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ั
ชัน
1 หากนับรวมชันใต้ดินแล้วตึกไทเป ๑๐๑ มีทงหมดกี
๑๐๑ ชัน
๑๐๒ ชัน
๑๐๕ ชัน
๑๐๖ ชัน
2 เดือนกุมภาพันธ์ของปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ มีกีวัน
๒๘ วัน
๒๙ วัน
๓๐ วัน
๓๑ วัน
3 “บนยอดเขานี จะมีหิมะปกคลุมอยูบ่ ่อยครัง เมือส่องสะท้อนกับแสงอาทิตย์แล้วทําให้ดเู หมือนกับ
ก้อนหินหยกทีไร้ตาํ หนิ ” ข้อความนี กล่าวถึงสถานทีใด
อาหลีซาน
ยวีซาน
ปากว้าซาน
หยางหมิงซาน
4 หากต้องการชมนําตกสวยๆ ตามธรรมชาติควรแนะนํานักท่องเทียวไปเทียวทีใด
สือเฟิ น
หมู่บา้ นสายรุง้
เหยหลิว
ลู่กงั
5 ข้อใดไม่ถูกต้องเกียวกับเทศกาลทีมีชือเสียงประจําจังหวัด
ไถตง-เทศกาลบอลลูนนานาชาติ
หนานโถว-เทศกาลว่ายนําข้ามทะเลสาบ
ผิงตง-เทศกาลดอกไม้ไฟ
ซินเป่ -เทศกาลประติมากรรมทรายฝูหลง
6 ข้อใดกล่าวผิดเกียวกับเขตเกาสง
เกาสงมีรถไฟฟ้ าใต้ดินให้บริการมากกว่า ๓๐ สถานี
เกาสงมีอาณาเขตติดกับผิงตงและไถหนาน
เกาสงเป็ นเมืองท่าทีสําคัญอันดับ ๒ ของไต้หวัน
เกาสงมีสถานทีท่องเทียวทังเชิงประวัติศาสตร์และสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่
7 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกียวกับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกกู ้ งสาขาภาคใต้
เริมเปิ ดให้เข้าชมในปี ค.ศ.๒๐๑๗
ตังอยูใ่ นเขตเจียอี
เป็ นพิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรมเอเชีย ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวไต้หวัน
ไม่ได้ใช้ประโยชน์
8 ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลข ๒ ของเกาสงเคยเป็ นย่านโกดังสินค้าเก่าที
แต่ปัจจุบนั ได้รบั การ
เป็ นพืนทีแสดงศิลปะทีมีนักท่องเทียวนิ ยมไปถ่ายรูปกันเป็ นจํานวนมาก
โด่งดัง, ขยาย
ผิดกฎหมาย, เปลียนแปลง
ครึกครืน, กลับกลาย
รกร้าง, พัฒนา
ผูค้ นมักจะมาทํา
ทีหลากหลายเพือการพักผ่อนหย่อนใจ
9 สวนสาธารณะเป็ นสถานที
ซึง, งาน
ที, กิจกรรม
เพือให้, กิจการ
จัดงาน, ธุระ
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อีกหนึ งจุดเช็คอินทีนักท่องเทียวไม่ควรพลาด ซึงมี ด้านการ
10 “โรงละครแห่งชาติไถจง”
ออกแบบ
จัดว่าเป็ น, แรงบันดาลใจ
ถูกยกย่อง, การสนับสนุ น
ถือเป็ น, จุดเด่น
กลายเป็ น, จุดสังเกต
ั นา ในเขตเมืองเจียอีให้เป็ นสถานทีท่องเทียว ซึงมีบา้ นเก่าสไตล์
11 ปั จจุบนั ทางการไต้หวันได้พฒ
ญีปุ่ นชันเดียวกว่า ๒๘ หลัง และมีรา้ นขายของเก๋ไก๋มากมาย
