แบบฝึ กทักษะการอ่ านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
วิชา ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน รหัสวิชา อ 22101
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3
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1eading for Daily life
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คานา
แบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่ านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 2
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ22101 หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 : Reading in Daily life กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เป็ นแบบฝึ กที่ จดั ทาขึ้ นเพื่อช่ วยเสริ มทักษะการอ่ าน
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยน ซึ่ งนอกจากจะเป็ นการปลูกฝังนิ สัยรักการอ่านแล้วนักเรี ยนยังสามารถ
นาความรู ้ไปปรับใช้ได้จริ งในชีวติ ประจาวันอย่างมีประสิ ทธิภาพ
แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษความเข้าใจสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
หน่ วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 : Reading in Daily life ประกอบด้วยแบบฝึ กจานวนทั้งหมด 9 เล่ม
ซึ่ ง แบบฝึ กเล่มนี้ เป็ นเล่ม ที่ 7 เรื่ อง Graphs โดยเป็ นเรื่ องการอ่านสื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยงประเภท
กราฟ แผนภูมิต่างๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับในชี วิตประจาวันรอบตัวของนักเรี ยน มีคาแนะนาการใช้
แบบฝึ ก มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้ อหา สาระ กิจกรรมระหว่าง
เรี ยน เฉลยกิจกรรมระหว่างเรี ยน แบบบันทึกคะแนนแบบฝึ ก
ผูจ้ ดั ทาโดยหวังว่าแบบฝึ กชุ ดนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อครู นักเรี ยนและผูส้ นใจ
นาไปใช้ในการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ และช่ วยพัฒนาให้นักเรี ยนมีทกั ษะด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็ นพื้นฐานการเรี ยนรู ้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
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คาชี้แจงสาหรับครู

1. ครู ควรทาความเข้าใจขั้นตอนใช้แบบฝึ กให้เข้าใจก่อนการจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยน
2. ครู จดั เตรี ยมเอกสาร สื่ อ อุปกรณ์ และแบบฝึ กให้เพียงพอกับจานวนนักเรี ยนและชี้แจงแนว
ทางการให้นกั เรี ยนทราบโดยทัว่ กัน
3. ครู ช้ ีแจงจุดประสงค์ของการเรี ยนรู ้ในแบบฝึ กในแต่ละเล่ม
4. ก่อนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ครู ควรแนะนาการใช้แบบฝึ กที่ถูกต้องให้กบั
นักเรี ยน ครู ควรกาชับนักเรี ยนเกี่ยวกับการทาแบบฝึ กหัด การส่ งงานให้ครบถ้วนและเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย
5. ครู ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
ควบคู่ไปกับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
6. ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมตามแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยครู ดูแลและให้
คาแนะนาอย่างใกล้ชิด
7. ให้นกั เรี ยนตรวจสอบคาเฉลยท้ายเล่ม เมื่อนักเรี ยนทากิจกรรมตามแบบฝึ กทักษะจบ
แล้วเพื่อ ทราบผลการเรี ยนรู ้ของตนเอง
8. เมื่อพบว่านักเรี ยนมีปัญหา ข้อสงสัย ครู ควรแนะนา อธิบายและปรับปรุ งแก้ไขทันที
9. สามารถใช้เป็ นแบบเรี ยนที่ให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้เพิ่มเติม และซ่อมเสริ มความรู ้ดว้ ย
ตนเองทั้งในและนอกเวลาเรี ยน
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คาชี้แจงสาหรับนักเรียน
แบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2โรงเรี ยน
ชุมชนสถาน (ราษกร์ดรุ ณวิทย์ ) รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 22101 หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 :
Reading in Daily Life กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) Book 7 : Graphs
สาหรับนักเรี ยนควรปฏิบตั ิดงั นี้
1. แบบฝึ กทักษะเล่มนี้เป็ นบทเรี ยนเล่มเดียวจบ นักเรี ยนสามารถศึกษาด้วยตนเอง
2. นักเรี ยนศึกษาและปฏิบตั ิตามขั้นตอนการใช้แบบฝึ กทักษะอย่างเคร่ งครัด
3. นักเรี ยนศึกษาจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
4. นักเรี ยนทาแบบฝึ กหัดตามลาดับ
5. นักเรี ยนตรวจคาตอบจาก Answer Key ที่อยูท่ า้ ยแบบฝึ กทักษะ
6. หากนักเรี ยนทาผิดให้กลับไปทบทวนใหม่
7. นักเรี ยนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองในการทาแบบฝึ กหัดโดยไม่ดูเฉลยก่อน
8. หลังจากตรวจคาตอบของตนเองจาก Answer Key แล้ว ให้กรอกคะแนนที่นกั เรี ยนทาได้
ลงในตารางบันทึกผลคะแนนแบบฝึ กท้ายเล่มเพื่อสรุ ปผลคะแนน

