แบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่ านจับใจความภาษาอังกฤษ
รายวิชาภาษาอังกฤษ ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5
Unit 2 Our Happy Family

นางสุพนิ เลีย้ งพานิชย์
ตําแหน่ ง ครู วิทยฐานะ ครู ชาํ นาญการ
โรงเรี ยนวัดหนองโพธิ์ อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

คํานํา
แบบฝึ กเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ชุดนี ้ จัดทําขึ ้นเพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ฝึ กให้ ผ้ เู รี ยนมีนิสยั ใฝ่ เรี ยนรู้ รักการอ่าน รู้ จกั แสวงหาความรู้
ด้ วยตนเองและนําความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวัน มีสมรรถนะในการสื่อสาร และมี
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ มีความซื่อสัตย์ ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน มุ่งมัน่ ในการทํางาน และรักความเป็ น
ไทย นักเรี ยนมีความรู้และมีทกั ษะในการอ่านข่าว บทความ บทสนทนา เรื่ องราวต่าง ๆ เละ
เข้ าใจเนื ้อเรื่ องจากการอ่าน แบบฝึ กเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ชุดนี ้มี
ทังหมด
้
8 เรื่ อง ดังนี ้
เรื่ องที่ 1
เรื่ องที่ 2
เรื่ องที่ 3
เรื่ องที่ 4

Nancy’s School Day
Our Happy Family
The Students’ Interesting Hobbies
My Lovely Pet

