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Preface 

 This handout is created for Matthayomsuksa 1 Students of the Demonstration 
School of Suan Suansunandha Rajabhat University preparation for before the fist semester 
2020 starts. In side of this handout, it includes Thai, Mathematics, Science, Social studies, 
English and Other languages. 

 All teachers hope that this handout for summer course 2020 for Matthayomsuksa 4  
students will be useful for learners is suitable for the efficiently learning – management in 
the classroom. We would like to thank to the director, teachers, and a who were related to 
the creating of this handout. 
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 บทที่ ๑ 
เสียงในภาษาไทย 

  “เสียง” ในความหมายกวา้ง หมายถึง เสียงต่างๆ ไม่วา่จะเป็นเสียงมนุษยเ์สียงสัตวห์รือเสียง
อ่ืนใดก็ตาม   แต่ในการศึกษา “เสียง” หมายถึง เสียงท่ีมนุษยเ์ปล่งออกมาเพื่อส่ือความหมายระหวา่งมนุษย์
ดว้ยกนั 

อกัษรไทย  
 

อกัษรไทย  
๔๔ ตวั  

อกัษรกลาง 
๙ ตวั 

อกัษรสูง 
๑๑ ตวั 

ต า่คู่  
๑๔ ตวั 

ต า่เดีย่ว (ไร้คู่) 
๑๐ ตวั 

ก ข ฃ ค ฅ ก ผ พ ภ ง 
ฆ ง จ ฉ ช จ ฝ ฟ ญ 
ซ ฌ ญ ฎ ฏ ด ถ ฐ ฑ ฒ ท ธ น 
ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ข ฃ ค ฅ ฆ ย 
ต ถ ท ธ น ฎ ศ ษ ส ซ ณ 
บ ป ผ ฝ พ ฏ ห ฮ ร 
ฟ ภ ม ย ร บ ฉ ช ฌ ว 
ล ว ศ ษ ส ป 

อกัษรสูง กบั อกัษรต ่าคู่ ผนัวรรณยกุต ์
ร่วมกนัจะไดเ้สียงวรรณยกุต ์.......... 

เสียง 

ม 
ห ฬ อ ฮ  อ ฬ 
อกัษรกลางค าเป็น  ผนัวรรณยกุตไ์ดค้รบทั้ง ๕ 

เสียง 
ล 

 

     เสียงในภาษาไทย 
เสียงในภาษาไทย  แบ่งออกเป็น ๓ ชนิด   
๑.  เสียงสระ  หรือเสียงแท ้ เกิดจากลมท่ีออกจากปอดโดยไม่ถูกอวยัวะใดกีดขวาง 
๒. เสียงพยัญชนะ  หรือเสียงแปร เกิดจากการลมท่ีออกจากปอดแลว้ถูกปิดกั้นทางเดินของลมให้

แคบลง ท าใหล้มผา่นไม่สะดวกจนตอ้งเสียดแทรกออกมา 
๓. เสียงวรรณยุกต์  หรือเสียงดนตรี  เกิดจากเสียงเปล่งออกมาพร้อมเสียงแปรจะมีเสียงสูง ต ่า ตาม

การสั่นสะเทือนของสายเสียงอวยัวะท่ีท าใหเ้กิดเสียง ไดแ้ก่  ปอด หลอดลม กล่องเสียง ล้ินไก่ ล้ิน เพดาน ปุ่ม
เหงือก ฟัน และริมฝีปาก 
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เสียงสระ 
เสียงสระ  เกิดข้ึนโดยอาศยัคอเป็นท่ีตั้ง และริมฝีปากหรือล้ินกระทบอวยัวะในปากเป็นเคร่ืองช่วย 

ล้ินท่ีท าให้เกิดเสียงมีอยู ่๓ ส่วน คือ ล้ินส่วนหน้า ส่วนกลาง ส่วนหลงัล้ิน  แต่ละส่วนก็ยงัสามารถกระดก 
ข้ึนลงได ้๓ ระดบั  คือ สูง กลาง ต ่า ถา้ล้ินกระดกระดบัต่างๆ เสียงสระท่ีเกิดข้ึนก็จะต่างกนัไปดว้ย  

จากตารางต่อไปนีแ้สดงให้เห็นส่วนของลิน้ที่ท าให้เกดิสระ 

 ระดับลิน้    ลิน้ส่วนหน้า    ลิน้ส่วนกลาง  ลิน้ส่วนหลัง    

สูง 

กลาง 

ต ่า 
 

อิ       อี 

เอะ      เอ 

แอะ     แอ 
 

อึ       อือ 

เออะ      เออ 

อะ       อา 
 

อุ        อู 

โอะ       โอ 

เอาะ      ออ 
 

รูปสระ 
สระในภาษาไทยมี ................. รูป 

 

รูปสระ ช่ือ รูปสระ ช่ือ 
ะ วสิรรชนีย ์ ใ ไมม้ว้น 
ัั ไมห้นัอากาศ ไ ไมม้ลาย 
ั ็ ไมไ้ต่คู ้ โ ไมโ้อ 
า ลากขา้ง อ ตวั ออ 
ัิ พินทุอิ์ ย ตวั ยอ 
ั่ ฝนทอง ว ตวั วอ 
ั า นิคหิต/หยาดน ้าคา้ง ฤ ตวั รึ 

" ฟันหนู ฤๅ ตวั รือ 

ัุ ตีนเหยยีด ฦ ตวั ลึ 
ัู ตีนคู ้ ฦๅ ตวัลือ 
เ ไมห้นา้  
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การประสมรูปสระ 
สระรูปเดียว ( -ะ   ัั   ั ็  า  อิ  ัุ  ัู   เ  ใ  ไ  โ  ฤ  ฤๅ  ฦ  ฦๅ) 

สระ ๒ รูป 
เสียงสระ เกดิจากรูปสระ 

อี พินทุอิ์ + ฝนทอง 
อึ พินทุอิ์ + หยาดน ้าคา้ง (นฤคหิต) 
อื พินทุอิ์ + ฟันหนู 
เ-ะ ไมห้นา้ + วสิรรชนีย ์
เอ็- ไมห้นา้ + ไมไ้ต่คู ้
แอ ไมห้นา้ + ไมห้นา้ 
โ-ะ ไมโ้อ + วสิรรชนีย ์
เ-อ ไมห้นา้ + ตวั อ 
อวั ไมห้นัอากาศ + ตวั ว 
-ั า หยาดน ้าคา้ง + ลากขา้ง 
เ-า ไมห้นา้ + ลากขา้ง 

 

สระ ๓ รูป 
เสียงสระ เกดิจากรูปสระ 
แ-ะ ไมห้นา้ + ไมห้นา้ + วสิรรชนีย ์
อวัะ ไมห้นัอากาศ + ตวั ว + วสิรรชนีย ์
เ-อะ ไมห้นา้ + ตวั อ + วสิรรชนีย ์
เ-าะ ไมห้นา้ + ลากขา้ง + วสิรรชนีย ์

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

สระ ๔ รูป 
เอีย ไมห้นา้ + พินทุอิ์ + ฝนทอง+ตวั ย 
เอือ ไมห้นา้ + พินทุอิ์ + ฟันหนู+ตวั อ 

 

สระ ๕ รูป 
เอียะ ไมห้นา้ + พินทุอิ์ + ฝนทอง+ตวั ย+ วสิรรชนีย ์
เอือะ ไมห้นา้ + พินทุอิ์ + ฟันหนู+ตวั อ + วสิรรชนีย ์
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เสียงสระ 
เสียงสระในภาษาไทยมี  …….…….  เสียง 

 

ชนิด สระเสียงส้ัน สระเสียงยาว 

 

๑. สระแท้หรือสระเดี่ยว  คือ …………...….………………. 

............................................................................................... 

 

  

 

๒. สระประสม  คือ ………………………….……………... 

................................................................................................ 
 

  

 

๓. สระเกนิ  คือ ……………………...……….……………. 

................................................................................................ 
 

  

ข้อพจิารณาเกีย่วกบัเสียงสระ 

        ๑. สระบางเสียงใชอ้กัษรแทนไดห้ลายรูป เช่น   ค าวา่  “ไน”  อาจเขียนวา่  “นยั”  หรือ  “ใน” 
                                 ค าวา่  “ก า”  อาจเขียนวา่  “กรรม” 

 ๒. ในบางค ารูปสระบางรูปไม่ออกเสียง เช่น ค าวา่ ................................................................................  

 ๓. ในบางค ามีเสียงสระ /อะ/ แต่ไม่ปรากฏรูป  เช่น  ...............................................................................

๔. ไมไ้ต่คู ้ ใชแ้สดงเสียงสั้นแต่ค าบางค าเสียงสั้นก็ไม่นิยมใชไ้มไ้ต่คู ้  เช่น  เพชร  เบญจ 

 ๕. ภาษาไทยมีรูปสระวางไวห้ลายต าแหน่ง 

                วางไวข้า้งหนา้พยญัชนะ      เช่น  สระ  เ-  แ-  ใ- 

                วางไวข้า้งหลงัพยญัชนะ      เช่น  สระ  -า 

                วางไวข้า้งบนพยญัชนะ        เช่น  สระ  .......................................................................... 

                วางไวข้า้งล่างพยญัชนะ        เช่น  สระ  ..........................................................................  

                วางไวข้า้งหนา้และขา้งหลงั  เช่น  สระ  ..........................................................................  
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                วางไวข้า้งหนา้และขา้งบน    เช่น  สระ  เ-ัยี 

 ๖. การใชส้ระ มี  ๓  ลกัษณะ  คือ   

                สระคงรูป         เช่น   ใน  เสา  มี 

                สระลดรูป         เช่น   ตก 

               สระเปล่ียนรูป    เช่น   มนั  เห็น 

แบบฝึกหัดทบทวน 
เร่ือง  เสียงในภาษาไทย 

จงกากบาทข้อทีถู่กต้องที่สุดเพยีงข้อเดียว 
๑. เสียงในภาษาไทย หมายถึงขอ้ใด 
    ก. เสียงทัว่ไปท่ีมนุษยไ์ดย้นิ           ข. เสียงท่ีมนุษยไ์ดย้นิแลว้เขา้ใจ 
    ค. เสียงทุกชนิดท่ีมนุษยใ์ชส่ื้อความหมาย       ง. เสียงท่ีมนุษยเ์ปล่งออกมาแลว้ใชส่ื้อความหมายได ้
๒. อวยัวะท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเกิดเสียง คือขอ้ใด 
     ก. เส้นเสียง   ข. กล่องเสียง  ค. หลอดลม   ง. ปอด 
๓. อวยัวะใดท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการออกเสียง 
     ก. เส้นเสียง                ข. ล้ินไก่   ค. กระเพาะอาหาร          ง. ริมฝีปาก 
๔.  เสียงในภาษา คืออะไร 
     ก. เคร่ืองส่ือความเขา้ใจ    ข. ค าพดูและความหมาย 
     ค. ค  าพดูและหนงัสือ     ง. ค  าพดู หนงัสือ ความหมาย 
๕. เสียงพดูเกิดข้ึนอยา่งไร 
     ก. ลมจากปากผา่นออกไปทางช่องปากหรือจมูก 
     ข. ลมจากปอดผา่นสายเสียงออกไปทางช่องปากหรือจมูก 
     ค. ลมจากปอดผา่นสายเสียงถูกอวยัวะในช่องปากกล่อมเกลาแลว้ออกไปทางปากหรือจมูก 
     ง. ลมจากปอดผา่นหลอมลม ผา่นสายเสียงถูกอวยัวะภายในช่องปากกล่อมเกลาแลว้ออกไปทางช่องปาก   
         หรือจมูก  
๖. เสียงพดูในภาษาทัว่ไปมีชนิดใดบา้ง 
     ก. เสียงสระ เสียงพยญัชนะ    ข. เสียงกอ้ง เสียงไม่กอ้ง 
     ค. เสียงเสียดแทรก เสียงกกั    ง. เสียงเสียดแทรก เสียงนาสิก 
๗. อวยัวะในขอ้ใดมีหนา้ท่ีท าเสียงพดูอยา่งเดียวไม่ไดมี้ส่วนในการด ารงชีวิตประจ าวนั 
    ก. ฟัน   ข. ริมฝีปาก  ค. ล้ิน  ง. ล้ินไก่ 
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๘. เสียงในภาษาเกิดจากอะไรเป็นส าคญั 
     ก. ลมจากปอดผา่นหลอดลม    ข. ลมจากปากผา่นสายเสียง 
     ค. ลมจากปากผา่นล าคอ    ง. ลมจากปอดผา่นช่องปาก  
๙. ขอ้ใดมีสระประสมมากท่ีสุด (นบัทุกพยางค)์ 
     ก.  ชาวบา้นพากนัมาดูเสือ            ข.  นาเกลือล่มหมดแลว้    
     ค.  อยากสวมเก๊ียะบา้งไหม       ง. ใครชอบซ้ือโอยวัะ 
๑๐. ขอ้ใดมีค าท่ีประสมดว้ยสระ อะ มากท่ีสุด 
        ก. จะจ าใส่ใจ     ข. ก าไรบา้งนะ     ค. ปล่อยปละละเลย    ง. เฉลยประจ า 
 
ค าช้ีแจง  ท าเคร่ืองหมายถูก () หนา้ขอ้ความท่ีถูกตอ้ง และท าเคร่ืองหมายกากบาท ()         
หนา้ขอ้ความท่ีผดิ 

..........   ๑.  เสียงในภาษาไทย ไดแ้ก่ เสียงแท ้เสียงแปร เสียงดนตรี 
  

..........   ๒.  อกัษรท่ีใชแ้ทนเสียงในภาษาไทย  ไดแ้ก่  รูปพยญัชนะ  รูปสระ  และรูปวรรณยกุต ์
  

..........   ๓.  อวยัวะส าคญัในการกล่อมเกลาลมใหเ้ป็นเสียงสระต่าง ๆ คือ ล้ิน และฟัน 
  

..........   ๔.  เสียงพยญัชนะทุกเสียงเป็นเสียงกอ้ง และออกเสียงไดย้าวนาน 
  

..........   ๕.  อวยัวะในช่องปากจะเป็นเคร่ืองก าหนดเสียงพยญัชนะต่าง ๆ 
  

..........   ๖.   เสียงพยญัชนะเป็นเสียงท่ีถูกกกัก่อนท่ีจะออกไปทางปากหรือจมูก 
  

..........   ๗.  เสียงสระต่างกบัเสียงพยญัชนะ คือ เสียงสระ ลมจะไม่ถูกสกดักั้นเวลาออกเสียง 
  

..........   ๘.  เสียงวรรณยกุตจ์ะมีระดบัสูงต ่า  และออกมาไดโ้ดยล าพงั 
  

..........   ๙.  เสียงวรรณยกุตท์  าใหมี้ค าท่ีมีความหมายในภาษาเพิ่มข้ึน 
  

.......... ๑๐.  เสียงสูงต ่าในทุกภาษาท าใหค้วามหมายของค าเปล่ียนแปลงได ้
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เสียงพยญัชนะ 

 
“พยญัชนะ” แปลวา่  ...................................................................................................................... 

พยญัชนะจะออกเสียงตามล าพงัไม่ไดต้อ้งอาศยั “สระ”   

พยญัชนะไทย  
มี ................ รูป    ................. เสียง  

 

เสียง รูป 
/ก/ 
/ข/ 
/ง/ 
/จ/ 
/ช/ 
/ซ/ 
/ย/ 
/ด/ 
/ต/ 
/ท/ 
/น/ 
/บ/ 
/ป/ 
/พ/ 
/ฟ/ 
/ม/ 
/ร/ 
/ล/ 
/ว/ 
/ฮ/ 
/อ/ 

ก  
ข ค ฅ ฆ 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 
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หน้าทีข่องพยญัชนะ 
        ๑.  เป็นพยญัชนะตน้ คือ  พยญัชนะซ่ึงอยูต่น้พยางค ์พยญัชนะทุกตวัท าหนา้ท่ีเป็นพยญัชนะตน้ได ้ 
        ๒. เป็นตวัสะกด  คือ  พยญัชนะท่ีอยูท่า้ยพยางคมี์ ๘ เสียง  เรียกวา่  ...................................................  
 

มาตราตัวสะกด 
มาตรา/เสียง พยญัชนะทีเ่ป็นตัวสะกด ตัวอย่างค า 
แม่กก       /ก/ ก   ข   ค   ฆ ขา้วสุก   ความสุข   ยคุ   เมฆ 

แม่กด      /ต/   

แม่กบ     /ป/   

แม่กง      /ง/   

แม่กน     /น/   

แม่กม     /ม/   

แม่เกย     /ย/   

แม่เกอว  /ว/   
 

 

รูปพยญัชนะทีไ่ม่ใช้เป็นตวัสะกดเลย  คือ  ................................................................................................. 
        ๓. เป็นตวัการันต ์ คือ  พยญัชนะท่ีอยูท่า้ยแต่ไม่ออกเสียงส่วนมากมาจากภาษาอ่ืน  
        ๔. เป็นตวัอกัษรควบ  คือ  พยญัชนะท่ีออกเสียงกล ้ากบั ร ล ว  
        ๕. เป็นอกัษรน า  คือ พยญัชนะ ๒ ตวัประสมกนัสระเดียวกนัแต่ออกเสียง ๒ พยางค ์ 
        ๖. พยญัชนะท่ีเป็นรูปสระดว้ย  คือ  ย ว อ  
        ๗. พยญัชนะอฒัสระ คือ พยญัชนะท่ีมีเสียงก่ึงสระ  ไดแ้ก่  ย (อิ อี)  ร (ฤ ฤา)  ล (ฦ ฦา)  อ (อุ อู  )  
        ๘. พยญัชนะท่ีไม่ใชเ้ป็นตวัสะกด  ไดแ้ก่   ........................................................................................ 
        ๙. พยญัชนะทีท าไม่ใชใ้นปัจจุบนั  คือ  ............................................................................................. 
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ค าเป็น – ค าตาย 

 

        ค าเป็น   
                ๑.  ค าท่ีผสมดว้ยสระเสียงยาวในแม่ ก กา  เช่น ป้า มี ปู  
                ๒. ค าท่ีมีตวัสะกดอยูใ่นแม่กง กน กม เกย เกอว  เช่น จง มัน่ ชม เชย ดาว 

    ๓. ค  าหรือพยางคท่ี์ประสมดว้ยสระเสียงยาว  ไดแ้ก่  อ า ใอ ไอ เอา  เช่น ท า ใจ ไป เอา 
    
     ค าตาย  
                ๑. ค าท่ีผสมดว้ยสระเสียงสั้นในแม่ ก กา เช่น จะ ปะ ทุ  
  ๒. ค าท่ีมีตวัสะกดในแม่ กก กด กบ เช่น นดั พบ นก 
 

แบบฝึกหัดทบทวน 
เร่ือง  เสียงพยญัชนะ 

 
ค าช้ีแจง   ตอนที ่๑  จงกากบาทเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
๑. พยญัชนะตน้ในขอ้ใดมีเสียงพยญัชนะเดียวกนัมากท่ีสุด 
    ก.  โธ่เธอถามท าไมเร่ืองฐานะของนางมณฑาทิพย ์
    ข.  กระดาษจากฝร่ังเศสสามารถท าก๊าซออกซิเจนได ้
    ค.  ชา้งช่ือสมจิตชอบกินพืชและซากอิฐเหมือนพวกอูฐ 
    ง.  ควายฆ่าคนนอนครางขา้งคนันา 
๒. ขอ้ใดมีตวัสะกดในมาตราเดียวกนัมากท่ีสุด 
    ก.  ปรากฏวา่ชดัโกรธวทิยแ์ต่เอาผดิทางกฎหมายไม่ได ้ ข.  หนูนาแนบเน้ือนวลนาง ณ หนองน ้า 
    ค.  อีกาโผหาปูนาในรูงูหนูสู่รู้งูขู่ฟู่ ฟู่    ง.  พริกเผด็จดันกจึงชอบกดักิน 
๓. ขอ้ใดมีค าเป็นมากท่ีสุด 

ก. ผดิหวงัในคนดีน่ีสิช ้า        ข. ผดิหวงัรักหกัไดจ้ะไม่คิด 
     ค. ผดิหวงัคนชัว่เขลาไม่เท่าไร    ง. ผดิหวงัมิตรมนัเจบ็เกินเก็บไหว 
๔. ขอ้ใดมีค าตาย 
     ก. เขามีส่วนดีบา้งช่างหวัเขา        ข. จงมองเอาส่วนดีเขามีอยู ่
     ค. เป็นประโยชน์โลกบา้งยงัน่าดู   ง. ส่วนท่ีชัว่อยา่ไปรู้ของเขาเลย 
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๕. ขอ้ใดมีค าตายมากท่ีสุด 

ก. คือน ้าผึ้งคือน ้าตาคือยาพิษ    ข. คือหยาดน ้าอ ามฤตอนัช่ืนชุ่ม 
     ค. คือเกสรดอกไมคื้อไฟรุม    ง. คือความกลุม้คือความฝันนัน่คือรัก 
๖. ขอ้ใดกล่าวถึงประโยชน์ของการน าความรู้เร่ืองค าเป็นค าตายไปใชไ้ดถู้กตอ้งมากท่ีสุด 

ก. ท าใหส้ามารถสร้างค าในภาษาไทยใหมี้ใชเ้พื่อการส่ือสารมากๆ ยิง่ข้ึน 
     ข. ท าใหน้ าไปใชใ้นการแต่งค าประพนัธ์และผนัวรรณยกุตไ์ดถู้กตอ้ง 
     ค. ท าใหรู้้วา่ภาษาไทยมีเอกลกัษณ์ควรสืบทอดรักษาสืบไป 
     ง. ท าใหรู้้จกัความเป็นมาของภาษาไทย 
๗. ขอ้ใดมีพยญัชนะตน้เป็นอกัษรควบแท ้๓ อกัษรน า ๓ 
     ก. จริงหรือเปล่าป้าสร้อยก าลงัคร ่ าครวญ 
     ข. หมอถวลิเผลอท าปรอทตกกระจายเกล่ือน 
     ค. ไสวปลูกหญา้และขนุนท่ีสนามเพื่อปิดทราย 
     ง. ผลิตภณัฑน้ี์จากตลาดสนามหลวงเพราะถูก 
๘. ขอ้ใดมีเสียงวรรณยกุตเ์หมือนค า “นดัพบ” ทุกค า  
     ก. นกนอ้ย  ร้อยรัก        ข. ชอกช ้า  ล ้าลึก  
     ค. สมคิด  มิตรรัก           ง.  มัน่แม่น  แล่นเร็ว 
๙. ค าในขอ้ใดมีเสียงวรรณยกุตเ์หมือนกนัทุกค า    
     ก. สินคา้  น่าซ้ือ        ข. ตอ้งการ  สานต่อ  
     ค. กลบเกล่ือน  เล่ือนลอย       ง. ย  ่าแย ่ แม่ม่าย 
๑๐. ขอ้ใดมีเสียงพยญัชนะสะกดเสียงเดียวกนัทั้งหมด    

ก. เมฆ  สุข  นก  มรรค         ข. สัตย ์ สมคัร  ลาญ  พิณ 
     ค. ลาภ  สาป  กราฟ  กลาย          ง. เกียว  คาว  ผวิ  หวั 
ตอนที ่๒  ใหน้กัเรียนพิจารณาค าหรือพยางคต่์อไปน้ีวา่มีพยญัชนะตน้และตรงกบัมาตราตวัสะกดใด 
                ตัวอย่าง   น ้าผึ้ง   พยญัชนะตน้  คือ  น, ผ     มาตราแม่  ก กา  และแม่กง 
๑. นิลกาฬ     พยญัชนะตน้  คือ…………………… มาตรา…………………………………….. 
๒. บงัอร  พยญัชนะตน้  คือ…………………… มาตรา…………………………………….. 
๓. สายชล พยญัชนะตน้  คือ…………………… มาตรา…………………………………….. 
๔. เพชรฆาต  พยญัชนะตน้  คือ…………………… มาตรา…………………………………….. 
๕. บณัฑิต  พยญัชนะตน้  คือ…………………… มาตรา…………………………………….. 
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เสียงวรรณยุกต์ 
เสียงวรรณยุกต ์ คือ  เสียงท่ีเปล่งออกมามีระดบัสูงต ่าต่างกนั ท าให้ความหมายต่างกนั ดว้ยซ่ึงเป็น

เสียงท่ีเกิดกบัเสียงสระและเสียงพยญัชนะวรรค วรรณยกุตไ์ทย มี ๕ เสียง ๔ รูป  คือ 

เสียงสามญั       เสียงเอก        เสียงโท        เสียงตรี       เสียงจัตวา 
      -                    ่่                  ่้                   ่                    ่   

ตารางการผนัเสียงวรรณยุกต์ 

พยญัชนะต้น ชนิด เสียงสระ 
เสียงวรรณยุกต์ 

สามญั เอก โท ตรี จตัวา 

อกัษรกลาง 
……………………………….. 

