีวิ่งควาย ประเพณีแหผาขึ้นธาตุ ประเพณีแขงเรือยาว
78. บุคคลในขอใดมีสวนรวมในกิจกรรมประชาธิปไตยไดเหมาะสมนอยที่สุด
1. เจออย เสียภาษีอากรเปนประจําตอเนื่อง
2. ตัม้ ติดตามขาวการอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล
3. ชีตาร ปดเสนทางการจราจรเพื่อขอชุมนุมทางการเมือง
4. เอิงเอย เขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาใหมีมติถอดถอนนายกรัฐมนตรี
79. การที่นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับกฎระเบียบของโรงเรียน เปนสิทธิขั้นพื้นฐานตามขอใด
1. สิทธิในการมีชีวิตรอด
2. สิทธิในการนับถือศาสนา
3. สิทธิในการแสดงออก
4. สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
80. บุคคลในขอใดปฏิบัตติ นไมถูกตองตามมารยาทไทย
1. วิน ถวายคํานับเบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณพระมหากษัตริย
2. ติณ กราบขอพรคุณยาสามครั้งในโอกาสเทศกาลสงกรานต
3. มิกซ ไหวขอบคุณคุณแมของเพื่อนทีพ่ ามาสงทีบ่ าน
4. นิรา ยืนตรงเมื่อไดยินเสียงเพลงชาติไทย
81. บุคคลในขอใดแสดงพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกสินคาอยางชาญฉลาดมากที่สดุ
1. สุขสม เลือกซื้อสินคาที่มีของแถม
2. สมชาย วางแผนซือ้ สินคาครั้งละปริมาณมากเพื่อกักตุน
3. สมสมัย เลือกซื้อสินคาและบริการที่มีคุณภาพและราคาแพง
4. สุขศิริ จัดทําประมาณการใชจา ย และใชจายใหสมดุลกับรายรับและรายจาย
82. ขอใดไมใชปจจัยการผลิตประเภททุนในการเปดรานกาแฟ
1. เครื่องชงกาแฟ
2. ไรกาแฟ
3. ภาชนะตางๆ
83. ขอใดไมใชหนาที่ของธนาคารพาณิชย
1. การรับฝากเงินจากประชาชน
3. การออกธนบัตรและพิมพธนบัตร

4. เมล็ดกาแฟ

2. การใหสินเชื่อแกประชาชน
4. การรับชําระคาบริการตางๆ
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84. ขอใดเปนการผลิตขั้นปฐมภูมทิ ั้งหมด
1. การปลูกผักกาดขาว การทําน้ําจิ้มหมูกระทะ ธุรกิจเครือขาย
2. การผลิตเปดยาง การผลิตหมวก การผลิตแวนตา
3. การผลิตกระดาษ การผลิตธนบัตร การรับฝากถอนเงินสด
4. การปลูกตนยูคาลิปตัส การปลูกยางพารา การขุดถานหิน
85. บุคคลในขอใดเปนผูผ ลิตทีม่ คี วามรับผิดชอบตอสังคมมากทีส่ ุด
1. ลุงพวน กําจัดขยะมูลฝอยจากเศษผักผลไมดวยการนําไปทําปุย หมัก
2. ลุงพี ใชน้ํามันทอดซ้ําในการขายไกทอดเพื่อลดตุนทุนการผลิต
3. ลุงพา เทน้ําเสียจากการรับจางซักอบรีดทิง้ ลงในคลอง
4. ลุงพล ขายอาหารตามสัง่ โดยใชภาชนะที่ทําจากโฟม
86. “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนาราชวงศจักรีเมื่อพ.ศ.2325” จากขอความนี้ป
ที่สถาปนาราชวงศจักรีตรงกับคริสตศตวรรษในขอใด
1. คริสตศตวรรษที่ 16
2. คริสตศตวรรษที่ 17
3. คริสตศตวรรษที่ 18
4. คริสตศตวรรษที่ 19
87. การรวบรวมขอเท็จจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตรมาจัดเปนหมวดหมู จัดอยูขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร
1. การรวบรวมหลักฐาน
2. การประเมินคุณคาหลักฐาน
3. การเรียบเรียงหรือการนําเสนอ
4. การวิเคราะห สังเคราะห และจัดหมวดหมูข อมูล
88. “สรีดภงส” เปนมรดกทางวัฒนธรรมของอาณาจักรสุโขทัยมีความเกีย่ วของกับขอใด
1. การคมนาคม
2. การชลประทาน
3. การทําหัตถกรรม
4. การเผยแผศาสนา
89. ขอใดคือผลดีทเี่ กิดจากการที่อาณาจักรอยุธยามีแมน้ําลอมรอบ 3 สาย
1. สะดวกตอการสงเครื่องบรรณาการของประเทศราช
2. มีความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา
3. มีความมั่นคงในการปองกันอาณาจักร
4. เกิดการสรางสรรคภูมิปญ
 ญา
90. เหตุการณในขอใดไมไดเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที5่
1. การทําสนธิสญ
ั ญาเบาวริง
3. การเปดบริการไปรษณีย