3

มาตรฐานและตัวชีว้ ัด

มาตรฐาน 1.1 เข้ าใจ และตีความเรื่ องทีฟ่ ัง และอ่านจากสื่ อประเภทต่ าง ๆ และแสดง
ความคิดเห็นอย่ างมีเหตุผล
ม 2/3 เลือก/ระบุประโยค และข้อความให้สัมพันธ์กบั สื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยง ( Non-text
information )

4

จุดประสงค์ การเรียนรู้

1. นักเรี ยนสามารถบอกความหมายของคาศัพท์ที่ปรากฏบนกราฟ แผนภูมิต่างๆ ที่
อ่านได้ถูกต้อง
2. นักเรี ยนสามารถตอบคาถามเกี่ยวกับกราฟ แผนภูมิ ต่างๆ ที่อ่านได้ถูกต้อง
3.

5

6

Vocabulary

bar graph
( n.) a diagram that uses narrow bands of different heights to show different
amounts so that they can be compared.

pie chart
( n.) a circle divided into several parts to represent how the total amount of

something is divided up.

line chart
( n.):

a drawing that uses lines to show how different pieces of information are
related to each other.

7
Vocabulary

pictogram
( n. ) a type of graph that uses pictures or symbols to show or compare data.

cassava
( n.)

: a tropical plant with roots that can be cooked and eaten or made into flour.

poultry
( n.): birds, for example chickens, ducks , etc., which are kept for their eggs or their
meat.

percent
( n.): one part of every 100, or the specified amount of something divided by
100.

8

Vocabulary

average
( n.): the result you get by adding two or more amounts together and dividing the

total by the number of amounts.

av er age

/ ˈævrɪdʒ / noun
1 [ C ] ( MATH ) the number you get when you add two or more figures together
and then divide the total by the number of figures you added
The average of 14, 3, and 1 is 6 ( = 18 divided by 3 is 6 ) .
2 [ C ] the average of grades that a student receives on tests, written work, etc.
If I get an A on the next quiz, that will bring my average up to a B+.
Look at grade point average .
3 [ sing. , U ] the normal standard, amount, or quality
Temperatures are above/below average for this time of year.
people
a yearetc.
diefrom
of this
disease
on average
. them into your own country.
(400
v.) to
buy goods,
a foreign
country
and bring
•

•

1

import

© Oxford University Press, 2010

( v. ) : to cause something to start or happen.

export

( v.): to send goods, etc. to another country, usually for sale.

Reference : Cambridge Dictionary Online,

http://dictionary.cambridge.org.
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Exercise 1
Instruction : Match the words with the correct definitions .

Definitions

Words

……….1. bar graph

a. to send goods, etc. to another country, usually for sale.