ค าเป็น 
เสียงสั้น อนั อัน่ อั้น อัน๊ อัน๋ 

เสียงยาว อา     

ค าตาย 
เสียงสั้น - อะ อะ้ อะ๊ อ๋ะ 
เสียงยาว - อาด อา้ด อา๊ด อ๋าด 

อกัษรสูง 
 

…………….…………………

……………………………….. 

 

ค าเป็น 
เสียงสั้น - ขัน่ ขั้น - ขนั 
เสียงยาว - ข่าน ขา้น - ขาน 

ค าตาย 

เสียงสั้น - ขะ ขะ้ - - 
เสียงยาว - ขาด ขา้ด - - 

อกัษรต า่  (ต ่าคู่) 
…………….…………………

……………………………….. 

 

ค าเป็น 
เสียงสั้น คนั - คัน่ คั้น - 
เสียงยาว คาน  ค่าน คา้น - 

ค าตาย 
เสียงสั้น - - ค่ะ คะ ค๋ะ 
เสียงยาว - - คาด คา้ด ค๋าด 

อกัษรต า่  (ต ่าเด่ียว) 
 

…………….…………………

………………………………… 

 

ค าเป็น 
เสียงสั้น งนั - งัน่ งั้น - 
เสียงยาว งาน - ง่าน งา้น - 

ค าตาย 

เสียงสั้น - - ง่ะ งะ ง๋ะ 
เสียงยาว 

- - งาด งา้ด ง๋าด 

ห น า  อกัษรเด่ียวหรืออกัษรสูง 
จะผนัเสียงเหมือนอกัษรสูง 

ค าเป็น 
เสียงสั้น - หงัน่ หงั้น - หงนั 
เสียงยาว - หง่าน หงา้น - หงาน 

ค าตาย 
เสียงสั้น - หงะ หงะ้ - - 
เสียงยาว - หงาด หงา้ด - - 



เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐาน วชิาภาษาไทย ม.๑ หนา้        ๑๒ 

 

เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐาน วชิาภาษาไทย ม. ๑  อาจารย ์ดร.บวัลกัษณ์ เพชรงาม (ผูเ้ขียน) 
  

 

จากตารางการผนัวรรณยุกต์ จะพบว่า 
๑. ค าท่ีมีพยญัชนะตน้เป็นอกัษรกลางและเป็นค าเป็น  จะผนัเสียงวรรณยุกตไ์ด้ครบทุกเสียง  และ             

รูปวรรณยกุตก์บัเสียงวรรณยกุตต์รงกนัมากท่ีสุด 
๒. ค าท่ีมีเสียงวรรณยุกต์สามญั  มีเพียงค าท่ีมีพยญัชนะตน้เป็นอกัษรกลางและอกัษรต ่าค าเป็น
เท่านั้น 
๓. ค าท่ีมีพื้นเสียงเป็นเสียงจตัวา  มีเฉพาะค าท่ีมีพยญัชนะตน้เป็นอกัษรสูง และ ห น า อกัษรเด่ียว 

หรืออกัษรสูงน าอกัษรเด่ียวค าเป็นเท่านั้น 
๔. ค าท่ีมีรูปและเสียงวรรณยกุตไ์ม่ตรงกนั  ไดแ้ก่  ค  าท่ีมีพยญัชนะตน้เป็นอกัษรต ่าค าตายเท่านั้น 
๕. ค าท่ีมีพยญัชนะต้นเป็นอกัษรต ่าค  าตาย  ระหว่างสระเสียงสั้ นกับสระเสียงยาว จะผนัเสียง

วรรณยกุตต่์างกนัยกเวน้เสียงจตัวา 
๖. ค าท่ีผนัเสียงวรรณยุกตไ์ดน้อ้ยท่ีสุด  คือ  ค  าท่ีมีพยญัชนะตน้เป็นอกัษรสูงหรือ  ห น าอกัษรเด่ียว 

หรืออกัษรสูงน าอกัษรเด่ียวค าตาย 
    

อกัษรสูงกบัอกัษรกลางมีเสียงตรงกบัรูปเสมอ  แต่อกัษรต ่าจะมีเสียงสูงกวา่นั้นอีก  เวน้แต่เสียง
จตัวาเพราะไม่มีเสียงใดสูงกวา่นั้นอีก  วิธีผนัอกัษรสูงและอกัษรต ่าให้ครบ  ๕ เสียง  ท าไดโ้ดยน าอกัษรต ่าคู่
ท่ีมีเสียงคู่กบัอกัษรมาผนัคู่กนั  เช่น        

    

   เสียงสามัญ    เสียงเอก เสียงโท    เสียงตรี  เสียงจัตวา  

อกัษรสูง   -    ข่า   ขา้  -  ขา  

อกัษรต ่า (คู่)  คา  - ค่า  คา้ -  
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เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐาน วชิาภาษาไทย ม. ๑  อาจารย ์ดร.บวัลกัษณ์ เพชรงาม (ผูเ้ขียน) 
  

 

แบบฝึกหัดทบทวน 
เร่ือง  เสียงวรรณยุกต์ 

ค าช้ีแจง  ตอนที ่๑  จงกากบาทเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
๑. ขอ้ใดมีค าท่ีพยญัชนะตน้เป็นอกัษรกลางมากท่ีสุด   
        ก. สัตวจ์  าพวกหน่ึงสมญา พหุบาทา มีเทา้อเนกนบัหลาย    
        ข. ตะบองพล าใหญ่ยง อยูใ่นป่าดง ตวัดุจตะขาบไฟแดง    
        ค. เทา้เกินกวา่ส่ีโดยหมาย สองพวกภิปราย สัตวน์ ้าสัตวบ์กบอกตรง    
        ง. มีพิษมีฤทธ์ิเร่ียวแรง พบชา้งกลางแปลง เขา้ปล ้าเขา้รัดกดักิน 
๒. ขอ้ใดมีค าท่ีพยญัชนะตน้เป็นอกัษรเด่ียวมากท่ีสุด    
        ก. ไม่รู้จกัหวันอนปลายตีน       ข. ยงิปืนนดัเดียวไดน้กสองตวั    
        ค. ไม่รู้จกัเสือเอาเรือเขา้มาจอด      ง. ชกัน ้าเขา้ลึก ชกัศึกเขา้บา้น 
๓. เสียงวรรณยกุตมี์ความส าคญัแก่ภาษาไทยอยา่งไร    

ก. ช่วยเพิ่มค า     ข. เพิ่มความไพเราะ     
       ค. ช่วยใหอ้อกเสียงค าไดส้ะดวก   ง. ในการประพนัธ์ 
 
ตอนที ่๒  จงเติมค าลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง 
๑. เสียงท่ีเปล่งออกมามีระดบัสูงต ่าต่างกนั ท าใหมี้ความหมายต่างกนั  คือ  เสียง ............................................ 
๒. วรรณยกุตไ์ทย มี ........... เสียง   ............รูป  ไดแ้ก่  .................................................................................... 
๓. อกัษรท่ีผนัเสียงวรรณยกุตไ์ดค้รบทุกเสียง  คือ  อกัษร................................................................. 
๔. ค าท่ีผนัเสียงวรรณยกุตไ์ดน้อ้ยท่ีสุด  คือ  ………………………………………………………..………. 
๕. วธีิการผนัอกัษรสูงและอกัษรต ่าใหทุ้กเสียง  คือ  ………………………………………………………… 
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บทที ่๒ 
เร่ือง  ส านวนไทย  

 “ส านวน”  หมายถึง ............................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

จึงจะไดค้วามหมายเป็นคติเตือนใจเช่นเดียวกบัสุภาษิต 

ตัวอย่างเช่น    -  เขน็ครกข้ึนภูเขา     หมายถึง    ท างานท่ียากเกินความสามารถของตน 
-  คางคกข้ึนวอ           หมายถึง    คนท่ีฐานะต ่าตอ้ยพอไดดี้แลว้ท าตวัอวดดี 

“ส านวน”  แบ่งออกเป็น  ๒  ลกัษณะ  ดงัน้ี 
๑. มีการซ ้ าค  าหรือใชค้  าท่ีมีสัมผสัคลอ้งจองระหวา่งกนั 

-  ขบัไล่ไสส่ง        (มีสัมผสัสระ ไ-  ไดแ้ก่ค าวา่  ไล่-ไส) 
-  หามรุ่งหามค ่า     (มีการซ ้ าค  า  ไดแ้ก่ค าวา่  หาม) 

 ๒. มีการเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงวา่เหมือนอีกส่ิงหน่ึง  เพื่อให้เขา้ใจง่ายยิง่ข้ึน 
  -  แกม้แดงเป็นลูกต าลึงสุก   (กล่าวเปรียบเทียบสีของแกม้กบัสีลูกต าลึงสุก) 
  -  เงียบเหมือนเป่าสาก          (กล่าวเปรียบเทียบถึงความเงียบไม่มีเสียงอะไร) 
 “สุภาษิต”  หมายถึง  .......................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................   

ใหค้วามจริงเก่ียวกบัความคิดและแนวปฏิบติั  ซ่ึงสามารถพิสูจน์และเช่ือถือได ้

 “สุภาษิต”  แบ่งออกเป็น  ๒  ลกัษณะ  ดงัน้ี 
๑. สุภาษิตของนกัปราชญต่์างๆ รวมถึงพุทธศาสนสุภาษิต 

-  ท าดีไดดี้ท าชัว่ไดช้ัว่  -  ความไม่มีโรคเป็นลาภอนัประเสริฐ 
 ๒. สุภาษิตชาวบา้น  เป็นสุภาษิตท่ีไม่ทราบวา่ใครเป็นผูก้ล่าว 
  -  นอนสูงใหน้อนคว  ่า นอนต ่าใหน้อนหงาย  -  ผูท่ี้โกรธเป็นคนโง่ แต่ผูท่ี้ไม่โกรธเป็นคน
ฉลาด 

“ค าพงัเพย”  หมายถึง  ....................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
โดยมากจะมีความหมายซ่อนอยู ่ ดงันั้นการใชค้  าพงัเพยจะตอ้งตีความหมายใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ 
ตัวอย่างเช่น    -  จับปลาสองมือ หมายถึง    ท  างานสองอยา่งพร้อมกนัในเวลาเดียวกนัผลท่ีไดรั้บยอ่มไม่ดี   
  -  แกะด า     หมายถึง    คนท่ีท าตวัแตกต่างไปจากผูอ่ื้น 

“ค าคม”  หมายถึง  ......................................................................................................................... 

.....................................................................................  ถา้พดูติดปากกนัต่อไปก็อาจกลายเป็นส านวนได ้
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เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐาน วชิาภาษาไทย ม. ๑  อาจารย ์ดร.บวัลกัษณ์ เพชรงาม (ผูเ้ขียน) 
  

 

แบบฝึกหัดทบทวน  
เร่ือง  ส านวนไทย 
 

แบบฝึกหัด : ตอนท่ี ๑ จงเขียนช่ือส านวนและความหมาย ใหต้รงกบัภาพท่ีก าหนดให ้พร้อมระบายสีให้

สวยงาม 

 

 
๑)…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
๒)…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

๓)…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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๔)…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 

๕)…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

๖)…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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๗)…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

๘)…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
๙)…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
๑๐)…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบฝึกหัด : ตอนที ่๒ จงเลอืกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพียงข้อเดียว  
๑๑. ความหมายของส านวนคู่ใดไม่เป็นไปในท านองเดียวกนั 

 ๑. ขิงก็รา  ข่าก็แรง, ขนมผสมน ้ายา 

 ๒. ยใุหร้ า  ต าใหร่ั้ว,  เส้ียมเขาความใหช้นกนั 

 ๓. ต าน ้าพริกละลายแม่น ้า,  ต าขา้วสารกรอกหมอ้ 

 ๔. แกวง่เทา้หาเส้ียน,  เอามือซุกหีบ 

๑๒. ส านวนในขอ้ใดเหมาะสมท่ีจะเติมในช่องวา่งของขอ้ความต่อไปน้ี  “รายงานฉบบัน้ีเขาท าอยา่ง ........... 

จริง ๆ คือ ท าอยา่งขอไปที ไม่ไดอ้ยา่งน้ีก็เอาอยา่งนั้นมาเขียนแทนใหเ้สร็จ ๆ ไป”  

 ๑.   ผกัชีโรยหนา้        ๒.   สุกเอาเผากิน ๓.   จบัแพะชนแกะ ๔.   ขายผา้เอาหนา้รอด  
๑๓. ส านวนใดไม่ได้เกิดจากการละเล่น  
 ๑.   แจงส่ีเบ้ีย              ๒.   สู้จนยบิตา ๓. รุกฆาต  ๔.  ไดที้ข่ีแพะไล่ 
๑๔. ส านวนในขอ้ใดใชเ้ติมในช่องวา่งของขอ้ความต่อไปน้ี 
“สองคนน้ีเขารู้จุดอ่อนของกนัและกนัเหมือน ........ นัน่แหละ” 
 ๑.   ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ ๒. คอหอยกบัลูกกระเดือก 
 ๓.   เพชรตดัเพชร ๔.   ขิงก็รา ข่าก็แรง 
๑๕. ส านวนคู่ใดมีความหมายเหมือนกนั  
 ๑.   ไม่รู้ทิศรู้ทาง ไม่รู้ร้อนรู้หนาว ๒. ไม่รู้เหนือรู้ใต ้ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ 
 ๓. ไม่เออออห่อหมก ไม่เป็นอินงัขงัขอบ ๔.   ไม่ชอบมาพากล ไม่เป็นโลเ้ป็นพาย 
๑๖. ส านวนใดไม่สามารถใชไ้ดใ้นตวัอยา่งสถานการณ์ต่อไปน้ี “ตั้งแต่เจา้โตเป็นหนุ่มมกัท าความเดือดร้อน
และสร้างปัญหาใหฉ้นัแสนสาหสัทุกวนั ฉนัอยากจะ .........    ไปเลยจะไดพ้น้ทุกขพ์น้ร้อนเสียที”  
 ๑. ตดัเชือก                 ๒. ตดัหางปล่อยวดั ๓.  ตดัไฟแต่ตน้ลม ๔. ตดัเป็นตดัตาย 
๑๗. ขอ้ใดใชส้ านวนผดิ  
 ๑. ขบัรถเองไม่ไดก้็ล  าบากอยา่งน้ีแหละ ตอ้งยมืจมูกคนอ่ืนหายใจอยูเ่ร่ือย 
 ๒. เธอตอ้งตดัสินใจวา่จะเขา้ขา้งใคร จะมาท าเหยยีบเรือสองแคมไม่ได ้  
 ๓. รักกนัมานานหลายปีแลว้ถึงเวลาท่ีจะตกล่องปล่องช้ินเสียที 
 ๔. ถา้แกปั้ญหาคราวน้ีไม่ไดเ้ขาตอ้งตายคางเหลืองแน่นอน 
๑๘. ขอ้ใดใชส้ านวนถูกตอ้งเหมาะสม 
 ๑. ลูกชายของเขาเรียนจบและไดง้านท าเป็นฝ่ังเป็นฝาไปแลว้ 
 ๒. ประชาชนดูต ารวจตดัสายชนวนระเบิดดว้ยความอกสั่นหวัน่ไหว 
 ๓.    ผูช้ายคนน้ีหนา้ไหวห้ลงัหลอก ดูยิม้แยม้แจ่มใส แต่ใหค้นออกจากงานเป็นร้อยแลว้ 
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 ๔. ส่ิงท่ีเขาท ากบัเด็ก ๆ ในวนัน้ี วนัหน่ึงขา้งหนา้ก็จะเกิดกบัลูกหลานเขาเองเป็นกงเกวยีนก าเกวยีน 
๑๙. ขอ้ใดใชส้ านวนไทยไดถู้กตอ้ง  
 ๑.   ท าอะไรไม่อดทนเลยนะเธอ ใจปลาซิวเหลือเกิน 
 ๒.   เขาโกรธนอ้งชายมากจนเลือดเขา้ตาแต่ท าอะไรไม่ได ้
 ๓. พอเธอหายป่วยก็ปีกกลา้ขาแขง็ ขบัรถไปต่างจงัหวดัคนเดียว 
 ๔.   หลงัจากซ้ือของเสร็จแลว้ เขากบัเธอก็เดินเคียงบ่าเคียงไหล่กนัออกมาจากร้าน 
๒๐. สาระส าคญัของค าประพนัธ์ต่อไปน้ีตรงกบัส านวนในขอ้ใดมากท่ีสุด 
 “ขณะผูมี้บุญท่านขุ่นเคือง ไปหาเร่ืองเท่ากบัวา่ไปหาหวาย”  
 ๑. กลา้นกัมกับ่ิน               ๒.   เอามือไปซุกหีบ   
 ๓.   จระเขข้วางคลอง  ๔. น ้าเช่ียวอยา่ขวางเรือ 
 

บทที ่๓ 
โวหารภาพพจน์ 

โวหาร  คือ  …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………….……..… ในการเขียนเร่ืองราวอาจใชโ้วหารต่างกนั แลว้แต่ชนิด

ของขอ้ความ (สมถวลิ วเิศษสมบติั. ๒๕๔๔: ๑๒๙)  

โวหารภาพพจน์  คือ ……………………………………………………………..………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

เกิดความประทบัใจ หรือเกิดความรู้สึกสะเทือนใจ   เป็นการเปรียบเทียบใหเ้ห็นภาพอยา่งชดัเจน 

ลกัษณะของโวหารภาพพจน์  
 ……………………………………  
 ……………………………………  
 ……………………………………  
 ……………………………………  
 …………………………………… 
 …………………………………… 
 …………………………………… 
 …………………………………… 
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                                                        อปุมาโวหาร  (Simile)  
 

 

“อุปมา”  คือ  ………………………………………………...……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………ฯลฯ 

       ตัวอย่างเช่น 

 ปัญญา…………………อาวุธ 
 ด า…………………….…ถ่าน 
 ไพเราะกงัวานปานเสียงนกร้อง 
 ใบหู……………………ทอดมนัร้อนๆ 
 สวย………………….…นางฟ้า 
 ฟันเรียงสลอนเหมือนขา้วโพดพนัธ์ุดี 

ค าส่ัง  ให้นักเรียนเขียนเติมส านวนต่อไปนีใ้ห้ได้ใจความที่ถูกต้อง 
๑)  ใจดีเป็น..............................................  ๘)  หวานปาน.............................................. 

๒)  แขง็เหมือน........................................  ๙)  หนา้บานเป็น.......................................... 

๓)  กลมเป็น............................................  ๑๐)  โกรธเป็น............................................. 

๔)  ขายดีเป็น...........................................  ๑๑)  ต่างกนัราว........................................... 

๕)  สวยราวกบั........................................  ๑๒) ปัญญาประดุจดัง่.................................. 

๖) ด าเหมือน............................................  ๑๓) หล่อราวกบั........................................... 

๗) ขาวเหมือน.........................................  ๑๔) แกม้แดงเหมือน.................................... 

