แบบทดสอบ SAMSEN Pre – Test
หองเรียนปกติ
เพื่อเตรียมความพรอมในการศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
จัดโดย สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
รอบบาย
วันเสารที่ 5 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 ซึ่งผลไมที่นํามาจัดประกอบดวยสม 48 ผล
แอปเปล 36 ผล และชมพู 24 ผล มีเงื่อนไขวา จัดใหทุกกระเชามีผลไมครบทุกชนิดโดยไมใหเหลือผลไมเลย
ผลไมชนิดเดียวกันของทุกกระเชาตองมีจํานวนเทากัน และใชกระเชามากที่สดุ แลวในแตละกระเชาผลไมจะมีจํานวนสม
มากกวาจํานวนแอปเปล อยูกผี่ ล
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
2.

3.7 − (1 ÷ ) × [4.5 + (0.9 ÷ 0.1)] มีผลลัพธต รงกับขอใด

1. 13.2
3. 16.2
3. ถังน้ําใบหนึ่งมีน้ําอยู
1. 13
3. 39

2. 13.5
4. 16.5
ของถัง ถาเติมน้ําเขาไปอีก

ลิตร ทําใหน้ํามีครึ่งถังพอดี แลวถังใบนีบ้ รรจุน้ําเต็มถังไดกลี่ ติ ร
2. 26
4. 52

6

4. ถาจํานวนชุดหนึ่งมีความสัมพันธ ดังนี้ 3, 9, 27, a, 243, b แลว
1. 3
2. 9
3. 81
4. 243

มีคาเทาใด

5. สระวายน้ําแหงหนึง่ กวาง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 2 เมตร มีน้ําอยูครึ่งสระ ถาตองการสูบน้ําออกจากสระดวย
เครื่องสูบน้ําที่สบู ได 4 ลูกบาศกเมตรตอนาที จะใชเวลานานเทาใดน้ําจึงจะหมด
1. 3 ชั่วโมง 20 นาที
2. 3 ชั่วโมง 33 นาที
3. 6 ชั่วโมง 30 นาที
4. 6 ชั่วโมง 40 นาที
6. ถา ค.ร.น และ ห.ร.ม. ของ 12, 15 และ 18 คือ A และ B ตามลําดับ แลว A – B มีคาตรงกับขอใด
1. 157
2. 164
3. 174
4. 177
7. นักเรียนชายจํานวน 5 คน มีน้ําหนักเฉลีย่ 53 กิโลกรัม ถาน้าํ หนักของนักเรียนสีค่ นแรกเปน 43, 45, 56 และ 63 กิโลกรัม
แลวนักเรียนคนสุดทายจะหนักกี่กิโลกรัม
1. 54
2. 56
3. 58
4. 60
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8. พิจารณาแบบรูปตอไปนี้
3 , 6 , 11 , 18 , …
จํานวนในลําดับที่ 10 ของแบบรูปนี้ ตรงกับขอใด
1. 49
2. 53
3. 96

4. 102

9. เมื่อพิจารณาทรงสามมิติ หากมองดานบนจะเห็นเปนรูปสีเ่ หลีย่ ม มองดานขางจะเห็นเปนรูปสามเหลีย่ ม และมอง
ดานหนาจะเห็นเปนรูปสามเหลีย่ ม ทรงสามมิตดิ ังกลาวเปนรูปทรงใด
1. ปริซึมฐานสามเหลีย่ ม
2. ปริซึมฐานสี่เหลีย่ ม
3. พีระมิดฐานสีเ่ หลีย่ ม
4. กรวย
10. 64% ของ 25 ตางจาก 18% ของ 50 อยูเทาใด
1. 7
2. 16
3. 74
4. 90
11. ถาตองการลอมรั้วรอบทีด่ ินรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผา กวาง 5 วา ยาว 7 วา จะตองใชลวดหนามอยางนอยที่สุดกี่เมตร
1. 12
2. 24
3. 36
4. 48
12. แมซื้อผักบุงมา 28 ขีด ซื้อเนื้อหมูมา 2,500 กรัม และซื้อพริกมา 2.5 กิโลกรัม แมซื้อของทั้งหมดหนักรวมกันกี่กิโลกรัม
1. 7.8
2. 30.3
3. 33.0
4. 55.5
13. แนนตองการบรรจุกลองเหล็กทรงลูกบาศกยาวดานละ 50 เซนติเมตร ลงในกลองทรงสีเ่ หลีย่ มมุมฉากขนาด
กวาง 1.5 เมตร ยาว 1.5 เมตร สูง 200 เซนติเมตร จะบรรจุไดมากที่สดุ กีก่ ลอง
1. 36
2. 72
3. 180
4. 360
14. กางเกงยีนสราคาตัวละ 800 บาท ติดปายลดราคา 12% และเสื้อเชิต้ ราคาตัวละ 460 บาท ติดปายลดราคา 25%
มีนาตองจายเงินในการซื้อกางเกงยีนสและเสื้อเชิ้ตอยางละ 1 ตัว เปนเงินทั้งหมดกีบ่ าท
1. 211
2. 970
3. 1,049
4. 1,072
15. กําหนดให AB ขนานกับ CD แลว

มีคาเทาใด
1.
3.

x

105๐
A

x

20∘
30∘

2. 25∘
4. 35∘
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16. กลองพลาสติกใสทรงสีเ่ หลีย่ มมุมฉากซึ่งมีฐานเปนรูปสี่เหลีย่ มจัตุรัสมีความจุ 20 × 20 × 30 ลูกบาศกเซนติเมตร
ใสน้ําไว ของกลอง ถานําหินกอนหนึ่งใสลงไปในกลองทําใหน้ําในกลองลนออกมา 350 ลูกบาศกเซนติเมตร
แลวหินกอนนีม้ ีปริมาตรกี่ลูกบาศกเซนติเมตร
1. 2,400
2. 2,750
3. 2,850
4. 9,250
17. คาใชจายประจําเดือนของนายประหยัด สอดคลองกับแผนภาพวงกลมดานลาง นายประหยัดจะมีเงินใชจายสวนตัว
รวมกับเงินฝากธนาคารมากกวาเงินคาเชาบานเดือนละกี่บาท
1. 1,800
50%
2. 2,700
ค่าใช้จ่าย ในบ้าน
3. 3,600
15%
ค่าเช่าบ้า น
25%
ใช้ส่วนตัว
4. 4,500
ฝากธนาคาร 1,800 บาท

18. กําหนดให ,,  แทนจํานวนสามจํานวนที่มคี ุณสมบัตดิ ังนี้
 + = 9
  = 
  = 1
คาของ  +  +  ตรงกับขอใด
1. 10
2. 11
3. 12

