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1. New  York  City  was  an ___________ 
port  with  an  abundance  of  shoreline,  deep  channels  and  a  harbor. 
  (1) ideal                            (2) utter                       

(3) jut                           (4) situated 
2. There  are  many  graduates  from  colleges  each  year,  so  the  job  market  has  been 
___________. 
  (1) prestigious                  (2) meaningful             

(3) rattling                    (4) tightening 
3. Malee  left  the  meeting  room  without  uttering  a  word. 
  (1) situating                     (2) speaking                  

(3) jumping                 (4) including 
4. Those  houses  and  buildings _______________ after  the  severe  earthquake. 
  (1) folded                        (2) collapsed                 

(3) heaved                  (4) bent 
5. That  part  of  the  earth’s  crust  is  called  the  British  Isles. 
  (1) compression             (2) inside  landscape           

(3) geological  upheaval     (4) outer  layer 
6.When  she  teaches,  she  normally  speak  in  plain  language,so  students  can  better  
understand  the  subject  matter. 
  (1) simple                      (2) sophisticated                  

(3) pictorial             (4) empty 
7. Mobile  phones  are  the  benefits  of  satellite  communication ; ____________. 
  (1) they  can  improve  your  life  in  some  way          

(2) they  fit  everyone’s  lifestyle 
  (3) they  are  the  most  influential  things                    

(4) people  look forward  to  the  new  product 
8. The  glow  from  that  fire  can  truly ___________________ the  world. 
  (1) light                         (2) go  forth                          

(3) reward               (4) motivate 
9. Your  proposal  was  compelling  to  the  committee. 
  (1) convincing            (2) healthy              

(3) preventive              (4) regular 
10.Regular  reading  can ______________ your  ability     to  write. 
  (1) strong                   (2) strengthen         

(3) strength                 (4) strongly 
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11. Tim  was  still  conscious  after  the  car  knocked  him  down; _______________. 
  (1) he  could  not  feel  anything                      

(2) he knew  who  took  him  to  hospital 
(3) his  world  fell  into  darkness  at  once      
(4) his  body  movements  were  hardly  done 

12. Riots  followed  the ________________ of  Martin  Luther  King, Jr. 
  (1) assassin              (2) assassinate                  

(3) assassinator  (4) assassination 
13. The  mailman  usually _______________ letters  and  packages  to  us  at  11:00 a.m. 
  (1) follows                (2) delivers                         

(3) sends                       (4) takes 
14. Mamie  Eisenhower  earned  the ______________ 
of  First  Lady  when  her  husband  won  the  election  in  1952. 
  (1) affection             (2) manner                        

(3) title    (4) predecessor 
15. Einstein  became  an  American  citizen  of  Jewish _________________ in 1944. 
  (1) culture               (2) descent                       

(3) musician                   (4) relativity 
16. Earning  a  bachelor’s  degree  is  a  great ___________________ for  many  people. 
  (1) achievement         (2) springboard            

(3) delusion                   (4) myth 
17. Many  areas   in  Florida  were  destroyed  by  a  succession  of  tornadoes  in  2004. 
  (1) representation      (2) compact                  

(3) series                       (4) surface 
18. Did  Jack ________________ in  Yale  Law  School ? 
  (1) enroll                   (2) bright                        

(3) location                   (4) perform 
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เฉลย พรอมคําอธิบาย 
1. ถาม นครนิวยอรกเปนเมืองทา ________________ ซึ่งมีท้ังแนวชายฝง รองน้ําลึก และอาวสําหรับจอดเรือ
มากมาย 
ตอบ 1   

1. ท่ีสมบูรณแบบ ท่ียอดเยี่ยม    2. เปลงเสียง พูด      3. ยื่นออก โผลออก     4. ต้ังอยูท่ี 
2. ถาม ในแตละปมีผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจํานวนมาก ดังนั้น ตลาดงานจึง ________________ 
ตอบ 4  

1.มีเกียรติ มีช่ือเสียง         2.เต็มไปดวยความหมาย           3. พูดไมหยุด        4.มีจํากัด หายาก 
3. ถาม มาลีเดินออกไปจากหองประชุมโดยไมพูดอะไรเลย 
ตอบ 2  

1.ต้ังอยูท่ี         2. พูด           3. กระโดด            4. รวมอยู ประกอบดวย 
4. ถาม อาคารบานเรือนเหลานั้น ____________ หลังจากการเกิดแผนดินไหวอยางรุนแรง 
ตอบ 2  

1. มวนพับ          2.ทรุดลงมา ถลมลงมา                 3. ยกข้ึน ขยายข้ึน             4. โคง งอ 
5. ถาม พื้นโลกสวนนั้นเรียกวาหมูเกาะอังกฤษ  
ตอบ 4  