เรื่ องที่ 5
เรื่ องที่ 6
เรื่ องที่ 7
เรื่ องที่ 8

Blue Whales
Christmas
Halloween
Let’s go shopping

แบบฝึ กเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เรื่ องนี ้เป็ นเรื่ องที่ 2 Our Happy
Family ซึง่ ประกอบด้ วย จุดประสงค์การเรี ยนรู้ คําแนะนําการใช้ แบบทดสอบก่อนเรี ยน
เนื ้อเรื่ อง แบบฝึ ก และแบบทดสอบหลังเรี ยน ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อผู้เรี ยน
ผู้จดั ทําหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า แบบฝึ กเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ชุดนี ้
จะเป็ นประโยชน์ต่อผู้เรี ยนและผู้ที่สนใจ ในการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สุพนิ เลี ้ยงพานิชย์
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คําแนะนําสําหรั บครู
เพื่อให้ แบบฝึ กเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษนี ้ เป็ นประโยชน์สําหรับ
นักเรี ยนมากยิ่งขึ ้น ครูควรปฏิบตั ิตามขั ้นตอนดังนี ้
1. แบบฝึ กเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษชุดนี ้ ใช้ สําหรับเสริมการเรี ยน
การสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นักเรี ยนชั ้นประถมศึกษา
ปี ที่ 5
2. ครูควรศึกษาขั ้นตอนการใช้ แบบฝึ กเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ
เนื ้อหา กิจกรรมตั ้งแต่ต้นจนจบให้ เข้ าใจอย่างละเอียด ก่อนนําไปใช้ กบั นักเรี ยน
3. ครูชี ้แจงขั ้นตอนการใช้ แบบฝึ กเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ และให้
นักเรี ยนศึกษาคําแนะนําสําหรับนักเรี ยน
4. ก่อนเริ่มเรี ยนแบบฝึ กเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษแต่ละเรื่ อง ให้
นักเรี ยนทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน
5. ครูควรกําชับให้ นกั เรี ยนทําแบบฝึ กเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ
ด้ วยความซื่อสัตย์ ตามขั ้นตอนโดยไม่ดเู ฉลยก่อนลงมือปฏิบตั ิจริง
6. ครูควรทําหน้ าที่เป็ นผู้ให้ คําแนะนําและให้ ความช่วยเหลือนักเรี ยนเพื่อให้ การดําเนิน
กิจกรรมประสบความสําเร็จ
7. ครูควรให้ กําลังใจนักเรี ยน ชมเชย เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ นกั เรี ยนมีกําลังใจใน
การพัฒนาความสามารถในการอ่านของตนเองต่อไป
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คําแนะนําสําหรั บนักเรี ยน
เพื่อให้ แบบฝึ กเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษนี ้ เป็ นประโยชน์สําหรับ
นักเรี ยนมากที่สดุ ควรปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. นักเรี ยนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ทํากิจกรรมตามลําดับขั ้นตอนอย่างเคร่งครัดไม่ดู
เฉลยก่อนลงมือปฏิบตั ิจริง
2. นักเรี ยนทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน จํานวน 10 ข้ อ
3. นักเรี ยนศึกษาเนื ้อหาและลงมือทําแบบฝึ กเสริมทักษะการอ่านจับใจความ
ภาษาอังกฤษตามลําดับขั ้นตอนด้ วยตนเอง
4. นักเรี ยนเขียนคําตอบลงในกระดาษที่ครูเตรี ยมให้ ห้ ามนักเรี ยนขีดหรื อเขียน
ข้ อความใด ๆ ลงในแบบฝึ กเป็ นอันขาด
5. หากพบปั ญหาระหว่างการใช้ แบบฝึ กนักเรี ยนควรปรึกษาและขอคําแนะนําจากครู
6. เมื่อศึกษาและทําแบบฝึ กเสร็จแล้ วให้ นกั เรี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยน เพื่อประเมิน
ความรู้หลังการใช้ แบบฝึ ก ถ้ าผลการประเมิน ไม่ผ่านร้ อยละ 80 ควรศึกษาเนื ้อหาใหม่และทํา
แบบฝึ กซํ ้า
7. นักเรี ยนใช้ เวลาศึกษาแบบฝึ กเล่มนี ้ จํานวน 2 คาบ คาบละ 60 นาที
8. หากนักเรี ยนศึกษาแบบฝึ กไม่ทนั หรื อยังไม่เข้ าใจ นักเรี ยนสามารถนําแบบฝึ กไป
ศึกษาเพิม่ เติมนอกเวลาเรี ยนได้ เพื่อให้ เข้ าใจมากยิ่งขึ ้น
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สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เข้ าใจและตีความเรื่ องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดง

ความคิดเห็น อย่างมีเหตุผล
มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอข้ อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆ

โดยการพูด และการเขียน

ตัวชีว้ ัด
- บอกใจความสําคัญ และตอบคําถามจากการฟั งและอ่านบทสนทนา และนิทานง่าย ๆ หรื อ
เรื่ องสัน้ ๆ

อ่ านจุดประสงค์
การเรี ยนรู้ ในหน้ าถัดไปนะคะ
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จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนสามารถบอกความหมายของคําศัพท์ สํานวนและประโยคที่เกี่ยวกับเรื่ องที่อ่านได้

2. นักเรี ยนสามารถบอกใจความสําคัญและตอบคําถามจากเรื่ องที่อ่านได้
3. นักเรี ยนสามารถจับคู่ข้อความที่มีสอดคล้ องกัน และเขียนสรุปตามลําดับเหตุการณ์จากเรื่ อง
ที่อ่านได้

ศึกษาจุดประสงค์ การเรียนรู้ก่อน
เรียนแบบฝึ กนะคะ
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Pre-test
Read the passage below, and then choose the best answer.
[Number 1-4]
Hi. My name is Anthony. I’m six years old. I’m from
Canada. I live in a nice house not far from Montreal.
In the picture, you can see my family. There are my
grandparents, parents, sister and me.