4. 13

19. จากรูป กําหนดให AD = BC ถาใชระนาบตัดรูปทรงนี้ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกรวยตรงในลักษณะตาง ๆ
ตามที่กําหนด ขอใดกลาวถูกตอง
1. ตัดในแนวขนานกับฐาน จะไดหนาตัดเปนรูปวงรี
2. ตัดในแนวเสนตรง AC จะไดหนาตัดเปนรูปวงกลม
3. ตัดในแนวตัง้ ฉากกับฐานและผานจุดศูนยกลางของฐาน จะไดหนาตัดเปนรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผา
4. ตัดในแนวตัง้ ฉากกับฐานและผานจุดศูนยกลางของฐาน จะไดหนาตัดเปนรูปสีเ่ หลีย่ มคางหมู
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.
ราคาขาย

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ราคาทุน

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 บาท
2. 133.33บาท
3. 150.00บาท
4. 160.00 บาท
******* สิ้นสุดแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร *******

ตอนที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร (ขอที่ 21 – ขอที่ 45) จํานวน 25 ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
21. พิจารณาตารางแสดงผลการทดลองปจจัยภายนอกที่มผี ลตอการงอกของเมล็ดชนิดหนึง่ กําหนดใหชดุ การทดลอง a เปนชุดควบคุม
ปจจัยภายนอก
ชุดการทดลอง
จํานวนเมล็ดที่งอก
น้ํา
อุณหภูมิ (℃)
อากาศ
a

มี

30

มี

30

b

ไมมี

30

มี

ไมงอก

c

มี

10

มี

ไมงอก

30

ไมมี

ไมงอก

d
มี
ขอใดถูกตอง
1. น้ําไมใชปจจัยในการงอกของเมล็ด
3. ตัวแปรตนของชุดการทดลอง b คืออากาศ

2. อุณหภูมิไมมผี ลตอการงอกของเมล็ด
4. หากปจจัยใดปจจัยหนึ่งไมเหมาะสม เมล็ดจะไมสามารถงอกได

22. จากการทดสอบสารอาหาร A, B และ C ไดผลการทดสอบดังตาราง
ปฏิกิริยากับสารละลาย
สารที่ใชทดสอบ
สาร A
สาร B
สาร C
1. สารละลายเบเนดิกต
ไมเปลีย่ นสี
ไมเปลีย่ นสี
ไมเปลีย่ นสี
2. สารละลายไอโอดีน
ไมเปลีย่ นสี
เปลีย่ นเปนสีน้ําเงิน ไมเปลีย่ นสี
3. สารละลายไบยูเร็ต
เปลีย่ นเปนสีมวง
ไมเปลีย่ นสี
ไมเปลีย่ นสี
สาร A, B และสาร C ควรเปนสารใดตามลําดับ
1. ขนมปง เนือ้ ไก น้ําตาลทราย
2. เนื้อไก น้ําตาลทราย ขนมปง
3. น้ําตาลทราย ขนมปง เนื้อไก
4. เนื้อไก ขนมปง น้ําตาลทราย

สารCหลังตมกับกรด
ตะกอนสีสมแดง
ไมเปลีย่ นสี
ไมเปลีย่ นสี

23. สัตวกลุมหนึ่งมีลกั ษณะเดียวกันคือมีกระดูกสันหลังสามารถปรับอุณหภูมิรางกายไปตามสภาพแวดลอมที่อาศัยได
ออกลูกเปนไข สัตวในขอใดมีลกั ษณะดังกลาวทั้งหมด
1. ปลา เตา งู
2. เมน ไสเดือนดิน ดาวทะเล
3. จิ้งจก กบ หมึก
4. จระเข เตา หอย
24. ขอใดเปนลักษณะทางพันธุกรรมที่มคี วามแปรผันไมตอเนือ่ งทั้งหมด
1. การหอลิ้น ความยาวผม สีตา
2. มีติ่งหู ความสูง น้ําหนัก
3. มีลักยิม้ การหอลิ้น ตาสองชั้น
4. ระดับสติปญ
 ญา ผมหยักศก นิ้วโปงงอน
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25. ขอใดแสดงถึงการทํางานของเอนไซมในระบบยอยอาหารไดถกู ตอง
ขอ
สารอาหาร
ตําแหนงที่ผลิตเอนไซม
1.
แปง
ตับ
2.
โปรตีน
ตับออน
3.
คารโบไฮเดรต
ลําไสเล็ก
4.
ไขมัน
ตับออน
26. ขอมูลแสดงโครงสรางภายนอกของพืช 4 ชนิดเปนดังตาราง
โครงสรางภายนอก
ชนิดของพืช
ราก
ลําตน
ใบ
A



B



C



D



กําหนดให หมายถึงมีสวนประกอบ และ  หมายถึงไมมีสวนประกอบ
ขอใดถูกตอง
1. พืช A เปนพืชไมมผี ล
พืช C เปนตนมะมวงได
2. พืช A เปนพืชมีผล
พืช B เปนตนกระบองเพชรได
3. พืช B เปนตนกระบองเพชรได พืช D เปนตนกุหลาบได
4. พืช C เปนพืชมีดอก
พืช D เปนเฟรนได

ตําแหนงที่เกิดปฏิกิริยา
กระเพาะอาหาร
ถุงน้ําดี
ตับ
ลําไสเล็ก

หนาม





ดอก





27. ถาในระบบนิเวศหนึง่ ประกอบดวยเหยีย่ ว (A) แมลง (B) งู (C) ขาว (D) และไก (E) ขอใดแสดงสายใยอาหารไดถกู ตอง
1.
2.

3.

28. ขอใดตอไปนี้จัดเปนสารละลายทัง้ หมด
1. เงิน ทองแดง ตะกั่ว
3. ทองสัมฤทธิ์ ทองเหลือง ทองคํา

4.

2. แกว พลาสติก น้ําสลัด
4. น้ําเกลือ น้ําสมสายชู อากาศ

29. การเปลีย่ นแปลงใดตอไปนี้เปนการเปลีย่ นแปลงประเภทคายความรอน
1. การระเหิดของน้ําแข็งแหง
2. การละลายของไอศครีม
3. การควบแนนของน้ําฝน
4. การระเหยของแอลกอฮอล
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30. น้ําปสสาวะเปนสารประเภทใดตอไปนี้
1. สารละลาย
2. สารบริสุทธิ์

3. สารแขวนลอย

31. การประกอบอาหารในขอใด มีการเปลีย่ นแปลงทางเคมีเกิดขึ้น
1. สละลอยแกว
2. ไอติมหลอด
3. กาแฟเย็น

4. สารประกอบ
4. น้ําอัญชันมะนาว

32. พิจารณาภาพการเปลีย่ นแปลงสถานะของน้ําบริสุทธิป์ ริมาตร 20 ลูกบาศกเซนติเมตร ในภาชนะทรงกระบอก
ตอไปนี้

ภาพ ก.