๑๕) เคม็เหมือน....................................... 
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                                                   อุปลกัษณ์  (Metaphor) 

 
“อุปลกัษณ์”  มีลกัษณะ………………………………………………...…………………………… 

…………………………………………………..…………………..……… มกัจะมีค า  “เป็น” และ “คือ” 

อุปลกัษณ์จะไม่กล่าวโดยตรงเหมือนอุปมา  แต่ใชว้ธีิกล่าวโดยนยัใหเ้ขา้ใจเอง   
และท่ีส าคญัอุปลกัษณ์จะ………………………………...………………… 
       ตัวอย่างเช่น              

 ทหาร……………………ร้ัวของชาติ 
 เธอคือดอกฟ้าแต่ฉนันั้น……………………หมาวดั 
 ชาวนา……………………กระดูกสันหลงัของชาติ 
 ครู…………………………แม่พิมพข์องชาติ 
 เธอเป็นดินหรือเธอ……………………หญา้แทจ้ริงมีค่ากวา่ใคร 
 ชีวติ…………การต่อสู้  ศตัรู…………ยาชูก าลงั 

 
สัญลกัษณ์  (Symbol)  

 
“สัญลกัษณ์”   คือ ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………ซ่ึง
ใชก้นัมานานจนเป็นท่ีเขา้ใจและรู้จกักนัโดยทัว่ไป ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูป้ระพนัธ์ตอ้งการเปรียบเทียบเพื่อ
สร้างภาพพจน์หรือไม่ก็อาจอยูใ่นภาวะท่ีกล่าวโดยตรงไม่ได ้เพราะไม่สมควรจึงตอ้งใชส้ัญลกัษณ์แทน 
                   ตัวอย่างเช่น            

 เมฆหมอก           แทน        อุปสรรค 
 สีด า                     แทน        ความตาย  ความชัว่ร้าย 
 สีขาว                   แทน        ………………………… 

 กุหลาบแดง         แทน        ………………………… 

 หงส์                    แทน        ………………………… 

 กา                        แทน        ………………………… 

 ดอกไม ้               แทน        ………………………… 

 แสงสวา่ง             แทน        ………………………… 

 เพชร                    แทน        ………………………… 

 แกว้                     แทน        ………………………… 
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 ลา                        แทน        ………………………… 

 สุนขัจิ้งจอก         แทน        ………………………… 

 ยกัษ ์                    แทน        ………………………… 

                                            
                         อนัของสูงแมป้องตอ้งจิต                          ถา้ไม่คิดปีนป่ายจะไดห้รือ  
                ไม่ใช่ของตลาดท่ีอาจซ้ือ                                    ฤๅแยง่ยื้อถือไดโ้ดยไม่ยอม  
                ไม่คิดสอยมวัคอยดอกไมร่้วง                             คงชวดดวงบุปผชาติสะอาดหอม  
                ดูแต่ภุมรินเท่ียวบินตอม                                     จ่ึงไดด้อมดมกล่ินสุมาลี 
                                           
                                                   (ท้าวแสนปม: พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) 
 
 
 

บุคลาธิษฐาน  (Personification) 

 
“บุคลาธิษฐาน” หรือ…………………………  คือ ………………….……….………………… 

……………………………………………………………………  เช่น  โตะ๊  เกา้อ้ี  อิฐ  ปูน  หรือส่ิงมีชีวติ 
ท่ีไม่ใช่มนุษย ์ เช่น  ตน้ไม ้ สัตว ์โดยใหส่ิ้งต่างๆ เหล่าน้ีแสดงกิริยาอาการและความรู้สึกไดเ้หมือนมนุษยใ์ห้
มีคุณลกัษณะต่างๆ เหมือนส่ิงมีชีวติ (บุคลาธิษฐาน มาจากค าวา่ …………………  +  …………………  
หมายถึง  …………………………………………………………)  

  ตัวอย่างเช่น 
 เสียงร้องไห้ร ่าหาเหมือนฟ้าร้อง      

 (บุคลาธิษฐาน  =  เสียงฟ้าร้องเหมือนเสียงคนร้องไหค้ร ่ าครวญ) 
 พระธรณีตีอกดว้ยตกใจ 

 (บุคลาธิษฐาน  = ………………………………….…………………………………………………………) 
 มองซิมองทะเล                เห็นลมคล่ืนเห่จูบหิน  

                             บางคร้ังมนับา้บ่ิน                    กระแทกหินดงัครืนครืน  
                             ทะเลไม่เคยหลบัใหล              ใครตอบไดไ้หมไฉนจึงต่ืน  
                             บางคร้ังยงัสะอ้ืน                     ทะเลมนัต่ืนอยูร่ ่ าไป 
(บุคลาธิษฐาน  =  …………………………………….…………………………………………………… 
  …………………………………………….…………………………………….………………………) 
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 ฟ้าหวัเราะเยาะขา้ชะตาหรือ    ดินนั้นถืออภิสิทธ์ิชีวติขา้เองไม่เกรงดินฟ้า 
(บุคลาธิษฐาน  = 
………………………………….………………………………………………………..…) 

 ไส้เดือนเท่ียวเก้ียวสาว   ชาวอปัสรนอนชั้นฟ้า 
                ทุกจุลินทรียอ์ะมีบา                 เชิดหนา้ไดดิ้บไดดี้ 

(บุคลาธิษฐาน  = 
………………………………….………………………………………………………..……) 
 
 
 
                                                       อธิพจน์  (Hyperbole) 

 
“อติพจน์” หรือ……………………… คือ …………………………………………….…………… 

……………………………………………………………………… อติพจน์นิยมใชก้นัมากแมใ้นภาษา
พดู  เพราะเป็นการกล่าวท่ีท าใหเ้ห็นภาพไดง่้ายและแสดงความรู้สึกของกวไีดอ้ยา่งชดัเจน 

   ตัวอย่างเช่น 
 การบินไทยรักคุณ………………………… 
 คิดถึงใจ……………………………..…….… 
 ร้อนตบั……………..…………………….…. 
 หนาวกระดูก…………………………….… 
 คิดถึงเธอทุกลมหายใจเขา้ออก 
 คอแหง้…………………………….…………     

** ในกรณีท่ีใชโ้วหารต ่ากวา่จริงเรียกวา่  “อวพจน์” 
                  ตัวอย่างเช่น 

 เล็กเท่าข้ีตาแมว 
 เพียงชัว่ลดัน้ิวมือเดียว 
 รอสักอึดใจเดียว       

 
 
 
 
                                     



เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐาน วชิาภาษาไทย ม.๑ หนา้        ๒๔ 

 

เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐาน วชิาภาษาไทย ม. ๑  อาจารย ์ดร.บวัลกัษณ์ เพชรงาม (ผูเ้ขียน) 
  

 

                
สัทพจน์  (Onomatopoeia)  

 
“สัทพจน์” คือ ………………………………………………..…………………………………. 

เช่น  เสียงดนตรี  เสียงสัตว ์เสียง……………………………………………………………… เป็นตน้   
 การใชภ้าพพจน์ประเภทน้ีจะท าใหเ้หมือนไดย้นิเสียงนั้นจริงๆ 
ตัวอย่างเช่น                  

 ลูกหมาร้องบอ๊กๆ  ลุกนกร้องจ๊ิบๆ ลูกแมวร้องเหมียวๆ 
 

 ให้นักเรียนขีดเส้นใต้ค าที่แสดงโวหารภาพพจน์  “สัทพจน์”  ในข้อความทีก่ าหนดให้ 
 เปร้ียงเปร้ียงดงัเสียงฟ้าฟาด 

 ตะแลกแตก๊แตก๊ตะแลกแตก๊แตก๊ 

 คล่ืนซดัครืนครืนซ่าท่ีผาแดง 

 น ้าพุพุง่ซ่าไหลมาฉาดฉาน 

 บดัเด๋ียวดงัหง่างเหง่งวงัเวงแวว่ 

 ออ้ยอ๋ีเอียง  ออ้ยอ๋ีเอียงส่งเสียงร้อง 

 ป๊ะโท่นป๊ะโท่นป๊ะโท่นโท่น 

 เสียงลิงค่างบ่างชะนีวะหวดีโหวย     กระหึมโหยหอ้ยไมน่้าใจหาย 

 
 

  นามนัย  (Metonymy) 

 
 “นามนัย”  คือ  ……………………………..……………………………………………… 

………………………………………………………… คลา้ยๆ สัญลกัษณ์   แต่ต่างกนัตรงท่ีนามนยันั้นจะ
ดึงเอาลกัษณะบางส่วนของส่ิงหน่ึงมากล่าวใหห้มายถึงส่วนทั้งหมดหรือใชช่ื้อส่วนประกอบส าคญัของส่ิง
นั้นแทนส่ิงนั้นทั้งหมด 

          ตัวอย่างเช่น              
เมืองโอ่ง                    หมายถึง         จงัหวดัราชบุรี 

เมืองยา่โม                  หมายถึง         ………………………… 
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เมืองรถมา้                  หมายถึง         ………………………… 

ทีมหงส์แดง               หมายถึง         ทีมลิเวอร์พลู (องักฤษ) 

ทีมเสือเหลือง             หมายถึง         ทีมมาเลเซีย 

ทีมสิงโตค าราม         หมายถึง         ………………………… 

ฉตัร  มงกุฎ                หมายถึง         ………………………… 

เกา้อ้ี                           หมายถึง          ………………………… 

เอวบาง                       หมายถึง         ………………………… 

มือท่ีสาม                    หมายถึง          ………………………… 

เหยีย่วข่าว                  หมายถึง         ………………………… 

 

 
 ปฏิพากย์  (Paradox) 

                     
“ปฏิพากย์” หรือ………………………...…  คือ  การใช้ถ้อยค าท่ีมีความหมายตรงกันข้ามหรือ 

……………………………………………………………………………………………………………… 

       ตัวอย่างเช่น              
  เลวบริสุทธ์ิ 
 บาป……………………….… 

 สวย……………………….… 

 สวยอยา่งร้ายกาจ 
 สนุกฉิบหาย 
 สวรรค…์…………………….… 

 ยิง่รีบยิง่ชา้ 
 น ้าร้อนปลาเป็น  ……………………….… 

 แพเ้ป็นพระ …………..………………….… 

 เสียนอ้ยเสียยาก   ……………………….… 

 รักยาวใหบ้ัน่  ……………………………… 
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  ทบทวนเร่ือง โวหารภาพพจน์ 

 

ตอนที ่๑  ให้นักเรียนเลอืกโวหารภาพพจน์ทีก่ าหนดให้ไปเติมลงช่องว่างให้ถูกต้อง 

อุปมา อุปลกัษณ์ ปฏิพากย ์ อติพจน์ 

สัญลกัษณ์ นามนยั สัทพจน ์ บุคลาธิษฐาน 
 

๑) ป๊ะโท่นป๊ะโท่นป๊ะโท่นโท่น   ................................................... 

๒) ซนเหมือนลิง     ................................................... 

๓) ทหารเป็นร้ัวของชาติ    ................................................... 

๔) ปิศาจแดงชนะหงส์แดง  ๓ ประตูต่อ ๑   ................................................... 

๕) ฟันเรียงสลอนเหมือนขา้วโพดพนัธ์ุดี  ................................................... 

๖) ชาวนาคือกระดูกสันหลงัของชาติ  ................................................... 

๗) เรยาเธอสวยเป็นบา้เลย   ................................................... 

๘) เขามอบกุหลาบสีแดงให้ฉนัวนัวาเลนไทน์ ................................................... 

๙) ฉนัคิดถึงเธอใจจะขาด    ................................................... 

๑๐) คนอะไรไม่รู้หล่อเป็นบา้เลย   ................................................... 

๑๑) ทะเลไม่เคยหลบัใหลยงัรอผูค้นท่ีตอ้งการพกัผอ่นอยูเ่สมอ...................................... 

๑๒) สมชาติหลุดจากเกา้อ้ีประธานบริษทัโออิชิ  ................................................... 

๑๓) บา้นฉนัก็สวรรคบ์นดินดีๆ น่ีเอง   ................................................... 

๑๔) ดูแต่ภุมรินเท่ียวบินตอม  จ่ึงไดด้อมดมกล่ินสุมาลี .................................................. 

๑๕) เขาเป็นมือท่ีสามระหวา่งเรา     ................................................... 

๑๖) บดัเด๋ียวดงัหง่างเหง่งวงัเวงแวว่   ................................................... 

๑๗) ไส้เดือนเท่ียวเก้ียวสาว    ................................................... 

๑๘) น ้าร้อนปลาเป็น  น ้าเยน็ปลาตาย   ................................................... 

๑๙) เธอคือดอกฟ้าแต่ฉนันั้นคือหมาวดั   ................................................... 

๒๐) แม่ฉนัสอนไวว้า่แพเ้ป็นพระ ชนะเป็นมาร  ................................................... 
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ตอนที ่๒  ให้นักเรียนเลอืกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ด   
ใช้ตอบค าถาม ข้อ ๒๑ – ๒๖  โดยบอกโวหารภาพพจน์ 

ก.  อุปมา       ข.  อุปลกัษณ์          ค.  สัญลกัษณ์       ง.  บุคลาธิษฐาน       จ.  สัทพจน์ 
๒๑.  ฟ้าหวัเราะเยาะเยย้   เหวยเหวยฟ้า 
๒๒. ครืนครืนใช่ฟ้าร้อง   เรียมครวญ 
๒๓.  ความเอ๋ยความรู้   เป็นเคร่ืองชูช้ีทางสวา่งไสว 
๒๔.  ผูป้กครองมีหนา้ท่ีประคบัประคองผา้ขาวนั้น  ให้เติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีในอนาคต 
๒๕.  น่าแสนส าราญจิต  ทั้งสิบทิศรุ่งเร่ืองดัง่เมืองสวรรค ์
๒๖.  ความจนเป็นแรงให้แข็งสู้  หากชีพอยูจ่ะมิยอมคอ้มหวัให้ 
๒๗. ขอ้ใดท่ีไม่ใชโ้วหารภาพพจน์ 

ก. ฉนัไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะ  
ข.  เขามีเพชรอยูใ่นมือแต่ปล่อยใหห้ลุดมือไปได ้
ค. ธรรมชาติรอบขา้งต่างสลดหมดความคะนองทุกส่ิงทุกอยา่ง 
ง. บนเนินเขาเต้ียๆ มีน ้าพุท่ีใหน้ ้าตลอดฤดู ทั้งฤดูร้อนและฤดูหนาว 

๒๘. “บุหลนัเลือ่นลอยฟ้าไม่ราคี รัศมีส่องสว่างดั่งกลางวนั” 
      ขอ้ความน้ีเป็นโวหารภาพพจน์ชนิดใด 

ก. อุปมา   ข. อติพจน์     ค. อุปลกัษณ์   ง. บุคลาธิษฐาน 
๒๙.  “เมื่อฟ้าหลัง่น า้ตา        หมู่เมฆาพาหัวร่อ 
       แผ่นดินร่วมยัว่ล้อ             ลมรุมด่าว่าซ ้าเติม” 

ก.  นามนยั  ข. อติพจน์              ค. อุปลกัษณ์   ง. บุคลาธิษฐาน 
๓๐. ขอ้ใดมีโวหารภาพพจน์เหมือนขอ้ความท่ีวา่  “เธอเป็นทาสผู้ซ่ือสัตย์ของฉัน” 
 ก.  รอบขา้งไม่มีท่ีนาท่ีไหนวา่งแต่ชาวนายงัอดตาย ข.  เธอคือสายน ้าฉ ่าใจ 
 ค.  เรือชยัไววอ่งวิง่รวดเร็วจริงยิง่อยา่งลม  ง.  เม่ือลมพดัใบไมส้ะบดัโบกมือเรียกเธอ 
๓๑. ขอ้ใดเป็นโวหารภาพพจน์ 
 ก.  พลพายกรายพายทอง    ร้องโห่เห่โอเ้ห่มา   

ข.  นกแกว้แจว้แจ่มเสียง     จบัไมเ้รียงเคียงคู่สอง 
ค.  เพียรทองงามดัง่ทอง       ไม่เหมือนนอ้งห่มตาดพราย 
ง.  ไก่ฟ้ามาตวัเดียว        เดินท่องเท่ียวเล้ียวเหล่ียมเขา 

๓๒. ขอ้ใดเป็นโวหารภาพพจน์ชนิด  “อวพจน์” 
ก.  ร้อนตบัจะแตก    ข. รอมาสักร้อยชาติแลว้  
ค.  เหน่ือยสายตวัแทบขาด    ง.  คอยสักอึดใจเดียวเท่านั้น 
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๓๓. ขอ้ใดเป็นโวหารภาพพจน์ชนิด  “ปฏิพากย์”  
  ก.  แพเ้ป็นพระ  ชนะเป็นมาร   ข.  คุณแม่หนาหนกัเพี้ยงพสุธา 
  ค.  ขอใหคุ้ณแม่มีอายยุนืยาวราวก าแพงเมืองจีน  
  ง.  ถึงมว้ยดินส้ินฟ้ามหาสมุทร  ไม่ส้ินสุดความรักสมคัรสมาน 
๓๔. ขอ้ความในขอ้ใดมีการใชค้  าเลียนเสียงธรรมชาติ 
  ก.  นางนวลนอนแนบน ้าในนา   ข. จกัจัน่สนัน่เสียงเสนาะดง 
  ค.  คอ้นทองรองรับกนัป๊กป๊ก   ง. พระพายชายพดัมาเชยช่ืน 
๓๕. ความในขอ้ใดเป็นโวหารภาพพจน์ชนิด  “นามนัย” 
  ก.  เจา้พดูจาใชถ้อ้ยค าวกเวยีนเหมือนลูกหมาไล่กดัหางตวัเอง 
  ข.  ผลดัแผน่ดินเปล่ียนราช  เยยีวววิาทชิงฉตัร 
  ค.  ดอกไมแ้ยม้กลีบยิม้ริมบึงช่างตรึงจิต  ลมจุมพิตเท่าไรก็ไม่หมอง 
  ง.  เสียงคล่ืนระทม  สายลมยงัตระโบมลูบไล ้
๓๖.  “สายธาราดั่งนาฬิกาแก้ว      แว่วแว่วจ อกจ อกเซาะซอกหิน” 
        ขอ้ความน้ีมีโวหารชนิดใดบา้ง 
  ก.  อุปมาและสัทพจน์    ข. สัทพจน์และอุปลกัษณ์ 
  ค.  อุปลกัษณ์และบุคลาธิษฐาน  ง. อุปมาและอุปลกัษณ์ 
๓๗.  “ไม้ซออ้อเอยีดเบียดออด     ลมลอดไล่เลีย้วเรียวไผ่” 
        ขอ้ความต่อไปน้ีเป็นโวหารภาพพจน์ชนิดใด 
           ก.  อติพจน์                   ข.  สัทพจน์    ค.  สัญลกัษณ์                  ง.  บุคลาธิษฐาน 
 ๓๘.  “เขาเปลีย่นตุ กตาหน้ารถเสมอๆ” 
         จากขอ้ความต่อไปน้ีเป็นโวหารภาพพจน์ชนิดใด 
     ก.  อติพจน์                  ข.  สัทพจน์              ค.  สัญลกัษณ์                  ง.  บุคลาธิษฐาน 
๓๙.         “ก้อยกุ้งปรุงประทิ่น        วางถึงลิน้ดิน้แดโดย 
         รสทพิย์หยบิมาโปรย              ฤาจะเปรียบเทยีบทนัขวัญ” 
         จากขอ้ความต่อไปน้ีเป็นโวหารภาพพจน์ชนิดใด 
     ก.  อติพจน์                  ข.  สัทพจน์              ค.  สัญลกัษณ์                  ง.  บุคลาธิษฐาน 
๔๐.  “เรียมร ่าน า้เนตรถ้วม       ถึงพรหม” 
         จากขอ้ความต่อไปน้ีเป็นโวหารภาพพจน์ชนิดใด 
     ก.  อติพจน์                  ข.  สัทพจน์              ค.  สัญลกัษณ์                  ง.  บุคลาธิษฐาน 
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ค านาม 

บทที ่๔ 
ชนิดของค าไทย 

ค าไทยแบ่งออกเป็น ๗ ชนิด แต่ละชนิดมีลกัษณะและหนา้ท่ีแตกต่างกนัออกไป การเรียนรู้เร่ือง

ลกัษณะของค าเพื่อสร้างเป็นกลุ่มค าและประโยคเป็นเร่ืองส าคญั และจ าเป็นอยา่งยิง่ในการเรียนและการใช้

ภาษาในชีวติประจ าวนั 

ค าแต่ละค ามีความหมาย ความหมายของค าจะปรากฏชดัเม่ืออยูใ่นประโยค การสังเกตต าแหน่งและ

หนา้ของค าในประโยคจะช่วยใหเ้ราทราบชนิดของค ารวมทั้งความหมายดว้ย ดงันั้นการศึกษาใหเ้ขา้ใจหนา้ท่ี

และชนิดของค าในประโยคจึงมีความส าคญัมากเพราะจะช่วยใหเ้ราสามารถใชค้  าไดถู้กตอ้งตรงตาม

ความหมายท่ีตอ้งการ 

ในการใชภ้าษาจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีเราจะตอ้งทราบวา่ค าไนมีท่ีใชอ้ยา่งไร เพื่อประโยชน์ในการส่ือสาร 

นกัไวยากรณ์ไดส้ังเกตความหมายและหนา้ท่ีของค าในประโยค  แลว้จึงแบ่งค าในภาษาไทยออกเป็นชนิดได ้

๗ ชนิด คือ     

                 ๑. ค านาม 

                 ๒. ค าสรรพนาม 

                 ๓. ค ากริยา 

                 ๔. ค าวเิศษณ์ 

                 ๕. ค าบุรพบท 

                 ๖. ค าสันธาน 

                 ๗. ค าอุทาน 

 

 

 

ค านาม หมายถึง  ค  าท่ีใชเ้รียกช่ือ  คน  สัตว ์ พืช  ส่ิงของ  สถานท่ี  สภาพ  อาการ  ลกัษณะ  ทั้งท่ี

เป็นส่ิงมีชีวติ  หรือส่ิงไม่มีชีวิต  ทั้งท่ีเป็นรูปธรรม  และนามธรรม  เช่นค าวา่  คน   ปลา  ตะกร้า   ไก่ 

ประเทศไทย  จงัหวดัพิจิตร  การออกก าลงักาย  การศึกษา  ความดี  ความงาม  เป็นตน้    
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ชนิดของค านาม 

ค านามแบ่งออกเป็น  ๕  ชนิด  ดงัน้ี  

๑.  สามานยนาม หรือเรียกว่า  ค านามทัว่ไป  คือ  ค  านามท่ีเป็นช่ือทัว่ๆ ไป  เป็นค าเรียกส่ิงต่างๆ 

โดยทัว่ไปไม่ช้ีเฉพาะเจาะจง  เช่น  ปลา  ผเีส้ือ  คน   สุนขั   วดั   ตน้ไม ้  บา้น   หนงัสือ  ปากกา  เป็นตน้ 

๒.  วสิามานยนาม  หรือเรียกว่า  ค านามเฉพาะ  คือ ค านามท่ีใชเ้รียกช่ือเฉาะของคน  สัตว ์หรือ

สถานท่ี  เป็นค าเรียนเจาะจงลงไปวา่ เป็นใครหรือเป็นอะไร  เช่น  พระพุทธชินราช  เด็กชายวทิวสั  จงัหวดั

พิจิตร วดัท่าหลวง  ส้มโอท่าข่อย  พระอภยัมณี  วนัจนัทร์  เดือนมกราคม เป็นตน้ 

๓.  สมุหนาม  คือ ค านามทีท่ าหน้าที่แสดงหมวดหมู่ของค านามทัว่ไป  และค านามเฉพาะ  เช่น  ฝงู

ผึ้ง กอไผ ่ คณะนกัทศันาจร  บริษทั  พวกกรรมกร  เป็นตน้ 

๔. ลกัษณะนาม  คือ  เป็นค านามทีบ่อกลกัษณะของค านาม เพื่อแสดงรูปลกัษณะ  ขนาด ปริมาณ  

ของค านามนั้นนั้นใหช้ดัเจน  เช่น  บา้น  ๑  หลงั  โตะ๊  ๕  ตวั  ค  าวา่ หลงั  และ  ตวั  เป็นลกัษณะนาม 

๕.  อาการนาม  คือ ค านามทีเ่ป็นช่ือกริยาอาการ  เป็นส่ิงท่ีเป็นนามธรรม  ไม่มีรูปร่าง  มกัมีค าวา่  

"การ"  และ  "ความ"  น าหนา้  เช่น  การกิน  การเดิน  การพดู  การอ่าน  การเขียน ความรัก  ความดี  

ความคิด  ความฝัน  เป็นตน้ 

หน้าทีข่องค านาม  มีดงัน้ีคือ 

๑.  ท าหนา้ท่ีเป็นประธานของประโยค เช่น  - ประกอบชอบอ่านหนงัสือ                  -  ต ารวจจบัผูร้้าย 

๒. ท าหนา้ท่ีเป็นกรรมหรือผูถู้กกระท า  เช่น -  วารีอ่านจดหมาย                               -  พอ่ตีสุนขั 

๓.  ท าหนา้ท่ีขยายนาม เพื่อท าใหน้ามท่ีถูกขยายชดัเจนข้ึน  เช่น 

                  -  สมศรีเป็นขา้ราชการครู                     -  นายสมศกัด์ิทนายความฟ้องนายปัญญาพ่อคา้ 

๔.ท าหนา้ท่ีเป็นส่วนสมบูรณ์หรือส่วนเติมเตม็ เช่น 

                  -  ศรรามเป็นทหาร                               - เขาเป็นต ารวจแต่นอ้งสาวเป็นพยาบาล 

๕. ใชต้ามหลงัค าบุพบทเพื่อท าหนา้ท่ีบอกสถานท่ี หรือขยายกริยาใหมี้เน้ือความบอกสถานท่ีชดัเจนข้ีน 

      เช่น -  คุณแม่ของเด็กหญิงสายฝนเป็นครู       -  นกัเรียนไปโรงเรียน 

๖. ใชบ้อกเวลาโดยขยายค ากริยาหรือค านามอ่ืน เช่น 

 -  คุณพอ่จะไปเชียงใหม่วนัเสาร์             - เขาชอบมาตอนกลางวนั 

๗.  ใชเ้ป็นค าเรียกขานได ้เช่น 

                -  น ้าฝน ช่วยหยบิปากกาใหค้รูทีซิ         - ต ารวจ ช่วยฉนัดว้ย 
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ค าสรรพนาม 

 

 

 

