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Three of the words in each group relate to one another in 
their meaning. 
Choose the word which does not belong in the group. 
(Items 1-5)  
1. 1) attach   2) append 
 3) fasten   4) fatigue  
2. 1) statue   2) sculpture 
 3) idol   4) derivation   
3. 1) monotonous   2) boring 
 3) dull   4) interesting  
4. 1) cyanosis   2) wrinkles 
 3) erythema   4) pallor  
5. 1) argue   2) deny 
 3) refuse   4) reject 
 
Choose the pair of words which has the same relationship 
as the pair given. (Items 6-8)  
6. shovel : dig 
 1) scissors : cut   
 2) chisel : metal 
 3) pen : paper  
 4) hammer : write  
7.  cow : milk 
 1)  silk : scarf  
 2)  sheep : wool 
 3)  sweater : cloth  
 4)  grass : earth  
8. concomitant : accompanying 
 1) loyal : staunch  
 2) rough : texture 
 3) separate : attached 
 4) tanned : leather 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) fatigue 
   fatigue (n.) = ความเหนื่อยลา, อาการเหนื่อยจนหมดแรง 
   เปนสภาพของรางกายหรือจิตใจ ไมใชการกระทํา 
  1) attach (v.) = ติด, แนบ, ตอ, พวง, เขาไปผูกพัน, ติดตาม 
  2) append (v.) = ผนวก 
  3) fasten  (v.) = ผูก, มัด, ติด, รัด, พุงไปยัง, ติดตาม (โดยที่ผูอื่น

ไมตองการ)  
2. เฉลย 4) derivation 
   derivation (n.) = รากศัพท 
   เปนศัพททางดานภาษาศาสตร (linguistics) ไมเกี่ยวของกับทัศนศิลป 

(visual arts) 
  1) statue (n.) = รูปสลัก, รูปหลอ 
  2) sculpture (n.) = งานประติมากรรม (ไดจากการปน การแกะสลัก 

และการหลอ) 
  3) idol (n.) = เทวรูป, รูปเคารพ  
3. เฉลย 4) interesting 
   interesting (adj.) = นาสนใจ 
   มีความหมายตรงกันขามกับคําอื่นๆ ที่กําหนดให 
  1) monotonous (adj.) = ซ้ําซาก, ไมเปลี่ยนแปลง, นาเบื่อหนาย 
  2) boring (adj.) = นาเบื่อ 
  3) dull (adj.) = นาเบื่อ, ไมนาสนใจ, จําเจ, ขมุกขมัว, ครึ้ม, ไมสดใส, 

ทึม, เชื่องชา, อืดอาด, เงื่องหงอย, ไมชัด  
4. เฉลย 2) wrinkles  
   wrinkles = รอยเหี่ยวยน 
   เปนสภาพของผิวหนังที่เปลี่ยนแปลงตามวัย หลีกเลี่ยงและแกไขไดยาก 
  1) cyanosis = ภาวะผิวหนังเปนสีมวงหรือ 
 สีเขียวคล้ําเนื่องจากขาดออกซิเจน อากาศเย็นจัด เปนตน 
  3) erythema = ผื่นแดงบนผิวหนังที่เกิดขึ้นเนื่องจาก 
 ติดเชื้อหรือยาบางชนิด 
  4) pallor = ความซีดที่ปรากฏบนผิวหนัง  

5. เฉลย 1) argue 
   argue (v.) = โตเถียง 
   มีความหมายที่ไมเกี่ยวของกับคําอื่นๆ ที่กําหนดให 
  2) deny (v.) = ปฏิเสธ 
  3) refuse (v.) = ปฏิเสธ 
  4) reject (v.) = ปฏิเสธ  
6. เฉลย 1) scissors : cut  
   scissors = กรรไกร : cut = ตัด 
   มีความสัมพันธแบบคําที่ 2 เปนคํากริยาที่เปนวัตถุประสงคการใช

คําที่ 1 ซึ่งเปนคํานาม เชนเดียวกับความสัมพันธระหวาง shovel = พลั่ว กับ 
dig = ขุด 

  2) chisel = สิ่ว : metal = โลหะ  
  3) pen = ปากกา : paper = กระดาษ 
  4) hammer = คอน : write = เขียน  
7. เฉลย 2)  sheep : wool 
   sheep = แกะ : wool = ผาขนสัตว 
   มีความสัมพันธแบบคําที่ 2 เปนสิ่งที่ผลิตไดจากคําที่ 1 ซึ่งเปน

สิ่งมีชีวิต เชนเดียวกับความสัมพันธระหวาง cow = โค (เพศเมีย) กับ milk = นม 
  1)  silk = เสนไหม, ผาไหม : scarf = ผาพันคอ 
  3)  sweater = เสื้อถักแขนยาวแบบสวมผานศีรษะ : cloth = ผา,    

ชิ้นผา, ผืนผา 
  4)  grass = หญา, สนามหญา : earth = ดิน, พื้นดิน, โลก  
8. เฉลย 1) loyal : staunch 
   loyal = ซื่อสัตย : staunch = ซื่อสัตย  
   มีความสัมพันธแบบคําที่ 1 มีความหมายเหมือนกับคําที่ 2 

เชนเดียวกับความสัมพันธระหวาง concomitant = ที่เกิดขึ้นดวยกัน กับ  
accompanying = ที่เกิดขึ้นดวยกัน 

  2) rough = หยาบ, ขรุขระ : texture = พื้นผิว, เนื้อสัมผัส 
  3) separate = แยกกัน, ตางหาก, สวนตัว, คนละ : attached = 

ติดแนน, ผูกพันอยูกับ 
  4) tanned = (หนัง) ฟอกแลว, ผิวคล้ําจากแดด : leather = หนัง

สัตว, เครื่องหนัง 
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