2. การเกิดกรณีพิพาทไทย – ฝรั่งเศส (ร.ศ.112)
4. การเริ่มใชธนบัตร

91. ขอใดคือแผนที่ที่ใหขอมูลเกีย่ วกับทีต่ ั้งและอาณาเขตของตําบล อําเภอ จังหวัดประเทศหรือเมืองสําคัญ
1. แผนที่กายภาพ
2. แผนที่ทางหลวง
3. แผนที่รัฐกิจ
4. แผนที่ภูมปิ ระเทศ
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92. ขอใดเปนทิวเขาทีก่ ั้นพรมแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับสหภาพสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
1. ทิวเขาแดนลาว ทิวเขาผีปนน้ํา ทิวเขาตะนาวศรี
2. ทิวเขาถนนธงชัย ทิวเขาบรรทัด ทิวเขาสันกําแพง
3. ทิวเขาแดนลาว ทิวเขาถนนธงชัย ทิวเขาตะนาวศรี
4. ทิวเขาถนนธงชัย ทิวเขาหลวงพระบาง ทิวเขาตะนาวศรี
93. ขอใดคือปจจัยที่ทําใหภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกชุก
1. ไดรับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่น
2. ไดรับอิทธิพลจากลมประจําตะวันตก
3. ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต 4. ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
94. กิจกรรมในขอใดไมเหมาะสมกับลักษณะของสิ่งแวดลอมในแตละภูมิภาค
1. ทํานาเกลือไรออย : ภาคใต
2. ปลูกพืชเมืองหนาว : ภาคเหนือ
3. ทองเทีย่ วชมถ้ําน้ําตก : ภาคตะวันตก
4. เจียระไนพลอยปลูกพริกไทย : ภาคตะวันออก
95. การสรางบานเรือนบริเวณใดในประเทศไทยที่มคี วามเสีย่ งตอการประสบภัยพิบตั ิดินโคลนถลมมากที่สดุ
1. บริเวณทีด่ อนในภาคกลาง
2. บริเวณทิวเขาสูงในภาคเหนือ
3. บริเวณที่ราบชายฝงทะเลภาคตะวันออก
4. บริเวณที่เนินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
******* สิ้นสุดแบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา *******

หองเรียนปกติ บาย หนา 16

ตอนที่ 5 วิชาภาษาอังกฤษ (ขอที่ 96 – ขอที่ 120) จํานวน 25 ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
Directions: According to the information provided, choose the best alternative.
96. Which of the following do you normally find in a hotel?
1.
2.
3.

4.