ค าสรรพนาม  หมายถึง  ค  าท่ีใชแ้ทนค านามท่ีกล่าวถึงมาแลว้ เพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งกล่าวค านามนั้นซ ้ า

อีก  เช่น ฉนั  เรา  ดิฉนั  กระผม  ก ูคุณ  ท่าน  ใตเ้ทา้  เขา  มนั  ส่ิงใด  ผูใ้ด  น่ี  นัน่  อะไร  ใคร  บา้ง เป็นตน้ 

ชนิดของค าสรรพนาม 

ค าสรรพนามแบ่งออกเป็น  ๖  ชนิด ดงัน้ี 

๑.  บุรษสรรพนาม  คือ  ค า  สรรพนามทีใ่ช้แทนผู้พูด  แบ่งเป็นชนิดยอ่ยได ้ ๓  ชนิด  คือ 

   ๑.๑  สรรพนามบุรุษท่ี ๑  ใชแ้ทนตวัผูพู้ด  เช่น ผม  ฉนั  ดิฉนั  กระผม  ขา้พเจา้  ก ู เรา  

ขา้พระพุทธเจา้  อาตมา  หม่อมฉนั เกลา้กระหม่อม 

   ๑.๒  สรรพนามบุรุษท่ี ๒  ใชแ้ทนผูฟั้ง หรือผูท่ี้เราพดูดว้ย  เช่น  คุณ  เธอ  ใตเ้ทา้  ท่าน  ใต้

ฝ่าละอองธุลีพระบาท ฝ่าพระบาท  พระคุณเจา้ 

๑.๓  สรรพนามบุรุษท่ี ๓ ใชแ้ทนผูท่ี้กล่าวถึง  เขา  มนั  ท่าน  พระองค ์

๒.  ประพนัธสรรพนาม  คือ ค าสรรพนามทีใ่ช้แทนค านามและใช้เช่ือมประโยค ท าหนา้ท่ีเช่ือม

ประโยคใหมี้ความสัมพนัธ์กนั ไดแ้ก่ค าวา่  ท่ี  ซ่ึง  อนั  ผู ้ 

๓.  นิยมสรรพนาม  คือ สรรพนามทีใ่ช้แทนนามช้ีเฉพาะเจาะจง หรือบอกก าหนดความใหผู้พ้ดูกบั

ผูฟั้งเขา้ใจกนั ไดแ้ก่ค าวา่  น่ี  นัน่  โน่น 

๔.  อนิยมสรรนาม  คือ สรรพนามใช้แทนนามบอกความไม่ช้ีเฉพาะเจาะจงท่ีแน่นอนลงไป  ไดแ้ก่

ค าวา่  อะไร  ใคร ไหน  ได  บางคร้ังก็เป็นค าซ ้ าๆ  เช่น  ใครๆ  อะไรๆ  ไหนๆ  

๕.  วภิาคสรรพนาม  คือ  สรรพนามทีใ่ช้แทนค านาม  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่นามนั้นจ าแนกออกเป็น

หลายส่วน  ไดแ้ก่ค าวา่  ต่าง  บ้าง  กนั เช่น 

         -  นกัเรียน"บา้ง"เรียน"บา้ง"เล่น         - นกัเรียน"ต่าง"ก็อ่านหนงัสือ 

๖.  ปฤจฉาสรรพนาม  คือ  สรรพนามทีใ่ช้แทนนามทีเ่ป็นค าถาม ไดแ้ก่ค าวา่  อะไร  ใคร  ไหน  ผูใ้ด  

ส่ิงใด  ผูใ้ด  ฯลฯ  เช่น -  "ใคร" ท าแกว้แตก                         - เขาไปท่ี "ไหน" 

หน้าทีข่องค าสรรพนาม  มีดงัน้ีคีอ 

๑.  เป็นประธานของประโยค เช่น -  "เขา"ไปโรงเรียน          -  "ใคร"ท าดินสอตกอยูบ่นพื้น 

๒.  ท าหนา้ท่ีเป็นกรรมของประโยค (ผูถู้กกระท า)  เช่น 
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ค ากริยา 

                   -  ครูจะตี"เธอ"ถา้เธอไม่ท าการบา้น       -  คุณช่วยเอา"น่ี"ไปเก็บไดไ้หม 

๓. ท าหนา้ท่ีเป็นส่วนเติมเตม็หรือส่วนสมบูรณ์  เช่น 

                   -  ก านนัคนใหม่ของต าบลน้ีคือ"เขา"นัน่เอง     -   เขาเป็น"ใคร" 

๔. ใชเ้ช่ือมประโยคในประโยคความซอ้น  เช่น 

                    -  ครูชมเชยนกัเรียน"ท่ี"ขยนั 

๕. ท าหนา้ท่ีขยายนามท่ีท าหนา้ท่ีเป็นประธานหรือกรรมของประโยค เพื่อเนน้การแสดงความรู้สึกของผู ้      

พดู จะวางหลงัค านาม 

                   - ไปเยีย่มคุณปู่ "ท่าน"มา 

 

 

  ค ากริยา  หมายถึง  ค  าแสดงอาการ  การกระท า  หรือบอกสภาพของค านามหรือค าสรรพนาม  

เพื่อใหไ้ดค้วาม  เช่นค าวา่  กิน  เดิน  นัง่ นอน  เล่น  จบั  เขียน  อ่าน  เป็น  คือ  ถูก  คลา้ย  เป็นตน้ 

ชนิดของค ากริยา 

ชนิดของค ากริยา 

  ค ากริยาแบ่งเป็น  ๕  ชนิด 

๑.  อกรรมกริยา  คือ ค ากริยาทีไ่ม่ต้องมีกรรมมารับก็ไดค้วามสมบูรณ์  เขา้ใจได ้ เช่น 

              -  เขา"ยนื"อยู ่                     -  นอ้ง"นอน" 

๒.  สกรรมกริยา  คือ ค ากริยาทีต้่องมีกรรมมารับ  เพราะค ากริยาน้ีไม่มีความสมบูรณ์ในตวัเอง เช่น 

              -  ฉนั "กิน"ขา้ว           (ขา้วเป็นกรรมท่ีมารับค าวา่กิน) 

              -  เขา"เห็น"นก           (นกเป็นกรรมท่ีมารับค าวา่เห็น) 

๓.  วกิตรรถกริยา  คือ ค ากริยาทีไ่ม่มีความหมายในตัวเอง  ใชต้ามล าพงัแลว้ไม่ไดค้วาม ตอ้งมีค าอ่ืน

มาประกอบจึงจะไดค้วาม  ค  ากริยาพวกน้ีคือ  เป็น  เหมือน  คลา้ย  เท่า คือ  เช่น 

              -  เขา"เป็น"นกัเรียน                     -  เขา"คือ"ครูของฉนัเอง 

๔.  กริยานุเคราะห์  คือ ค ากริยาทีท่ าหน้าทีช่่วยค ากริยาส าคัญในประโยคให้มีความหมายชัดเจนขึน้  

ไดแ้ก่ค าวา่ จง  ก าลงั  จะ  ยอ่ม  คง  ยงั  ถูก  นะ  เถอะ  เทอญ ฯลฯ  เช่น 

              -  นายด า"จะ"ไปโรงเรียน                       -  เขา"ถูก"ตี 
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ค าวเิศษณ์ 

๕.  กริยาสภาวมาลา  คือ ค ากริยาที่ท าหน้าทีเ่ป็นค านามจะเป็นประธาน  กรรม  หรือบทขยายของ

ประโยคกไ็ด้ เช่น-  "นอน"หลบัเป็นการพกัผอ่นท่ีดี        (นอน เป็นค ากริยาท่ีเป็นประธานของประโยค) 

               -  ฉนัชอบไป"เท่ียว"กบัเธอ     (เท่ียว เป็นค ากริยาท่ีเป็นกรรมของประโยค) 

หน้าทีข่องค ากริยา มีดงัน้ีคือ 

๑. ท าหนา้ท่ีเป็นตวัแสดงในภาคแสดงของประโยค  เช่น 

                  -  ขนมวางอยูบ่นโตะ๊                             -  นกัเรียนอ่านหนงัสือทุกวนั 

๒.  ท าหนา้ท่ีขยายค านาม เช่น 

                  -  วนัเดินทางของเขาคือวนัพรุ่งน้ี         ("เดินทาง"  เป็นค ากริยาท่ีไปขยายค านาม "วนั") 

๓.  ท าหนา้ท่ีขยายกริยา เช่น 

                  -  เด็กคนนั้นนัง่ดูนก     ("ดู" เป็นค ากริยาท่ีไปขยายค ากริยา "นัง่") 

๔.  ท าหนา้ท่ีเหมือนค านาม เช่น 

                 -  ออกก าลงักายทุกวนัท าใหร่้างกายแขง็แรง   ("ออกก าลงักาย" เป็นค ากริยา ท าหนา้ท่ีเป็น

ประธานของประโยค) 

                 -  เด็กชอบเดินเร็วๆ           ("เดิน” เป็นค ากริยา ท าหนา้ท่ีเป็นกรรมของประโยค) 

 

 

  ค าวเิศษณ์  หมายถึง ค าท่ีใชป้ระกอบหรือขยายค านาม  สรรพนาม  ค ากริยา  หรือค าวเิศษณ์ เพื่อให้

ไดใ้จความชดัเจนและละเอียดมากข้ึน  เช่น 

 -   คนอว้นกินจุ ("อว้น" เป็นค าวเิศษณ์ท่ีขยายค านาม "คน" "จุ" เป็นค าวิเศษณ์ท่ีขยายค ากริยา "กิน") 

ชนิดของค าวเิศษณ์ 

  ค าวเิศษณ์แบ่งออกเป็น  ๑๐  ชนิด ดงัน้ี 

๑.  ลกัษณะวเิศษณ์  คือ ค าวเิศษณ์ทีบ่อกลกัษณะต่างๆ เช่น  บอกชนิด  สี  ขนาด  สัณฐาน  กล่ิน  รส 

บอกความรู้สึก  เช่น  ดี  ชัว่  ใหญ่  ขาว  ร้อน  เยน็  หอม  หวาน  กลม  แบน เป็นตน้  เช่น 

           -  น ้าร้อนอยใูนกระติกสีขาว 

๒.  กาลวเิศษณ์  คือ ค าวเิศษณ์บอกเวลา  เช่น  เชา้  สาย  บ่าย  เยน็  อดีต  อนาคต  เป็นตน้ เช่น 

            -  พรุ่งน้ีเป็นวนัเกิดของคุณแม่ 
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๓.  สถานวเิศษณ์  คือ ค าวเิศษณ์บอกสถานที ่ เช่น ใกล ้ไกล  บน  ล่าง  เหนือ ใต ้ ซา้ย ขวา  เป็นตน้ 

เช่น -  บา้นฉนัอยูไ่กลตลาด 

๔.  ประมาณวเิศษณ์  คือ ค าวิเศษณ์บอกจ านวน หรือปริมาณ  เช่น  หน่ึง  สอง  สาม  มาก  นอ้ย  

บ่อย  หลาย บรรดา  ต่าง  บา้ง  เป็นตน้  เช่น     -  เขามีเงินหา้บาท 

๕.  ประติเษธวเิศษณ์  คือ ค าวเิศษณ์ทีแ่สดงความปฏิเสธ  หรือไม่ยอมรับ  เช่น  ไม่  ไม่ใช่  มิ  มิใช่  

ไม่ได ้หามิได ้ เป็นตน้  เช่น  -  เขามิไดม้าคนเดียว 

๖.  ประติชญาวเิศษณ์  คือ  ค าวเิศษณ์ทีใ่ช้แสดงการขานรับหรือโต้ตอบ เช่น ครับ ขอรับ ค่ะ เป็นตน้ 

เช่น  -  คุณครูขา  สวสัดีค่ะ 

๗.  นิยมวิเศษณ์  คือ ค าวเิศษณ์ทีบ่อกความช้ีเฉพาะ เช่น น้ี นัน่ โน่น ทั้งน้ี ทั้งนั้น  แน่นอน เป็นตน้ 

เช่น -  บา้นนั้นไม่มีใคราอยู ่

๘.  อนิยมวเิศษณ์  คือ ค าวเิศษณ์ทีบ่อกความไม่ช้ีเฉพาะ เช่น ใด อ่ืน ไหน อะไร ใคร ฉนัใด เป็นตน้ 

เช่น        -  เธอจะมาเวลาใดก็ได ้

๙. ปฤจฉาวเิศษณ์ คือ  ค าวเิศษณ์แสดงค าถาม หรือแสดงความสงสัย  เช่น ใด  ไร  ไหน อะไร  ส่ิงใด  

ท าไม เป็นตน้  เช่น           -  เส้ือตวัน้ีราคาเท่าไร 

๑๐.  ประพนัธวเิศษณ์  คือ ค าวเิศษณ์ทีท่ าหน้าทีเ่ช่ือมค าหรือประโยคให้มีความเกีย่วข้องกนั เช่นค า

วา่ ท่ี ซ่ึง  อนั  อยา่ง  ท่ีวา่  เพื่อวา่  ให ้ เป็นตน้  เช่น           -  เขาท างานหนกัเพื่อวา่เขาจะไดมี้เงินมาก 

 หน้าทีข่องค าวเิศษณ์  มีดงัน้ีคือ 

๑.  ท าหนา้ท่ีขยายค านาม เช่น -  คนอว้นกินจุ ( "อว้น" เป็นค าวเิศษณ์ขยายค านาม "คน") 

๒.  ท าหนา้ท่ีขยายค าสรรพนาม เช่น -  ฉนัเองเป็นคนพดู ( "เอง" เป็นค าวเิศษณ์ขยายค าสรรพนาม "ฉนั") 

๓.  ท าหนา้ท่ีขยายกริยา  เช่น  -  เด็กคนนั้นนัง่ดูนก ("ดู"  เป็นค ากริยาท่ีไปขยายค ากริยา "นัง่") 

๔.  ท าหนา้ท่ีเหมือนค านาม  เช่น-  เด็กชอบเดินเร็ว ๆ ("เดิน"  เป็นค ากริยา  ท าหนา้ท่ีเป็นกรรมของประโยค) 

๕. ท าหนา้ท่ีเป็นตวัแสดงในภาคแสดง เช่น -  เธอสูงกวา่คนอ่ืน 
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ค าบุพบท  

 

  ค าบุพบท  หมายถึง ค าท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งค าหรือประโยค เพื่อใหท้ราบวา่ค าหรือกลุ่มค า

ท่ีตามหลงัค าบุพบทนั้นเก่ียวขอ้งกบักลุ่มค าขา้งหนา้ในประโยคในลกัษณะใด เช่น  กบั  แก่  แต่  ต่อ  ดว้ย  

โดย  ตาม  ขา้ง  ถึง  จาก  ใน  บน  ใต ้ ส้ิน ส าหรับ  นอก  เพื่อ  ของ  เกือบ  ตั้งแต่ แห่ง  ท่ี  เป็นตน้ เช่น 

  -เขามาแต่เชา้   -บา้นของคุณน่าอยูจ่ริง  - คุณครูให้รางวลัแก่ฉนั 

ชนิดของค าบุพบท 

ค าบุพบทแบ่งออกเป็น  ๒  ชนิด 

๑. ค าบุพบททีแ่สดงความสัมพนัธ์ระหว่างค าต่อค า  คือ  ความสัมพนัธ์ระหวา่งค านามกบัค านาม  ค า

สรรพนามกบัค านาม  ค านามกบัค ากริยา  ค  าสรรพนามกบัค าสรรพนาม  ค าสรรพนามกบัค ากริยา ค ากริยา

กบัค านาม  ค ากริยากบัค าสรรพนาม  ค ากริยากบัค ากริยา เพื่อบอกสถานการใหช้ดัเจน  เช่น 

๑.๑ บอกสถานภาพความเป็นเจา้ของ  เช่น -  พอ่ซ้ือสวนของนายทองค า        (นามกบันาม) 

๑.๒ บอกความเก่ียวขอ้ง  เช่น                       -  เขาเห็นแก่กิน                         (กริยากบักริยา) 

  ๑.๓ บอกการใหแ้ละบอกความประสงค ์ เช่น -  คุณครูให้รางวลัแก่ฉนั (นามกบัสรรพนาม) 

  ๑.๔  บอกเวลา เช่น -  เขามาตั้งแต่เชา้                       (กริยากบันาม) 

๑.๕  บอกสถานท่ี เช่น-  เขามาจากต่างจงัหวดั         (กริยากบันาม) 

  ๑.๖  บอกความเปรียบเทียบ เช่น -  พี่หนกักวา่ฉนั   (กริยากบัสรรพนาม) 

๒. ค าบุพบททีไ่ม่มีความสัมพนัธ์กบัค าอืน่ ส่วนมากจะอยูต่น้ประโยค ใชเ้ป็นการทกัทาย  มกัใชใ้น

ค าประพนัธ์  เช่นค าวา่  ดูก่อน  ขา้แต่  ดูกร ค าเหล่าน้ีใชน้ าหนา้ค าสรรพนามหรือค านาม  เช่น 

              -  ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย                          - ขา้แต่ท่านทั้งหลายโปรดฟังขา้พเจา้ 

หน้าทีข่องค าบุพบท  มีดงัน้ีคือ 

๑.  ท าหนา้ท่ีน าหนา้นาม เช่น-  หนงัสือของพอ่หาย        -  เขาไปกบัเพื่อน 

๒.  ท าหนา้ท่ีน าหนา้สรรพนาม เช่น -  ปากกาของฉนัอยูท่ี่เขา   -  ฉนัชอบอยูใ่กลเ้ธอ 

๓.  ท าหนา้ท่ีน าหนา้กริยา เช่น  -  เขากินเพื่ออยู ่    -  เขาท างานกระทัง่ตาย 

๔.  ท าหนา้ท่ีน าหนา้ประโยค เช่น -  เขามาตั้งแต่ฉนัต่ืนนอน    -  เขาพดูเสียงดงักบัคนไข ้

๕.  ท าหนา้ท่ีน าหนา้ค าวิเศษณ์ เช่น   -  เขาตอ้งมาหาฉนัโดยเร็ว    -  เขาเลวส้ินดี 
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ค าสันธาน  

 

ค าสันธาน  หมายถึง  ค  าท่ีใชเ้ช่ือมประโยค หรือขอ้ความกบัขอ้ความ  เพื่อท าใหป้ระโยคนั้นรัดกุม  

กระชบัและสละสลวย  เช่นค าวา่ และ  แลว้  จึง  แต่  หรือ  เพราะ  เหตุเพราะ  เป็นตน้ เช่น 

-  เขาอยากเรียนหนงัสือเก่งๆ แต่เขาไม่ชอบอ่านหนงัสือ 

ชนิดของค าสันธาน 

  ค าสันธานแบ่งเป็น  ๔  ชนิด ดงัน้ี 

๑. ค าสันธานทีเ่ช่ือมความคล้อยตามกนั  ไดแ้ก่ค าวา่  และ  ทั้ง...และ  ทั้ง...ก็ คร้ัน...ก็  คร้ัน...จึง  ก็ดี  

เม่ือ...ก็วา่  พอ...แลว้ เช่น-  ทั้งพอ่และแม่ของผมเป็นคนใต ้              -  พอท าการบา้นเสร็จแลว้ฉนัก็นอน 

               ๒. ค าสันธานทีเ่ช่ือมความขัดแย้งกนั  เช่นค าวา่  แต่  แต่วา่  กวา่...ก็  ถึง...ก็ เป็นตน้  เช่น 

               -  ผมตอ้งการพดูกบัเขา แต่เขาไม่ยอมพดูกบัผม   -   กวา่เราจะเรียนจบเพื่อนๆ ก็ท างานหมดแลว้ 

๓. ค าสันธานที่เช่ือมข้อมความให้เลอืก  ไดแ้ก่ค าวา่  หรือ  หรือไม่  ไม่...ก็ หรือไม่ก็  ไม่เช่นนั้น  มิ

ฉะนั้น...ก็  เป็นตน้  เช่น  -  นกัเรียนชอบเรียนวชิาคณิตศาสตร์หรือภาษาไทย 

๔ ค าสันธานทีเ่ช่ือมความทีเ่ป็นเหตุเป็นผล  ไดแ้ก่ค าวา่  เพราะ  เพราะวา่ ฉะนั้น...จึง  ดงันั้น  เหตุ

เพราะ  เหตุวา่  เพราะฉะนั้น...จึง  เป็นตน้ เช่น 

               -  นกัเรียนมาโรงเรียนสายเพราะฝนตกหนกั          -  เพราะวาสนาไม่ออกก าลงักายเธอจึงอว้นมาก\ 

 หน้าทีข่องค าสันธาน  มีดงัน้ีคือ 

๑.  เช่ือมประโยคกบัประโยต เช่น -  เขามีเงินมากแต่เขาก็หาความสุขไม่ได ้

๒.  เช่ือมค ากบัค าหรือกลุ่มค า เช่น -  เธอจะสู้ต่อไปหรือยอมแพ ้

๓.  เช่ือมขอ้ความกบัขอ้ความ เช่น 

                -  ชาวต่างชาติเขา้มาอยูเ่มืองไทย เขาขยนัหมัน่เพียรไม่ยอมใหเ้วลาผา่นไปโดยเปล่าประโยชน์เขา

จึงร ่ ารวย จนเกือบจะซ้ือแผน่ดินไทยไดท้ั้งหมดแลว้ เพราะฉะนั้นขอใหพ้ี่นอ้งชาวไทยทั้งหลายจงต่ืนเถิด จง

พากนัขยนัท างานทุกชนิดเพื่อจะไดรั้กษาผนืแผน่ดินของไทยไว ้

ความหมายของค าอุทาน 
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ค าอุทาน  

 

ค าอุทาน  หมายถึง  ค  าท่ีแสดงอารมณ์ของผูพ้ดูในขณะท่ีตกใจ  ดีใจ  เสียใจ  ประหลาดใจ หรือ

อาจจะเป็นค าท่ีใชเ้สริมค าพดู  เช่นค าวา่  อุย๊  เอะ๊  วา้ย  โธ่  อนิจจา  อ๋อ  เป็นตน้  เช่น 

              -  เฮอ้!  ค่อยยงัชัว่ท่ีเขาปลอดภยั                      -  เม่ือไรเธอจะตดัผมตดัเผา้เสียทีจะไดดู้เรียบร้อย 

ชนิดของค าอทุาน 

ค าอุทานแบ่งเป็น  ๒  ชนิด ดงัน้ี 

๑.  ค าอุทานบอกอาการ  เป็นค าอุทานท่ีแสดงอารมณ์  และความรู้สึกของผูพ้ดู  เช่น 

               ตกใจ             ใชค้  าวา่         วุย้  วา้ย  แหม  ตายจริง 

               ประหลาดใจ    ใชค้  าวา่         เอะ๊  หือ  หา 

               รับรู้ เขา้ใจ      ใชค้  าวา่         เออ  ออ้  อ๋อ 

              เจบ็ปวด           ใชค้  าวา่         โอย๊  โอย  อุย๊ 

              สงสาร เห็นใจ   ใชค้  าวา่         โธ๋  โถ  พุทโธ่   อนิจจา 

              ร้องเรียก          ใชค้  าวา่         เฮย้   เฮ ้  น่ี 

              โล่งใจ              ใชค้  าวา่         เฮอ  เฮอ้ 

              โกรธเคือง        ใชค้  าวา่         ชิชะ   แหม 

๒.  ค าอุทานเสริมบท เป็นค าอุทานท่ีใชเ้ป็นค าสร้อยหรือค าเสริมบทต่างๆ ค าอุทานประเภทน้ีบางค า

