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Choose the word that best completes each blank.  
 The Spaniards found it in Colombia, and christened it platina 
because it .........1......... plata, silver. Platinum today .........2......... 90 
times the price of its more common cousin. It’s .........3......... in Russia, 
Finland, Ireland, Australia, New Zealand, Brazil, Peru, Madagascar, 
South Africa and on Borneo. It’s used for jewellery, dental alloys 
and .........4......... with iridium, in surgical pins. Resistance .........5......... 
heat, corrosion and chemicals make it a staple for electrodes and 
crucibles. It’s in biggest .........6......... by the car industry, .........7......... 
uses it in catalytic converters. Almost half of the world’s consumption 
is by Japan. It imported a .........8......... 69.6 tons in 1991, but 
imported could drop by .........9......... 20% this year. European demand 
should rise because of EC regulations .........10......... that new cars to be 
fitted with converters by year-end.  

1. 1) resembled   2)  imitated 
 3) assembled   4) duplicated  
2. 1) buys    2) summons 
  3) fetches   4) limits  
3. 1) minded    2) covered 
 3) brought   4) found  
4. 1) put    2) added 
 3) mixed   4) needed  
5. 1) to   2) by 
 3) in   4) for  
6. 1) request    2) deposit 
  3) expectation   4) demand  
7. 1) and   2)  they 
 3) which   4)  to  
8. 1) record    2) recordly 
 3) recording   4)  recordedly  
9. 1) near   2) nearly 
 3) most   4) mostly  
10. 1) requiring   2) stating 
 3) expecting   4) regarding 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) resembled 
   ชาวสเปนพบมันในประเทศโคลัมเบีย และขนานนามมันวา platina 

เพราะมันคลายกับเงิน ซึ่งในภาษาสเปนเรียกวา plata  
   resembled = คลาย 

 
 
 
 
 
 
 
  
   เปนคํากริยาที่มีความหมายเหมาะสมกับบริบท 
  2) imitated = เลียนแบบ ลอเลียน เอาอยาง 
  3) assembled = ประกอบ 
  4) duplicated = อัดสําเนา ทําซ้ํา  
2. เฉลย 3) fetches 
   ปจจุบันนี้ทองคําขาว หรือแพลทินัม ขายไดราคามากกวาแรโลหะ

ชนิดอื่นๆ ที่พบไดงายกวาถึง 90 เทา 
   fetches = ขายได 
  1) buys = ซื้อ 
  2) summons = เรียกตัว ออกหมายเรียก 
  4) limits = จํากัด  
3. เฉลย 4) found 
   มันพบไดในประเทศรัสเซีย, ประเทศฟนแลนด, ประเทศไอรแลนด, 

ประเทศออสเตรเลีย, ประเทศนิวซีแลนด, ประเทศบราซิล, ประเทศเปรู, 
ประเทศมาดากัสการ, ประเทศแอฟริกาใต และบนเกาะบอรเนียว 

   found = พบ 
  1) minded = ระวัง 
  2) covered = ปกปด 
  3) brought = นํา พา  
4. เฉลย 3) mixed 
   มันใชสําหรับทําเครื่องประดับ โลหะผสมสําหรับทันตกรรม และ

นําไปผสมกับอิริเดียม (แรโลหะชนิดหนึ่ง) สําหรับทําหมุดผาตัด 
   mixed = ผสม 
  1) put = วาง 
  2) added = รวม 
  4) needed = ตองการ  
5. เฉลย 1) to 
   ความทนทานตอความรอน การกัดกรอน และสารเคมีทําใหมันเปน

วัตถุดิบสําหรับผลิตขั้วไฟฟาและเบาหลอมโลหะ 
   เปนคําบุพบทที่ใชตามหลังคํานาม resistance ได 
  2) by = โดย 
  3) in = ใน 
  4) for = เพื่อ สําหรับ  
6. เฉลย 4) demand 
   มันอยูในความตองการสําหรับอุตสาหกรรมรถยนตเปนอยางมาก 
   demand = ความตองการ 

   เปนคํานามที่มีความหมายเหมาะสมที่สุด 
  1) request = การขอรอง คําขอรอง 
  2) deposit = เงินฝาก เงินมัดจํา 
  3) expectation = ความคาดหวัง  
7. เฉลย 3) which 
   ซึ่งใชผลิตเครื่องฟอกไอเสียเชิงเรงปฏิกิริยา 
   which = ซึ่ง 
   เปน relative pronoun ที่นํามาแทนสิ่งของ (ในที่นี้ คือ the  car 

industry) เพื่อทําหนาที่เปนประธานของอนุประโยคที่ใหรายละเอียดเพิ่มเติม
ของคํานาม (relative clause) 

  1) and = และ กับ 
  2)  they = พวกเขา พวกมัน 
  4)  to = ถึง แก ตอ  
8. เฉลย 1) record 
   ประเทศญี่ปุนไดนําเขาทองคําขาวมากเปนสถิติถึง 69.6 ตันในป 

ค.ศ. 1991 
   record = สถิติ 
   คําที่ตามหลัง a ได ตองเปนคํานาม จากตัวเลือกที่กําหนดให 

record เปนคํานามที่มีความหมายเหมาะสมที่สุด 
  2) และ 4) เปนคําที่ไมมีใชในภาษาอังกฤษ 
  3) recording = การบันทึกเสียงหรือภาพ เสียงหรือภาพที่ไดบันทึกไว  
9. เฉลย 2) nearly 
   แตการนําเขาอาจจะลดลงเกือบ 20% ในปนี้ 
   nearly = เกือบ 
   มีความหมายใกลเคียงกับ almost จึงเปนคํากริยาวิเศษณที่เหมาะ

จะนํามาใชในบริบทนี้ 
  1) near = ใกล 
  3) most = (โดย) สวนใหญ 
  4) mostly = สวนมาก  
10. เฉลย 2) stating 
   ความตองการทองคําขาวในทวีปยุโรปจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากกฎระเบียบ

ของ EC ที่ระบุวารถยนตที่ผลิตขึ้นใหมนั้นจะตองติดตั้งเครื่องฟอกไอเสียเชิง
เรงปฏิกิริยาภายในสิ้นปนี้ 

   stating = ระบุ 
   ประโยคนี้ตองการคํากริยาที่อยูในรูป present participle (Ving) 

เพื่อใชขึ้นตน present participial phrase ที่ใหรายละเอียดเพิ่มเติมของ    
EC regulations เมื่อพิจารณาความหมายโดยรวมของประโยคและตัวเลือกที่
กําหนดใหแลว พบวา stating ซึ่งเปน present participle ของคํากริยา state  
มีความหมายเหมาะสมที่สุด 

  1) requiring = ตองการ 
  3) expecting = คาดหวัง 
  4) regarding = มอง เกี่ยวของ 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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