ภาพ ข.

ขอใดกลาวถูกตอง
1. ภาพ ก. เปนการเปลีย่ นแปลงทางเคมี
2. ภาพ ข. เปนการเปลีย่ นแปลงในระบบปด
3. เมื่อตัง้ ทิ้งไวในเวลาที่เทากัน และอุณภูมิเดียวกัน ปริมาตรของของเหลวที่เหลือ ภาพ ก. จะเทากับ ภาพ ข.
4. เมื่อสัมผัสภาชนะในภาพ ก. และ ภาพ ข. จะรูสึกรอน
33. นักเรียนคนหนึ่งตองการทําขนมปง โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) นําไขไก นมสด วิปปงครีม และน้ําตาล ตีผสมเขาดวยกัน
2) รอนแปงขนมปง แปงเคก นมผง เกลือ และน้ําตาล ตีผสมเขาดวยกัน 1 - 2 นาที
3) ใสยีสตในสวนผสมของขั้นตอนที่ 1) ตัง้ ทิ้งไว 10 นาที รอจนแปงนุม ฟู
4) นวดสวนผสมทั้งหมดเขาดวยกัน
จากขอมูล ขั้นตอนใดมีการเปลีย่ นแปลงทางเคมีเกิดขึ้น
1. 1)
2. 2)
3. 3)
4. 4)
34. ขอใดกลาวถูกตองเกีย่ วกับมวลและน้ําหนัก
1. ถาวัตถุมีมวล แสดงวาวัตถุจะมีน้ําหนักเสมอ
2. ถาวัตถุมีน้ําหนัก แสดงวาวัตถุจะมีมวลเสมอ
3. มวลและน้ําหนักมีคาคงตัว และไมขึ้นอยูกับคาสนามโนมถวงที่กระทํากับวัตถุนั้น
4. น้ําหนักมีคาคงตัว แตมวลมีคาไมคง ตัวแตขึ้นอยูก ับคาสนามโนมถวงที่กระทํากับวัตถุนั้น
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35. แรงลัพธที่กระทําตอวัตถุขอ ใดมีขนาดมากที่สดุ
1.

2.

3.

4.
36. แทงแมเหล็ก ก และ แทงแมเหล็ก ข เหมือนกันทุกประการ เมื่อหันขั้วแมเหล็กทัง้ สองเขาหากัน ดังรูป

ปรากฏวาเกิดแรงดึงดูดระหวางแทงแมเหล็กทั้งสอง ขอใดกลาวถูกตองเกีย่ วกับแมเหล็กขั้ว A และแมเหล็กขั้วB
1. แมเหล็กขั้ว A และ B เปนขั้วใต
2. แมเหล็กขั้ว A เปนขั้วบวก, แมเหล็กขั้ว B เปนขั้วลบ
3. แมเหล็กขั้ว A เปนขั้วใต, แมเหล็กขั้ว B เปนขั้วเหนือ
4. แมเหล็กขั้ว A เปนขั้วเหนือ, แมเหล็กขั้ว B เปนขั้วใต
37. ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เสียงเคลื่อนที่ในตัวกลางใดตอไปนี้ใชเวลาสั้นทีส่ ดุ
1. น้ํามันเบนซิน
2. อากาศ
3. ทอพีวีซี
4. ทอทองแดง
38. ชายคนหนึ่งทดลองใชไฟฉายสองไปยัง วัต ถุ A แลวพบวาแสงสามารถผานไปไดบางสวน และเมื่อฉายแสงไปยัง
วัตถุ B พบวาแสงสามารถทะลุผานไปไดทั้งหมด อยากทราบวาวัตถุ A และวัตถุ B คือขอใด ตามลําดับ
1. ตัวกลางโปรงแสง, ตัวกลางโปรงใส
2. ตัวกลางโปรงใส, ตัวกลางโปรงแสง
3. ตัวกลางโปรงใส, วัตถุทึบแสง
4. ตัวกลางโปรงแสง, วัตถุทบึ แสง
39. หากนําลูกโปงที่บรรจุอากาศแลวมาขัดถูกบั เสนผมอยางตอเนื่อง ถาอากาศบริเวณนั้นแหง ขอใดกลาวถูกตอง
1. เกิดการถายเทประจุไฟฟาลบระหวางผิวลูกโปงกับเสนผม
2. เกิดการถายเทประจุไฟฟาบวกระหวางผิวลูกโปงกับเสนผม
3. เกิดการถายเทประจุไฟฟาบวกและประจุไฟฟาลบระหวางผิวลูกโปงกับเสนผม
4. ไมเกิดการถายเทประจุไฟฟาระหวางผิวลูกโปงกับเสนผม
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40. ขอใดเปนองคประกอบของระบบสุรยิ ะที่ถูกตองทีส่ ดุ
1. ดวงอาทิตย ดาวฤกษ ดาวเคราะห ดาวหาง และอุกกาบาต
2. ดวงอาทิตย ดาวเคราะห ดาวหาง ดาวเคราะหนอย ดาวตก
3. ดวงอาทิตย ดาวเคราะห ดวงจันทร อุกกาบาต ดาวหาง ผีพุงใต
4. ดวงอาทิตย ดาวเคราะห ดาวเคราะหนอย ดาวหาง ดวงจันทร อุกกาบาตและอนุภาคขนาดเล็ก
41. เมื่อสังเกตดวยตาเปลา ความแตกตางที่เดนชัดระหวางดาวฤกษกบั ดาวเคราะหคือขอใด
1. มองเห็นดาวฤกษมขี นาดใหญ มองเห็นดาวเคราะหมีขนาดเล็ก
2. มองเห็นดาวฤกษกระพริบแสง มองเห็นดาวเคราะหสงบนิ่ง
3. มองเห็นดาวฤกษอยูโดด ๆ มองเห็นดาวเคราะหอยูเปนกลุม
4. มองเห็นดาวฤกษเคลื่อนที่ มองเห็นดาวเคราะหอยูกับที่
42. ในการบอกตําแหนงของวัตถุทอ งฟาจะตองรูค าสิ่งใดตอไปนี้
ก. มุมทิศ
ข. มุมเงย
ค. ตําแหนงเสนขอบฟา
ง. แนวดิง่ ของวัตถุทองฟากับพื้นโลก
ขอใดถูกตอง
1. ขอ ก. และ ข.
2. ขอ ข. และ ค.
3. ขอ ค. และ ง.
4. ขอ ก. และ ค.
43. ปรากฏการณที่ดวงอาทิตย โลก ดวงจันทร โคจรอยูในแนวเดียวกันสงผลใหโลกบังแสงจากดวงอาทิตยที่สอง
ไปยังดวงจันทร ทําใหเงาบนโลกปรากฏบนดวงจันทร คนบนโลกจึงมองไมเห็นดวงจันทร หรือเห็นเพียงบางสวน
ปรากฏการณดังกลาวคือขอใด และเกิดขึ้นในชวงเวลาใด
1. การเกิดสุริยปุ ราคา เกิดขึ้นตอนกลางวัน
2. การเกิดสุรยิ ุปราคา เกิดขึ้นตอนกลางคืน
3. การเกิดจันทรุปราคา เกิดขึ้นตอนกลางวัน
4. การเกิดจันทรุปราคา เกิดขึ้นตอนกลางคืน
44. การที่ดาวเทียมสามารถลอยอยูบ นทองฟาไดตลอดเวลา เนื่องจากเหตุผลในขอใด
1. ดาวเทียมเคลื่อนที่ในทิศเดียวกับที่โลกหมุน
2. ดาวเทียมเคลื่อนที่ในทิศตรงขามกับทีโ่ ลกหมุน
3. ดาวเทียมเคลื่อนทีด่ วยความเร็วเทากับความเร็วที่โลกหมุน
4. ขอ 1. และ ขอ 3. ถูกตอง
45. เมื่อนักเรียนมองบนทองฟาในเวลากลางคืน สังเกตเห็นกลุมดาวที่มีลักษณะเปนรูปกระบวยตักน้ํา
เรียกกลุมดาวนี้วา อยางไร
1. กลุมดาวคางคาว 2. กลุมดาวนายพราน 3. กลุมดาวลูกไก
4. กลุมดาวหมีใหญ
******* สิ้นสุดแบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร *******
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ตอนที่ 3 วิชาภาษาไทย (ขอที่ 46 – ขอที่ 70) จํานวน 25 ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
46. “วีดาไมมคี วามรับผิดชอบจนถูกครูหกั คะแนนอยูบอ ยครั้ง”
คําทีข่ ดี เสนใตในขอใดเปนคําชนิดเดียวกับคําที่ขดี เสนใตในประโยคที่กําหนดให
1. โรงเรียนจัดประชุมดวยสาเหตุคือ ไมมีนกั เรียนคนใดแตงกายถูกระเบียบ
2. อยาหักดามพราดวยเขา หมายถึง อยาใชอํานาจบังคับอยางหักโหมรุนแรง
3. ผูค นตางพากันตกใจกับเสียงรองวา ชวยดวย ระเบิดคะ ชวยดวย!
4. โครงการเราเทีย่ วดวยกัน ขยายระยะเวลาโครงการ ถึง 31 มกราคม 2564
47. ขอใดไมปรากฏคําวิเศษณ
1. นองชอบกินขนมปงแตฉันชอบกินเคก
3. ในบรรดาเคกฉันชอบกินเคกสมมากทีส่ ดุ