เสริมค าท่ีไม่มีความหมายเพื่อยดืเสียงใหย้าวออกไป บางค าก็เพื่อเนน้ค าใหก้ระชบัหนกัแน่น  เช่น 

               -  เด๋ียวน้ีมือไมฉ้นัมนัสั่นไปหมด               -  หนงัสือหนงัหาเด๋ียวน้ีราคาแพงมาก 

               -  พอ่แม่ไม่ใช่หวัหลกัหวัตอนะ 

หน้าทีข่องค าอทุาน  มีดงัน้ีคือ 

๑.  ท าหนา้ท่ีแสดงความรู้สึกของผูพ้ดู  เช่น  -  ตายจริง!  ฉนัลืมเอากระเป๋าสตางคม์า 

๒.  ท าหนา้ท่ีเพิ่มน ้าหนกัของค า  ซ่ึงไดแ้ก่ค าอุทานเสริมบท  เช่น  -  เม่ือไรเธอจะหางงหางานท าเสียที 

๓. ท าหนา้ท่ีประกอบขอ้ความในค าประพนัธ์  เช่น  -  แมวเอ๋ยแมวเหมียว 
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แบบฝึกหัดทบทวน  

 

ค าช้ีแจง  จงเลอืกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงค าตอบเดียว 

๑. ขอ้ใดกล่าวเก่ียวกบัชนิดของค าไม่ถูกต้อง 

ก. ค าในภาษาไทยแบ่งออกเป็น ๗ ชนิด    

ข. ค าในภาษาไทยจ าแนกตามความหมายเท่านั้น 

    ค. ความหมายของค านั้นข้ึนอยูก่บัหนา้ท่ีของค าในประโยค 

ง. การเลือกใชค้  าอยา่งมีประสิทธิภาพตอ้งเลือกใหถู้กตอ้งตามกาลเทศะ บุคคล 

๒. ขอ้ใดใชว้า่ “ความ” ไม่ถูกต้อง  

 ก. ความเจริญ                 ข. ความศึกษา  ค. ความเศร้าโศก ง. ความหวงั 

๓. ค าวา่ “มาลยั” ในขอ้ใดจดัเป็นค าวสิามานยนาม 

ก. มาลยัดอกพุด     ข. พวงมาลยัรถไม่ค่อยดี 

ค. มาลยัก าลงัรดน ้าตน้มะลิ   ง. มาลยัพวงน้ีร้อยประณีตมาก 

๔. “ในสวนสัตวดุ์สิตมีชา้งอยูห่ลาย  ................”   เติมค าใดลงในช่องวา่งจึงจะเหมาะสม  

ก. ฝงู    ข. เชือก   ค. หมู่   ง. โขลง  

๕. ขอ้ใดใชค้  าอาการนามไม่ถูกต้อง 

ก. ไม่มีใครหนีความตายไดพ้น้    ข. การฝันช่วยลดความเครียดได ้

    ค. การจ าของเขาท าใหห้ลายคนประหลาดใจ ง. ฉนัจ าความฝันเม่ือคืนไดแ้ม่นย  า 

๖. ขอ้ใดไม่มีค าสมุหนาม 

ก. บริษทัน้ีจะขายส้ินคา้ในราคาประหยดั   

ข. คณะอาจารยเ์ดินทางไปทศันศึกษาต่างประเทศ 

    ค. ฝงูนกบินกลบัรังก่อนพระอาทิตยก์ าลงัตกดิน 

 ง. ภารโรงก าลงัตดัหญา้ท่ีสนาม 

๗. ขอ้ใดใชล้กัษณะนามต่างจากพวก 

ก.กะลา   ข. หมอ้   ค. ปริญญาบตัร   ง. ใบไม ้
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๘. ค าท่ีพิมพต์วัหนาและขีดเส้นใตใ้นขอ้ใดเป็น “สามานยนาม” 

ก. ถนนจรัญสนิทวงศ์อยูไ่ม่ไกลมากนกั  ข. เกิดเหตุเพลิงไหมท่ี้ตลาดเม่ือวานน้ี 

    ค. เราจะไปเท่ียวท่ีจงัหวดัเชียงใหม่  ง. น ้าตกเอราวัณอยูท่ี่จงัหวดัใด 

๙.  “รู้อะไรไม่สู้รู้วชิา” ค าวา่ “อะไร” เป็นค าสรรพนามชนิดใด  

ก. นิยมสรรพนาม    ข. อนิยมสรรพนาม   

ค. วภิาคสรรพนาม    ง. ปฤจฉาสรรพนาม 

๑๐. “ชาวนาต่างก็เก่ียวขา้วแลว้น าขา้วข้ึนยุง้ฉาง” ค าท่ีเป็นตวัหนาและขีดเส้นใตถู้กตอ้งตามขอ้ใด 

ก. นิยมสรรพนาม    ข. อนิยมสรรพนาม   

ค. วภิาคสรรพนาม    ง. ปฤจฉาสรรพนาม 

๑๑. ขอ้ใดไม่มีประพนัธสรรพนาม 

ก. ดินสอแท่งนั้นเป็นของฉนั   ข. คนท่ีฉนัรักไม่ใช่เธอ   

ค. เวลาท่ีผา่นไปจะไม่หวนคืนมา   ง. คนสวนบา้งรดน ้า บา้งพรวนดิน 

๑๒.ขอ้ใดมีค านิยมสรรพนามตามหลงับุพบท 

ก. ตรงนั้นไม่ควรวางของ    ข. ท่านวา่ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง 

ค. ใครเขียนจดหมายฉบบัน้ีส่งมาใหค้รู  ง. นูน้ตรงไปอีกสองป้ายรถจะถึงสถานีรถไฟ 

๑๓. ขอ้ใดมีปฤจฉาสรรพนาม 

ก. ใครเยาะกวไีซร้แน่แทค้นดง   ข. ความรักคืออะไรวานบอกที   

ค. คนร้ายกลายเป็นเขาไปได ้   ง. คนผูไ้ม่คอยยอมแพม้กัจะประสบความส าเร็จ 

๑๔. “เขาลือกนัวา่พี่ชายของเธอป่วยหนกั” ค าท่ีขีดเส้นใตเ้ป็นค าสรรพนามชนิดใด 

ก. นิยมสรรพนาม    ข. อนิยมสรรพนาม   

ค. วภิาคสรรพนาม    ง. ปฤจฉาสรรพนาม 

๑๕. ขอ้ใดไม่มีค านิยมสรรพนาม 

ก. น่ีกระเป๋าของใคร    ข. นัน่ท่ีท าการไปรษณีย ์   

ค. โน่นโรงพยาบาล    ง. ไหนขนมท่ีเธอซ้ือมา 
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๑๖.ขอ้ใดมีกริยาท่ีตอ้งมีกรรมมารับ 

ก. เขานัง่เล่น     ข. เขาเดินเรือ   

ค. เคร่ืองจกัรก าลงัท างาน    ง. งานของเขาก าลงัเดินกา้วหนา้ 

๑๗. ขอ้ใดมีกริยาช่วย 

ก. ท าดีไดดี้     ข. ฉนัไดอ่้านเร่ืองน้ี   

ค. ฉนัไดค้ะแนนมากท่ีสุด   ง. นกัเรียนแกโ้จทยปั์ญหาขอ้น้ีได ้

๑๘.ขอ้ใดมีกริยาท่ีไม่ได้ท าหนา้ท่ีอยา่งวเิศษณ์ 

ก. คุณตาชอบกินมะม่วงสุก   ข. ผลไมสุ้กมีกล่ินหอมหวนกวา่ผลดิบ  

ค. ปลาสุกแลว้ หยบิจานใหแ้ม่ทีซิ  ง. นกัเรียนควรรับประทานแต่อาหารท่ีสุกสะอาด 

๑๙. “เยน็น้ีฝนคงตกหนกัแน่” ขอ้ความน้ีมีค ากริยาชนิดใด 

ก.อกรรมกริยา  ข. สกรรมกริยา  ค. วกิตรรถกริยา  ง. กริยานุเคราะห์ 

๒๐. “เราเสียใจกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ยนะ” ค าท่ีขีดเส้นใตเ้ป็นค ากริยาชนิดใด 

ก.อกรรมกริยา  ข. สกรรมกริยา  ค. วกิตรรถกริยา  ง. กริยานุเคราะห์ 

๒๑. “ฉนักนิขา้วเยน็เม่ือสักครู่น่ีเอง” ค าท่ีขีดเส้นใตเ้ป็นค ากริยาชนิดใด 

ก.อกรรมกริยา  ข. สกรรมกริยา  ค. วกิตรรถกริยา  ง. กริยานุเคราะห์ 

๒๒. “คุณแม่ให้เงินลูกไปซ้ืออุปกรณ์การเรียน” ค าท่ีขีดเส้นใตเ้ป็นค ากริยาชนิดใด 

ก.อกรรมกริยา  ข. สกรรมกริยา  ค. วกิตรรถกริยา  ง. กริยานุเคราะห์ 

๒๓. ขอ้ใดมีค าวเิศษณ์บอกอาการ 

ก.ของดีมีนอ้ย  ข. กระต่ายวิง่เร็ว  ค. กระดาษสีสวย       ง. หนงัสือเล่มน้ีน่าอ่าน 

๒๔.“ทางฝ่ังขวาของแม่น ้าเจา้พระยาตอนหน่ึง มีตน้ล าพใูหญ่” ขอ้ความน้ีมีค าวิเศษณ์ก่ีค า 

       ก.๑ ค า   ข. ๒ ค า   ค. ๓ ค า   ง. ๔ ค า   

๒๕.ขอ้ใดมีค ากริยาท าหนา้ท่ีอยา่งวเิศษณ์ 

ก.เขานัง่รถเข็น  ข. ฉนัด่ืมน ้าเยน็  ค. รถด่วนมาถึงแลว้   ง. คนดีมีความเจริญอ่าน 

๒๖. ขอ้ใดมีค าวเิศษณ์ขยายค านาม 

ก. ฉนัเองเป็นคนเขา้มาในห้องน ้า   ข. บา้นใหญ่หลงันั้นเป็นของผม   

ค. เม่ือคืนฝนตกหนกั    ง. เธอวิง่เร็วจริง ๆ เธอจึงชนะ 
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๒๗.ขอ้ใดเป็นค าวเิศษณ์ขยายวเิศษณ์ 

ก. ฉนัเองเป็นคนเขา้มาในห้องน ้า   ข. บา้นใหญ่หลงันั้นเป็นของผม   

ค. เม่ือคืนฝนตกหนกั    ง. เธอวิง่เร็วจริง ๆ เธอจึงชนะ 

๒๘. ขอ้ใดมีค าบุพบทบอกความเป็นเจา้ของ 

ก. ขา้วในนา     ข. ฉนัมากบัเขา   

ค. สละชีพเพื่อชาติ    ง. สนามกีฬาแห่งชาติ 

๒๙.“คนตาบอดคล าทาง..............ไมเ้ทา้” เติมค าใดในช่องวา่งจึงจะเหมาะสม 

ก.กบั   ข. ดว้ย   ค. โดย   ง. ตาม 

๓๐.“นกัเรียนมอบของท่ีระลึก........ทีมวทิยากร” เติมค าใดในช่องวา่งจึงจะเหมาะสม  

ก.กบั   ข. แด่   ค. แก่   ง. ต่อ 

๓๑. “เขามีก าลงัใจต่อสู้โรคร้ายเพราะค าพดูของคุณ” ค าท่ีขีดเส้นใตเ้ป็นค าบุพบทตามขอ้ใด 

ก.บอกความมุ่งหมาย ข. บอกสาเหตุ  ค. บอกผูรั้บประโยชน์  ง. บอกเคร่ืองมือท่ีใชท้  า 

๓๒. ค าวา่ “จน” ในขอ้ใดเป็นค าบุพบท 

ก. เธอจะรอจนเชา้    ข. เกิดเป็นคนอยา่กลวัจน  

ค. เขาจนก็จริงแต่ไม่โกง    ง. คนจนไม่จ  าเป็นตอ้งเลว 

๓๓. ค าวา่ “ตาม” ในขอ้ใดเป็นค าบุพบท 

ก. กระท าตามก าลงั    ข. ปฏิบติัตามค าสั่ง  

ค. คนไขต้ามหมอ    ง. ประชาชนตามชายป่า 

๓๔.“ขนุชา้งขนุแผนเป็นเร่ืองจริง หรือเป็นเพียงนิยาย” ขอ้ความน้ีใชส้ันธานเช่ือมความชนิดใด 

ก. เหตุผล     ข. คลอ้ยตาม  

ค. เปรียบเทียบ     ง. เลือกเอาอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

๓๕. ประโยคใดมีเน้ือความเป็นเหตุเป็นผล 

ก. เม่ือไม่มีเงินเขานึกถึงครอบครัว   

ข. พอมีเงินเขาก็จะเท่ียวเตร่ 

    ค. เขาเป็นคนไม่รับผิดชอบครอบครัวจึงล าบาก 

 ง. ฝนตกหนกัแต่เขากลบัมาท างาน 
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๓๖. ขอ้ใดมีเน้ือความคลอ้ยตามกนั 

 ก. เขาจะไปพรุ่งน้ีหรือ    ข. เพราะเขาขยนัจึงสอบไดค้ะแนนดี  

ค. เขาเป็นคนมีน ้าใจ ใคร ๆ ก็รักเขา  ง. พอผูจ้ดัการาเขา้มาทุกคนก็เงียบ 

๓๗. “ให้” ขอ้ใดท าหนา้ท่ีเช่ือมประโยค 

ก. เขาพดูดีใหเ้ธอตายใจ    ข. ใครอยากไดอ้ะไรเขา้ใหจ้นหมด  

ค. แม่คอยใหท้า้ยพี่ชายของฉนั   ง. เขาท างานใหอ้งคก์ารทหารผา่นศึก 

๓๘. “ด้วย” ขอ้ใดเป็นค าสันธาน 

ก. คนเราอยูด่ว้ยกนัไดด้ว้ยความเขา้ใจกนั  ข. อยา่ท างานดว้ยปากเพียงอยา่งเดียว  

ค. ฉนัไดง้านท าดว้ยความช่วยเหลือของเขา  ง. เธอช่วยเหลือคนยากดว้ยมีเมตตาอยา่งแทจ้ริง 

๓๙.“ว่า” ขอ้ใดท าหนา้ท่ีเช่ือมประโยค 

ก. ฉนัคาดวา่พรุ่งน้ีฝนคงตก   ข. เธอพดูวา่เขาต่าง ๆ นานา 

ค. เขาต่อวา่เธอเร่ืองลืมคืนของใหเ้ขา  ง. ค านินทาวา่ร้ายไม่เคยท าลายใครหรอก 

๔๐. ค าประพนัธ์ขอ้ใดมีค าอุทาน 

ก. คลองคดโขนเรือค ้า  ขดัไมห้กัสลาย  

ข. หวักบัโขนเรือตอ้ง  คู่เซ่นท าศาล 

    ค. โขนเรือกบัหวัพนั  เช่นท่ี ศาลแล 

 ง. ศาลสืบกฤติคุณเคา้  คติไวใ้นสยาม 

๔๑. ขอ้ใดมีค าอุทานเสิรมบท 

ก. นายแกวน่รับจา้งเล่นยีเ่กลูกบท 

ข. แกถูกอุปโลกน์ใหเ้ป็นตวัผูร้้ายตวัโจรทุกที 

    ค. ทั้งท่ีนิสัยของนายแกวน่แทจ้ริงก็มิไดเ้ป็นเช่นนั้น 

 ง. แกเป็นคนมีนิสัยไม่ชัว่แต่จะไม่เอาเร่ืองเอาราวกบัใครเท่านั้น 
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Secondary Demonstration School of Suansunandha Rajabhat University
Summer Pretest

Subject: Mathematics Level: Mathayom 1

Name: _____________________________________________ Class: ____________ No: ________

ANSWER SHEET 

Part 1: Choose the correct answer. Put X in the correct choice.

a b c d a b c d

1 14

2 15

3 16

4 17

5 28

6 29

7 20

8 21

9 22

10 23

11 24

12 25

13

Part 2
1. Write down the equation of the given statements. 

a) _________________________________________

b) _________________________________________

c) _________________________________________

d) _________________________________________

e) _________________________________________

2. Write down five odd numbers. _____________________________________________________

3. Write down five even numbers._____________________________________________________

4.  Write true () or false () for each statement.

a) _____________     b) _____________   c) _____________
5.  Find area of the following figures.

a) _____________     b) _____________   c) _____________ d) _____________ e) _____________

1
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Choose the best answer for each item.

1. Which is correct? 

a. 4,501 = forty-five thousand and one

b. 3,100 = three hundred and one thousand 

c. 80,476 = eighteen thousand, four hundred and seventy-six

d. 90, 193 = ninety thousand, one hundred and ninety-three  

2. Which is NOT correct? 

a. 37,770 = thirty-seven thousand, seven hundred and seventy

b. 1,290,976 = one million, two hundred ninety thousand, nine hundred and seventy-six

c. 11,200,500 = one billion, one million, two hundred thousand and five hundred

d. 45,010 = forty-five thousand and ten

3. Which is correct? 

a. 53=2×3 b. 9×2=59

c. 3×5=78 d. 7×2=72

4. Which of the following is the meaning of “  ”?

a. equal b. approximately equal

c. more than or equal d. less than or equal

5. Which of the following is the meaning of “  ”?

a. quadrilateral b. perpendicular

c. divide d. therefore 

6. What is the place value of the 6 in 546,703?

a. 1,000 b. 6,000

c. 10,000 d. 60,000

7. Given the sequence of numbers as follow: 3, 4, 6, 9, a, 18, 24, b. 
Find the result of a + b. 

a. 32 b. 41

c. 44 d. 51

8. Which of following choices is the same as “X less than Y is Z”?

a. X −Y =Z b. Y−X=Z

c. X ×Y =Z d. Y÷X=Z

2
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9. Which of following choice is the same as “X divided by Y equals Z”?

a. X Y =Z b. X −Y =Z

c. X ×Y =Z d. X ÷Y =Z

10. What is the answer of (93−12)÷3 ?

a. 19 b. 27

c. 31 d. 89

11. What is the answer of 200 ÷[31 9]÷5 ?

a. 1 b. 2

c. 3 d. 4

12. Round 5,732 to the nearest hundreds. 

a. 5,000 b. 6,000

c. 5,700 d. 5,800

13. Which of the followings is an equation? 

a. 35−12≠20+3 b. 14+48<95−32

c. 67÷2>30×2 d. 36×2=76÷3

14. What is the value of “m” in m÷4=32 ?

a. 8 b. 28

c. 36 d. 128

15. Given
a
2
+18=25, find a2

−1 .

a. 13 b. 14

c. 169 d. 195

16. Which of the following choice is not a prime number? 

a. 3 b. 5

c. 7 d. 9

17. Which of the following choices is not one of the factors of 18?

a. 4 b. 3

c. 2 d. 1

18. Which of the followings is a prime factor of 27?

a. 1 b. 3

c. 9 d. 27

3
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19. What is the highest common factor (H. C. F.) of 45 and 60?

a. 9 b. 15

c. 20 d. 30

20.Which is NOT a counting number?

a. -1 b. 1

c. 100 d. 12,000

21.  Which of the followings is NOT a rational number?

a. 27 b. 
4
5

c. √4 d. 3

22.Which of the followings arrange fractions in descending order?

a. 5.103     5.1     5.03 b. 4.24     4.4     4.56

c. 3.45      4.4     4.67 d. 2.06     2.5     2.39

23.Find the perimeter of a square which its length is ‘x’ meters. 

a. 4x b. x+4

c.
x
4

d.
4
x

24.The amount of money that Pim has is three times as much as that of Watson. If Pim 
has 495 Baht, find the amount of money that Watson has. 

a. 165 Baht b. 492 Baht

c. 498 Baht d. 1,485 Baht

25.Given that you had a number of chairs. You wanted to arrange those chairs in 23 
rows with 36 chairs in each row. But you found out that you did not have enough 
chair for the last row. You had only 30 chairs left. Find the number of chairs you 
had.

a. 858 b. 835

c. 822 d. 805

Part 2: Write your answers in the answer sheet.

1. Write down the equation of the following statements. 

Example: Two and N is eight.    _____2 + N = 8_________________

a) The sum of six and nine is L. 

b) Thirty-five minus P is twenty-four.

4
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c) Q subtracted by seven is fourteen.

d) B times five equals fifty.

e) Eight multiplied by two equals R. 

2. Write down five odd numbers.

3. Write down five even numbers. 

4. Write true () or false () for each of the following item. 

a) 1.34 has three decimal places.

b) 0.15 is equal to 
15
10

.

c) 27× 1
100

=
27

100

5. Find area of the following figures.

a) b)

c) d)

e)

5
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M.1 Mathematics (#1) 
Summer Course: Aj. Chatrawee

Name: _______________________________________ Class: ________ No: ______

Symbols and Operations

Symbols or signs for basic mathematics:
Write the meaning of each symbol.

Symbol Meaning

  or 
≈


-



ba 

>


<



//




i.e.

e.g.

ABC

ABCD

90

1
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A BC
a

AB
AB
%

etc.

Grouping Symbols and Order of Operations: 
(       ) called parentheses
[       ] called bracket 
{       } called braces 

Where grouping symbols occur inside other grouping symbols, deal with the innermost
grouping symbols first. 

For example:
{ [ (       ) ] } 

1) Do operations within grouping symbols (       ), [       ], {       }.
2) Do multiplications and divisions as they appear from left to right.
3) Do additions and subtractions as they appear from left to right.

Let’s try these!
Find the answer for each item. 
a) 2032÷4 b) 277−16−4 c) 200÷[319]×3

d) 70−10÷56 e) 128×12÷3 f) 1616×24134

2
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g) 18÷2−4 h) 7×6×614×56 i) 310×7×14

j) 8÷21613 k) 10÷5×16÷220−17 l) 9×2012−11

m) 16÷215 n) 1218×44 o) 17×20−1217×8

Exercise
1. Find the answer for each of the following item.

1.1) 93−12÷3   ______________________________

1.2) 115−5429   ______________________________

1.3) 40÷5×4   ______________________________

1.4) 93÷1479    ______________________________

1.5) 28−5−62−59   ______________________________

3
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1.6) 191356   ______________________________

1.7) 14691÷33÷11   ______________________________

1.8) 64−[25−14÷14 ]   ______________________________

1.9) 200÷[319]÷5   ______________________________

1.10) 16÷[54−2818]   ______________________________

1.11) [108÷9]×10   ______________________________

2. Insert grouping symbols to make each of the following number sentences true. 

2.1) 5×38=23   ______________________________

2.2) 6−3×2=0   ______________________________

2.3) 29−15−6=8   ______________________________

2.4) 12×31=48   ______________________________

3. Find the answer for each of the following item. 

3.1) 68×3−25÷5×24   ______________________________

3.2) 80−[32÷10−5]×2   ______________________________

3.3) 96[15÷335÷7]×10   ______________________________

3.4) 44−11×9−7100÷5   ______________________________

3.5) 25,200÷48   ______________________________

3.6) 2,368÷74   ______________________________

3.7) 3,700÷100   ______________________________

4. True or false

4.1) 18−6−3=18−6−3  ______________________________

4.2) 100÷10÷5=100÷10÷5   ______________________________

4.3) 18÷6÷3=18÷6÷3   ______________________________

5. Compare the following numbers by using < or >.

5.1) 357,286 _________ 257,286

5.2) 42,761 _________ 32,761

5.3) 5,357,286 _________ 5,257,286

5.4) 54,020,009 _________ 54,020,010

5.5) 92,609,300 _________ 92,610,300

4
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Summer Course: Aj. Chatrawee

Name: _______________________________________ Class: ________ No: ______

Number Line and Rounding Numbers

The Number Line:

The number  line  is  a  line  graphically  expresses  the  real  numbers as  a  series  of  points
representing by using integers. 