…….…2.pie chart

s
b. birds, for example chickens,
ducks , etc., which are

……….3. pictogram
……….4. line chart
…..….5. poultry
….…..6. export
………7. average
…..….8.cassava
….…..9. import
……10. percent

kept for their eggs or their meat.
c. a tropical plant with roots that can be cooked and

eaten or made into flour.

d. a diagram that uses narrow bands of different heights

to show different amounts, so that they can be
compared.

e. one part of every 100, or the specified amount of
something divided by 100.
f. a circle divided into several parts to represent how
the total amount of something is divided up..
g. to buy goods, etc. from a foreign country and bring
them into your own country.
h. a drawing that uses lines to show how different
pieces of information are related to each other.
i. a type of graph that uses pictures or symbols to show
or compare data.
j. the result you get by adding two or more amounts
together and dividing the total by the number of

amounts.
Total scores : …….. 10…….
Your scores : ………………..

Assessment Result :

 Pass
 Fail
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Exercise 2

Instruction : Fill in each blank with the correct words from the list.
a.bar graph

b. pie chart

c. average

d. pictogram

e. line chart

f. poultry
a. flutter

g. import
b. viens.

h. cassava
c. hatch

i . export
d. predator

j. percent
e. emerge

f. caterpillar

g. nectar

h. suck

i. cocoon

j. mothShr

1. The two lines on the ……………….show the height of students last year compare
with this year.

The Export
Food Products
Thailand
1. Bees are sucking
………………………
from theof
flowers.
2. Rice is the main …………………….. product of Thailand to Europe.

( ( For question number 1-5 )

2. The baby chicks ………………..out from their eggs.
3. Today , the ………………………temperature in Chiang Rai is 23 C .
3. The birds ………………..…. their wings and try to fly.
4. Many countries in Europe …………………rice and shrimps from Thailand, every year.
4. A young ………………… eats a lot of leaves so it grows bigger and
5. Please draw a circle and make a …………………. to show the percent of the free time
bigger.
activities
that
your classmates
like the……………….
to do.
5. Young
caterpillar
stay inside
It grows wings and legs
before it become adult butterfly.
6. The roots of ………………………….can be made into flour for making cakes and bread.
6. Adult butterflies ……………………. from the cocoon.
7. We have many kinds of …………………. in the farm such as chickens, ducks , geese
and
7. turkeys.
At night, …………………….always fly into a light .
Read
theofPie
above and
choose
the kill
correct
answer
8. Ninety
…………………
the students
come
to school
byother
bicycle.
8. Tiger
is one
aofgraph
………………..,
They
hunt
and
animals. for
food.
9. A diagram that uses narrow bands of different heights to show different amounts,
7. What kind of food products were exported the most
so9.that
weboy
can………………up
be compared is
………………………………
The
water
from the bottle through the straw.
from Thailand ?

10. The
pictures
in the ………………..
represent
the car numbers
10.car
The
blood moves
back through
the …………………
to ourwhich
heart.are sold over

shrimp
b. sugar
c. rice
the last six months.
d. chicken and poultry

11.

8. What is true about the graph ?

i. Thai land exported shrimp more than sugar.
Total scores : …….. 10……. Assessment Result :  Pass
j. Thailand exported cassava as much as canned tuna.
Your scores
: ………………..
 Fail .
k. Thailand ’s export
of chicken
and poultry is half of shrimp’s export
2. My sister
has to payexported
a …………………….
thechicken
apartment
every month.
l. Thailand
cassava lessfor
than
and poultry.

10. The rent for this apartment is 2,000 baht per month, not includes…………………..

9. From the graph, what kind of food product is least
imported ?

c.

Reference : b.imgbuddy.com
-Free clip art.
Weather Symbols
canned Tuna
chicken a poultry
c. cassava
d. sugar
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ใบความรู้ เรื่ อง
Graphs
Graph

้
คือ กราฟ หรือ แผนภูมท
ิ ใี่ ชแสดงการเปลี
ย
่ นแปลงปริมาณเพือ
่
เปรียบเทียบข ้อมูลทาง คณิตศาตร์

Chart

คือ แผนภูมท
ิ แ
ี่ สดงข ้อมูล จานวน ของสงิ่ ต่างๆ

้ ยกใชสลั
้ บ
ทัง้ กราฟ และ ชาร์ท ทาหน ้าสรุปข ้อมูลแทนคาบรรยาย ซงึ่ บางครัง้ ก็ใชเรี
แทนกันได ้ หรือเรียกรวมกัน ว่า กราฟได ้

ประเภทของกราฟ มีดังนี้

1.