2. ฉันคิดวาแปงเคกนิ่มกวาแปงขนมปง
4. การกินเคกตอนเย็นอาจทําใหอวนได

48. “นกอินทรีบินถลาแลนลมสูสมุย แตเหตุใดไซร เจาไมมปี ก ขวา”
จากขอความมีคําควบกล้ําแทและคําควบกล้ําไมแทอยางละกี่คํา
1. ควบแท 1 ควบไมแท 1
2. ควบแท 2 ควบไมแท 2
3. ควบแท 2 ควบไมแท 1
4. ควบแท 1 ควบไมแท 2 .
49. ขอใดปรากฏอักษรนํามากที่สุด
1. มีหนูอยูก ับหมาดูนารัก
ใครเห็นทักบอกวางามหนักหนา
2. หมีกบั หมูกินขนมขยับมา
กินนอยหนากับองุนดูครื้นเครง
3. หมาดมหมีดวยจมูกไมไปไหน
ประหลาดใจปลาฉลามยืนเขยง
4. จิ้งหรีดขํางูเหลือมนั่งวังเวง
เสียงหงางเหงงของระฆังหวิวแหวกมา
50. ขอใดปรากฏขอความที่ไมใชคําตามความหมายในหลักภาษา
1. บัดเดีย๋ วดังหงางเหงงวังเวงแวว
2. สะดุงแลวเหลียวแลชะแงหา
3. เห็นโยคีขี่รุงพุง ออกมา
4. แลวสอนวาอยาไวใจมนุษย
51. ขอใดไมใชวลี
1. กอนนอนคืนนี้

2. ถาเขาจะรัก

52. ประโยคในขอใดมีสวนเติมเต็ม
1. แมและพอชอบรับประทานอาหารทั้งคาวหวาน
2. งานนี้ไมไดเปนงานที่เงินมากมายอะไรหรอกนะ
3. กวางและไกวไดเงินจํานวนมากจากการเลนเกม
4. นักเรียนโรงเรียนนีส้ วนมากแตงกายถูกระเบียบ

3. ความรักนักบินอวกาศ 4. วาฬเกยตื้น
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53. ชนิดของประโยคในขอใดแตกตางจากขออื่น
1. ปลาวาฬกับปลาดาวชวนกันไปหางสรรพสินคาทีส่ ยาม
2. สยามที่อยูใกล ๆ สถานีรถไฟฟามีคนเดินกันพลุกพลาน
3. ปลาดาวรูสึกวิงเวียนศีรษะจนแทบจะเปนลมลมพับตรงนัน้
4. ปลาวาฬซึ่งเปนเพื่อนสนิทของปลาดาวรีบพาเขาไปโรงพยาบาลทันที
54. ขอใดเปนคํามาจากภาษาอังกฤษทุกคํา
1. อัคนี ประมาท
2. บัลลังก เทคนิค

3. คลิก คัพภ

55. ขอใดใชคําราชาศัพทไมถูกตอง
1. เจาหญิงเอลซาทรงเปยโนในพระราชวัง
3. เจาหญิงสโนไวททรงมาเมือ่ วันเสารทผี่ านมา

2. เจาหญิงอันนาทรงเสวยชาบูกบั พระสหาย
4. เจาหญิงแอเรียลทรงรวมแสดงละครเวทีที่โรงเรียน

