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Direction :  Choose the most appropriate answer.  
1. I got Charles .................... his car for the holiday. 
 1) to let me borrow  2) let me to borrow 
 3) let me borrow   4) to let me to borrow  
2. The customs office opened the luggage .................... if anything 

illegal was being brought into the country. 
 1) seeing 2) see 3) to see 4) seen 
 
 You might find it hard to imagine that stars die. After all, our Sun 
is a star. Year after year we see it up in the sky, burning brightly, 
giving us heat and light. The Sun certainly doesn’t seem to be 
getting old or weak. But stars do burn out and die after billions of years.  

  As a star’s gases burn, they give off light and heat. But when the 
gas runs out, the star stops burning and begins to die.  
 As the star cools, the outer layers of the star pull in toward the 
center. The star squashes into a smaller and smaller ball. If the star 
was very small, the star ends up as a cold, dark ball called a black 
dwarf. If the star was very big, it keeps squashing inward until it’s 
packed together tighter than anything in the universe.  
 Imagine if the Earth were crushed until it was the size of a tiny 
marble. That’s how tightly this dead star, a black hole, is packed. 
What pulls the star in toward its center with such power? It’s the 
same force that pulls you down when you jump  the force called 
gravity. A black hole is so tightly packed that its gravity sucks in 
everything  even light. The light from a black hole can never come 
back to your eyes. That’s why you see nothing but blackness.  
 So the next time you stare up at the night sky, remember : there’s 
more in the sky than meets the eye! Scattered in the silent darkness 
are black holes  the mysterious dead stars of the space.  
3. What is the best heading of the passage? 
 1) The Night Sky  2) Amazing Black Holes 
 3) Black Dwarfs   4) The Great Gravity  
4. According to the article, what causes a star to die? 
 1) As its gases run out, it cools down. 
 2) It collides with other stars. 
 3) It can only live for about a million years. 
 4) As it gets hotter and hotter, it explodes.  
5. What happens after a star dies? 
 1) It becomes invisible.  
 2) It falls to Earth. 
 3) It burns up all of its gases.  
 4) It becomes brighter and easier to see. 

 
 
 
 
 
 
 
  
6. Why can’t you see light when you look at a black hole? 
 1) Because most black holes are so far away. 
 2) Because the gravity of a black hole is so strong that it sucks 

the light inward. 
 3) Because as the star’s gases burn, it stops giving off heat and 

light. 
 4) Because as a star cools, its outer layers pull in toward its 

center.  
7. Which of the following statements is not a fact? 
 1) Black holes are dead stars. 
 2) Black holes have gravity. 
 3) Black holes are invisible. 
 4) There is nothing as mysterious as a black hole.  
8. What is a synonym for the word mysterious? 
 1) ordinary 2) bright 3) strange 4) enormous   
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) to let me borrow 
   ฉันขออนุญาตชาลสยืมรถของเขาในชวงวันหยุด 
   get + someone + to let + Obj. Pron. + bare infinitive  
2. เฉลย 3) to see 
   ดานศุลกากรเปดสัมภาระเพื่อดูวามีสิ่งผิดกฎหมายนําเขามาใน

ประเทศหรือไม 
   หากตองการใชกริยาตามหลัง open กริยานั้นจะตองอยูในรูป to- 

infinitive   
คําแปลเนื้อเรื่อง 
 อาจจะยากที่จะจินตนาการวาดาวฤกษตายหรือดับลงได เราเห็นดวงอาทิตย 
สองแสงสวางจา ปลดปลอยพลังงานความรอนและแสงออกมาปแลวปเลา ซึ่งดู
เหมือนจะไมมีวันออนลาลงเลย แตดวงอาทิตยก็คือดาวฤกษดวงหนึ่งที่มีวันดับ 
หลังจากที่ดาวเผาผลาญแกสจนหมดภายในเวลาหลายพันลานป เมื่อดวงดาวเผา
ผลาญแกสจนหมด ดาวก็จะหยุดปลอยพลังงานออกมาและก็จะเริ่มดับลง 
 ในขณะที่ดาวเริ่มลดอุณหภูมิ (เย็นลงเรื่อยๆ) ผิวชั้นนอกของดาวจะดูดเขาสู
สวนกลาง โดยแรงนี้จะทําใหดาวถูกบีบอัดใหยุบตัวลง ถาดาวดวงเล็กมาก จะกลาย
สภาพเปนวัตถุทองฟาที่เปนทรงกลมที่เย็นและมืดดํา เรียกวา “ดาวแคระดํา” ถา
ดาวดวงใหญมาก จะถูกบีบอัดใหยุบตัวลงเรื่อยๆ จนมีความหนาแนนมากกวาสิ่ง
อื่นใดในจักรวาล 
 ลองจินตนาการวาโลกของเราถูกบีบอัดจนมีขนาดเทากอนหินกอนเล็กๆ นั่นก็
คือลักษณะของแรงที่บีบอัดดาวฤกษที่กําลังดับลง ซึ่งดาวที่ดับแลวที่มีความหนาแนน
มากเรียกวา “หลุมดํา” (black hole) สวนแรงที่ดึงดูดเขาสูศูนยกลาง เรียกวา แรง
โนมถวง หลุมดํามีแรงโนมถวงจํานวนมากมายมหาศาลจนดูดทุกสิ่งทุกอยาง รวมทั้งแสง 
ดังนั้น แสงจากหลุมดําจึงไมสามารถผานออกมาได เราจึงมองไมเห็นอะไรเลย
นอกจากความมืด 