1. How old is Anthony?

1. He is six years old.

2. He is seven years old.

3. He is sixty years old.

4. He is sixty -three years old.

2. How many people are there in his family?
1. There are four.

2. There are five.

3. There are six.

4. There are seven.

3. How many brothers does he have?
1. He has one brother.

2. He has no brother.

3. Two brothers.

4. He is only one child.

4. What is his nationality?
1. He is Thai.

2. He lives in Montreal.

3. He is from Canada.

4. He is Canadian.
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Read the passage below, and then choose the best answer.
[Number 5-7]

My mother, Nicole, is a stewardess. She flies to different
countries. She likes her job and I like too. She always brings us
some toys and souvenirs. My father, Edward, is a programmer.
He is forty. He is a very kind man. We go to the park every
day. He always plays with us and helps us with everything.

5. Where does Nicole work?
1. She is a stewardess.

2. She works in an airport.

3. She sells souvenirs in the shop.

4. She works at home.

6. What does Nicole always bring to her kids?
1. She brings them some toys.
2. She brings them some food.
3. She brings them some money.
4. She doesn’t bring them anything.
7. What is Edward good at?
1. He is good at playing basketball.
2. He is good at playing computer games.
3. He is good at writing computer program.
4. He is good at flying to different countries.
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Read the passage below, and then choose the best answer.
[Number 8]
My sister, Jessica, is only five, but she is a nice girl.
We seldom fight. We go to the kindergarten, but we are in
different groups. She likes riding her bike and skating in
winter. I like playing basketball with my friends or my father.

8. What is Anthony’s sister?
1. She is a student.

2. She is a stewardess.

3. She is a programmer.

4. She is a teacher.

Read the passage below, and then choose the best answer.
[Number 9-10]

My grandparents are very old. My grandmother is sixty
and my grandfather is sixty-three. However, they are quite
active. We live together. We often play table tennis with
grandfather. In summer, we like going to the park for a picnic.
We fly a kite and play with our dog. We are a happy family.
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9. How old is Anthony’s grandmother?
1. She is forty years old.

2. She is fifty years old.

3. She is sixty – three years old.

4. She is sixty years old.

10. What does Anthony like to play with his grandfather?
1. He likes to play tennis.

2. He likes to play table tennis.

3. He likes to play football.

4. He likes to ride a bicycle.

Don’t worry,
be happy.
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Our Happy Family

Pre-Reading
Think about the following questions.
1. What can you see in the picture?
2. How many people are there in the picture?
3. Where are they?
4. What are they doing?
5. What does the title tell you about the story?

Try to think about it.
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Our Happy Family

Hi. My name is Anthony. I’m six years old. I’m from Canada.
I live in a nice house not far from Montreal. In the picture, you can
see my family. There are my grandparents, parents, sister and me.
My mother, Nicole, is a stewardess. She flies to different
countries. She likes her job and I like too. She always brings us
some toys and souvenirs. My father, Edward, is a programmer.
He is forty. He is a very kind man. We go to the park every day.
He always plays with us and helps us with everything.

Let’s read next passage on page 11.

11

Our Happy Family

My sister, Jessica, is only five, but she is a nice girl.
We seldom fight. We go to the kindergarten, but we are in
different groups. She likes riding her bike and skating in winter.
I like playing basketball with my friends or my father.
My grandparents are very old. My grandmother is sixty
and my grandfather is sixty-three. However, they are quite active.
We live together. We often play table tennis with grandfather.
In summer, we like going to the park for a picnic. We fly a kite
and play with our dog. We are a happy family.

Try to read this passage.
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Practice 1: While reading
From the first part
Hi. My name is Anthony. I’m six years old. I’m from Canada.
I live in a nice house not far from Montreal. In the picture, you can
see my family. There are my grandparents, parents, sister and me.
My mother, Nicole, is a stewardess. She flies to different
countries. She likes her job and I like too. She always brings us
some toys and souvenirs. My father, Edward, is a programmer.
He is forty. He is a very kind man. We go to the park every day.
He always plays with us and helps us with everything.
Direction : List your difficult words from the text.
(You may write 5-8 words.)
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Words