56. สํานวนขอใดเกิดจากการละเลนหรือกีฬา
1. งงเปนไกตาแตก 2. ถึงพริกถึงขิง

3. ไกลปนเทีย่ ง

4. เซลล โปรตีน

4. ตามยถากรรม

57. “นกเอีย้ งชอบบินมาเกาะบนหลังควาย มันมักมาจับแมลงบนหลังควายกิน ในขณะเดียวกันควายเองก็ไมได
รูสึกรําคาญหรือไมชอบใจเจานกเอี้ยง มันคิดวาดีเสียอีกทีม่ ีนกมาคอยชวยเตือนภัยใหมัน”
พฤติกรรมของนกเอีย้ งและควายตรงกับสํานวนใด
1. น้ําตาลใกลมด
2. หอกขางแคร
3. น้ําพึง่ เรือเสือพึ่งปา
4. อัฐยายซื้อขนมยาย
58. “ณัฐนันทถือคติประจําใจวาสิ่งที่ดีหรือไมดีอันจะเกิดขึ้นใหขึ้นในอนาคตนั้น ขึ้นอยูกับบุญทํากรรมแตงกิจกรรม
ยามวาง เขาจะทําประโยชนแ กผูอื่นโดยไมห วังผลตอบแทน จนชาวบานมักบอกวาเขามักทําตัว เปน ผูสอน
หนังสือสังฆราชอยูเสมอ แตถึงแมเขาจะเปนคนดียึดมั่นในหลักศีลธรรมแลว ก็ถือวาชะตาชีวิตเขายังคงเปนผู
ปดทองหลังพระ แตเขาก็ยังคงทําความดีเปนตอไปเพราะเชื่อวาคนดีผีคุมเสมอ”
จากขอความขางตน ขอใดใชสํานวนไมถูกตอง
1. บุญทํากรรมแตง
2. สอนหนังสือสังฆราช
3. ปดทองหลังพระ
4. คนดีผีคมุ
59. ขอใดเรียงลําดับตามพจนานุกรมไดถูกตอง
1. ริ้นดํา ริบบิ้น รุกราน รุกรน
3. โรมัน โรมรัน แรมรา แรมรอน

2. รมณีย รยา ระลอก รัชดา
4. รุงโรจน รุทระ รุทธ รุนแรง

60. ขอความขอใดไมใชภาษาปาก
1. ธรรมชาตินั้นใหแตคุณประโยชนแกมนุษยจริงหรือ
2. ดิฉันมีความเห็นวาคาครองชีพในปจจุบันสูงขึ้นมาก
3. ชวงนีพ้ อคาแมขายขายของกันอยางมีความสุข
4. เราทุกคนตางยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
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61. ขอใดใชระดับภาษาแตกตางจากขออื่น
1. น้ําแกงเค็มปแ บบนี้อาจทําใหเปนโรคไตได
2. ไตมีรูปรางคลายถั่วเหลือง และเสื่อมสภาพตามอายุขยั
3. ไตจะทําหนาที่กําจัดของเสีย ไดแก ยูเรียและครีเอดินิน
4. แกงทีด่ ีจึงไมควรใสเกลือหรือน้ําปลามากเกินไป เพราะจะทําใหเปนโรคไตได
62. ขอใดกลาวถึงการเขียนจดหมายผิด
1. เมื่อไดรับจดหมายแลว ควรรีบตอบทันที ถาละเลยไมตอบจะถือเปนการเสียมารยาทอยางยิ่ง
2. ผูเขียนตองเลือกใชภาษาทีพ่ รรณนาถึงอารมณและความรูสึกอยางละเอียดเพื่อโนมนาวใจผูอาน
3. ไมควรใชดินสอดํา หรือปากกาหมึกแดงเขียน และไมควรขูดลบ เขียนทับ หรือทําสําเนาไวใชอกี
4. กระดาษที่ใชเขียนจดหมายควรมีสอี อน ไมมีลวดลายสีฉดู ฉาด และกระดาษหนาพอสมควร
63. จงใชขอมูลตอไปนี้ เรียงลําดับการเขียนจดหมายแสดงความยินดีใหถูกตอง
ก) ตลอดเวลาที่เราเรียนดวยกัน เธอพูดภาษาอังกฤษไดเพราะมาก คุณครูชาวตางชาติก็ชมวา
ออกเสียงไดเหมือนเจาของภาษา
ข) ฉันดีใจมากที่ไดทราบขาวนี้ และรูสึกภูมิใจในตัวเธอเปนอยางมาก
ค) ฉันขอแสดงความยินดีทเี่ ธอไดรับทุนการศึกษา ไปศึกษาตอทีป่ ระเทศอังกฤษ
ง) ฉันเชื่อมั่นเหลือเกินวาคุณพอ คุณแม และคุณครูจะภูมิใจในตัวเธออยางแนนอน
1. ข ค ก ง
2. ค ข ก ง
3. ข ก ง ค
4. ค ก ง ข
64. ขอใดเปนการกลาวถึงฉันทลักษณของกาพยยานี 11 ไดถูกตอง
1. กาพยยานี 11 1 บท มี 2 บาท
2. กาพยยานี 11 1 บท มี 4บาท
3. กาพยยานี 11 1 บท มี 5 วรรค
4. กาพยยานี 11 1 บท มี 2 วรรค
65. “1) เห็นไกเตี้ยเขี่ยคุย ทีข่ ุยไผ
3) พบนกยูงฝูงใหญไลกระพือ

2) กระโชกไลลดเลี้ยวมันเปรียวปรื๋อ
4) มันบินหวือโหรองคะนองใจ”
(เสภาขุนชางขุนแผน)
จากคําประพันธขางตน วรรคใดไมมกี ารเลนเสียงพยัญชนะ
1. วรรคที่ 1
2. วรรคที่ 2
3. วรรคที่ 3
4. วรรคที่ 4

66. ประกาศตอไปนี้ไมมขี อมูลในเรื่องใด
ประกาศกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
รับสมัครรวมประกวดสุนทรพจนหัวขอเรื่อง “งานเขียนที่ทรงคุณคา”
ความยาว 3 – 5 นาที สมัครไดทหี่ องพักครู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ในวันที่ 4 – 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. เวนวันหยุดราชการ
1. สถานที่รับสมัคร
3. ระยะเวลาการกลาวสุนทรพจน