หมู่บา้ นฮิโนกิ
หมู่บา้ นสายรุง้
หมู่บา้ นอาหลีซาน หมู่บา้ นซีโถว
12 ผมขอแนะนําตนเองหน่ อยครับ นี คือ ของผมครับ
บัตรเครดิต
หนังสือ
สมุดบัญชี
นามบัตร
13 ทิศตะวันอออกของไถตงติดกับมหาสมุทรใด
อินเดีย
แปซิฟิก
จีนใต้
แอตแลนติก
14 ส้มโอเป็ นผลไม้ทีนิ ยมนํามาไหว้เจ้าและรับประทานมากในเทศกาลใด
เทศกาลไหว้พระจันทร์
เทศกาลตรุษจีน
เทศกาลไหว้บะจ่าง
เทศกาลโคมไฟ
15 ก :
ข : ทางเราไม่มีหอ้ งว่างแล้ว ขออภัยจริงๆ ค่ะ
“ ก ” ควรพูดอย่างไรเพือให้บทสนทนานี สมบูรณ์ทีสุด
ดิฉนั จองทีนังไว้ตอน ๑ ทุ่มค่ะ ทําไมไม่มีชือดิฉนั คะ
เครืองบินเทียวนี ยกเลิกหรือคะ ดิฉนั ไม่ได้รบั ข้อมูล
มีหอ้ งว่างสําหรับ ๒ คนไหมคะ ดิฉนั ไม่ได้จองล่วงหน้า
ดิฉนั จองและจ่ายเงินล่วงหน้าทางเว็บไซต์ไปแล้วนะคะ ช่วยเช็คอีกทีได้ไหม
16 ก :ถ้านังรถไฟไปจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะ
ข:
“ ข ” ควรพูดอย่างไรเพือให้บทสนทนานี สมบูรณ์ทีสุด
ลองใส่ดกู ่อนดีไหมคะ
พอๆ กับนังจากกรุงเทพไปอยุธยาค่ะ
ประมาณ ๒๕๐ หยวนเท่านันครับ
ไปรถไฟดีกว่านะคะ
17 อาทิตย์หน้าจะกลับกรุงเทพฯ แล้ว คุณยังมี อืนอีกไหมครับ
กําหนดการ
เวลาเดิม
ความสุข
ความพอใจ
ั ญาหาร ผัก ผลไม้มากมาย
18 เมืองไทยเป็ นประเทศทีอุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรและพืชพันธุธ์ ญ
ดังนันมีหลายคนกล่าวว่าเมืองไทยถือเป็ น ของโลก
หัวใจ
บ่า
คลอง
ครัว
ของบริษัททัวร์กรุงเทพฯ ยุง่ มากจริงๆ ไม่ค่อยว่างนะคะ
19 ครังนี ฉนั มาเป็ นล่ามให้กบั
ตัวประกัน
ตัวผู ้
ตัวแทน
ตัวตลก
ชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวนาด้วยครับ
20 คุณสามารถชมบ้านชาวนาพร้อมกับชม
สภาพ
สุขภาพ
สุภาพ
สันติภาพ
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เป็ นของฝากขึนชือของไต้หวัน
21 ชาอูหลง เค้กพระอาทิตย์และเค้กสับปะรด
พร้อม
เหลือเชือ
ทัง
ล้วน
เถาหยวน พวกเราจะรอทีประตูทางออก ไม่ตอ้ งเป็ นห่วงครับ
22 เมือคุณมาถึงท่าอากาศยาน
สนามบิน
นานาชาติ
ธรรมชาติ
สัญชาติ
23 ซีเอ็นเอ็นเคยคัดเลือกทีใดดังต่อไปนี เป็ นหนึ งใน ๑๒จุดทีดีทีสุดในการชมพระอาทิตย์ตก
ไถจง-เกาเหม่ยซือตี
เจียอี-อาหลีซาน
เกาสง-ซีจือวาน
ผินตง-กวนซาน
24 โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถ ประโยคนี มกั จะได้ยนิ ทีไหน
บนรถเมล์
บนรถไฟฟ้ า
บนรถทัวร์
บนรถตู ้
25 ๑.เกาะเผิงหู ๒.เกาะหลิวชิว ๓.เกาะหมาจู่ ๔.เกาะจินเหมิน
จากเหนื อถึงใต้ ลําดับของเกาะเหล่านี คือข้อใดดังต่อไปนี
๔.๓.๑.๒.