 เมื่อคุณจองมองทองฟาในยามค่ําคืน โปรดจําไววา มีหลุมดํามากมายที่กระจัด
กระจายอยูทั่วทองฟา เปนดาวฤกษที่ดับลงแลวที่มีลักษณะนาพิศวง  
3. เฉลย 2) Amazing Black Holes 
   Amazing Black Holes = หลุมดําที่นาทึ่ง  
   เพราะครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดมากกวาตัวเลือกอื่น 
  1) ทองฟายามค่ําคืน 
  3) ดาวแคระดํา 
  4) แรงดึงดูดมหาศาล  
4. เฉลย 1) As its gases run out, it cools down. 
   As its gases run out, it cools down. = เมื่อแกสหมด ดาวก็

เย็นลง  
   ตีความไดจาก “...when the gas runs out, the star stops 

burning and begins to die.” 
  2) มันชนกับดาวฤกษดวงอื่น 
  3) มันจะอยูไดเพียงราวๆ หนึ่งลานปเทานั้น 
  4) ขณะที่มันรอนขึ้นเรื่อย มันก็ระเบิด  
5. เฉลย 1) It becomes invisible. 

  It becomes invisible. = มันก็จะกลายเปนสิ่งที่มองไมเห็น 
  ตีความไดจาก “... the star ends up as a cold, dark ball ... 
 2) มันก็จะตกสูพื้นโลก 
 3) มันก็จะเผาไหมแกสตางๆ ของมันจนหมดสิ้น 
 4) มันก็จะสวางจากวาเดิมและมองเห็นไดงายขึ้น  

6. เฉลย 2) Because the gravity of a black hole is so strong that it 
sucks the light inward. 

   Because the gravity of a black hole is so strong that it 
sucks the light inward. = เพราะวาแรงดึงดูดของหลุมดํามีมากจนดูดแสง
เอาไวไมปลอยแสงออกมาขางนอกใหเราเห็นได  

   สังเกตไดจาก “The light from a black hole can never 
come back to your eyes.” 

  1) เพราะหลุมดําสวนใหญจะอยูไกลโพน 
  3) เพราะขณะที่แกสของดาวฤกษเผาไหม ดาวฤกษก็จะหยุดปลอย

ความรอนและแสง 
  4) เพราะขณะที่ดาวฤกษเย็นลง พื้นผิวชั้นนอกของดาวจะดึงเขาสู

แกนกลาง  
7. เฉลย 4) There is nothing as mysterious as a black hole. 
   There is nothing as mysterious as a black hole. = ไมมี

อะไรลึกลับเทากับหลุมดํา 
   เปนความคิดเห็น (opinion) ของผูแตง  
  1) หลุมดําเปนดาวฤกษที่หมดอายุขัยแลว 
  2) หลุมดํามีแรงดึงดูด/แรงโนมถวง 
  3) ไมสามารถมองเห็นหลุมดําได  
8. เฉลย 3) strange 
    strange (adj.) = แปลก, ประหลาด 
   เพราะ mysterious เปนคําคุณศัพท หมายถึง แปลก, ประหลาด, 

นาพิศวง 
   1) ธรรมดา, สามัญ 
   2) สวางจา, สวางสดใส, ฉลาด 
   4) ใหญโต, มหึมา, มหาศาล  
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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(fact) 