2. วันเวลาทีส่ งผลงานเขาประกวด
4. คุณสมบัตขิ องผูส มัคร
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อานขอความตอไปนีแ้ ลวตอบคําถามขอ 67 และขอ 68
องคการนาซากลาวถึงการคนพบดาวเคราะหนอกระบบสุริยะจากการสงยานอวกาศไปสํารวจดาวเคราะหทมี่ ี
ขนาดใกลเคียงกับโลกเมื่อป พ.ศ.2552 ยานอวกาศดังกลาวจะมองหาดาวฤกษและดวงดาวที่อ ยูใกล ๆ กาแล็กซีทาง
ชางเผือกของเรา การคนพบครั้งใหมนี้สรางความตื่นเตนใหแกนักดาราศาสตรเปนอยางมากเนื่องจากบรรดาดวงดาวที่
คนพบทั้ง 10 ดวงซึ่งมีขนาดและอุณหภูมิใกลเคียงกับโลก เอื้อตอการอยูอาศัยของสิ่งมีชีวิต
67. ขอใดเปนประโยคใจความสําคัญของขอความดังกลาว
1. การคนพบครั้งใหมนสี้ รางความตื่นเตนใหแกนักดาราศาสตรเปนอยางมาก
2. องคการนาซาคนพบดาวเคราะหนอกระบบสุรยิ ะที่อาจมีสิ่งมีชีวติ อยูอาศัย
3. ดาวเคราะหนอกระบบสุรยิ ะทั้ง 10 ดวงนั้นมีขนาดและอุณหภูมิใกลเคียงกับโลก
4. ขอมูลการคนพบดาวเคราะหเมือ่ ปพ.ศ.2552 นั้นไดมาจากยานอวกาศขององคการนาซา

68. ขอใดคือจุดมุงหมายของขอความขางตน
1. ใหสาระความรู
2. ตื่นเตนจรรโลงใจ

3. ชักจูงโนมนาวใจ

4. ใหขอ ปฏิบตั ิคําแนะนํา

69. ขอใดเปนขอเท็จจริง
1. การที่เรากินผักบุงทําใหดวงตาเราหวาน
2. เราทุกคนยอมหนีไมพนความตายไปได
3. คนเรียนเกงยอมประสบผลสําเร็จในชีวติ เสมอ 4. ครอบครัวที่มีฐานะร่ํารวยเปนครอบครัวที่มีความสุข
70. (ก) กระตายมองเห็นดานหลังไดโดยไมตองหันหัว เนื่องจากตาของมันอยูด านขางของหัว แตมันไมสามารถ
มองเห็นใตคางและจมูกได / (ข) กระตายมีสีตาธรรมชาติเพียง 5 สีเทานั้น คือ ฟา ฟาอมเทา ดํา น้ําตาล และ
ชมพูซึ่งเปนสีที่ทําใหมันเปนสัตวตาหวาน / (ค) กระตายมีฟน 4 ซีท่ ี่อาจหักหรือหลุดไดตลอดเวลาเนื่องจากอยู
ไมสุข ชอบกัดแทะทุกอยางที่ขวางหนา ตัง้ แตกระดาษไปจนถึงกรงตัวเอง / (ง) แตในชีวติ ของกระตาย มัน
สามารถผลิตฟนไดถึง 28 ซี่ และสามารถเคีย้ วอาหารได 120 ครั้งตอนาที และรับรสไดถึง 17,000 รส
ขอใดเปนขอเท็จจริงทั้ง 2 ขอความ
1. ขอความ (ก) และขอความ (ค)
3. ขอความ (ข) และขอความ (ง)

2. ขอความ (ข) และขอความ (ค)
4. ขอความ (ก) และขอความ (ง)

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

ตอนที่ 4 วิชาสังคมศึกษา (ขอที่ 71 – ขอที่ 95) จํานวน 25 ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
71. จากการศึกษาพุทธประวัติเหตุการณขอใดเกิดขึ้นเปนเหตุการณสุดทาย
1. นางสุชาดาถวายขาวมธุปายาส
2. พระนางปชาบดีบวชเปนภิกษุณี
3. ปญจวัคคียม าเฝารับใช
4. แสดงปฐมเทศนา
72. หากนักเรียนเชื่อวา “มนุษยมกี รรมเปนของตนเอง ใครทํากรรมใดไวตอ งไดรับผลกรรมนั้น” ความเชื่อดังกลาว
แสดงวานักเรียนมีศรัทธาในขอใด
1. กัมมสัทธา
2. วิปากสัทธา
3. ตถาคตโพธิสทั ธา
4. กัมมัสสกตาสัทธา
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73. บุคคลในขอใดถวายผาอาบน้ําฝนไดเหมาะสมกับชวงเวลา
1. พิชชา ถวายผาอาบน้ําฝนในวันออกพรรษา
2. กัตติยา ถวายผาอาบน้ําฝนในวันเขาพรรษา
3. รามิล ถวายผาอาบน้ําฝนในพิธีทอดกฐิน
4. ภมร ถวายผาอาบน้ําฝนในวันสงกรานต
74. ขอใดเปนองคประกอบของศาสนาทีไ่ มปรากฏอยูในทุกศาสนา
1. ศาสนพิธี
2. ศาสดา
3. ศาสนสถาน

4. หลักธรรมคําสอน

75. “นายกลาเปนคนขยัน หนักเอาเบาสู ประกอบอาชีพคาขายโดยไมเอาเปรียบลูกคา”
จากขอความดังกลาวแสดงวานายกลาปฏิบตั ติ นสอดคลองกับเบญจธรรมในขอใด
1. กามสังวร
2. เมตตากรุณา
3. สัมมาอาชีวะ
4. สัจจะ
76. “สาวเชียงใหมเดินทางไปปฏิบตั ิงานทีป่ ระเทศเมียนมาร หลังจากกลับถึงประเทศไทยไมไดกักตัว 14 วัน และ
ออกไปทองเทีย่ วสถานทีต่ าง ๆ” จากเหตุการณ บุคคลดังกลาวกระทําผิดบรรทัดฐานทางสังคมขอใด
1. จารีต
2. วิถีประชา
3. กฎหมาย
4. อุดมการณ
77. ขอใดไมใชเกณฑที่สงั คมใชในการกําหนดสถานภาพของบุคคล
1. บุคลิกภาพ
2. ฐานะทางเศรษฐกิจ 3. คุณงามความดี

