ขอสอบกระบวนวิชา EN 102 ประโยคและศัพททั่วไป

------------------------------------------------------------------------------------Choose the correct answer.
➣ Part I : Structure
to be protected.
1. Usually weak people
(1) need
(2) needs
(3) are needing
(4) has needed
ตอบ 1 หนา 26 – 27 : Present Simple ใชกับเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนประจํา สังเกตไดจาก adv.
ในประโยค เชน always, sometimes, usually, every day ฯลฯ มีรูปประโยคดังนี้
❐

S + V.1 (ผันตาม S.)
Â

People เปน N. พหูพจน

reservations.
2. When I went to the States, I visited
(1) American many Indian
(2) many American Indian
(3) many Indian American
(4) Indian many American
ตอบ 2 หนา 181 : การเรียงลําดับคําคุณศัพท
จํานวน/ ลักษณะ/
ชี้เฉพาะ คุณภาพ
three
old
one of the young
this
good
these
bad
M

ขนาด
small
large
tall
short

M

M

เชื้อชาติ/
นามขยาย
สถานที่
red
Thai
N. ที่บอก
white American ลักษณะหรือ
blue French วัตถุประสงค
black Japanese ของ N. หลัก
สี

M

นามหลัก
N. ตัว
สําคัญที่
พูดถึงอยู

M

3. He speaks in
nasal voice and sings in
(1) a, a
(2) the, the
(3) a, the
ตอบ 2 หนา 6 : ใช “the” กับ N. ที่ชี้เฉพาะเจาะจง

nasal tone.
(4) the, a

4. Prevention
better than cure.
(1) be
(2) is
(3) are
(4) is being
ตอบ 2 หนา 26 : Present Simple ใชกับขอความโดยทั่วไปที่เปนจริง Prevention (การปองกัน)
เปน N. เอกพจนที่นับไมได จึงตองการ V. หลัก ที่เปนเอกพจนดวย
5. We went to the
.
(1) nearest resort summer
(3) summer nearest resort
ตอบ 4 คําอธิบายเชนเดียวกับขอ 2.
ÂÂÂ

(2) resort nearest summer
(4) nearest summer resort
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6. She was without
ambition in
world.
(1) the, the
(2) an, a
(3) the, a
(4) an, the
ตอบ 1 หนา 6 : ใช “the” กับ N. ที่มีเพียงสิ่งเดียว เชน the earth, the moon, the sun,
the world, ฯลฯ
Â ambition (ความทะเยอทะยาน) เป น N. เอกพจน นั บ ไม ไ ด จึ ง ใช “an” ไม ไ ด
7. Diamonds and gold
always considered valuable.
(1) be
(2) is
(3) are
(4) am
ตอบ 3 Diamonds and gold (เพชรและทอง) เปนประธานพหูพจน จึงตองการ V. หลักที่เปน
พหูพจนดวย
heart transplant is
wonderful thing.
8. I think
(1) the, the
(2) the, a
(3) a, blank
(4) a, the
ตอบ 2 ใช Article “the” กับคํานามที่ตองการย้ําเนน
หนา 4 : ใช Article “a/an” กับคํานามที่นับได เมื่อมีความหมายวา “หนึ่ง”
9. Suda drives a(n)
car.
(1) American red bright
(3) bright red American
ตอบ 3 คําอธิบายเชนเดียวกับขอ 2.

(2) red bright American
(4) bright American red

my 11 year – old son will play in the rain.
10. Every time when it
(1) rain
(2) rained
(3) rains
(4) had rain
ตอบ 3 คําอธิบายเชนเดียวกับขอ 1.
11.

building is decorated with
bright colors.
(1) The, the
(2) A, the
(3) A, blank
(4) The, blank
ตอบ 4 (คําอธิบายเชนเดียวกับขอ 3.) ไมใช Article หนา N. พหูพจนที่กลาวถึงโดยทั่ว ๆ ไป

12. Here is a
.
wall
(2) stone grey wall
(3) wall grey stone
ตอบ 1 คําอธิบายเชนเดียวกับขอ 2.

(1) grey stone
(4) grey wall stone

13. A : Has the train come yet?
in a few minutes.
B : Not yet, but it
(1) come
(2) has come
(3) came
(4) comes
ตอบ 4 หนา 28 : Present Simple ใชแสดงเหตุการณในอนาคตอันใกล มีรูปประโยคดังนี้
S + V.1 (ผันตาม S.)
14. Rayong is a
.
(2) big city industrial
(3) city big industrial
ตอบ 1 คําอธิบายเชนเดียวกับขอ 2.