๓.๔.๒.๑.
๔.๓.๒.๑.
๓.๔.๑.๒.
26 กรกฎาคมทีแล้วหน่ วยงานใดดังต่อไปนี เป็ นผูป้ ระกาศเรืองทีขยายเวลาฟรีวีซ่าให้แก่ชาวไทยและ
ชาวบรูไนเป็ นต้น
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมตรวจคนเข้าเมือง
กระทรวงมหาดไทย
สถานกงสุลไต้หวัน
27 ประเทศเราประกาศขยายเวลาฟรีวีซ่าให้แก่ชาวไทยซึงมาเทียวไต้หวันสามารถพํานักได้สงู สุดนาน
เท่าไหร่
๑ สัปดาห์
๒ สัปดาห์
๑ เดือน
ไม่เกิน ๒ เดือน
28 พิพิธภัณฑ์กกู ้ งจะจัดการแสดง ภาพวาดชินเอกขนาดใหญ่เมือไรคะ
นวัตกรรม
นมัสการ
ทัศนาจร
นิ ทรรศการ
ั ท่ ีใต้ทีสุดของไต้หวัน
29 อุทยานแห่งชาติใดดังต่อไปนี ตงอยู
อุทยานแห่งชาติสีเกาะทางใต้ของเผิงหู
อุทยานแห่งชาติเขินติง
อุทยานแห่งชาติทางทะเลตงซา
อุทยานแห่งชาติไถเจียง
30 สถานี รถไฟความเร็วสูงทางภาคเหนื อสินสุด ณ สถานี ใด
ไทเป
ปั นเฉียว
หนานกัง
จัวอิง
31 คนทีใส่แว่นตากันแดดคนนันเป็ นผูร้ บั ใบ ของโรงเรียนเราค่ะ
อํานวยการ
อนุ ญาต
อนุ สาร
สารบรรณ
เธอจะเรียนจบ พ่อแม่เธอต้องส่งเสียค่าเล่าเรียนไปตังมากมาย เธอรูไ้ หม
32
ข้อใดดังต่อไปนี เหมาะสมทีสุด
กว่า
ไม่วา่
เพราะว่า
ถึงแม้วา่
ไทยและจีน
33 คุณแม่ของสมชัยเป็ นคนจีน ส่วนคุณพ่อเขาเป็ นคนไทย ดังนันเราพูดว่าสมชัยมี
เชือสาย
พงศ์พนั ธุ ์
ความสัมพันธ์
มิตรภาพ
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34 ก : มีอาการมากีวันแล้วครับ
ข : เพิงมีอาการเมือวานนี ค่ะ
ก : เคยแพ้ยาหรือแพ้อาหารอะไรไหมครับ
ข : ไม่เคยค่ะ
จากบทสนทนานี “ก ” มีอาชีพอะไร
พ่อครัว
แพทย์
มัคคุเทศก์
อาจารย์
35 ก : มีกระเป๋ากีใบครับ
ข : มีแค่ ๒ ใบนี ค่ะ
ก : ถ้าอย่างนันผมช่วยยกไปไว้กระโปรงหลังเลยนะครับ
ข : ขอบคุณค่ะ
จากบทสนทนานี “ ก ” มีอาชีพอะไร
พนักงานขับรถ
เจ้าหน้าทีสนามบิน พนักงานต้อนรับ สจ๊วต
36 หลังเกษี ยณเขาปลูกผักและเลียงไก่เองทุกวัน หมายถึงว่าเขาเลือกทีจะมีชีวิตที
อวดรวย
เรียบง่าย
หรูหรา
โด่งดัง
37 ข้อใดดังต่อไปนี ไม่ใช่เครืองสําอาง
นําหอม
ลิปมัน
ปลัชออน
ผงซักฟอก
เธอบอกว่าเธอจะไปซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่ใช่หรือ
38 ก :
ข : จริงด้วยสิ ลืมสนิ ทเลย หลังทํางานนี เสร็จแล้วจะรีบไปทันที
เมือไร
ทําไม
ไหน
ไหม
39 กระดิงคู่นีน่ารักจังและสามารถใช้เป็ น สําหรับกระเป๋าใบนี ค่ะ
เครืองเทศ
เครืองปรุง
เครืองประดับ
เครืองแบบ
40 ผักบุง้ ซือทีตลาดสด ละ ๒๕ บาทเท่านัน แต่ผดั ผักบุง้ สังซือทีร้านอาหารทีท่องเทียว
อาจจะ ละไม่ตากว่
ํ า ๑๕๐ บาทนะคะ
กิโล, มัด
มัด,กิโล
จาน, มัด