4. อํานาจทางการเมือง

78. ใครปฏิบตั ติ นเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยไดเหมาะสมที่สดุ
1.บูม รับผิดชอบงานในหนาทีข่ องตน
2.ไป ชวยปกปองความผิดของลูกนอง
3.หนิง สัง่ การตามความคิดของตนเอง
4. โบวี่ โตแยงความผิดทีต่ นกระทํา
79. ขอใดไมใชกฎหมายที่ออกโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. เทศบัญญัติ
2. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
3. ขอบัญญัติเมืองพัทยา
4. ขอบัญญัติอําเภอ
80. ขอใดไมใชการปฏิบตั ติ ามกระบวนการประชาธิปไตย
1. การไปใชสิทธิเลือกตัง้
2. การประทวงโดยปดถนน
3. การยอมรับเสียงของประชาชนสวนใหญ
4. การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะ
81. ขอใดคือเปาหมายสําคัญที่สดุ ในการซื้อสินคาและบริการของผูบริโภค
1. ไดสินคาและบริการในราคาถูกที่สุด
2. ไดรับความพึงพอใจสูงที่สดุ
3. มีความปลอดภัยมากที่สดุ
4. มีตนทุนต่ําที่สดุ
82. ขอใดไมใชปจจัยการผลิตประเภททุนในการเปดรานกาแฟ
1. เครื่องชงกาแฟ
2.เมล็ดกาแฟ
3. ภาชนะตางๆ

4. เงินที่ใชในการตกแตงราน

83. หากคุณโสภิตาตองการผลิตสินคาจะตองคํานึงถึงขอใดเปนอันดับแรก
1. ผลิตอยางไร
2. ผลิตเมื่อใด
3. ผลิตอะไร

4. ผลิตเพื่อใคร
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84. บุคคลในขอใดปฏิบตั ติ นสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด
1. จอย ใชจายเงินไดพอดีกบั รายไดทมี่ ีจึงไมมีเหลือเงินออม
2. เจน ตักอาหารบุฟเฟตปริมาณมากๆเพื่อใหคุมคาเงินทีเ่ สียไป
3. จิ๊บ กูเงินไปซื้อเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใชเก็บเกีย่ วผลผลิตที่ผลิตไดในปริมาณมาก
4. จอม ปลูกขาวไวบริโภคเองและปลูกผลไมหลายชนิดหมุนเวียนกันเพื่อนําไปขาย
85. บุคคลในขอใดเปนผูผ ลิตทีม่ คี วามรับผิดชอบตอสังคมมากทีส่ ุด
1. ลุงพวน กําจัดขยะมูลฝอยจากเศษผักผลไมดวยการนําไปทําปุย หมัก
2. ลุงพี ใชน้ํามันทอดซ้ําในการขายไกทอดเพื่อลดตุนทุนการผลิต
3. ลุงพา เทน้ําเสียจากการรับจางซักอบรีดทิ้งลงในคลอง
4. ลุงพล ขายอาหารตามสั่งโดยใชภาชนะที่ทําจากโฟม
86. หากตองการศึกษาเรื่องราวในอดีตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักเรียนควรศึกษาจากแหลงโบราณคดีขอใด
1. แหลงโบราณคดีบานเชียง
2. พิพิธภัณฑบานเกา
3. อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย
4. แหลงโบราณคดีถ้ําหลังโรงเรียนทับปริก
87. ขอใดจัดเปนหลักฐานชั้นรองทั้งหมด
1. ลูกปดแกวทีข่ ดุ คนพบ พงศาวดาร
2. เรือนไทยสมัยอยุธยาหลุมฝงศพ
3. หนังสือประวัติศาสตร ภาพยนตรอิงประวัติศาสตร 4. โบราณวัตถุ วัดชุมชน
88. หนวยงานใดในจตุสดมภที่ทําหนาที่รักษาผลประโยชนของแผนดิน
1. กรมวัง
2. กรมเวียง
3. กรมคลัง

4. กรมนา

89. ขอใดเปนหลักฐานที่แสดงถึงอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียในดินแดนประเทศไทย
1. ลูกคิด
2. ซากเรือสําเภา
3. เครื่องสังคโลก
4. หินสลักรูปธรรมจักร
90. เหตุการณในขอใดเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5
1. การทําสนธิสัญญาเบาวริง
3. การใชระบบเจาภาษีนายอากร

2. การจัดตั้งหอรัษฎากรพิพฒ
ั น
4. การประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา

91. ที่ตงั้ ทางภูมศิ าสตรสงผลตอประเทศไทยตามขอใด
1. สามารถออกสูมหาสมุทรไดสะดวก
2. มีพรมแดนติดกับประเทศเมียนมารยาวทีส่ ุด
3. มีภูมิอากาศแบบทุง หญาเมืองรอน
4. เทือกเขาสวนใหญตอเนื่องมาจากเทือกเขาหิมาลัย
92. ขอใดกลาวถูกตอง
1. ภาคกลาง – ไมมีภเู ขา
2. ภาคเหนือ – เปนที่ราบสูงสลับหุบเขา
3. ภาคตะวันตก – มีเทือกเขาเปนแนวตอจากภาคกลาง
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – มีแมน้ําสายยาวทีส่ ดุ ในประเทศไหลผาน
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93. ขอใดตอไปนี้ไมถกู ตองเกีย่ วกับลักษณะทางภูมศิ าสตรของประเทศไทย
1. พายุหมุนสวนใหญมาจากทะเลอันดามัน
2. ภูเขาทีข่ าดปาไมปกคลุมอาจเกิดดินถลม
3. ไฟไหมปาชวงฤดูแลงของภาคเหนือทําใหเกิดหมอกควัน
4. ภาคเหนือมีรอยเลือ่ นที่มพี ลังพาดผานจึงมีโอกาสเกิดแผนดินไหว
94. ขอใดคือปจจัยที่สง ผลใหบริเวณภาคกลางของประเทศไทยมีการปลูกขาวอยางหนาแนน
1. มีพื้นที่กวางใหญทสี่ ดุ ในประเทศไทย
2. มีฝนชุกมากและฤดูฝนยาวนานกวาภาคอื่น
3. มีดินตะกอนธารน้ําอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก
4. แมน้ําเจาพระยามีปริมาณน้ํามากตลอดปและมีความยาวมากที่สดุ
95. การใชถุงผาแทนถุงพลาสติกเปนไปตามหลักการและวิธีใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสงู สุดในขอใด
1. Reduce
2. Reuse
3. Reject
4.Repair
******* สิ้นสุดแบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา *******

ตอนที่ 5 วิชาภาษาอังกฤษ (ขอที่ 96 – ขอที่ 120) จํานวน 25 ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
Directions: According to the information provided, choose the best alternative to answer each question.
96. Which of the following is FALSE about this sign?

1.
2.
3.
4.

You should keep at least 1.5 meters away from other people.
This sign can be found in public areas such as an airport.
You must stay 1.5 meters away from other people.
This sign may help stop the spread of COVID-19.

97. Which of the following do you normally find in a school?
1.
2.
3.

4.
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98. Which of the following statements is FALSE?