(1) big industrial city
(4) city industrial big
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15. She always takes
walk with me in
(1) a, an
(2) the, the
an
ตอบ 3 – take a walk (ไปเดินเลน)
– in the evening (ในตอนเย็น)

evening.
(3) a, the

(4) the,

like each other.
16. They
(1) does
(2) don’t
(3) be
(4) is doing
ตอบ 2 หนา 33 : V. to do ใชประกอบกับ V. แท เพื่อทําใหเกิดประโยคปฏิเสธ
ปจจุบันกาล

ประธานเอกพจน
ประธานพหูพจน

อดีตกาล

Does not (doesn’t)
Do not (don’t)
Did not (didn’t)

17. Bring
in.
(2) the last three men
(3) three last the men
ตอบ 2 คําอธิบายเชนเดียวกับขอ 2.
ขอสังเกต
the
เจาของ

เลขอันดับที่ เชน
first, last ฯลฯ

(1) last the three men
(4) the three last men

จํานวนตัวเลขธรรมดา เชน
five, six ฯลฯ

N. หลัก

18. He didn’t have
courage to go out of
room.
(1) the, the
(2) the, a
(3) a, a
(4) a, the
ตอบ 1 หนา 6 : ใช “the” กับ N. ที่ชี้เฉพาะเจาะจง
Â courage (ความกล า หาญ) เป น N. เอกพจน นั บ ไม ไ ด จึ ง ใช “a” ไม ไ ด
19. He
do it on purpose.
(1) do
(2) did
(3) was
(4) has
ตอบ 2 หนา 34 : V. to do ใชประกอบกับ V. แทเพื่อแสดงถึงการย้ําโดยจะผันตาม S. และ Tense
ปจจุบันกาล
อดีตกาล
20.

He does I love you.
He did love you.

construction will take
year and
(2) The, blank, blank
(3) The, a, a
ตอบ 3 หนา 6 : ใช “the” กับ N. ที่ชี้เฉพาะเจาะจง
Â take a year and a half
(ใชเวลา 1 ปครึ่ง)

21. It is about time you
of yourself.
(1) think
(2) thought
thought

half.

(1) A, a, a
(4) The, blank, a

(3) thinking

(4) had
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ตอบ 2 หนา 234 – 235 : การใชวลีตอไปนี้ ประโยคยอยจะเปน S + V.2
If only … (ถา)
It’s time …
It’s about time ….
(ถึงเวลาแลวที่)
It’s hight time ….
He’d rather… (เขาอยากจะ)
I think it would be a good idea if …. (คิดวาเปนสิ่งที่ดีถา ….)

S + V. 2

22. At this moment my child
music.
(1) study
(2) is studying
(3) studies
(4) studied
ตอบ 2 หนา 65 : Present Continuous ใชกับเหตุการณที่กําลังกระทําอยูในขณะที่พูด สังเกต
ไดจาก adv. ในประโยค เชน now, right now, at this moment มีรูปประโยคดังนี้
S + is / am / are + V.ing
23. He left the note in case somebody
his book intentionally.
(1) had taken
(2) will take
(3) was taking
ตอบ 1 หนา 128 : การเชื่อม 2 เหตุการณในอดีต
เหตุการณที่เกิดกอน
(S + had + V.3)
24. It is necessary that you
(1) come
(2) came
ตอบ 1 หนา 235 :

+

(4) has taken

ตัวเชื่อม
+ เหตุการณที่เกิดหลัง
(อาจมีหรือไมมีก็ได)
(S + V.2)
here in time.
(3) coming

(4) has come

If + is / was + adj. พิเศษ + (that) + S. + (should) + V.1 ไมผัน

Â

necessary, essential, imperative, urgent, important …
that และ should สามารถละออกได

next week.
25. My birthday
(1) has come
(2) is coming
(3) came
(4) come
ตอบ 2 หนา 66 : Present Continuous ใชแสดงเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลและ
คอนขางแนนอน มีรูปประโยคดังนี้
S + is / am / are + V.ing
26. I did not like
(2) three my first

days in Bangkok.
(3) my first three

(1) my three first
(4) first three my

ตอบ 3 คําอธิบายเชนเดียวกับขอ 17.
27. I could not remember the story since it
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long time ago. (1) would happen
page 5

(2) had happened
(3) has happening
ตอบ 2 คําอธิบายเชนเดียวกับขอ 23.