มัด, จาน
กว่าเสือยืดธรรมดานะคะ
41 เสือลูกไม้แบบใหม่นีจะมี
สละสลวย
ลวดลาย
ขนาด
น่ าสนใจ
42 หากต้องเดินทางบ่อยๆ จําเป็ นต้องทําประกันชีวิตประเภทใดมากทีสุด
ประกันสุขภาพ
ประกันอัคคีภยั
ประกันการเดินทาง
ประกันวินาศภัย
43 ประโยคใดทีมักจะได้ยนิ เวลาซือของในตลาดสด
จะส่งจดหมายไปทีไหนครับ
เอากีกิโลดีครับ
จะโหลดกระเป๋ากีใบครับ
แบบเทียวเดียวหรือไป-กลับครับ
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44 ก : เบอร์นีสามารถใช้ในไต้หวันได้แค่ ๑๔ วันนะครับ ถ้ากลับประเทศสามารถทิงได้เลย
ข : โทรออกต่างประเทศได้ไหมคะ ต้องเสียนาทีละกีบาท
ก : โทรได้ครับ ค่าโทรออกไปแต่ละประเทศไม่เท่ากัน ดูโปรโมชันการโทรจากโบรชัวร์นีได้ครับ
ข : ขอบคุณค่ะ
จากบทสนทนานี สถานทีทํางานของ “ ก ” น่ าจะเป็ นทีใด
ธนาคาร
โรงแรม
ร้านขายโทรศัพท์ ร้านอาหาร
45 ผมได้จองอาหารเจเอาไว้ ช่วย ให้ผมหน่ อยครับ
คัดเลือก
ตรวจสอบ
จดลง
จําลอง
46 ผมได้วิงอย่างเต็มทีแล้ว แต่ก็สเู ้ ขาไม่
ผ่าน
เป็ น
พอ
ได้
ว่าเขารอดชีวิตจากอุบตั ิเหตุทางรถแล้ว
47 ทางเราได้รบั ข่าว
ร้ายสุด
ใหม่สุด
ล่าสุด
ชัวคราว
มากเพือทําให้ผิวสีแทนและดูสวย
48 ชาวฝรังชอบ
อาบนําทะเล
อาบนําพุรอ้ น
อาบแดด
อาบนํารัก
49 เนื องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่ าสายพันธุใ์ หม่(หรือเรียกว่าไข้หวัดโควิด๑๙) หลังจาก
เดินทางกลับจากต่างประเทศ หากมีอาการไข้และอาการระบบทางเดินหายใจภายใน ๑๔ วัน
ควรปฏิบตั ิตวั อย่างไร
รีบอาบนําชําระร่างกายให้สะอาด
ล้างมือทุกครังก่อนรับประทานอาหาร
รีบรับประทานยาลดไข้และห้ามออกจากบ้านโดยเด็ดขาด
สวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างมิดชิดแล้วรีบไปพบแพทย์ทนั ที
50 ประโยคใดทีมักจะได้ยนิ ในโรงพยาบาล
จะรับอะไรดีคะ
เสือแบบนี มีแค่สีดาํ ค่ะ
กรุณารับยาทีช่อง ๒ ค่ะ
อร่อยมาก ทังหมดเท่าไรคะ
ข : ทําไมไม่ไปหาหมอล่ะ
51 ก :
“ ก ” ควรพูดอย่างไรเพือให้บทสนทนานี สมบูรณ์ทีสุด
ไม่สบายใจมากๆ เลย
อาหารจานนี เผ็ดมาก
กําลังจะไปทีไหน
ครันเนื อครันตัวและปวดหัวด้วย
52 การท่องเทียวช่วงทีอากาศร้อนจัดอาจนําไปสู่ภาวะโรคลมแดด
ข้อใดห้ามทํากับผูท้ ีมีอาการเป็ นลมแดด
ให้จิบเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์
ช่วยปลดกระดุมเสือออกให้ผปู ้ ่ วยเพือระบายความร้อน
พรมนําตามหน้าตามตัวของผูป้ ่ วย
ใช้นําแข็งประคบตามข้อพับหรือรักแร้
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53 ตอนนี ทุกคนนิ ยมบริโภคผักและผลไม้ที .