1. ความกดดัน                                                                    
2. ลักษณะภูมิประเทศภายใน 
3. การเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยาขนานใหญ                    
4. พื้นโลก เปลือกโลก 

6. ถาม เวลาท่ีเธอสอนหนังสือ เธอมักจะใชภาษางายๆ จึงทําใหนักเรียนสามารถเขาใจเนื้อหาไดดีข้ึน 
ตอบ 1  

1. งาย ชัดเจน ไมซับซอน         2. ช้ันสูง สลับซับซอน        3. เปนภาพ           4. วาง 
7. ถาม โทรศัพทเคล่ือนท่ีเปนผลประโยชนของการส่ือสารผานดาวเทียม_____________. 
ตอบ 1  

1. มันสามารถทําใหชีวิตในบางเรื่องของคุณดีข้ึน                    
2.มันเหมาะกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของทุกคน 
3. มันเปนส่ิงท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด                                            
4. ผูคนต้ังหนาต้ังตาคอยสินคาตัวใหม 

8. ถาม แสงสวางจากดวงไฟนั้นสามารถ ____________ ไปท่ัวท้ังโลกอยางแทจริง 
ตอบ 1  

1. สองแสง สองสวาง           2. ไปขางหนา กาวไป          3. ใหรางวัล ตอบแทน           4. กระตุน 
9. ถาม ขอเสนอของคุณสรางความเช่ือถือใหกับคณะกรรมการ 
ตอบ 1  

1. ซึ่งเปนท่ีนาเช่ือถือ          2. สุขภาพสมบูรณแข็งแรง        3. สําหรับปองกัน          4. ปกติ ธรรมดา 
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10. ถาม การอานหนังสือเปนประจําสามารถ __________________ ความสามารถในการเขียนของคุณ 
ตอบ 2  

1. แข็งแรง (adj.)           2. ทําใหแข็งแรง เพิ่ม(v.)     
3. ความแข็งแรง ความเด็ดเด่ียว(n.)     4. อยางแข็งแรง(adv.) 

11.ถาม ทิมยังคงมีสติรูสึกตัวอยูหลังจากท่ีรถชนเขากระเด็น  
ตอบ 2  

1. เขาไมรูสึกอะไรเลย                    2. เขารูวาใครนําเขาไปสงโรงพยาบาล 
3. เขาสลบไปในทันที                    4.รางกายของเขาขยับไมคอยได 

12. ถาม การกอเหตุจลาจลเกิดข้ึนหลังจาก ____________ มารติน ลูเธอร คิง จูเนียร 
ตอบ 4  

1. ผูลอบสังหาร               2. ลอบสังหาร                   3. ผูลอบสังหาร          4. การลอบสังหาร 
13.ถาม ปกติแลวบุรุษไปรษณียจะ_____________ จดหมายและพัสดุมาถึงพวกเราตอน 11 โมงเชา 
ตอบ 2  

1. ติดตาม             2. นําสง (ของไปยังท่ีๆเคยสงหรือตามท่ีส่ัง)   3. สง           4.นํา พา 
14. ถาม เมมี  ไอเซนฮาวร  ไดรับ___________ สตรีหมายเลขหนึ่ง เมื่อสามีของเธอชนะการเลือกต้ังในป 1952 
ตอบ 3   

1. ความรักใคร ความนิยมชมชอบ        2. กิริยาทาทาง              
3.ตําแหนง บรรดาศักด์ิ           4. ผูท่ีดํารงตําแหนงกอน 

15. ถาม ไอนสไตนกลายเปนพลเมืองอเมริกัน ____________ ยิว ในป 1944 
ตอบ 2  

1. วัฒนธรรม             2.สายเลือด เช้ือชาติ             3. นักดนตรี                4. ความสัมพันธ 
16.ถาม การไดรับปริญญาเปน _____________ อันยิ่งใหญสําหรับคนหลายคน 
ตอบ 1  

1. ความสําเร็จ                2. จุดเริ่มตน               3. ความหลอกลวง            4. เทพนิยาย 
17. ถาม หลายพื้นท่ีในมลรัฐฟลอริดาไดรับความเสียหายจากพายุทอรนาโดท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องเมื่อป 2004 
ตอบ 3  

1. การเปนตัวแทน           2. ขอตกลง               3. ความตอเนื่อง               4. ผิว ผิวนอก 
18. ถาม แจ็ค _____________ ท่ีคณะนิติศาสตรเยลใชมั้ย ?  
ตอบ 1  

1. สมัครเขาเรียน ลงทะเบียนเรียน           2. สวาง ฉลาดหลักแหลม 
3. สถานท่ีต้ัง                                     4. กระทํา ปฏิบัติ 
 