Simon

Weni

Fendi

Endru

Vero

Petty

Daniel

Margaret

Mat

Nat

Pat

1. Daniel is Vero’s uncle.
2. Simon is Margaret’s father.
3. Fendi is Mat’s nephew.
4. Endru is Margaret’s brother.
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 Thailand?
1. 2 hours
2. 5 hours
3. 8 hours
4. None of the above.
100. Which of the following statements is TRUE?
1. Children aged 13 can work for two hours in Thailand.
2. When you are 14, you can work a part-time job in the UK.
3. During school holidays, 14-year-old in the UK can work for 35 hours.
4. Teenagers can start working at a younger age in Thailand thanin the UK.
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For item 101
Jennie:
Lisa:
Jennie:
Lisa:
Jennie:
Lisa:
Jennie:
Lisa:
Jennie:
Lisa:

What do you think of these jeans?
They aren't as nice as the ones you bought last winter.
Really? I think they're exactly the same.
No. They're a much darker colour.
Yes, perhaps you're right.
Did they cost the same as the other pair?
No. They weren't as expensive as those. I bought them in the sale.
Do they have any Calvin Klein jeans in the sale?
No, but they have some that are nearly the same as Calvin Klein jeans – they look like
them but they're cheaper.
You mean they're copies. I always think they look completely different from the real
ones!

101. Which of the following is TRUE?
1. Jennie saw Calvin Klein jeans in the sale.
2. The jeans Jennie bought last winter are a darker colour than the new ones.
3. Lisa likes Jennie’s new jeans more than the ones Jennie bought last winter.
4. The copies of Calvin Klein jeans look completely different from the real ones.
For items 102–104
Just Another Day
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 main idea of this story?
1. A special day for Mary Ann.
3. Another normal day for Mary Ann.

2. A girl gets a birthday surprise.
4. A family forgets a special birthday.
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103. When Mary Ann was walking home from school, what did she probably feel?
1.happy
2. angry
3. worried
4. disappointed
104. What did Mary Ann NOT expect to have at breakfast?
1. aballoon
2. acard
3. cake

4.a decorated room

Directions: Choose the best alternative to complete each blank.
105. Maria: Oh, hello Chris. ________
Chris: I'm well. Thanks for asking. How are you?
Maria: I can't complain. Life is treating me well.
1.How are you doing?
2. It was a pleasure seeing you.
3.And you?
4. Long time, no see.
106. Bam: Thanks for doing the washing-up.
Cardi: ________ I enjoyed helping you.
1. That would be great.
2. It was nothing.
3. I'm glad you like them.
4. We're sure to have a lot of fun.
For items 107–108
Tywin is giving an interview on the phone.
Interviewer: What’s your name?
Tywin:
My name’s TywinLanister.
Interviewer: ____(107.)_____
Tywin:
Yes, I’m from the city of Bergen, but I’m not there at the moment.
Interviewer: Where are you?
Tywin:
I’m in Greenland.
Interviewer: What do you do?
Tywin:
____(108.)_____
107. 1. Are you from Norway?
2. Are you from Greenland?

2. Are you come from Norway?
4. Are you come from Greenland?

108. 1. I’m fine.

3. What do you do?

2. I’m a scientist.

4. I’m doing my job.
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For items 109 – 112
From: AryaStark
To: Jon Snow
Subject: ____(109.)____
Hi, Jon
It's snowing, so I'm writing to you. I hate snow because it’s ____(110.)____to go outside! Do you
remember Nymeria, my dog? At the moment, she's lying on the floor. She's really old now, and
every day she____(111.)____. One good thing, she doesn't run around barking any more. My
mum and dad are sitting atour ____(112.)____ sofa. What are you doing at the moment? I think
you're sitting in your garden and the sun's shining and ... Tell me.
Love, Arya
109. 1. I'm boring

2. I’m bored

3. I’m being boring

4. I’m being bored

110. 1. too cold

2. cold too

3. cold enough

4. enough cold

111. 1. sleeps for hours
3. is sleeping for hours

2. sleeps for the hours
4. Is sleeping for the hours

112. 1. modern comfortable wooden
3. comfortable wooden modern

2. modern wooden comfortable
4. comfortable modern wooden

For items 113 – 114
Charlie: I want to dosomething interesting this weekend. ____(113.)____
Carol: Well, I've arranged to go on a trip to the coast with somefriends. Do you want to come with
us?
Charlie: That’s a great idea. When are you planning to leave?
Carol: Well, we've decided to start early in the morning tomorrow, and I've promised to take the
others in my car. We're hoping to reach the coast by lunchtime. So, ____(114.)____
Charlie: OK, good. I won't be late.
113. 1. Should I take a trip with you?
3. Can wedo something together?

2. May I go with you to the coast?
4. Would you mind telling me where is the coast?

114. 1. you don’t have to get up early.
2. there can’t be any time to spare.
3. you must meet me here at six thirty a.m. 4. it would be a perfect time to have lunch.
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For items 115 – 117
Alice and Brenda are discussing which film to see.
Alice: I want to seeZ. I think it'll be exciting
Brenda: Yes, but it'll bescary. ____(115.)____
Alice: That's true.
Brenda: ____(116.)____
Alice: Yes.But ____(117.)____
Brenda: I know, but it'll beeasier to get tickets for The Empty Man because a few people want
to see it.
Alice: But I think Z will be more entertaining.
Brenda: OK, we'll see Z.
115. 1. And you get frightening in horror films, don't you?
2. And you get frightenedin horror films, don't you?
3. And you get frightening in horror films, aren't you?
4. And you get frightenedin horror films, aren't you?
116. 1. I think we should see The Empty Man because the reviews say that it's better than Z.
2. I think we must see The Empty Man because the reviews say that it's more good than Z.
3. I don’t think we may see The Empty Man because the reviews say that it's better than Z.
4. I don’t think we can see The Empty Man because the reviews say that it's more good than Z.
117. 1. Z ispopular, because everyone's talking about it.
2. Z is more popular, and everyone's talking about it.
3. Z ispopular, because everyone's talking about them.
4. Z is more popular, and everyone's talking about them.
For items 118 – 120
Tara:
Pukhao:
Tara:
Pukhao:
Tara:

Oh dear, I failed Maths test again. I hate Maths.
I think if ____(118.)____, your Maths will be better.
My mum ____(119.)____.
She probably has a good idea. Do you know most students ____(120.)____ after-school
homework club every night?
Every night? No way!

118. 1. you spend more time on it
3. you spend many time on it

2. you will spend more time on it
4. you will spend many time on it
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119. 1. want me having a Math tutor
3. wants me to have a Math tutor

2. wants me having the Math tutor
4. want me to have the Math tutor

120. 1. at Singapore go to
3. in Singapore go to the

2. in Singapore go to an
4. at the Singapore go to an
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