ปลอดลม
ปลอดสตรูพืช
ปลอดสารพิษ
ปลอดโปร่ง
54 ขณะทีถอนเงินจากเอทีเอ็มต้องนับเงินให้ นะคะ
เต็ม
ครบถ้วน
ชัด
สมบูรณ์
มาให้ ไม่ทราบว่าตอนนี เงินถึงบัญชีฉนั หรือยังคะ
55 ฉันได้ขอคุณแม่ฉนั
โอนเงิน
คืนเงิน
จ่ายเงิน
แลกเงิน
56 การ ทีไม่เกินยีสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้สามารถขอลดหย่อนภาษี ได้
บริการ
บริกรรม
บริจาค
บริโภค
57 คนไต้หวันต้องยืนภาษี เงินได้ในช่วงไหนของทุกปี
เดือนมิถุนายน
เดือนพฤษภาคม เดือนเมษายน
เดือนกรกฎาคม
58 ก :ไม่ทราบว่ายืนเรืองขอคืนภาษี ได้ทีไหนคะ ข :
“ ข ” ควรพูดอย่างไรเพือให้บทสนทนานี สมบูรณ์ทีสุด
ยืนเรืองได้ภายใน ๗ วันค่ะ
เคาน์เตอร์ดา้ นหลังค่ะ
นี ค่ะ เงินทอนของคุณ
ทีนี ไม่รบั บัตรเครดิตค่ะ
59 เวลาซือของจะต้องขอ ทุกครัง นันเป็ นภาระหน้าทีของเรา
ส่วนลด
กรมธรรม์
ใบร้บรอง
ใบกํากับภาษี
60 ปี นี การ ของโรงงานเราไม่ทนั ต่อความต้องการของตลาดอยูแ่ ล้ว
ผลิต
ผลิก
ผลัก
ผลัด
ํ ามาตรฐานที ไว้ในสัญญา
61 คุณภาพของสินค้างวดนี ตากว่
กํากัด
กําเนิ ด
กําบัด
กําหนด
62 ปี นี ไต้หวันเข้ามา ในไทยเยอะเป็ นอันดับ ๔ รองจากญีปุ่ น อเมริกาและสิงคโปร์
ขาดทุน
เท่าทุน
ลงทุน
ต้นทุน
63 ดิฉนั ขายของออนไลน์เป็ น เพราะชอบด้านนี
เสิรช์
ขายตัดราคา
ควบคุม
อาชีพเสริม
64 มนัส : ขอให้อยูเ่ ย็นเป็ นสุขนะครับ
สมศรี : ขอบคุณมากค่ะ
ได้ยนิ บทสนทนานี เราจะรูว้ า่ คุณสมศรีมีเหตุการณ์อะไรทีมีความสุข
การเรียนจบ
การเดินทาง
การย้ายบ้านใหม่ การคลอดบุตร
65 ก่อนงานเลียงจะเลิก ก็จะมีพิธีการ ของขวัญแก่กนั นะคะ
เก็บ
แถม
คืน
มอบ
66 คืนนี ครอบครัวของเราอยากจะจัดงานเลียงทีบ้านเพือ วันเกิดครบรอบ๘๐ ปี ของคุณปู่
ฉลอง
ฉลอม
ฉลาม
ฉลวย
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67 เพือนคนไทยของฉันบอกว่าผูช้ ายต้องใส่ ไปทํางานถึงจะดูเหมาะสม
เสือกล้าม
เสือเชิต
เสือยืด
เสือปริญญา
ทางสังคมทีคนทุกประเทศต้องมี
คนไต้หวันก็ถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด
68 การต่อคิวเป็ น
ความนิ ยม, แล้ว ประเพณี, แม้วา่
มารยาท, ซึง
พิธีการ, ที
69 ประโยคใดทีมักจะได้ยนิ ในเทศกาลตรุษจีน
ขอให้ราให้