(4) happens

28. As the dog
water, a cat
over him.
(1) is drinking, jumps
(2) is drinking, jumped
(3) drink, is jumping
(4) drank, is
jumping
ตอบ 1 หนา 66 : การเชื่อม 2 เหตุการณในปจจุบันที่เหตุการณหนึ่งกําลังเกิดขึ้นและมีอีกเหตุการณ
หนึ่งเกิดซอนขึ้นมา
S + V.1 ผันตาม S.
(เกิดซอนขึ้นมา)

S + V. to be + V.ing
(กําลังเกิดขึ้น)

ตัวเชื่อม

29. Sit on that
cushion.
(2) air blue comfortable
(3) blue air comfortable
ตอบ 4 คําอธิบายเชนเดียวกับขอ 2.
30. She
her room before she left.
(1) was cleaning
(2) will clean
ตอบ 3 คําอธิบายเชนเดียวกับขอ 23.

(1) comfortable air blue
(4) comfortable blue air

(3) had cleaned

(4) clean

31. He complains as if he
a big boss.
(1) be
(2) was
(3) were
(4) had been
ตอบ 3 หนา 232 – 233 : สรุปการใช V. หลัง as if / as though (ราวกับวา)
ตรงขามความจริงในปจจุบัน : S + V.1 (ผันตาม S.) + as if + S + V.2 / were + V.ing
(ถาเปน V. to be ใหใช were กับประธานทุกชนิด)
ตรงขามความจริงในอดีต

: S + V.2 + as if + S. + had + V.3

32. Bill
this plays for over 2 years.
(1) do
(2) does
(3) has done
(4) is doing
ตอบ 3 หนา 102 : Present Perfect ใชกับเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีตจนมาถึงปจจุบัน มักมีคํา
since และ for ในประโยค มีรูปประโยคดังนี้
S + has / have + V. 3
33. I wish we had
tonight.
(1) a moon full
(2) a full moon
ตอบ 2 คําอธิบายเชนเดียวกับขอ 2.

since
for …..
(3) full a moon

(4) moon a full

34. Somebody told her that her friend
home.
(2) was going
(3) had already gone
ตอบ 3 คําอธิบายเชนเดียวกับขอ 23.
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(1) has already gone
(4) would go

35. What’s next? I
my job.
(1) finish
(2) have finished
(3) am finishing
(4) will finish
ตอบ 4 หนา 149 : Future Simple ใชแสดงเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มักมีคําตอไปนี้
ในประโยค เชน next, tomorrow ฯลฯ มีรูปประโยคดังนี้
S+

will
shall
be going to

+ V.1 ไมผัน

36. The water
for 2 hours because the pipe was broken. (1) had flowed
(2) had been flowing
(3) would flow
(4) was flowing
ตอบ 2 หนา 132 : Past Perfect Continuous ใชเพื่อแสดงถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นตอเนื่องกัน
โดยไมขาดตอน ณ ชวงเวลาหนึ่งในอดีต มีรูปประโยคดังนี้
S + had + been + V.ing
37. Please repeat
again.
(2) that question final
(3) that final question
ตอบ 3 คําอธิบายเชนเดียวกับขอ 2.

(1) question that final
(4) final that question

just
“Titanic.”
38. Bob
(1) has – seen
(2) will – see
(3) is – seeing
(4) blank – sees
ตอบ 1 หนา 104 : Present Perfect ใชแสดงเหตุการณที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปใหม ๆ มีรูปประโยคดังนี้
S + has / have + V.3
มักมี adv. ตอไปนี้อยูในประโยค
just
lately
recently

(เพิ่งจะ)
(เมื่อเร็ว ๆ นี้)

39. It was sad to know that she
her child.
(2) has abandoned
(3) had abandoned
ตอบ 3 คําอธิบายเชนเดียวกับขอ 23.

(1) would abandoned
(4) abandons

40. Piya was
Preecha.
(1) friendly
(2) friendliest
(3) friendlier than
(4) more friendlier than
ตอบ 3 หนา 195 – 197 : เมื่อตองการเปรียบเทียบ N. จํานวน 2 สิ่ง ใหใชการเปรียบเทียบขั้นกวา
friendly (เปนมิตร)
friendlier (เปนมิตรกวา)
friendliest (เปนมิตรที่สุด)

: ใช “than” กับการเปรียบเทียบขั้นกวา
41. I love this town; I’ll never move anywhere. I
born.
(1) have been living
(2) will live(3) am living

here since I was
(4) live