Integers are numbers of the set of  positive whole numbers  (1,  2,  3,…),  negative whole
numbers (-1, -2, -3,…), and zero (0). 

Opposites are the numbers that are the same distance from the origin, but on opposite sides
of the number line. 

Opposite examples are -2 is the opposite of 2.
Opposite examples are -9 is the opposite of 9.

Fractions and the Number Line:

1
2

can be represented by a point halfway between 0 and 1.

3 1
2

can be represented by a point halfway between 3 and 4.

1
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Adding Positive and Negative Numbers:

Let’s try these!
Find the answer for each item (use the number line below if necessary).  

a) 5 – 9 = b) (-9) + 1 = c) 9 + (-5) = 

d) 4 + (-7) = e) 27 – (-3) = f) (-7) – (-9) = 

g) 12 – (-8) = h) -18 – 22 = i) (-13) + 13 =

j) -10 + (-6) = k) 3 – 16 = l) (-12) – (-12) =

m) -10 – (-3) = n) (-14) + (-7) = o) 6 + (-10) = 

p) 0 + (-91) = q) 79 + (-42) = r) (-15) + 99 =

s) 26 - (-81) = t) 4 + (-93) = u) (-68) + 58 = 

v) 77 - (-62) = w) 28 – 22 = x) (-8) + (-54) = 

y) (-27) + (-65) = z) 39 – 24 = aa) (-23) – 41 =

ab) (-8) – 30 = ac) (-5) + (-30) = ad) (-14) -38 =

ae) (-98) - (-64) = af) (-13) + (-78) = ag) (-44) + 59 = 

2
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Rounding Numbers: 

A rounded number has  about the same value as the number you start with, but it is
less exact. 

For example, 341 rounded to the nearest hundred is 300. That is because 341 is closer
in value to 300 than to 400. When rounding off to the nearest dollar, $1.89 becomes
$2.00, because $1.89 is closer to $2.00 than to $1.00.

When rounding a number, you first need to ask: what are you rounding it to? Numbers
can be rounded to the nearest ten, the nearest hundred, the nearest thousand, and so
on.

Consider the number 4,827.
● 4,827 rounded to the nearest ten is 4,830
● 4,827 rounded to the nearest hundred is 4,800
● 4,827 rounded to the nearest thousand is 5,000

Let’s try these!

34 rounded to the nearest ten is ___________

6,809 rounded to the nearest hundred is ___________

1,951 rounded to the nearest thousand is ___________

1,480,622 rounded to the nearest hundred thousand is ___________

Rounding and Fractions: 

Rounding fractions works exactly the same way as rounding whole numbers. The only
difference is that instead of rounding to tens,  hundreds,  thousands,  and so on,  you
round to tenths, hundredths, thousandths, and so on.

● 7.8199 rounded to the nearest tenth is 7.8
● 1.0621 rounded to the nearest hundredth is 1.06
● 3.8792 rounded to the nearest thousandth is 3.879

Let’s try these!

6.472 rounded to the nearest tenth is ___________

3.253 rounded to the nearest hundredth is ___________

3
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8.24115 rounded to the nearest thousandth is ___________

5.10236478894 rounded to the nearest hundred thousandth is ___________

1.2357 rounded to the nearest hundredth is ___________

0.3024 rounded to the nearest thousandth is ___________

4.12063 rounded to the nearest tenth is ___________

Round the following numbers to the nearest tens, hundreds, and thousands. 

Number Round to the
tens place

Round to the
hundreds place

Round to the
thousands place

1,624
2,457
3,546
8,412
15,125
20,254
48,203
126,739
632,486
1,254,201

Round  the  following  decimal  numbers  to  the  nearest  tenths,  hundreds,  and
thousands. 

Number Round to the
tenths place

Round to the
hundredths place

Round to the
thousandths place

1.6247
2.8457
4.1553
3.5262
9.4863
5.1003

7.12542
0.320243
5.014377

9.4120346

4
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Name: _______________________________________ Class: ________ No: ______

Equations
Equations: 

An equation is a mathematical sentence with an equal symbol “ = ” in it, and in which the
amounts on both sides are equal

 25 + n = 16  n is a variable
 k ÷5=12  k is a variable

The answers of equations are the numbers which are replaced the variable and make the
equations true.

 34x=120
“x” can be any number but this equation will be true when “x” is 86.

 y−35=100
“y” can be any number but this equation will be true when “y” is 135.

Solving Equations:

3p=5
One way we can find out the number that should be replace variable “p”  is to take the
number three away from each side of the equation. Since it is an equation and the rules of
the equation are to make sure both sides of the equation are balanced with the same amount.

From the above equation: 3p=5  
3p−3=5−3

  So p =2

Let’s try these!
Solve each of the following equations.  

1) 28=y17 2) 32−w=5 3) 9 =16−x

1
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4) 12n=33 5) 11x =165 6) 15×p=225

7) 
x
5
=25 8) 324 t 9) x−2210=44

10) z−1210z=2 11) 3x8=x10
12) 

x
2
=−6

13) −2x=−10 14) 7x=− 14 15) 28x=35

2
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16) 5x −3x −12x=29 −2−7
17) − x

5
=3

Further Equations: 

We are now ready to move on to slightly more sophisticated examples. 

Example:       Find the solution to the equation 

5(x − 3) − 7(6 − x) = 24 − 3(8 − x) − 3 

Solution 

Removing the brackets from both sides first and then simplifying: 

5(x − 3) − 7(6 − x) = 24 − 3(8 − x) − 3 

5x − 15 − 42 + 7x = 24 − 24 + 3x − 3 

5x + 7x − 15 − 42 = 3x − 3 

12x − 57 = 3x − 3

Adding 57 to both sides: 

12x = 3x − 3 + 57 = 3x + 54 

Subtracting 3x from both sides: 

12x − 3x = 54 or 

9x = 54 

              x = 6 

3
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Let’s try these!
Solve each of the following equations.  

1) 2x3=16−2x −3 2) 8x −117 x − 3=44x −94

3) 15x −14x3=27x  4) 382x=7x48

5) 3−4x16=66−3x  6) −37x –6−7– x=36

7) 26–x–3x=22 8) 4 2x –221−x =9x

9) −18−6x=613x 10) 3x–5=−865x

4
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Writing Equations:

What number can be added to 24 to get 43? 
We can write the equation for this statement as 24x=43

Let’s try these!
Write equations for each statement.  

1. What number can be subtracted from 32 to get 15? ________________ # _____

2. What number can you divide 48 by that number to get 16? ___________ # _____

3. What number can be multiplied by 8 to get 88?____________________ # _____

4. Thirty-two plus N equals 32.__________________________________ # _____

5. Three and Y is eight. _______________________________________ # _____

6. Twelve added to N makes 33. _________________________________ # _____

7. X minus Y equals R._________________________________________ # _____

8. Five from ten leaves N. _____________________________________ # _____

9. A subtracted by 5 is 10._____________________________________ # _____

10. X times 4 equals 60.________________________________________ # _____

11. F multiplied by n equals 5.____________________________________ # _____

12. The product of X times 2 equals 20. ____________________________ # _____

13. Four minus 6 times X plus twenty equals eighteen.__________________ # _____

14. Eight multiplied by two equals R._______________________________ # _____

15. X divided by two equals 10.___________________________________ # _____

16. A number increased by nine is fifteen. __________________________ # _____

17. Twice a number is eighteen. __________________________________ # _____

18. Four less than a number is twenty. _____________________________ # _____

19. A number divided by six is eight. ______________________________ # _____

20.Twice a number, decreased by twenty-nine, is seven. ________________ # _____

21. Thirty-two is twice a number increased by eight. __________________ # _____

22.Twelve is sixteen less than four times a number.___________________ # _____

23.Five less than three times a number is forty-six.___________________ # _____

24.Twice a number is twenty-eight. _______________________________ # _____

25.The sum of 7 and 8 is X._____________________________________ # _____

5
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Solving Math Word Problems

List of the keywords for mathematical operations

Addition Subtraction Multiplication Division

Exercise: Given “x” is what we want to find, write the equation for each item, 
then find the answer. 

1. Shaun paid $2,300 for a computer, a printer and a scanner. The computer
costs $500 more than the printer. The printer costs $300 more than the
scanner. How much did Shaun pay for the computer? 

1
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2. 66 dogs are placed inside Cages A, B and C. There are 16 more dogs in
Cage A than in Cage B. Cage B holds 7 more dogs than Cage C. How
many dogs are there in Cage A?

3. If you subtract Q from P, the result is 25. If you subtract R from P,
the result is 48. The sum of P, Q and R is 377. Find the values of P, Q
and R. 

4. Ann, Belie and Cathie shared some beads. Ann had 4 times as many
beads as Belie. Belie had 3 times as many beads as Cathie. Cathie had
308 fewer beads than Ann. How many more beads did Ann have than
Belie? 

5. In a pet shop, there are 6 times as many hamsters as cats. Twice the
number of dogs is 170 less than the total number of hamsters. There
are 190 more hamsters than cats. How many dogs are there in the pet
shop? 

2
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6. Sally has 3 times as much money as Kevin. Kevin has $275 less than
Joel. Joel has $105 more than Sally. Find the amount of money that
each child has. 

7. When I open my storybook, the product of the page numbers on the
two pages facing me is 1,806. What are the page numbers on the two
open pages? 

8. When I open a book, two pages face me. The product of the page
numbers on these two pages is 702. What are the page numbers on
the two open pages?

9. $312 is shared among Abel, Ben and Clifford. Clifford gets $20 more
than twice of the amount that Ben receives. Abel gets twice as much
as Clifford. How much does each of them receive? 

3
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10. Karen bought a suit,  a skirt and a blouse for $595. The suit
costs 6 times as much as the skirt. The skirt costs $10 more than
twice the cost of the blouse. How much did Karen pay for the suit? 

11. Jack bakes 486 cupcakes, muffins and Swill rolls. He baked 15 fewer
muffins than 5 times of the amount of Swill rolls. There were thrice
as many cupcakes as muffins. 
a) How many more muffins than Swill rolls did Jack bake? 
b) How many cupcakes did Jack bake? 

12. In a Maths test, 10 points were given for each correct answer and 5
points  were  deducted  for  each  incorrect  answer.  There  were  15
questions altogether. Joseph attempted all questions and scored a
total of 90 points. How any questions did he answer correctly? 

4
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13. In a Maths test, students had to solve 20 problems. 5 marks were
given for each correct answer and 2 marks were deducted for each
incorrect answer. Ada scored 51 marks. How many correct answers
did she have?

14. Farmer Barry has chickens, goats and cows on his farm. There are
twice as many chickens as cows. He realizes that there are 18 heads
and 52 legs among the animals.  How many goats are there on his
farm? 

15. Shawn waited at the bus stop for 15 minutes and saw 39 vehicles go
past. He counted a total of 124 wheels and noticed that only cars
and motorbikes went past. How many cars went past him? 

5
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16. Ryan has 44 more 20c coins than 50c coins in his coin box. The
total value of the 50c coins is $2.00 more than the total value of
the 20c coins. 
a) How many 50c coins are there in his coin box? 
b) How much does Ryan have? 

17. The owner of a bicycle shop had a clearance sale on his bicycles and
tricycles. Each cycle had 2 pedals. He counted a total of 50 pedals
on the cycles. He also counted a total of 64 wheels on the cycles. 
a) How many tricycles were on sale? 
b) How many bicycle were on sale?

6
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Factors and Multiples

Classification of Numbers:
Before starting learning about factors and multiples, there are important facts and words
you should know, which are: 

Numbers Definitions Examples Smallest Largest
Natural Number
(Counting
Numbers)

These are the ones you can 
count with fingers (use your
fingers and toes if you have 
to) 

Whole Numbers These include the natural 
numbers, but also include 
zero. Zero is fixed point of 
reference on the number 
line and is also called the 
origin.

Integers These include the whole 
numbers, plus their 
respective negative values.

Rational
Numbers

These include all natural 
numbers, whole numbers, 
integers, fractions, decimal 
numbers that stop, decimals
that never end, but use a 
consistent, repeating 
number of digits. 

Irrational
Numbers

Any number on the number 
line that is not a rational 
number is by default an 
irrational one. 

2,  −37 , 

Real Numbers The rational and the 
irrational numbers combine 
to create the set of all real 
numbers.

1
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Let’s try these!
Put numbers below into the diagram where they belong.   

     2,   -9.86,   0,   3,   
7
5

,   -8,   1,   5, ,   -1.242424,    ,   55.7 ,   9,   
0
2

,   16

Prime Factors:
Factors:  Numbers  being  multiplied  together  are  called  Factors,  and  the  results  of  a
multiplication is called the Product. Factors are also called Divisors, since they always divide
the product exactly (no remainder). 

(Factor) x (Factor) = Product
For example: 7 x 5 = 35

Let’s try these!
Find the factors of each number.   

Factors of 8 are __________________________________________________

Factors of 127 are __________________________________________________

Factors of 25 are __________________________________________________

Factors of 96 are __________________________________________________

Factors of 423 are __________________________________________________

Primes and Composites:
A Prime Number (or just “Prime”) is a natural number that has only two distinct factors: the
number 1 and itself.
*** The number 1 is NOT prime, since it only has a single factor: 1. To meet the definition of
“Prime”, there needs to be only two different factors. 

2

Rational 
Numbers

Irrational 
Numbers

Integers

Whole 
Numbers

Natural 
Numbers

Real 
Numbers
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A Composite Number (or just “Composite”) is a natural number greater than 1 with three or
more factors.

The Prime Factorization of a composite number is the product of two or more primes (and
only primes) to get our composite number. The primes used for this factorization are called
the Prime Factors.

The factors of 18 are 1, 2, 3, 6, 9, 18.  2 and 3 are the prime factors of 18

Let’s try these!
Find the prime factors of each item.   

Prime Factors of 8 are _____________________________________________

Prime Factors of 12 are _____________________________________________

Prime Factors of 36 are _____________________________________________

Prime Factors of 18 are _____________________________________________

Prime Factors of 55 are _____________________________________________

Highest Common Factors (H.C.F):
There may be one or more common factors for two or more numbers. The highest common
factors (H.C.F.) or greatest common division (G.C.D.) is the greatest number which divides
two or more numbers.
For example, The factors of 16 are 1, 2, 4, 8, and 16.

The factors of 36 are 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, and 36.
 ∴ The common factors of 16 and 36 are 1, 2, and 4.

 ∴ The highest common factors of 16 and 36 is 4.

Let’s try these!
Find the highest common factor (H.C.F.) of:

16 and 22 ________________________________________________________   

45 and 60 ________________________________________________________

80 and 100________________________________________________________

102 and 153 _____________________________________________________

Lowest Common Multiples (L.C.M.):
A multiple of a number is the answer you get when you multiply that number by any natural
number. There are many common multiples of two or more numbers.
For example, The multiples of 2 are 2, 4, 6, 8, 10 …

The multiples of 5 are 5, 10, 15, 20 …
 ∴ The common multiples of 2 and 5 are 10, 20 …

 ∴ The lowest common multiples is 10.
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Let’s try these!
Find the lowest common multiples (L.C.M.) of:

15 and 9 ________________________________________________________   

8 and 12 ________________________________________________________

6 and 4 ________________________________________________________

25 and 40 ________________________________________________________

Exercise

1.         List all possible factors of each of the following.

1.1) 15 _____________________________________________________

1.2) 28 _____________________________________________________

1.3) 42 _____________________________________________________

1.4) 78 _____________________________________________________

1.5) 63 _____________________________________________________

1.6) 52 _____________________________________________________

1.7) 120 _____________________________________________________

2. Write the first ten multiples of each of the following.

2.1) 3 _____________________________________________________

2.2) 5 _____________________________________________________

2.3) 6 _____________________________________________________

2.4) 9 _____________________________________________________

2.5) 15 _____________________________________________________

2.6) 19 _____________________________________________________

3. Find the highest common factor (H.C.F.) of the followings.

3.1) 60 and 75 _______________________________________________

3.2) 28 and 42 _______________________________________________

3.3) 102 and 132 _______________________________________________

3.4) 700 and 750 _______________________________________________

3.5) 240 and 144 _______________________________________________

3.6) 67 and 27 _______________________________________________

3.7) 180, 540 and 1200  ___________________________________________

4
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4. Find the lowest common multiple (L.C.M.) of the followings. 

4.1) 9 and 30 _______________________________________________

4.2) 12 and 18 _______________________________________________

4.3) 8 and 10 _______________________________________________

4.4) 24 and 30 _______________________________________________

4.5) 8, 14 and 20 _______________________________________________

5. Find the multiples of 5 between 60 and 90.

_____________________________________________________________________

6. List all common factors of 160 and 200.

_____________________________________________________________________

7. What are the multiples of 2 between 1 and 20?

_____________________________________________________________________

8. Which of the multiples of 5 which less than 100, are also multiples of 6?

_____________________________________________________________________

9. Find the odd multiples of 6 between 20 and 50.

_____________________________________________________________________

10. Find the even factors of 168.

_____________________________________________________________________

5

Easy....isn't it? 
(^-^)
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HCF & LCM

Exercise 1: Find the HCF and the LCM of each of the followings. 

1. 16 and 30

HCF = ____________________         LCM = ______________________

2. 48 and 220

HCF = ____________________         LCM = ______________________

3. 45 and 120

HCF = ____________________         LCM = ______________________

4. 106 and 469

HCF = ____________________         LCM = ______________________

5. 70, 210 and 315

HCF = ____________________         LCM = ______________________

6. 60, 90 and 150

HCF = ____________________         LCM = ______________________

7. 72, 126 and 270

HCF = ____________________         

8. 240, 318 and 426

HCF = ____________________         

9. 72, 240 and 196

HCF = ____________________        

10. 1701, 2106 and 2754

HCF = ____________________         

1
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Exercise 2: Solve the following word problems. 

1. Find the greatest possible length of a rope which can be used to measure exactly the
lengths 5 m 13 cm, 7 m 83 cm, 10 m 80 cm. 

2. 294 blue balls, 252 pink balls and 210 yellow balls are distributed equally among some
students with none left over. What is the biggest possible number of students?

3. Candice, Gerald and Johnny were jumping up a flight of stairs. Candice did 2 steps at a
time, Gerald 3 steps at time while Johnny 4 steps at a time. If they started on the
bottom step at the same, on which step will all 3 land together the first time?

4. Find the least number of square tiles required to pave the ceiling of a room 15 m 17 cm
long and 9 m 2 cm broad. 

2
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5. A group of girls bought 72 rainbow hairbands, 144 brown and black hairbands, and 216
bright-coloured hairbands. What is the largest possible number of girls in the group?

6. There are 2 persons A & B running in a circle, A completes one revolution in 4 min and
B completes one revolution in 7 min. They start running together, after how much time
A & B will meet at starting point.

7. Three pieces of timber 42 m, 49 m and 63 m long have to be divided into planks of the
same length. What is the greatest possible length of each plank ? 

8. Leonard wants to cut identical square as big as he can from a piece of paper 168 mm
by 196 mm. What is the length of each square?

3
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9. Jesslyn goes to the market every 64 days. Christine goes to the same market every 72
days. They met each other one day. How many days later will they meet each other
again?

10. Two lighthouses flash their lights every 20s and 30s respectively.  Given that they
flashed together at 7pm, when will they next flash together?

11. Heidi helps out at her mum’s stall every 9 days while her sister every 3 days. When will
they be together if they last helped out on June 16, 2008?

12. A group of students can be further separated into groups of 5, 13 and 17. What is the
smallest possible total number of students?

4
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13. Three different containers contain different quantities of milk whose measurements
are 403 kg, 465 kg and 527 kg. What biggest measure must be there to measure  
all different quantities in exact number of times ? 

14. Sane has 72 inches of copper wire and 42 inches of steel wire. What is the largest
piece of wire he can cut so that each piece is the same length? 

15. Three clocks ring once at the same time. After that, the first clock rings after every
90 minutes, the second after every 30 minutes, and third after every 60 minutes.
After how many minutes will they again ring together?

5
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Areas
Reference table for areas 

Figure Formula

square

rectangle 

triangle

equilateral triangle 

parallelogram

trapezium (UK)/ trapezoid (US)

rhombus 

circle

1
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Figure Formula

regular polygon

Exercise: Find areas of the following figures below. 

2
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Constant-Difference Problems
Solve word problmes below. 
Example 1: 6 years ago, Peggy was twice as old as Brandon. Their total present age is 48
years. How old is Peggy now? 

Example 2: There are some boys and girls in a stadium. If every girl leaves the stadium with
a boy, there will be 80 boys left. If every 2 girls leave the stadium with 3 boys, there will be
40 birls left. How many children are there in the stadium?  

1. Valerie is 16 years old. Her father will be three times as old as her in 3 years' time.
What was their total age 6 years ago?

1
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2. Mrs. Chan is 36 years old and her daughter is 8 years old. In how many years' time will
Mrs. Chan be 3 times as old as her daughter? 

3. Sharon and Jeremy colected 288 seashells for their art project. After each of them
gave 30 seashells to Mabel, Sharon had 5 times as many seaschells left as Jeremy.
How many more seashells did Sharon have than Jeremy at first? 

4. Janice had 18 stickers. Elise had 4 times as many stickers as Janice. After each of
them bought the same number of stickers,  Elise  had 3 times as many stickers as
Janice. How many stickers did each of them buy?

2
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5. Wendy is pacing some nuggets and chicken wings into lunch boxes for a picnic with her
pupils.  If she packs one nugget and one chicken wing in one box, there will  be 60
chicken wings left. If she packs one nugget and two chicken wings in on box, there will
be 30 nuggets left. 
a) How many nuggets does Wendy have?
b) How many chicken wings does Wendy have? 

3
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What is Science? 
 
• Science is... 
 

• Science involves... 
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Nature of Science Survey 
 
Answer “T” (True) or “F” (False) 
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What is a Scientific Explanation? 
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• In common usage, an explanation is a statement made to clarify something and 
 
   make it understandable. 
 
• In science, “explanation” means something more concrete. 
 
• Scientific explanations consist of three 
 
   specific parts: 
 

1. claims, 
 
2. evidence, 
 
3. and reasoning. 

 
What is a Scientific Explanation? 
 
• Define claim & evidence. 
 
• A claim is an assertion or conclusion that answers the original question. 
 
• Evidence is scientific data that supports the student’s/scientist’s claim. It must be appropriate and 
sufficient. It can come from an investigation or other source, such as observations, reading material, 
or archived data. 
 
• Define reasoning. 
 
• Reasoning is the justification that links the claim and evidence. It shows why the data counts as 
evidence to support the claim, using appropriate scientific principles. 
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Scientific Hypothesis, Law, Theory, and Fact 
 • What is a Fact? 

 
 • What is a Hypothesis? 

 
 • What is a Law? 
 

 • What is a Scientific Theory? 
FACTS 
 
• Fact: Facts are the objects and events that exist around us, which we might observe and 
 
experience. 
 
• Facts or shared empirical observations are the foundation upon which all scientific knowledge is 
constructed, but what scientists do with those facts is key to a complete understanding and 
appreciation of the scientific enterprise (Fitzhugh 2009). 
 