Bar Graph
แผนภูมแ
ิ ท่ง

3. Line chart
กราฟเสน้

2. Pie chart / Pie graph
แผนภูมวิ งกลม

Pictogram / Pictorial graph
แผนภูมริ ป
ู ภาพ

G
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ใบความรู้เรื่ อง
การอ่าน Graphs
กราฟชนิดต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น กราฟรู ปภาพ กราฟแท่ง กราฟ เส้น หรื อ กราฟ
วงกลม มีจุดมุ่งหมายของการใช้กราฟ คือ ต้องการอธิบายข้อมูล ในเชิงปริ มาณ ซึ่งมีวิธีอ่าน ดังนี้

1. Check the Title and Subtitle
Title หรื อ Subtitle คือ ชื่อเรื่ อง หรื อ หัวเรื่ อง ที่จะเป็ นส่วนที่ระบุจุดมุ่งหมาย
ของกราฟว่าใช้แสดงข้อมูล เชิงปริ มาณของอะไร

2. Read the key and Footnotes
อ่าน Key และ Footnotes ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ให้ขอ้ มูลสาคัญในการทาความเข้าใจ
กราฟ ข้อความใน Key และ Footnotes ประกอบด้วยคาอธิบายสัญลักษณ์ แหล่งที่มา
ของข้อมูล และข้อกาหนดในการเลือกข้อมูล

3. Read the Scale
อ่าน Scale/ กราฟ หรื อค่าตัวเลข โดยอ่านในแนวตั้ง และแนวนอน

4. Compare
เปรี ยบเทียบข้อมูลบางจุด ซึ่งมีลกั ษณะแตกต่างกันอย่างชัดเจน เช่น ลด หรื อ
เพิ่มมากกว่าปกติ

5. Summarize
รวบรวมใจความของข้อมูลสถิติในกราฟ เพื่อนาไปสู่การสรุ ปรวบยอดใจความ
สาคัญและประเด็นหลัก
Ref :คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ม.1-2-3, อ.เรืองไร นิยมไทย - อ.ดาราณี แช่ มชมดาว ;ไฮเอด พลับบลิชชิ่งจากัด, หน้ า 96
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ตัวอย่ าง

การอ่ าน Graphs
Getting

าง

to school

Instruction : The
Pictorial graph below
show the number of
different types of tree
( Credit picture : http://www.education.com/worksheet/article/getting-to-school-bar-graph-third )

in Noi ’s Garden . Look
at the graph and read

( Title ) Getting to school ’s the
Barsentence
Graph carefully
ชื่ อกราฟ แผนภูมิแท่งแสดงการไปโรงเรี
ยนของนั
ยน จุดประสงค์ของกราฟบอกให้
then put
“(  ) ก”เรีin
ทราบเกี่ยวกับ จานวนนักเรี ยนที่ไfront
ปโรงเรีofยนโดยวิ
the sentence
ธีการต่างๆ ( To show the amount
are correct
, and
numbers of the students who gothat
to school
by different
vehicles )
put “ (  ) ” if that