Part of speech

Meaning

13

Practice 2: While reading
From the second part
My sister, Jessica, is only five, but she is a nice girl. We seldom
fight. We go to the kindergarten, but we are in different groups.
She likes riding her bike and skating in winter. I like playing
basketball with my friends or my father.
My grandparents are very old. My grandmother is sixty and
my grandfather is sixty-three. However, they are quite active.
We live together. We often play table tennis with grandfather.
In summer, we like going to the park for a picnic. We fly a kite
and play with our dog. We are a happy family.
Direction : List your difficult words from the text.
(You may write 5-8 words.)
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Words

Part of speech

Meaning
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Practice 3: While reading
Direction : Match the definitions in column B with the words in
column A. You can use your dictionary.
Column A
...... 1. parents (n.)

Column B
a. Token, something you buy or keep to
help you remember a holiday or special
event.

...... 2. stewardess (n.) b. (in a habit of) doing things; energetic
...... 3. souvenir (n.)

c. Not after; rarely

...... 4. seldom (adv.)

d. A woman who works on a ship, plane
or train, looks after the passengers.

...... 5. active (adj.)

e. Father and mother.

.

You can check the
meaning of these words
by using dictionary.
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Practice 4: Post reading
Direction : Complete these sentences with the words or groups
of words below.
different countries

a stewardess

a very kind man

Canada

one sister

riding her bike and skating

five years old

six people

active

a nice house

1. Anthony is from ____________________.
2. He lives in ____________________not far from Montreal.
3. He has ______________________.
4. There are _____________________in his family.
5. His mother is ___________________________.
6. His mother flies to ______________________.
7. His father is _____________________________.
8. His grandparents are ___________________.
9. His sister is ______________________________.
10. His sister likes ____________________________________in winter.
Keep trying.
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Practice 5 : Post reading
Direction : Read the story and write T (true) or F (false).
Then correct the false statements.
...……..1. Nicole lives in China.
....................................................................................................................
...……..2. This family sometimes goes to the park.
....................................................................................................................
...……..3. Anthony’s grandfather is strong.
....................................................................................................................
...……..4. Anthony and Jessica are in the same group.
....................................................................................................................
...……..5. Anthony likes to play basketball.
. ..................................................................................................................
...……..6. Jessica is not friendly.
....................................................................................................................
Cheer up!
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Practice 6 : Post reading
Direction : The statements under X have to be followed by the statements
under Y. Match them and write a summary of the passage.
X
1. Anthony lives in a nice house [.........]

Y
a. his grandparents, parents,
younger sister and him.

2. There are six people in his family:

b. and his younger sister is five

[.........]

years old.

3. He is six

[.........]

c. and has a picnic in the park
with his family in summer.

4. He likes playing table tennis [.........]

d. not far from Montreal.

5. He flies a kite, plays with his dog

e. with his grandfather.

[.........]

Anthony lives in a nice house ....................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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Post-test
Read the passage below, and then choose the best answer.
[Number 1-4]
Hi. My name is Anthony. I’m six years old. I’m from
Canada. I live in a nice house not far from Montreal.
In the picture, you can see my family. There are my
grandparents, parents, sister and me.

1. How many people are there in Anthony’s family?
1. There are five.

2. There are four.

3. There are seven.

4. There are six.

2. How many brothers does he have?
1. He is only one child.

2. He has no brother.

3. Two brothers.

4. He has one brother.

3. What is his nationality?
1. He lives in Montreal.

2. He is Thai.

3. He is Canadian.

4. He is from Canada.

4. How old is Anthony?
1. He is seven years old.

2. He is sixty years old.

3. He is six years old.

4. He is sixty- three years old.
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Read the passage below, and then choose the best answer.
[Number 5-7]
My mother, Nicole, is a stewardess. She flies to different
countries. She likes her job and I like too. She always brings us
some toys and souvenirs. My father, Edward, is a programmer.
He is forty. He is a very kind man. We go to the park every
day. He always plays with us and helps us with everything.