ํ รวย
สุขสันต์วนั เกิด
ไปลามาไหว้นะ
ขอให้หายเร็วๆนะ
70 ประโยคใดเหมาะสมทีจะพูดกับเจ้าของร้านอาหารใหม่
ทานให้อร่อยนะ
ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองนะ
ขอให้สุขภาพแข็งแรง
เทียวให้สนุ กนะ
เครืองดืมทีมีคาเฟอีน
ทุกเช้าคนเป็ นร้อยๆ ล้านเรียกหาเครืองดืมทีมีคาเฟอีน โดยเฉพาะกาแฟซึงถือเป็ นเครืองดืม
ยอดนิ ยมอย่างในวงสนทนาตามร้านกาแฟยามเช้า จนเกิดคําว่า “สนทนาประสากาแฟ” ขึน หรือ
คนทีทํางานในออฟฟิ ศก็นิยมดืมกันก่อนจะเริมงานในวันใหม่อย่างสดใส ในประเทศอเมริกาซึง
ชาวอเมริกนั ถือได้วา่ เป็ นชนทีดืมกาแฟมากทีสุดในโลก ถึงกับออกกฎหมายให้มีชว่ งพักระหว่าง
การทํางานเพือดืมกาแฟหรือ “คอฟฟี เบรก” เลยทีเดียว
“คาเฟอีน” นอกจากจะมีอยูใ่ นเครืองดืมหลายชนิ ดแล้ว ขนมหวานบางชนิ ดก็มีคาเฟอีนเช่นกัน
คาเฟอีนจึงเป็ นสิงทีเราใช้ดืมและกินอยูใ่ นชีวิตประจําวัน คาเฟอีนถือเป็ นยาชนิ ดหนึ งทีมีฤทธิ
กระตุน้ ปราสาททําให้เกิดความสดชืนแจ่มใส ไม่งว่ ง แต่ถา้ ใช้มากเกินไป เป็ นปริมาณ ๕-๑๐ กรัม
ก็อาจทําให้เสียชีวิตได้ ซึงกรณีของการดืมกาแฟคงเป็ นไปได้ยากเพราะนันเท่ากับการดืมถึง ๗๕
แก้ว คาเฟอีนจะกระตุน้ หัวใจให้เต้นเร็วขึน หากใครเป็ นโรคหัวใจจึงควรเลิกดืม
การดืมเครืองดืมทีมีสารคาเฟอีนมากเกินไปอาจทําให้เกิดอาการมือสัน ใจสัน นอนไม่หลับ
ปวดหัว เบืออาหาร ปวดท้อง และถ้าดืมจนเคยชินแล้วหยุดดืมก็จะมีอาการปวดหัว วิงเวียน
อ่อนเพลีย หงุดหงิดอยู่ ๒-๓ วัน ทางการแพทย์ให้คาํ แนะนําว่าไม่ควรดืมกาแฟเกินวันละ ๒-๓
แก้ว หากดืมมากกว่า ๕ แก้วต่อวันขึนไป จะมีโอกาสเสียงของการเกิดโรคหัวใจวายกะทันหัน
มากกว่าคนทีไม่ดืมและยังเสียงกับความดันและระดับคอเลสเตอรอลสูงอีกด้วย
71 จากบทความนี ใครดืมกาแฟมากทีสุดในโลก
แพทย์
คนทํางานออฟฟิ ส
ชาวอเมริกนั
วงสนทนาตามร้านกาแฟยามเช้า
72 ในบทความนี “คอฟฟี เบรก” หมายถึงอะไร
เครืองดืมยอดนิ ยม
เครืองดืมทีมีคาเฟอีน
ยาชนิ ดหนึ ง
ช่วงพักระหว่างการทํางานเพือดืมกาแฟ
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73 ข้อใดไม่ใช่ฤทธิของคาเฟอีน
กระตุน้ ปราสาท สดชืนแจ่มใส
ไม่ง่วง
โรคหัวใจ