แกนตั้ง บอกจานวนนักเรี ยน (Number
of the
sentence
arestudents)
incorrect
แกนนอน บอกวิธีการไปโรงเรี ยนของนั
กเรี ยน ( The ways the students get to school )
.
จากการอ่านแผนภูมแิ สดงจานวนของสั ตว์ แต่ ละชนิด เราอาจสรุปได้ ว่า
1.จานวนนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่ถูกสารวจมีท้ งั หมด 135 คน โดยเดินทางไปโรงเรี ยน
โดยวิธีที่แตกต่างกัน แบ่งเป็ น เดินไป 40 คน ไปโดยจักรยาน 30 คน ไปโดยรถ
ประจาทาง 35 คน ไปโดยรถไฟ 20 คน และไปโดยรถยนต์ 10 คน
2. นักเรี ยนไปโรงเรี ยนโดยการเดิน มากทีส่ ุ ด และ ไปโดย รถยนต์ น้ อยทีส่ ุ ด
3. ความแตกต่างระหว่างจานวนนักเรี ยนที่เดินทางไปโรงเรี ยนด้วยวิธีต่างๆ เช่น
จานวนนักเรี ยนที่เดินไปโรงเรี ยน มากกว่ า จานวนนักเรี ยนที่ไปโดยจักรยาน 10 คน
นักเรี ยนที่ข้ ึนรถไฟไปโรงเรี ยนมีจานวน น้ อย กว่ า นักเรี ยนที่ข้ ึนรถประจาทาง 15 คน
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ตัวอย่ าง
แบบฝึ กหัดเรื่ อง การอ่าน Graphs
Cupcakes sold in Phueng Noi ’s Bakery last week

( Reference Picture :

Pictograms explained for parents<www.theschoolrun.com )

Read the Pictorial graph above and answer the question.

1. Which sentence is true about the graph ?
a. The cupcake at Phueng Noi’s Bakery most sold out on the weekend.
b. The cupcakes on Thursday is more delicious than the other 6 days .
c. Customers like to eat cupcakes more than the other snack..
d. Phueng Noi’s cupcake is the most delicious of all.

2. How many cupcakes were sold last week ?
a. 41

b. 44

c. 149

d. 249 .

3. On which day did the cup cake most sell out ?
a. Friday

b. Saturday

c. Sunday

d. Friday
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ตัวอย่ าง ที่ 2
This bar graph below shows the favorite sports of the students in a
school. Read the graph carefully and put “ T ” in front of the sentence
that is true , and put “ F ” if that sentence is false.

( Reference Picture : http://prek-8.com/math/pictuerGraphsWorksheets_display.php?id=10

)

1. _____F____ Most of the students like baseball.
2. _____T ____ Students like basketball more than swimming.
3. _____F____ The number of students who like baseball is as many as
the students who like soccer.
4. ____T_____ There are 2 students like soccer fewer than basketball.
5. ____F_____ Karate is the most popular sport.
6. ____T_____ Swimming is the least popular sport.
7. ____T ____ There are 68 students in the school .
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Exercise 3
Instruction : The Pictogram below shows the number of different types
of trees in Noi ’s Garden . Look at the graph and read the sentences
carefully then put “(  ) ” in front of the sentences that are true , and put
“ (  ) ” in front of the sentences that are false .
Trees in Noi ’s Garden

= 5 trees
References picture : Reading Pictographs < http://www.math-only-math.com/images/
interpret-pictographs.png

1. _______There are 5 different types of trees in Noi ’s

garden.

2. _______ Noi’s garden has mostly grape trees.
3. _______There are the mango trees less than the coconut trees.
4. _______There are 2 more grape trees than the coconut trees.
5 _______ There are the mango trees as many as the coconut trees.
Number 6- 10 is
onThailand
the next page.
The Export Food Products of

( ( For question number 1-5 )
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( For question number 6 -10 )

Reference picture : Line Graph < www.mathkinz.com

Instruction : Read the line chart above and choose the correct answers .
7. The temperature in …………… is the highest of the year.
a. February

b. April

c. June

d. July

7. The lowest temperature is in ………………….
b. January

b. February

c. June

d. April

8. The temperature in May is …………degrees higher than the temperature
in March.
a. 11

b. 7

c. 15

d. 23

9. The temperature in May is 5 degrees lower than ……………….
a. June

b. April

c. August

d. March

10. The weather in April is ……………. than the temperature in July
a. wetter

b. colder

c. warmer

Total scores : …….. 10…….
Your scores : ………………..

