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Direction : Read the following passage, then answer the 

questions.   
 There are only two kinds of animals that habitually make war - 
men and ants. Even among ants, war is practiced mainly by the 
harvester ants, comprising only a few species among the known to 
science. 
 The harvester ants inhabit arid regions, where little food is 
available during the dry months. Accordingly, they collect seeds from 
various grasses and store them in special underground granaries. 
These reserve supplies are the object of ant warfare. Inhabitants of 
one nest set out deliberately; to raid the supplies of another group; 
they may employ quite elaborate military tactics, and the battles 
generally result in heavy causalities. If the attackers win, they remove 
the stores grain by grain to their own nest. Ant wars never last as 
long as human wars; the longest on record was fought for six and a 
half weeks. 
 Harvesters are the only kind of ants methodically to accumulate 
properly, as well as the chief kind to practice war. This association of 
property with war is interesting, as various anthropologists believe 
that habitual and organized war among humans did not arise until 
men had reached the stage of settled civilization, when they began 
to accumulate stores of grain and other forms of wealth.  
1. The main idea of the first paragraph is .................... . 
 1) scientists know only a few ants’ species among the thousands 
 2) men and ants live in communities selfishly 
 3) harvester ants are usually practiced in the scientific experiment 
 4) men and ants have the habit of making war  
2. From the second paragraph, we know that harvester ants .................... . 
 1) make a burrow in the ground 
 2) camouflage their bodies in the grasses 
 3) congregate in special underground granaries 
 4) live in dry regions  
3. The word “deliberately” means .................... . 
 1) pleasantly   2) intentionally 
 3) conspicuously   4) elegantly  
4. From the second paragraph, we can learn that the winning side in 

an ant war will .................... . 
 1) immigrate to the hostile nest 
 2) take captured booty to its own nest 
 3) occupy the harvest land 
 4) not make war any more 

 
 
 
 
 
 
 
  
5. The main reason why harvester ants hoard grain is that .................... . 
 1) they need a reserve for famine months 
 2) they don’t want their attackers to get it 
 3) they have to make war for a long time 
 4) they are thrifty  
6. The author implies that .................... . 
 1) property is collected only by men and ants 
 2) ants wars never last as long as human wars 
 3) most species of ants are warlike 
 4) ants and men may make war for the same reason  
7. Men began to collect property when they .................... . 
 1) got their knowledge from the nature 
 2) learned how to survive in the surroundings 
 3) had a settled way of life 
 4) roamed in many places  
8. In the last paragraph, the author’s purpose is to .................... . 
 1) show that men are more warlike than ants 
 2) prove that all war is fought over wealth 
 3) explain why grain is wealth 
 4) suggest that war is linked with property  
9. The author develops his point by means of .................... . 
 1) comparison 2) examples 3) definition 4) narration 
 

เฉลย 
 
คําศัพทที่นาสนใจ  
comprise (v.) = รวมไว, ประกอบดวย 
arid (adj.) = แหงแลง 
causality (n.) = ความสัมพันธระหวางเหตุและผล 
accumulate (v.) = สะสม 
anthropologist (n.) = นักมานุษยวิทยา  
1. เฉลย 4) men and ants have the habit of making war 
   ใจความสําคัญของยอหนาแรก คือ มนุษยและมดมีนิสัยของการ

ทําสงคราม 
  1) นักวิทยาศาสตรรูจักมดเพียงไมกี่ชนิดจากทั้งหมดหลายพันชนิด 
  2) มนุษยและมดอาศัยในชุมชนอยางเห็นแกตัว 
  3) มดงานมักนําไปใชในการทดลองทางวิทยาศาสตร 

2. เฉลย 4) live in dry regions 
   จากยอหนาที่ 2 เราไดทราบวามดงานอาศัยอยูในพื้นที่ที่แหง 
  1) ขุดโพรงในดิน 
  2) พรางตนในพงหญา 
  3) รวมตัวกันในยุงฉางใตดินแบบพิเศษ  
3. เฉลย 2) intentionally 
   deliberately มีความหมายวา อยางจงใจ 
  1) อยางนาพอใจ 
  3) อยางสะดุดตา 
  4) อยางสงางาม  
4. เฉลย 2) take captured booty to its own nest 
   จากยอหนาที่ 2 เราไดเรียนรูวาฝายที่ชนะในสงครามของมดจะยึด

ขาวของของฝายที่แพ 
  1) อพยพเขามาอยูในรังของศัตรู 
  3) ยึดครองพื้นที่เก็บเกี่ยว 
  4) ไมกอสงครามอีกตอไป  
5. เฉลย 1) they need a reserve for famine months 
   เหตุผลสําคัญที่มดงานกักตุนเมล็ดหญาและธัญพืชก็คือ พวกมัน

ตองการเก็บเสบียงสํารองไวในชวงที่อาหารขาดแคลน 
  2) พวกมันไมตองการใหผูจูโจมมาเอาไป 
  3) พวกมันตองทําสงครามเปนเวลานาน 
  4) พวกมันตระหนี่  
6. เฉลย 4) ants and men may make war for the same reason 
   ผูเขียนสรุปวามดและมนุษยทําสงครามดวยเหตุผลเดียวกัน 
  1) ทรัพยสินตางๆ เก็บสะสมโดยมนุษยและมดเทานั้น 
  2) สงครามของมดไมยืดเยื้อเทาสงครามของมนุษย 
  3) มดชนิดตางๆ โดยสวนใหญจะกระหายสงคราม  
7. เฉลย 3) had a settled way of life 
   มนุษยเริ่มสะสมทรัพยสินตางๆ เมื่อพวกเขาวางรากฐานชีวิตไวได

มั่นคงแลว 
  1) ไดความรูจากธรรมชาติ 
  2) เรียนรูวิธีเอาตัวรอดในสภาพแวดลอม 
  4) เดินทางไปในสถานที่ตางๆ อยางเรื่อยเปอย  
8. เฉลย 4) suggest that war is linked with property 
   ยอหนาสุดทาย ผูเขียนมีจุดประสงคที่จะเสนอวาสงครามเกี่ยวโยง

กับทรัพยสิน 
  1) แสดงใหเห็นวามนุษยกระหายสงครามยิ่งกวามด 
  2) พิสูจนวาสงครามทุกครั้งเกิดขึ้นเพื่อแยงชิงความมั่งคั่ง 
  3) อธิบายวาทําไมธัญพืชเปนขุมทรัพย  
9. เฉลย 1) comparison 
   ผูเขียนเขียนเรื่องนี้โดยใชการเปรียบเทียบ 
  2) ตัวอยาง 
  3) นิยาม, คําจํากัดความ 
  4) การเลาเรื่อง 
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