5. What is Edward good at?
1. He is good at playing basketball.
2. He is good at flying to different countries.
3. He is good at writing computer program.
4. He is good at playing computer games.
6. Where does Nicole work?
1. She works in an airport.

2. She sells souvenirs in the shop.

3. She is a stewardess.

4. She works at home.

7. What does Nicole always bring to her kids?
1. She brings them some food.
2. She doesn’t bring them anything.
3. She brings them some money.
4. She brings them some toys.
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Read the passage below, and then choose the best answer.
[Number 8]
My sister, Jessica, is only five, but she is a nice girl.
We seldom fight. We go to the kindergarten, but we are
in different groups. She likes riding her bike and skating
in winter. I like playing basketball with my friends or my
father.
8. What is Anthony’s sister?
1. She is a stewardess.

2. She is a student.

3. She is a programmer.

4. She is a teacher.

Read the passage below, and then choose the best answer.
[Number 9-10]

My grandparents are very old. My grandmother is sixty
and my grandfather is sixty-three. However, they are quite
active. We live together. We often play table tennis with
grandfather. In summer, we like going to the park for a picnic.
We fly a kite and play with our dog. We are a happy family.
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9. What does Anthony like to play with his grandfather?
1. He likes to ride a bicycle.

2. He likes to play tennis.

3. He likes to play football.

4. He likes to play table tennis.

10. How old is Anthony’s grandmother?
1. She is sixty years old.

2. She is fifty years old.

3. She is forty years old.

4. She is sixty-three years old.

Don’t worry, be happy.
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Answer Keys
Pretest
1. 1

4. 4

7. 3

2. 3

5. 2

8. 1

3. 2

6. 1

9. 4

10. 2

Practice 1: Suggested words;
No

Words

Part of speech

Meaning

1

far

2

grandparents

n.

ปู่ ย่า ตา ยาย

3

parents

n.

พ่อ แม่

4

sister

n.

พี่สาว น้ องสาว

5

stewardess

n.

บริ กรหญิงบนเครื่ องบิน

6

country

n.

ประเทศ

7

job

n.

งาน

8

souvenir

n.

ของที่ระลึก

adj.

ระยะทาง (ไกล)
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Answer Keys

Practice 2: Suggested words;

No

Words

Part of speech

Meaning

1

seldom

2

fight

v.

ต่อสู้

3

kindergarten

n.

โรงเรี ยนอนุบาล การศึกษาขันอนุ
้ บาล

4

bike

n.

จักรยาน

5

skate

v.

เล่นเสก็ต

6

winter

n.

ฤดูหนาว

7

however

8

active

adv.

แทบจะไม่

CONJ.

อย่างไรก็ตาม

adj.

คล่องแคล่ว

Practice 3
1. e

2. d

3. a

4. c

5. b
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Answer Keys

Practice 4
1

Canada

6

different countries

2

a nice house

7

a very kind man

3

one sister

8

active

4

six people

9

five years old

5

a stewardess

10 riding her bike and skating

Practice 5
F 1. Nicole lives in Montreal, Canada.
F 2. This family always goes to the park. /
This family goes to the park every day.
T 3.
F 4. Anthony and Jessica are not in the same group.
Anthony and Jessica are in different groups.
T 5.
F 6. Jessica is friendly. / Jessica is a nice girl.
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Answer Keys
Practice 6
1. d

2. a

3. b

4. e

5. c

Practice 6
Anthony lives in a nice house not far from Montreal. There are six
people in his family: his grandparents, parents, younger sister and him.
He is six and his younger sister is five years old. He likes playing table tennis
with his grandfather. He flies a kite, plays with his dog and has a picnic in
the park with his family in summer.

Post-test
1. 4

4. 3

7. 4

2. 2

5. 3

8. 2

3. 3

6. 1

9. 4

Good job!

10. 1
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