Assessment Result :

d.hotter

 Pass
 Fail
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Exercise 4
Instruction : Read the Pie chart above and choose the correct answer .

( For question number 1-5 )
The Export Food Products of Thailand
Canned Tuna

Chicken and poultry
rice

Cassava
Shrimp

Sugar

Reference picture : //www.boi.go.th/tir/issue_content.php?issueid=104;page=42

4. What food product was exported the most from Thailand ?

b.

b. sugar

shrimp

c. rice

d. chicken and poultry

5. What is true about the pie graph above ?
e. Thai land exported more shrimp than sugar.
f. Thailand exported cassava as much as shrimp.
g. Thailand exported chicken and poultry at a half number of it’s canned tuna export.
h. Thailand exported cassava less than chicken and poultry.

6. According to the pie chart, what kind of food products was least imported ?
b. canned Tuna

b. chicken a poultry

c . cassava

d. sugar

6. How many more percent of shrimps was exported than cassava?
a. 5

a. 5 percent
7.

b. 4 percent

c. 3 percent

d. only 1 percent

What kind of food products were exported at the same amount ?
b. rice and shrimp

b. cassava and shrimp

d. canned Tuna and cassava

d. shrimp and sugar
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( For question number 6 -10 )

Instruction : Look at the bar graph below and answer the questions .

Reference pictures : Presentation "MAL-001 – BAR GRAPHS AND PIE CHARTS. 1 Bar charts ..
.

6. What does the above bar graph represent ?
……………………………………………………………………………………………………………………
7. What subject does the girls like the most ?
……………………………………………………………………………………………………………………
8. What ’s the boys most popular subject ?
……………………………………………………………………………………………………………………
9. How many more girls like Math than the boys ?
……………………………………………………………………………………………………………………
10. What subjects were liked by the girls less than the boys ?.
……………………………………………………………………………………………………………………

Total scores : …….. 10…….
Your scores : ………………..

Assessment Result :

 Pass
 Fail
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KEY

Let ’s check your answer
on the next page.

22
Answer Key :Exercise 1
Instruction : Match the words with the correct definitions .

Words

Definitions

….d….1. bar graph

a. to send goods, etc. to another country, usually for sale.

….f.…2.pie chart

b. birds, for example chickens, ducks , etc., which are kept

….i….3. pictogram
….h…4. line chart
….b...5. poultry
….a…..6. export
…..j….7. average
…..c….8.cassava
…..g....9. import
….e...10. percent

for their eggs or their meat.

c. a tropical plant with roots that can be cooked and
eaten or made into flour.
d. a diagram that uses narrow bands of different
heights to show different amounts, so that they can
be compared.
e. one part of every 100, or the specified amount of
something divided by 100.
f. a circle divided into several parts to represent how
the total amount of something is divided up.
g. to buy goods, etc. from a foreign country and bring
them into your own country.
h. a drawing that uses lines to show how different
pieces of information are related to each other.
i. a type of graph that uses pictures or symbols to
show or compare data.

j. the result you get by adding two or more amounts
together and dividing the total by the number of
amounts.
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Answer Key : Exercise 2

Instruction : Fill in each blank with the correct words from the list.

a.bar graph

b. pie chart

c. average

d. pictogram

e. line chart

f. poultry

g. import

h. cassava

i . export

j. percent

1. The two lines on the ….. e. line chart….show the height of students last year
compare with this year.
2. Rice is the main ….. i . export ….. product of Thailand to Europe.
3. Today , the ..… c. average ..…temperature in Chiang Rai is 23 C .
4. Many countries in Europe … g. import …rice and shrimps from Thailand, every
year.
5. Please draw a circle and make a ….. b. pie chart …. to show the percent of the
free time activities that your classmates like to do.
6. The roots of …… h. cassava….can be made into flour for making cakes and bread.
7. We have many kinds of … f. poultry…. in the farm such as chickens, ducks , geese
and turkeys.
8. Ninety … j. percent … of the students come to school by bicycle.
9. A diagram that uses narrow bands of different heights to show different amounts,
so that we can be compared is called …… a.bar graph………
10. The car pictures in the … d. pictogram .. represent the car numbers which are
sold over the last six months.
11.