Scientific Fact 
 
• Fact: In science, an observation that has been repeatedly confirmed (NRC, 1998). 
 
How Can FACTS be Used in Science? 
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• In brief, facts or shared data and observations are the raw materials of science that may be used in 
a variety of ways. 
 
• Facts may be formed into a law or “a descriptive generalization about how some aspect of the 
natural world behaves under stated circumstances” (National Academy of Sciences (NAS), 1998). 
Another distinct kind of scientific knowledge is a theory which is “a well substantiated explanation of 
some aspect of the natural world that can incorporate facts, laws, inferences, and tested 
hypotheses” 
 we have the facts that mammals have hair 
 
 
 
HYPOTHESIS 
 
• How would you incorporate the aforementioned fact(s) into a hypothesis? 
 
• An evolutionary biologist might then present the following hypothesis: 
 
• As the result of random mutation, hair originated in the earliest mammals, which were diminutive 
and likely nocturnal creatures, living among the dinosaurs, and there was a selective advantage to 
the presence of hairbecause it ensured a constant body temperature. 
 
Scientific Hypothesis 
 
• Hypothesis: A testable statement about the natural world that can be used to build more 
 
complex inferences and explanations (NRC,1998). 
 
• A hypothesis in the classroom or museum setting usually involves a prediction followed 
 
by an explanation. 
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• Hypotheses suggest to us what might have happened in the past to account 
for what we 
 
observe in the present. 
 
Scientific Law vs. Theory 
 
• In the language of science, laws and theories are related but distinct kinds of 
scientific knowledge. 
 
• Laws and theories are both products and tools of science, but each has a distinct heritage and role. 
 
One does NOT become the other when more evidence is amassed (Horner & Rubba, 1978, 
 
1979; McComas, 1997). 
 
• Theories and laws are equally mature, important, useful and unique kinds of scientific knowledge. 
Understanding the fundamental distinctions and relationships between laws and theories is essential 
in fully appreciating and evaluating the work of scientists while gaining fluency in the language of 
science. 
 
Law: A descriptive generalization about how some aspect of the natural world behaves under stated 
circumstances (NRC, 1998). Laws include predictions made about natural phenomena. 
 
Theory: A well-substantiated explanation/mechanism of some aspect of the natural world that can 
incorporate facts, laws, inferences, and tested hypotheses (NRC, 1998). 
 
Theories explain how the law works (McComas,2003). 
 
• Scientific theories are explanations that are based on lines of evidence, enable valid predictions, 
and have been scientifically tested in many ways. 
 
Sonleitner, (1989) makes the point that theory and law, are qualitatively different in 
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what they are and what they do. 
 
• He states that laws are generalizations about phenomena while theories are explanations of 
phenomena. 
 

• Theory and law are not distinguished by their degree of verification. 
 
What do we know about NOS? 
 
• Science cannot be singularly (and definitively) defined because it is interpreted in different 
 
ways by different people. 
 
• Methods such as the NOS card sort and surveys encourage students to think specifically 
 
about their views on science. 
 
• Scientists, science educators & philosophers of science have proposed some consensus views 
 
on NOS. 
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WHat is your results? 
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activity 4 
Research : What feild of science have you interested in? 
 
Use this information: 
 

THE REVISED FIELD OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CLASSIFICATION 
 
1. Natural sciences 
 
1.1 Mathematics 
 
• Pure mathematics, Applied mathematics; Statistics and probability1(This includes research on 
statistical methodologies, but excludes research on applied statistics which should be classified 
under the relevant field of application (e.g. Economics, Sociology, etc.) 
 
1.2 Computer and information sciences 
 
• Computer sciences, information science and bioinformatics (hardware development to be 2.2, 
 
social aspect to be 5.8); 
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1.3 Physical sciences 
 
• Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, 
 
interaction with radiation; magnetic resonances; Moessbauer effect); Condensed matter physics 
 
(including formerly solid state physics, superconductivity); Particles and fields physics; Nuclear 
 
physics; Fluids and plasma physics (including surface physics); Optics (including laser optics and 
 
quantum optics), Acoustics; Astronomy (including astrophysics, space science); 
 
1.4 Chemical sciences 
 
• Organic chemistry; Inorganic and nuclear chemistry; Physical chemistry, Polymer science, 
 
Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells,corrosion metals, electrolysis); Colloid 
 
chemistry; Analytical chemistry; 
 
1.5 Earth and related Environmental sciences 
 
• Geosciences, multidisciplinary; Mineralogy; Palaeontology; Geochemistry and geophysics; 
 
Physical geography; Geology; Volcanology; Environmental sciences (social aspects to be 5.7); 
 
• Meteorology and atmospheric sciences; climatic research; 
 
• Oceanography, Hydrology, Water resources; 
1.6 Biological sciences (Medical to be 3, and Agricultural to be 4) 
 
• Cell biology, Microbiology; Virology; Biochemistry and molecular biology; Biochemical 
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research methods; Mycology; Biophysics; 
 
• Genetics and heredity (medical genetics to be 3); reproductive biology (medical aspects to be 3); 
 
developmental biology; 
 
• Plant sciences, botany; 
 
• Zoology, Ornithology, Entomology, Behavioural sciences biology; 
 
• Marine biology, freshwater biology, limnology; Ecology; Biodiversity conservation; 
 
• Biology (theoretical, mathematical, thermal, cryobiology, biological rhythm), Evolutionary 
 
biology; other biological topics; 
 
1.7 Other natural sciences 
 
2. Engineering and technology 
 
2.1 Civil engineering 
 
• Civil engineering; Architecture engineering; Construction engineering, Municipal and structural 
 
engineering; Transport engineering; 
 
2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering 
 
• Electrical and electronic engineering; Robotics and automatic control; Automation and control 
 
systems; Communication engineering and systems; telecommunications; Computer hardware and 
 
architecture; 
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2.3 Mechanical engineering 
 
• Mechanical engineering; Applied mechanics; Thermodynamics; 
 
• Aerospace engineering; 
 
• Nuclear related engineering; (nuclear physics to be 1.3); 
 
• Audio engineering, reliability analysis; 
 
2.4 Chemical engineering 
 
• Chemical engineering (plants, products); Chemical process engineering; 
 
2.5 Materials engineering 
 
• Materials engineering; Ceramics; Coating and films; Composites (including laminates, reinforced 
 
plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics; filled composites); Paper and 
 
wood; textiles; including synthetic dyes, colours, fibres; (nanoscale materials to be 2.10; 
 
biomaterials to be 2.9); 
 
2.6 Medical engineering 
 
• Medical engineering; Medical laboratory technology (including laboratory samples analysis; 
 
diagnostic technologies); (Biomaterials to be 2.9 [physical characteristics of living material as 
 
related to medical implants, devices, sensors]); 
2.7 Environmental engineering 
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• Environmental and geological engineering, geotechnics; Petroleum engineering, (fuel, oils), 
 
Energy and fuels; Remote sensing; Mining and mineral processing; Marine engineering, sea 
 
vessels; Ocean engineering; 
 
2.8 Environmental biotechnology 
 
• Environmental biotechnology; Bioremediation, diagnostic biotechnologies (DNA chips and 
 
biosensing devices) in environmental management; environmental biotechnology related ethics; 
 
2.9 Industrial biotechnology 
 
• Industrial biotechnology; Bioprocessing technologies (industrial processes relying on biological 
 
agents to drive the process) biocatalysis, fermentation; bioproducts (products that are 
 
manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bio- 
derived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials; 
 
2.10 Nano-technology 
 
• Nano-materials [production and properties]; 
 
• Nano-processes [applications on nano-scale]; (biomaterials to be 2.9); 
 
2.11 Other engineering and technologies 
 
• Food and beverages; 
 
• Other engineering and technologies; 
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3. Medical and Health sciences 
 
3.1 Basic medicine 
 
• Anatomy and morphology (plant science to be 1.6); Human genetics; Immunology; 
 
Neurosciences (including psychophysiology); Pharmacology and pharmacy; Medicinal 
 
chemistry; Toxicology; Physiology (including cytology); Pathology; 
 
3.2 Clinical medicine 
 
• Andrology; Obstetrics and gynaecology; Paediatrics; Cardiac and Cardiovascular systems; 
 
Peripheral vascular disease; Hematology; Respiratory systems; Critical care medicine and 
 
Emergency medicine; Anaesthesiology; Orthopaedics; Surgery; Radiology, nuclear medicine and 
 
medical imaging; Transplantation; Dentistry, oral surgery and medicine; Dermatology and 
 
venereal diseases; Allergy; Rheumatology; Endocrinology and metabolism (including diabetes, 
 
hormones); Gastroenterology and hepatology; Urology and nephrology; Oncology; 
 
Ophthalmology; Otorhinolaryngology; Psychiatry; Clinical neurology; Geriatrics and 
 
gerontology; General and internal medicine; other clinical medicine subjects; Integrative and 
 
complementary medicine (alternative practice systems); 
3.3 Health sciences 
 
• Health care sciences and services (including hospital administration, health care financing); 

Science : 115



 
 
 ********************************* 
  ********************************* 

 

 
Health policy and services; 
 
• Nursing; Nutrition, Dietetics; 
 
• Public and environmental health; Tropical medicine; Parasitology; Infectious diseases; 
 
epidemiology; 
 
• Occupational health; Sport and fitness sciences; 
 
• Social biomedical sciences (includes family planning, sexual health, psycho-oncology, political 
 
and social effects of biomedical research); Medical ethics; Substance abuse; 
 
3.4 Medical biotechnology 
 
• Health-related biotechnology; Technologies involving the manipulation of cells, tissues, organs 
 
or the whole organism (assisted reproduction); Technologies involving identifying the 
 
functioning of DNA, proteins and enzymes and how they influence the onset of disease and 
 
maintenance of well-being (gene-based diagnostics and therapeutic interventions 
 
(pharmacogenomics, gene-based therapeutics); Biomaterials (as related to medical implants, 
 
devices, sensors); Medical biotechnology related ethics; 
 
3.5 Other medical sciences 
 
• Forensic science 
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• Other medical sciences 
 
4. Agricultural sciences 
 
4.1 Agriculture, Forestry, and Fisheries 
 
• Agriculture; Forestry; Fishery; Soil science; Horticulture, viticulture; Agronomy, plant breeding 
 
and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4) 
 
4.2 Animal and Dairy science 
 
• Animal and dairy science; (Animal biotechnology to be 4.4) 
 
• Husbandry; Pets; 
 
4.3 Veterinary science 
 
4.4 Agricultural biotechnology 
 
• Agricultural biotechnology and food biotechnology; GM technology (crops and livestock), 
 
livestock cloning, marker assisted selection, diagnostics (DNA chips and biosensing devices for 
 
the early/accurate detection of diseases) biomass feedstock production technologies, 
 
biopharming; agricultural biotechnology related ethics; 
4.5 Other agricultural sciences 
 
5. Social sciences 
 
5.1 Psychology 
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• Psychology (including human - machine relations); 
 
• Psychology, special (including therapy for learning, speech, hearing, visual and other physical 
 
and mental disabilities); 
 
5.2 Economics and Business 
 
• Economics, Econometrics; Industrial relations; 
 
• Business and Management; 
 
5.3 Educational sciences 
 
• Education, general; including training, pedagogy, didactics; 
 
• Education, special (to gifted persons, those with learning disabilities); 
 
5.4 Sociology 
 
• Sociology; Demography; Anthropology, ethnology, 
 
• Social topics (Womenís and gender studies; Social issues; Family studies, Social work); 
 
5.5 Law 
 
• Law, criminology, penology; 
 
5.6 Political science 
 
• Political science; public administration; organisation theory; 
 
5.7 Social and economic geography 
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• Environmental sciences (social aspects); Cultural and economic geography; Urban studies 
 
(Planning and development); Transport planning and social aspects of transport (transport 
 
engineering to be 2.1); 
 
5.8 Media and communications 
 
• Journalism; Information science (social aspects); Library science; Media and socio-cultural 
 
communication; 
 
5.9 Other social sciences 
 
• Social sciences, interdisciplinary; 
 
Other social sciences; 
6. Humanities 
 
6.1 History and Archaeology 
 
• History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the 
 
respective headings); Archaeology; 
 
6.2 Languages and Literature 
 
• General language studies; Specific languages; General literature studies; Literary theory; Specific 
 
literatures; Linguistics; 
 
6.3 Philosophy, Ethics and Religion 
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• Philosophy, History and philosophy of science and technology; 
 
• Ethics (except ethics related to specific subfields); Theology; Religious studies; 
 
6.4 Arts (arts, history of arts, performing arts, music) 
 
• Arts, Art history; Architectural design; Performing arts studies (Musicology, Theater science, 
 
Dramaturgy); Folklore studies; 
 
• Studies on Film, Radio and Television; 
 
6.5 Other humanities 
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Living Things and Processes of Life 
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Cell Theory  
• All living things are 
made up of cells • 
Cells are the units of 
structure and  
function 
• All cells arise from 
preexisting cells  
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Types of Microscopes  
• Simple 
• Compound 

• Stereoscopic • Electron  
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Simple Microscopes  
Similar to a magnifying glass and has only one lens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compound Microscopes  
Lets light pass through an object and then through two or more lenses.  
Binocular (Stereoscopic) Microscopes  
Gives a three dimensional view of an object. (Examples: insects and leaves)  
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Chapter 3 
Life : Plants & Animal 
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SUBJECT: Subject Pronouns and Verb to be 

A) Fill in the blanks using “he, she, it, we, they”

cat and horse………… Mary…………… Tom …………… 

Jack and I ………….. books …………. sister …………. 

Children ……….. plane …………. sunshine ………. 

cheese ……………… cactus ………… parents ………….. 

Pamela ……………… news ................ scissors ................... 

geese ……………. flowers ………… piano ……………. 

school …………. daughter ………… milk …………… 

children ……….. sugar ……….. feet ………….. 

bicycle ………… Ann and Kate ………. tennis …………. 

son ……………. mice …………… sky ……………. 

shop ……………. buses ………….. papers ………… 

Mr. Jack …………… brother-in-law ………….. picture ……….. 

friendship …………. dolphin ………… The Riggs family ……….. 

B) Fill in the blanks using “ am, is, are, am not, is not, are not”

1. It ....................... an onion. (+) 11. London ............... a city. (+)

2. Jasmine ............... a student. (-) 12. He ……… a postman. (+)

3. We ............. friends. (+) 13. It ............... nine o’clock. (+)

4. I .............. hungry. (-) 14. Manhattan .................. an island. (-)

5. Mark .............. 20 years old. (+) 15. Mr. Richards …… a lawyer. (+)

6. A bee ............... a big insect. (-) 16. I ………..ill. I .................. happy. (+ / -)

7. Newsweek ................. a magazine. (+) 17. London ............... a big city. (+)

8. I .................. a professional football

player. (-) 

18. Dave and Adrian ………… sisters.

They ……..brothers. (- / +) 

9. I know you. You ……. in my class. (+) 19. New York .............. near to New Jersey. (+)

10.Cows ……… insects.

They …….mammals. (- / +) 

20. Susan and I ……….. teachers.

We ………..students. (- / +) 
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C) Fill in the blanks using “am, is, are, am not, is not, are not”

1. Germany, England, and Spain ……………………..cities.

2. A lemon …………….….. sweet. It………………sour.

3. Copper …………….. cheap. Diamonds………………expensive.

4. Airplanes ………….. slow. They .......………..fast.

5. Ice cream and candy ........... ……….sweet.

6. Today ……………… cloudy. It  …………………..bright.

7. My brother ………..…… married. He ………..… single.

8. I ………..… from England. I……….……from Canada.

9. Mathematics ……… hard. It ..... easy.

10. Mariah ……… a beautiful girl. She ..... ……….ugly.

D) Rewrite the sentences by using “is, isn’t. am, am not”

1. London aren’t a country.

London isn’t a country.

2. The United States aren’t a city.

……………………………………………………………………………………….

3. An elephant am not a small animal.

……………………………………………………………………………………….

4. English and Chinese isn’t similar languages.

……………………………………………………………………………………….

5. A Mercedes aren’t a bike.

……………………………………………………………………………………….

6. Is I a student?

……………………………………………………………………………………….

7. Mrs. Stuart aren’t a poor woman.

……………………………………………………………………………………….

8. Cigarettes isn’t good for people.

……………………………………………………………………………………….

9. The North Pole am not hot.

……………………………………………………………………………………….

10. Simon are from United Kingdom.

……………………………………………………………………………………….
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E) Write short sentences.

Example: (Chris, 9, student, short, not Chinese) 
 Chris is nine years old. He is a student. He is short. He isn’t Chinese. 

11. (Leonard and Mike, 25, firemen, tall, American)

____________________________________________________________________________ 

12. (Patty and Brian, 12, not electrician, short, not South African children)

____________________________________________________________________________ 

13. (Natalie and I, nurse, not tall, New Zealander)

____________________________________________________________________________ 

14. (Mark, 19, accountant, short, British)

____________________________________________________________________________ 

15. (Jack, 23, flight attendant, not blonde, Australian)

____________________________________________________________________________ 

F) Choose the best answer.

16. Maggie and Carol ______________ good friends.

a) am b) are

c) is d) isn’t

17. Sue ______________ a science teacher.

a) are not b) is

c) are d) am

18. Mark Steven ______________ a student at Kennedy High School. It . an old school.

a) am / is b) are / is

c) is / am d) is / is

19. Margarita ______________ from Spain. I______________ from Japan.

a) is / am b) are / is

c) am / is d) is / are

20. You and I ______________ of the same age.

a) am b) isn’t

c) are d) is
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G) Change the sentences into questions.

            Example: I am an engineer.  Am I an engineer? 

1. You are ill. _______________________________________ 

2. Linda is a pretty girl. _______________________________________ 

3. Belinda is a singer. _______________________________________ 

4. Nick is an actor. _______________________________________ 

5. We are good friends. _______________________________________ 

6. He is an officer. _______________________________________ 

7. It is an eraser. _______________________________________ 

8. You and Eddie are partners. _______________________________________ 

9. Rosie is angry. _______________________________________ 

10. Jack and I aren’t good swimmers. _______________________________________

H) Answer in a full sentence:

Example: Are you a scientist? Yes, I am a scientist.

1. Are you a student? Yes, _______________________________________ 

2. Is Tom in the park? No, _______________________________________ 

3. Is it a poetry book? Yes, _______________________________________ 

4. Are Mary and John friends? Yes, _______________________________________

5. Am I an executive? No, _______________________________________ 

6. Is Thomas fifteen years old? Yes, _______________________________________

7. Are your earrings expensive? No, _______________________________________

8. Is ice cream hot? No, _______________________________________ 

9. Are lemons yellow and sour? Yes, _______________________________________

10. Are Andy and Jack girls? No, _______________________________________ 
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 SUBJECT: Present Simple Tense and Present 

Continuous Tense 
I) Read the paragraph and answer the questions:

Brian is a doctor. He looks after sick people. He usually gets up at 6.00 o’clock. Today he is 
late, it is 6.30 and he is still in bed. He usually goes to work by train but today he is driving to 
work. He arrives at work at 6.30 every morning but it is 7.30 now and he is still driving. 

It’s 12.00 o’clock now. He always has his lunch at 12.00 but today he isn’t having lunch at 
12.00, he is looking after his sick patients. It is half past seven now, Brian is watching TV. He 
usually watches TV at half past seven because his favorite programme starts at half past seven. 
Brian has his dinner at 8.30 every day and he is having dinner now. 

It is 24.00 now Brian is going to bed. He always goes to bed at 24.00. 

1. What does Brian do? 6. When does he always have his lunch?

2. What time does he usually get up? 7. What is he doing at 12.00 today?

3. How does he usually go to work? 8. Why does he usually watch TV at 7.30?

4. Why is he driving to work today? 9. What time does he go to bed?

5. What time does he arrive at work every day? 10. What time is he going to bed now?

J) Fill in the blanks with Present Simple Tense or Present Continuous Tense.

1. The children ______________________ (play) outside now.

2. She usually______________________ (read) the newspaper in the morning.

3. I ______________________ (do) my homework now.

4. I ______________________ (eat) my dinner now.

5. (you / want) a pizza? ______________________

6. They ______________________ (watch) TV now.

7. I ______________________ (not / like) spaghetti.

8. The baby ______________________ (sleep) now.

9. My mother usually ______________________ (cook) dinner in the evening.

10. He______________________ (write) a letter to his pen-friend every month.

11. She ______________________ (not / like) football.

12. Mary______________________ (listen) to music now.

13. Tom usually ______________________ (drink) coffee, but he __________(drink) tea now.

14. We ______________________ (go) to the disco tonight.
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K) Fill in the chart for yourself. Then look at the example. Choose any TEN sentences from
the chart and write them down following the example. 

Always Usually Often Sometimes Never 

Tom You Tom You Tom You Tom You Tom You 

Drink fizzy drinks * 

buy fast food * 

play tennis * 

eat sweets * 

watch TV in the evenings * 

save money * 

listen to cassettes * 

play computer games * 

Example: Tom always drinks fizzy drinks. 

1. __________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________________

6. __________________________________________________________________________

7. __________________________________________________________________________

8. __________________________________________________________________________

9. __________________________________________________________________________

10. __________________________________________________________________________

English Summer Course for Grade 7 : 184



L) Complete the sentences using either Present Simple Tense or Present Continuous Tense.

1. Susan usually ________________ (go) to school by bus, but now she ________________ (go)

to school by train. 

2. Mary often ________________ (read) in bed, but today she is very tired and she

________________ (not/read). 

3. The boys usually ________________ (ride) their bikes to school. They________________

(like/ride) their bikes. They ________________ (be) very naughty boys. They always 

________________ (go) to school late. Today their teacher ________________ (be) very angry, 

because they ________________ (be) late again. 

4. Mary ________________ (like/eat) sweets. Every morning she ________________ (have)

coffee with a lot of sweets and chocolate. For lunch she and her friends often ________________ 

(eat) sweets or ice-cream. She (not /like /eat) ________________fruit or vegetables. She 

________________ (eat/never) eggs or cheese. Today she ________________ (be) sick.  

She ________________ (sleep) in her room now. 

M) Use a preposition (ON, IN, AT, BY) in each blank.

a. Jane goes to work ________________ bus.

b. My birthday is ________________ March.

c. We are going to meet ________________4:00 p.m.

d. Students must go to school ________________weekdays.

e. Do you do play tennis________________ the weekend?

f. His birthday is ________________ November 5
th

g. We have art lesson ________________  Mondays.
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N) Read the text carefully and answer the questions.

Right now I am looking at a picture of Barbara. She is not at home in the picture. She is 
at the park. She is sitting on a bench. She is eating her lunch. Some boys and girls are 
running on a patch in the park. A squirrel is sitting on the ground in front of Barbara. The 
squirrel is eating a nut. Barbara is watching the squirrel. She always watches squirrels when 
she eats her lunch in the park. Some ducks are swimming in the pond in the picture, and 
some birds are flying in the sky. A policeman is riding a horse. He rides a horse in the park 
every day. Near Barbara, a family is having a picnic. They go on a picnic every week. 

a. Where is Barbara in the picture?

b. What is she doing?

c. What is the squirrel doing in the picture?

d. What does Barbara always do when she has lunch in the park?

e. What are the ducks doing?

f. How often does the policeman ride his horse?

g. How often does the family have a picnic at the park?

O) Use the CORRECT TENSE.

1. Look! Jane _________________ (sing) again. She often __________________(sing) this song.

2. My father ___________________ (have) a lot of work to do every weekend.

3. The girls __________________ (not/talk) now. All of them ________________ (watch) a film.

4. ___________________ you ___________________ (like) watching TV?