97. Which of the following statement is TRUE?

Simon

Weni

Fendi

Petty

Endru

Vero

1. Simon is Daniel’s father.
3. Fendi and Vero are siblings.

Daniel

Margaret

Mat

Nat

Pat

2. Weni’s nephew is Pat.
4. Endru is Margaret’s husband.

98. Which of the following is FALSE about this sign?
1. You should walk carefully when you see this sign.
2. This sign can be found on astaircase.
3. You must not step into this area.
4. This is a warning sign.
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For items 99 – 100
In Thailand, children must be at least 15 years old if they want to work. However, children can
work in the UK from the age of 13. Between the ages of 13 and 14, children can work after 7am
and before 7pm, and for up to a maximum of two hours on a school day. On Saturdays children
can work up to five hours between 7am and 7pm, and on Sundays children are able to work for
up to two hours between 7am and 11am.During term time, a child aged 13 to 14 can work up to
a maximum of 12 hours a week, and during school holidays children of this age can work up to a
maximum of 25 hours per week.
99. How many hours can a 14-year-old girl work on Sunday in the UK?
1. 2 hours
2. 5 hours
3. 8 hours
4. None of the above.
100. Which of the following statements is FALSE?
1. When you are 14, you can work a part-time job in the UK.
2. During school holidays, 14-year-olds in the UK can work for 35 hours.
3. Teenagers can start working at a younger age in the UK thanin Thailand.
4. Children aged 13 in the UK can work up to a maximum of two hours on a school day.
For item 101
Rose:
Jisoo:
Rose:
Jisoo:
Rose:
Jisoo:
Rose:
Jisoo:
Rose:

What do you think of these trainers?
Personally, the ones you bought last summer look better than these.
Really? I think they're exactly the same.
No. These ones are a much lighter colour.
Yes, perhaps you're right.
Did these shoes cost the same as the other pair?
No. I bought them in the sale, so they weren't as expensive as those.
Do they have any Off-White sneakers in the sale?
No, but they have some that are nearly the same.However, they're not as expensive asOffWhite sneakers.
Jisoo: You mean they're copies. I always think they look completely different from the real ones!
101. Which of the following is FALSE?
1. There weren’t anyOff-White sneakers in the saleRose went to.
2. The copies ofOff-White sneakers look nearly the same as the real ones.
3. Jisoo likes Rose’s new sneakers less than the ones Rose bought last summer.
4. The sneakers Rose bought last summer are a lighter colour than the new ones.
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For items 102 – 104
Mary Ann woke up in a good mood. Today was aspecial day for her. Usually on this day,
she’d find acard next to her breakfast plate. There would be aballoon tied to her chair. Later,
after dinner therewould be cake and presents from her family.
When Mary Ann went down to breakfast, all that wasnext to her plate was a napkin and
silverware. Herchair looked the same as always. No one saidanything out of the ordinary.
At school, Mary Ann’s teacher asked why she lookedso sad. She said she didn’t feel well,
which was true ina way.
At 3:00 Mary Ann walked slowly home from school.She paused at the door and sighed.
When she steppedinside, her eyes lit up. The room was decorated top to bottom and filled with
balloons.
“Surprise!” shouted her Mom, Dad, Grandma, and big brother. Even baby Emily made a
happy sound.
102. What is the best title of this story?
1. A Family’s Party.
3. Mary Ann’sBirthday Surprise

2. Another Normal Day
4. The Best Day of Mary Ann

103. How many members are there in Mary Ann’s family
1. 3
2. 4
3. 5

4. 6

104. Of the children in Mary Ann’s family, Mary Ann is the _______ child.
1. only
2. middle
3. oldest
4. youngest
Directions: Choose the best alternative to complete each blank.
105. Maria: Hey! It’s good to see you! _______
Chris: Hi Maria, what’s up? I’ve just been busy, studying a lot. What about you?
Maria: Ah fine. Nothing new really.
1. How have you been?
3. Sorry for disturbing you.

2. Not bad.
4. How do you do?

106. Bam: Thank you so much for lending me your bicycle.
Cardi: ________ Let me know if you need it again.
1. I appreciate it.
2. Don't mention it.
3. Yes, of course.
4. I'm sorry to hear that.
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For items 107 – 108
Brandon is giving an interview on the phone.
Brandon: Hi. My name’s Brandon Stark. I’m an archaeologist.
Interviewer: ____(107.)____
Brandon: Egypt.
Interviewer: Are you there at the moment?
Brandon: Yes, I am here in Egypt with my wife.
Interviewer: What does she do?
Brandon: She’s also an archaeologist. But____(108.)____. She’s from England.
107. 1. Where do you from?
2. Are you from Egypt?