1. My sister has to pay a ……………………. for the apartment every month.
10. The rent for this apartment is 2,000 baht per month, not includes…………………..
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Answer Key Exercise 3
Instruction : The Pictogram below shows the number of different types
of trees in Noi ’s Garden . Look at the graph and read the sentences
carefully then put “(  ) ” in front of the sentences that are true , and put
“ (  ) ” in front of the sentences that are false .
Trees in Noi ’s Garden

= 5 trees
References from : Reading Pictographs < http://www.math-only-math.com/images/
interpret-pictographs.png

_____There are 5 different types of trees in Noi ’s garden.

1. __

2. _______ Noi’s garden has mostly grape trees.
3. _______There are the mango trees less than the coconut trees.
4. _______There are 2 more grape trees than the coconut trees.
5 _______ There are the mango trees as many as the coconut trees.
trees.
Number 6 - 10 is
on the next page.

The Export Food Products of Thailand

( ( For question number 1-5 )
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( For question number 6 -10 )

Reference from : Line Graph < www.mathkinz.com

Instruction : Read the line chart above and choose the correct answers.
6. The temperature in …………… is the highest of the year.
a. February

b. April

c. June

d. July

7. The lowest temperature is in ………………….
a. January

b. February

c. June

d. April

8. The temperature in May is …………degrees higher than the temperature
in March.
a. 11

b. 7

c. 15

d. 23

9. The temperature in May is 5 degrees lower than ……………….
a. June

b. April

c. August

d. March

10. The weather in April is ……………. than the temperature in July
a. wetter

b. colder

c. warmer

d.hotter
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Answer Key : Exercise 4
( For question number 1-5 )
Instruction : Read the Pie chart below and choose the correct answer .

The Export Food Products of Thailand
Canned Tuna

Chicken and poultry

rice

Cassava
Shrimp

Sugar

Reference from ://www.boi.go.th/tir/issue_content.php

1. What food product was exported the most from Thailand ?

a. shrimp

b. sugar

c. rice

d. chicken and poultry

2. What is true about the pie graph above ?
a. Thai land exported more shrimp than sugar.
b. Thailand exported cassava as much as shrimp.
c. Thailand exported chicken and poultry at a half number of it’s canned tuna export.
d. Thailand exported cassava less than chicken and poultry.

3. According to the pie chart, what kind of food products was least imported ?
a. canned Tuna

b. chicken a poultry

c . cassava

d. sugar

4. How many more percent of shrimps was exported than cassava?
a. 5

a. 5 percent

b. 4 percent

c. 3 percent

d. only 1 percent

5. What kind of food products were exported at the same amount ?
a. rice and shrimp

b. cassava and shrimp

c. canned Tuna and cassava

d. shrimp and sugar
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( For question number 6 -10 )

Instruction : Look at the bar graph below and answer the questions .

Reference pictures : Presentation "MAL-001 – BAR GRAPHS AND PIE CHARTS. 1 Bar charts ..
.

6. What does the above bar graph represent ?
… Boy s’ and girls’ favourite subject. / Pupils’ favourite subjects…
7. What subject does the girls like the most ?
………..English ……………………………………………………………………………………………
8. What ’s the boys most popular subject ?
………..Science ……………………………………………………………………………………………
9. How many more girls like Math than the boys ?
………Three girls……………………………………………………………………………………
10. What subjects were liked by the girls less than the boys ?
………Science and History…………………………………………………………………
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แบบบันทึกคะแนนแบบฝึ ก

Exercises

คะแนนเต็ม

Exercises 1

10

Exercises 2

10

Exercises 3

10

Exercises 4

10

Total Scores

40

คะแนนทีไ่ ด ้

หมายเหตุ
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