5. He ________________usually/go) at 9, but this morning he _____________ (leave) home late.

6. I ___________________ (visit) my grandparents every Friday.

7. The boys _________________ (swim) in the pool now, but they _____________ (usually /

swim) in the sea. 

8. She ___________________ (write) a letter to her pen-friend at the moment.
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9. They ___________________ (sometimes/have) lunch at work, but today they

___________________ (have) lunch at a restaurant. 

10. She can’t talk to you. She ___________________(have) a shower.

11. “Where ___________________ Alex ___________________ (live)? “In France.”

12. Tom ___________________ (like / ride) a horse in his free times.

13. The children  ___________________ (play) the piano and ___________________ (sing) a

song at the moment. 

14. My mother ___________________ (always / cook) in the morning.

15. What ___________________ (you / usually / do) at weekends?

SUBJECT: Present Simple Tense and Present Continuous Tense 

P) Read the paragraphs and answer the questions:

Hello! My name is Douglas Hunter. I’m a pilot for British Airlines. I fly planes. I am not 
working today. I am playing golf. It is my favorite sport. 

1. What is his name?
2. What does he do?
3. What is he doing now?
4. What is his favorite sport?

He is Gordon Lester. He is a champion jockey. He rides racehorses, but he isn’t riding a 
racehorse now. He is dancing with his wife. 

1. What is his name?
2. What does he do?
3. Is he a good jockey?
4. Where is he now?
5. What is he doing?
6. Who is he with?
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They are Bob and Michael. They teach English in a school. They aren’t teaching now. 
They are in a pub. They’re talking and laughing. 

1. Who are they?
2. Do they teach?
3. What do they teach?
4. Where are they now?
5. What are they doing now?

She is Rosalind Graham. She is a ballet dancer. She dances for Royal Ballet. She isn’t 
dancing now. She is having a bath. 

1. What is her name?
2. What does she do?
3. Is she dancing now?
4. What is she doing?

Q) Make the sentences below negative by filling don’t, doesn’t, isn’t, aren’t or am not in
the blanks provided. 

1. He ______________listening to the radio right now.

2. He ______________ listen to the radio every evening.

3. We ______________ watching a television program now.

4. We ______________ watch television every day.

5. They ______________ study their lessons after class.

6. They ______________ studying their lessons right now.

7. It ______________ raining very hard right at the moment.

8. It ______________ rain very much during the summer.

9. Mr. Johnson ______________eating his lunch now.

10. Mr. Johnson ______________ always eat at that place.

11. I ______________ see any students in that room.

12. I ______________ hear anyone in the hall now.
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R) Read the following text and answer the questions.

My name is Kate O’Hara. I live on a farm with my mother and father. I like it but I work 
very hard. Every morning I wake up at five o’clock and feed the horses. Then I can go back 
to the house. Mum makes breakfast at 5:30 and I’m not late for breakfast because I don’t like 
cold eggs. After breakfast I help dad for an hour. Then I have a shower and get ready for 
school. The school bus leaves at 8:15. I leave home at 8:00. 

After school I can watch TV for an hour. Then we have our dinner. We have chicken for 
dinner but I hate it. I only eat it because mum gets angry if I don’t eat it. After dinner I do 
my homework. Then I go out and feed the horses. I go to bed early because I’m always very 
tired at the end of the day. 

1. Where does Kate live?

____________________________________________________________________________ 
2. What time does she get up every morning?

____________________________________________________________________________ 
3. Who makes breakfast every morning?

____________________________________________________________________________ 
4. Why isn’t she late for breakfast?

____________________________________________________________________________ 
5. When does she have a shower?

____________________________________________________________________________ 
6. What time does she catch the school bus?

____________________________________________________________________________ 
7. How long can she watch TV?

____________________________________________________________________________ 
8. What do they have for dinner?

____________________________________________________________________________ 
9. When does she do her homework?

____________________________________________________________________________ 
10. Why does she go to bed early?

____________________________________________________________________________ 

True or False: 

1. She doesn’t like the farm. ________________________ 

2. Kate doesn’t work very hard. ________________________ 

3. Kate has a shower before 8:15. ________________________ 

4. Kate’s mother doesn’t like chicken. ________________________ 

5. After dinner Kate feeds the horses. ________________________ 
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S) Circle the correct answer:

1. Look! Thomas is bringing / brings his little sister to class.

2. My older sister is often listening / often listens to pop music.

3. We are writing / write an exercise now.

4. Hmm! Mum is making / makes a cake.

5. Our teacher is giving / gives us a test every month.

6. Listen! Dad is reading / reads a story to Ricky.

7. Mr. Michael usually is growing / grows roses in his garden.

8. They are building / build a new house on the hill now.

9. Maria is drinking / drinks milk every morning.

10. Look! Nick is running / runs down the hill.

SUBJECT: Past form of Verb “To Be “ 

A) Fill in the blanks. Use WAS / WERE.

1. Mary and Susan …… were ……… ill yesterday.
2. The weather ................................... very hot last Saturday.
3. The students ................................... at the theater last night.
4. Betty ............................................... in Germany last summer.
5. My brother and I ................................... at the football stadium on Saturday.

B) Change the sentences below into the PAST Tense. Use the past form of the verb to be.

Example: I’m at home. I was at home. 

1. Jane and Michael are tired.

2. She’s in the park.

………………………………………………. 

………………………………………………. 

3. It’s a sunny day. ………………………………………………. 

4. You’re late. .……………………………………………… 

5. They aren’t hungry. ………………………………………………. 

6. We aren’t at work. ………………………………………………. 

7. You aren’t at school. ………………………………………………. 

8. We’re at the cinema. ………………………………………………. 

9. Paula isn’t happy. ………………………………………………. 

10. Everyone is excited. ………………………………………………. 

11. I’m not afraid. .. .…………………………………………….. 
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B) Choose between ‘WAS or WERE’ and circle your answer.

1. He was / were a policeman.

2. We was / were very happy.

3. Was / Were you happy?

4. They wasn’t / weren’t interested in.

5. I was / were at school.

6. It wasn’t / weren’t expensive.

7. Was / Were she your teacher?

C) Make questions using WAS / WERE.

1. Jim / at home / last night. Was Jim at home last night? 

2. You / at school / on Monday _______________________________________________?

3. David / here / yesterday_______________________________________________?

4. the cinema / open / on Sunday_______________________________________________?

5. Kate and Jane / late / yesterday_______________________________________________?

6. you / in the football team / last year_____________________________________________?

7. all your friends / at your party_______________________________________________?

8. it / hot / last week _______________________________________________?

D) Make negative sentences using WAS / WERE.

1. Kevin / at my party.  Kevin wasn’t at my party. 

2. Nick / in class yesterday. _________________________________ 

3. It / warm / yesterday. ________________________________ 

4. Tina and Jim / late. _________________________________ 

5. Betty / on the bus. _________________________________ 

6. We / at the match / yesterday. _________________________________ 

7. Our teachers / pleased with us. _________________________________ 

8. I / at the restaurant. _________________________________ 
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N) Fill in the blanks using WAS (NOT) / WERE (NOT).

1. I’m here today but I ……. wasn’t ............. here yesterday.

2. Jennifer is tall now but she _____________________ tall two years ago.

3. It is rainy today but I t_____________________ yesterday.

4. Mr. Smith is angry now but he _____________________ an hour ago.

5. The shops are open today but they _____________________ on Sunday.

6. My car is clean today but it _____________________ yesterday.

7. My father isn’t at home now but he _____________________ an hour ago.

8. The students are in class today but they _____________________ last week.

9. It isn’t sunny now but it _____________________ an hour ago.

10. We aren’t hungry now but we _____________________ twenty minutes ago.

SUBJECT : Simple Past Tense 

A) Fill in the blanks using a verb from the box in SIMPLE PAST.

break swim have make sit write 

spend buy drink lose wash 

1. She ______________________ a cake an hour ago.

2. She ______________________ a hat last week.

3. The boy ______________________ a letter yesterday.

4. They ______________________ in the sea for an hour.

5. They ______________________ a lot of Coke last night.

6. She ______________________ her arm last week.

7. He ______________________ all his money last week.

8. She ______________________ a bath two minutes ago.

9. He ______________________ his wallet last night.

10. She ______________________ on the old chair a minute ago.

11. She ______________________ the clothes yesterday.
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A) Complete the sentences. Use the PAST TENSE form of the verbs given.

1. A:  Tom and I_________________(go) to see The Big Thrill yesterday.
B:   We_________________ (see) it last weekend. Jackie _________________ (think) it
was horrible.
A: So did we.

2. A:   Look, Uncle Tom_________________ (get) me a violin.
B:   Last year he_________________ (buy) me a drum.
A:   Last Christmas he_________________ (bring) me a doll from Japan.
B:   Yeah, and you_________________ (break) it the day after.

3. A:   I_________________ (have) my umbrella at home again and it’s really raining hard.
B:   I have the same problem. I_________________ (lend) one to my boss last week. I

guess she_________________ (keep) it. 

4. A: Mom _________________ (have) to pick up Kevin at the train station. She
_________________ (take) the dog with her.

B:   No, she didn’t. I just_________________ (see) him. He was swimming in the lake.

B) Fill in the blanks using the SIMPLE PAST form of the verbs in brackets.

Last Saturday my father …. ….…. (take) my friends and me to the circus. We .............. (see) 

lots of things. My father .............................. (buy) us some popcorn and orange juice. We 

……………………. (eat) the popcorn and ......................................... (drink) the orange juice. 

We …………………….. (laugh) at the funny clowns. There .............................. (be) a lion-tamer. 

The lions …………………… (do) tricks; they.......................................... (jump) through hoops. 

A girl ………………………. (ride) an elephant around the ring. We all ............................. (have) 

a wonderful time. 

C) Write what Jean DID or DIDN’T do yesterday.

go shopping  ( - ) Jean didn’t go shopping yesterday.  

clean the house  ( + ) ……………………………………………………………… 

feed the cat  ( + ) .……………………………………………………………… 

telephone Mary  ( - ) ……………………………………………………………… 

watch a film on TV  ( - ) ……………………………………………………………… 

visit her grandparents  ( + ) ……………………………………………………………… 

bake them a cake  ( + ) ……………………………………………………………… 
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D) Read the following story.

Bob is a young sailor. He lives in England, but he is often away with his ship.
One summer he comes back from a long voyage and finds new neighbors near his mother’s

house. They have a pretty daughter, and Bob soon loves her and he wants to marry her when he 
comes back. Bob promises the girl to send a present from every port. 

Bob’s first port is Cape Town in South Africa, and he sends the girl a parrot from there. 
The parrot speaks three languages. When Bob’s ship reaches Australia, a letter comes from the 
girl. The letter says, “Thank you for the parrot, Bob. It tasted much better than a chicken.” 

a) Write the story again. Use THE SIMPLE PAST.

Bob was a young sailor. He lived in England, but he was often away with his ship. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

SUBJECT : Going to 

A) Complete each sentence. Use GOING TO and the verb in brackets.

1. ………………. Are you going to buy …………………………. (you / buy) a new bike?
2. Tom ......................................................................................................... (not / be) a doctor.
3. I ........................................................................................................ (buy) some new shoes.
4. ……………………………….. (Helen / catch) the train?
5. Who ......................................................................................... (carry) the shopping for me?
6. Jim and Dinah ......................................................................................... (not / get) married.
7. Sam ............................................................................................................. (take) a holiday.
8. What time ............................................................................................... (you / phone) me?
9. Where ..................................................................................................... (we / eat) tonight?
10. I ……………………………….(not /give) you a birthday present!

B) Rewrite each sentence or question using GOING TO.

1. Joe plans to buy a new computer next year.

Joe is going to buy a new computer next year.

2. We don’t plan to play tennis this weekend.

………………………………………………………………………………………………
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3. Does Nick plan to join the sports club?

………………………………………………………………………………………………

4. What are your plans for next summer?

………………………………………………………………………………………………

5. Look! That tree is about to fall over!

………………………………………………………………………………………………

6. Do you plan to work hard this year?

………………………………………………………………………………………………

7. I don’t intend to get a new car.

………………………………………………………………………………………………

8. The forecast for tomorrow is rain.

………………………………………………………………………………………………

9. Do Mike and Pat plan to make sandwiches for the party?

………………………………………………………………………………………………

10. I think it’s about to snow.

………………………………………………………………………………………………

C) Make sentences as shown in in the example.

* miss the train * make some tea * change it * crash

* shout at us * take some photos * play in the snow

* fall off * sell his house * make a cake

1. She can’t stop the car!

She is going to crash …………………………………………………..

2. They are late.

They ……………………………………………………………………

3. The headmaster looks angry!

He ………………………………………………………………………

4. Jim has got his camera.

He ………………………………………………………………………

5. Mick’s putting up a “For Sale” sign.

He ………………………………………………………………………
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6. The car has got a flat tyre.

He ………………………………………………………………………

7. Mum’s looking at a recipe.

She ……………………………………………………………………..

8. Look! The ladder is broken.

Oh no, he ……………………………………………………………….

9. They’re putting their hats and gloves on.

They …………………………………………………………………….

10. Kevin’s putting the kettle on.

He ………………………………………………………………………
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SUBJECT : Adjectives and Adverbs 

A) Classify the underlined word as either adjective or adverb.

1. Fast runners win races.

2. Mathematics is difficult.

…… adjective ……. 

……………………. 

3. She’s a good typist. ……………………. 

4. She behaved rudely to her boss. ……………………. 

5. You’ve done well in your test. ……………………. 

6. The clowns are very funny. ……………………. 

7. She’s a pretty girl. ……………………. 

8. He runs fast. ……………………. 

9. Ann is very sad. ……………………. 

10. She plays the piano beautifully. ……………………. 

11. Father is very busy in his office. .…………………… 

12. The doctor arrived immediately. ……………………. 

B) Underline the correct word form.

1. He left the room quiet / quietly.

2. Jane works hard / hardly.

3. He’s a very nice / nicely man.

4. The sun is shining bright / brightly.

5. Smoking is bad / badly for your health.

6. She behaves very good / well.

7. He always dresses smart / smartly.

8. He shouted angry / angrily at me.

9. This chair is comfortable / comfortably.

10. He smiled sad / sadly.

11. You drive very slow / slowly.
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C) Complete the sentence using the correct word from the bracket.

Example: Mice move ….. quietly …… (quiet / quietly)

1. This exercise is ..................................... (easy / easily)

2. These people are speaking ........................................... (quiet / quietly)

3. Mr. Brown can speak English ...................................... (good / well)

4. Tigers are ......................................... animals. (brave / bravely)

5. The footballer is....................................... (tired / tiredly)

6. Cheetahs run .......................................... (quick / quickly)

7. She is lifting the weight ............................................. (easy / easily)

8. The children are playing ............................................. (happy / happily)

9. Tony is a ........................................... skier. (good / well)

D) ADJECTIVE or ADVERB? Write the correct word form on the line.

1. He always does his homework ........................................................... (careful).

2. He is a very ................................................. (careful) student.

3. Come ............................................. (quick). We need your help.

4. You should drive more ............................................. (slow) along this road.

5. The old man walks very ........................................... (slow).

6. Helen is a very .............................................. (slow) student.

7. Her brother, on the other hand, learns ............................................. (fast).

8. Mr. Gonzales has a .................................................. (permanent) visa.

9. He hopes to remain in this country ........................................... (permanent).

10. This is an ............................................. (easy) exercise.

11. I can do all of these exercises ..................................... (easy).

12. Helen works very ......................................... (hard) in her new job.

13. You walk very ......................................... (fast).

14. They are both ...................................... (serious) students.

15. They both study English very ..................................................(serious).

16. I agree with you .............................................. (complete) in that matter.

17. This apple is very ...................................... (soft).

18. She always speaks ...................................... (soft) to the child.

19. Helen is a ............................................... (beautiful) girl.

20. Her sister plays the violin ............................................. (beautiful).
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A) Complete the sentences by adding either -ING or -ED to the adjectives in brackets.

1. I find it quite ....................................... to talk in front of a group of people. (embarrass)

2. I think reading newspapers is ............................................ (depress)

3. I’m ....................................... in all kinds of sport. (interest)

4. I find walking in the countryside very .............................................. (relax)

5. I think learning a language is very ........................................ (interest)

6. I get ......................................... when people smoke in restaurants. (annoy)

7. I don’t normally get ....................................... when I watch horror films. (frighten)

8. I don’t get ...................................... very easily. (embarrass)

B) Complete the sentences for each situation. Use the word given + the ending –ING or – ED.

1. The film wasn’t as good as we had expected. (disappoint-)

a) The film was ………………………… .

b) We were ..................................... with the film.

2. Diana teaches young children. It’s a very hard job but she enjoys it. (exhaust-)

a) She enjoys her job but it’s often …………………………….. .

b) At the end of a day’s work, she is often ……………………….. .

3. It’s been raining all day. I hate this weather. (depress-)

a) This weather is ………………………….. .

b) This weather makes me ……………………….. .

c) It’s silly to get …………………………….. .

4. Clare is going to the United States next month. She has never been there before. (excit-)

a) It will be an ..................................... experience for her.

b) Going to new places is always …………………………… .

c) She is really .......................................... about going to the United States.

D. Choose the correct word form: 

1. I was disappointing / disappointed with the film. I had expected it to be better.

2. Are you interesting / interested in football?

3. The football match was quite exciting / excited. I enjoyed it.

4. It’s sometimes embarrassing / embarrassed when you have to ask people for money.

5. Do you easily get embarrassing / embarrassed?
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exhausting / exhausted 
interesting / interested 
surprising / surprised 

amusing / amused confusing / confused 
annoying / annoyed disgusting / disgusted 
boring / bored exciting / excited 

6. I had never expected to get the job. I was really amazing / amazed when I was offered it.

7. She has really learnt very fast. She has made astonishing / astonished progress.

8. I didn’t find the situation funny. I was not amusing / amused.

9. Why do you always look so boring / bored? Is your life really so boring / bored?

10. He’s one of the most boring / bored people I’ve ever met. He never stops talking and he

never says anything interesting / interested.

E) Complete the sentences using the correct word form from the box:

1. He works very hard. It’s not …… surprising ….. that he’s always tired.

2. I’ve got nothing to do. I’m …………………………………. .

3. The teacher’s explanation was ........................................ Most of the students didn’t

understand it. 

4. The kitchen hadn’t been cleaned for ages. It was really ……………………….

5. I seldom visit art galleries. I’m not particularly ......................................... in art.

6. There’s no need to get ...................................... just because I’m a few minutes late.

7. The lecture was ..........................................I fell asleep.

8. I asked Emily if she wanted to come out with us but she wasn’t …………………….. .

9. I’ve been working very hard all day and now I’m …………………………. .

10. I’m starting a new job next week. I’m quite ........................................... about it.

11. Tom is very good at telling funny stories. He can be very ……………………….. .

12. Liz is a very ................................... person. She knows a lot, she’s traveled a lot and she has

done lots of different things. 
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SUBJECT : Comparatives and Superlatives 

A) Fill in the blanks using the adjectives in brackets.

1. Tom is ................................................................................. his brother. (old)

2. This problem is ...................................................................... that problem. (easy)

3. John is .............................................................................. boy in our class. (tall)

4. My friend is .................................................................. my sister. (fat)

5. My room is .............................................................. room in our house. (small)

6. Alaska is ................................................................ state in the USA. (large)

7. Thames River is ....................................................... river in London. (famous)

8. Madonna is ...................................................................  my teacher. (popular)

9. My English is................................................................ your English. (good)

10. The weather today is ............................................................... the weather yesterday. (bad)

11. This garden is ....................................................................... that garden. (large)

12. Elizabeth is ...................................................................... girl in our group. (beautiful)

13. I am ......................................................................... girl in the class. (short)

14. What is ............................................................... film on TV today? (funny)

15. Who is ................................................................. girl in your class? (pretty)

B) Fill in the blanks as shown in the example.

I went on holiday last year but it was a disaster! My hotel room was smaller than (small) the 

one in the photograph in the brochure. I think it was ....................................................... (small) 

room in the hotel. The weather was terrible too. It was ..................................................... (cold) in 

England. The beach near the hotel was very dirty – it was ................................................... (dirty) 

all the beaches on the island. The food was .................................................................. (expensive) 

I expected and I didn’t have enough money. One day I went shopping in a big department store 

and I broke a vase. It was ................................................................................. ( expensive) vase in 

the whole shop. But .............................................................. (bad) thing of all was that I lost my 

passport and I couldn’t go back home. It was ................................................................... (horrible) 

holiday all my life. 
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SUBJECT : Prepositions (at / in / on) 

A) Fill in the correct prepositions of time choosing between “AT / IN / ON” as shown in the
example.

1. .. on … Saturday 8. ………… 9 o’clock 15. ................. autumn
2. ………. July 9. ………… Christmas 16. ................ half past two

3. ………. 1984 10. ………… September 28
th    17. ............... Monday morning

4. ………. March 25
th

11………….  1991 18. ................. Easter

5. ………. Friday 12. ………..  August 29
th 19. ................ 10 o’clock

6. ………. summer 13. ……….. winter 20. ................ Thursday afternoon
7. ………. the morning 14. ………..   the evening 21. ................. noon

B) Fill in “AT / IN / ON” as shown in the example:

1. …in….. December 6. .................. February 8
th  11. ................. a quarter past six

2. .............. midnight 7. .................. noon 12. ................. Saturday night
3. ………. 1982 8. ………… 1964 13. ................ Friday evening 
4. .............. April 9. .................. spring 14. ................ Monday

5. .............. April 2
nd 10. ................ night 15. ................ June 26

th

C) Fill in the blanks with “AT / IN / ON” as shown in the example.

1. We always go on holiday ….. in .......... summer.

2. My mother usually goes shopping ........................ Friday morning.

3. I always do my homework ......................... the evening.

4. The circus usually comes to our town .......................... spring.

5. Sophia’s birthday is ..................... May 16th.

6. I usually get up ........................... seven o’clock.

7. My favorite television programme begins …………… 6:30................... the evening.

8. Sometimes it snows ........................... winter.

9. My friend’s birthday is ......................... June.

10. Some birds and animals come out ......................... night.
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SUBJECT : Prepositions 

A) Fill in the correct prepositions choosing between AT / ON / IN.

1. Columbus discovered America ..................... 1492.

2. You can see the stars ..................... night, if the sky is clear.

3. Tom isn’t here …………. the moment. He’ll be back .................. five minutes.

4. The course begins ……….. 7 January and ends ................. 10 March.

5. Tom’s grandmother died ……….. 1977 ............... the age of 79.

6. The price of electricity is going up .................. October.

7. Ann works hard during the week, so she likes to relax .................. the weekends.

8. I can’t be at home ………… the morning. Can you phone me ...............the

afternoon instead? 

9. Jack’s brother is an engineer but he’s out of work ............... the moment.

10. Sunday afternoons I usually go for a wall………….the country.

11. Tom doesn’t see his parents very often these days- usually only………….

Christmas and sometimes………………the summer for a few days.

12. The telephone and the doorbell rang .................. the same time.

13. I walk up a lot of stairs every day. My flat is ................. the third floor and there

is no lift. 

14. We went to the theatre last night. We had seats ................. the front row.

15. It can be dangerous when children play football ................... the street.

16. I can’t find Tom ................. in this photograph.

17. Do you take sugar ................... your coffee?

18. You can find the sports results ................... back page of the newspaper.

19. Sue and Dave got married ..................... Manchester four years ago.

20. Paris is ................... the river Seine.
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