2. Are you Egyptian?
4. Where are you from?

108. 1. she isn’t a doctor
3. she isn’t from Egypt

2. she is Egyptian
4. she comes from Egypt

For items 109 – 110
Charlie: I'm bored! I want to dosomething interesting this weekend. Any suggestions?
Carol: Well, ____(109.)____ I've plannedto go on a trip to the beach with somefriends.
Charlie: Yes, that sounds good. When are you planning to leave?
Carol: Well, we've decided to start early in the morning tomorrow. It takes about 3-4 hours to
get to the beach by car, and we hope to reach there by lunchtime. I’m going to drive
there. Can you meet me here at 6.30 am?
Charlie: Of course. ____(110.)____
Carol: See you then.
109. 1. do you want a lift?
3. why don’t you go with me?

2. how about going to the theater?
4. would you like me to go somewhere?

110. 1. I won't be late.
3. I don't mind going there.

2. Please don't bother.
4. I don’t have to get up early.
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For items 111 – 114
From: Maggie Tait
To: Stefan Richter
Subject: I'm bored
Hi, Stefan
It's raining, so I'm writing to you. ____(111.)____ because I can’t go outside! Do you remember
Lorenzo, my cat? At the moment,____(112.)____. He's really old now, and every day he sleeps
for hours. One good thing, he doesn't catch anymore - he's____(113.)____. My mum and dad are
watching ____(114.)____ film on TV. What are you doing at the moment? I think you're sitting in
your garden and the sun's shining and ... Tell me.
Love, Maggie
111. 1. I hate rain

2. I’m hating rain

3. I hate the rain

4. I’m hating the rain

112. 1. He lies at the floor
3. He lies on the floor

2. he's lying at the floor
4. he's lying on the floor

113. 1. slowtoo

3. slow enough

2. too slow

114. 1. an amazing old black and white
3. a black and whiteamazing old

4. enough slow

2. an old amazing black and white
4. an amazing black and white old

For items 115 – 117
Tara:
Pukhao:
Tara:
Pukhao:
Tara:

I hate Maths. I have to spend every night ____(115.)____ for hours. It’s frustrating.
What about your teacher? If ____(116.)____, she will help you, I’m sure.
Maybe, but she’s really strict. I think My mother wants me to have a Maths tutor.
She probably has a good idea. ____(117.)____ Singapore go to an after-school
homework club every night?
Every night? No way!

115. 1. at homework

2. on homework

3. at a homework

4. on a homework

116. 1. you’ll ask she

2. you’ll ask her

3. you ask she

4. you ask her

117. 1. Do most students in
3. Do you know most students in

2. It is true that most students at
4. You know that most students at
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For items 118 – 120
Alice and Brenda are discussing which film to see.
Alice: I want to seeZ.____(118.)____
Brenda: Yes, but it'll bescary. And you get frightened in horror films.____(119.)____ The reviews
say that it's better than Z.
Alice: Yes.But Z is more popular, and everyone's talking about it.
Brenda: ____(120.)____ to get tickets because a lot of people want to see it.
Alice: Let’s check if there are any tickets left.
118. 1. It'll be excited, won’t it?
3. Itis going to be excited, isn’t it?

2. It'll be exciting, won’t it?
4. Itis going to be exciting, isn’t it?

119. 1. we must see The Empty Man.
3. Why don’t we see The Empty Man?

2. We shouldn’t see The Empty Man.
4. Would you mind seeing The Empty Man?

120. 1.
2.
3.
4.

it’s true, and it’ll be more difficult
you’re right, but it'll be difficult enough
I agree with you, but it'll be more difficult
I don’t think so, and it'll be difficult enough
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