74 ไม่ควรดืมกาแฟเกินวันละเท่าไร จึงจะไม่เสียงเกิดโรคหัวใจวายกะทันหัน
๗๕ แก้ว
๒-๓ แก้ว
มากกว่า ๕ แก้ว ๕-๑๐ แก้ว
75 ข้อใดไม่ใช่อาการของการดืมเครืองดืมทีมีสารคาเฟอีนมากเกินไป
ไม่ง่วง
วิงเวียน
มือสัน ใจสัน
อ่อนเพลีย หงุดหงิด
อยูอ่ ย่างปลอดภัยเมือเจอแผ่นดินไหว
ทุกปี ในไต้หวันจะมีการเกิดแผ่นดินไหวและในแต่ละปี จํานวนครังในการเกิดก็มีมากน้อย
ต่างกันไป อีกทังยังไม่สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้ เหมือนเช่นสภาพอากาศ แต่การเกิด
แผ่นดินไหวในไต้หวันสร้างความเสียหายไม่มากนัก อาจจะรูส้ ึกโคลงเคลงเล็กน้อยเมืออยูบ่ นทีสูง
เพราะอาคารบ้านเรือนของทีนี ได้รบั การออกแบบโดยคํานวณเผือเหตุการณ์เหล่านี ไว้แล้ว
เมือพบเจอกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวสิงแรกทีควรทําคือ อย่าตืนตระหนก ตังสติให้ดี ถ้าอยูภ่ ายใน
อาคารห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาด ให้ยนื ชิดกําแพงทีมีคานคําหรือหลบอยูใ่ ต้เฟอร์นิเจอร์ทีแข็งแรง เช่น
โต๊ะ ถ้าอยูภ่ ายนอกอาคารให้พยายามหลีกเลียงการอยูใ่ กล้พืนทีอาคารและสิงก่อสร้างทีอาจจะล้ม
หรือร่วงหล่นลงมาได้ ส่วนใหญ่แผ่นดินไหวจะเกิดไม่นาน ๒-๓ นาทีก็ผ่านไปแล้ว
76 จากบทความนี เหตุการณ์ใดทีมักจะเกิดขึนทุกปี
พายุไต้ฝ่ ุน
โรคระบาด
แผ่นดินไหว
การประท้วง
77 จากบทความนี การพยากรณ์ล่วงหน้าสามารถใช้ได้กบั เรืองใด
พายุไต้ฝ่ ุน
โรคระบาด
แผ่นดินไหว
การประท้วง
78 หากเกิดแผ่นดินไหวขณะทีตัวคุณอยูใ่ นอาคารสิงใดทีไม่ควรทํามากทีสุด
หลบใต้โต๊ะ
หลบใต้คาน
หายใจเข้าออกลึกๆ ช้าๆ
วิงไปลงลิฟต์เพือลงจากอาคารให้เร็วทีสุด
79 หากเกิดแผ่นดินไหวขณะทีตัวคุณอยูภ่ ายนอกอาคารสิงใดทีควรทํามากทีสุด
รีบเดินออกห่างจากตัวอาคาร
รีบเดินเข้าไปหาทีกําบังในอาคาร
กรีดร้องให้คนช่วย
ห้ามขยับเขยือนอย่างเด็ดขาด
80 จากบทความนี ข้อใดกล่าวถูกต้องเกียวกับแผ่นดินไหวในไต้หวัน
นานๆ จะเกิดสักครังแต่จะรุนแรงมาก
ทางการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพือหยุดงานและหยุดเรียน
บ้านเรือนทีนี มีการออกแบบเพือรองรับเหตุการณ์นี
แต่ละครังทีเกิดจะมีการสันสะเทือนเป็ นเวลานาน

