ชื่อหนังสือ
หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ
ชุด Let’s travel at Ban Wang Pha village
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ
สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5
ชื่อผู้แต่ง
นางสาวคนึงนิตย์ กาวี
ศษ.ม.(การบริ หารการศึกษา)
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะชานาญการ โรงเรี ยนบ้ านวังผา
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ชื่อผู้วาดภาพ
นายจตุพร ศรลาภู
ศิลปบัณฑิต (ออกแบบภายใน) เกียรตินิยมอันดับ 1
ศล.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คานา
หนังสือส่งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Let’s travel at Ban Wang Pha village จัดทาขึ ้นเพื่อ
ใช้ ประกอบการจัดการเรี ยนรู้ (กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ) วิชาภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 เพื่อส่งเสริ มการอ่านและพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ ส่งเสริ มนักเรี ยน
ให้ มีนิสยั รักการอ่าน ใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ นักเรี ยนสามารถศึกษาค้ นคว้ าและพัฒนาทักษะการอ่าน
ด้ วยตนเอง
หนังสือส่งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษชุด Let’s travel at Ban Wang Pha village ทัง้ 7 ชุดนี ้
ผู้สอนได้ เลือกเนื ้อหาในท้ องถิ่นเกี่ยวกับวิถีการดาเนินชีวิต ประเพณีวฒ
ั นธรรม อาหาร ภาษา การแต่งกาย
รวมถึงภูมิปัญญาท้ องถิ่นของ 3 ชนเผ่าประกอบไปด้ วย ไทย, พม่า, กะเหรี่ ยง ที่นา่ สนใจมาแต่งเป็ นเรื่ องราว
เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับท้ องถิ่นที่มีความหลากหลายของชนเผ่า อีกทัง้ ยังเกิดความภาคภูมิใจใน
ท้ องถิ่นตนเอง โดยนาเสนอในรูปแบบหนังสือการ์ ตนู โดยใช้ คาศัพท์ที่เหมาะสมสาหรับผู้เรี ยน ประกอบด้ วย
เล่มที่ 1 เรื่ อง Poy Sang Long Tradition
เล่มที่ 2 เรื่ อง Ka Pong Jor (fried pumpkin)
เล่มที่ 3 เรื่ อง Karen wedding ceremony
เล่มที่ 4 เรื่ อง La Koh Kai Jue Tradition
เล่มที่ 5 เรื่ อง The Moei river
เล่มที่ 6 เรื่ อง Tan Kuay Sa Lak Tradition
เล่มที่ 7 เรื่ อง Loy Krathong Thai- Myanmar Festival
นักเรี ยนจะได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับ เล่มที่ 1 เรื่ อง Poy Sang Long Tradition เป็ นประเพณีวฒ
ั นธรรม
ของพม่า (ไทใหญ่) ซึง่ มีอยูใ่ นชุมชนบ้ านวังผา เป็ นเรื่ องราวการบรรพชาสามเณรในภาคฤดูร้อน พิธีนี ้จัดขึ ้น
ทุกปี ในเดือนเมษายน เพื่อให้ เยาวชนใช้ เวลาว่างในช่วงปิ ดภาคเรี ยนศึกษาพุทธธรรม และเพื่อให้ คนในชุมชน
ได้ ร่วมกันสร้ างบุญกุศลร่วมกัน โดยมีตวั ละครสมมติ คือ ด.ช. หม่อง (ชาวพม่า) ได้ เป็ นมัคคุเทศก์ พา Joe
(ชาวต่างชาติ) ได้ ชมประเพณีวฒ
ั นธรรมของชนเผ่าของเขา
ขอขอบพระคุณ Mr. Martin Ethington Foreign Teacher from America (อาจารย์พิเศษ
โรงเรี ยนบ้ านวังผา) นางนิชานันท์ เมฆศิริ ครู โรงเรี ยนลาปางกัลยาณี ที่กรุณาตรวจสอบเนื ้อหา และให้
คาแนะนาในการจัดทาหนังสือในครัง้ นี ้ จนสาเร็ จลุลว่ งได้ ด้วยดี
ผู้จดั ทาหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า หนังสือส่งเสริ มการอ่านชุดนี ้จะส่งเสริ มทักษะการอ่านให้ กบั ผู้เรี ยน
ได้ เป็ นอย่างดี
คนึ
คนึงงนินิตตย์ย์ กาวี
กาวี

คาชีแ้ จง
หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Let’s travel at Ban Wang Pha village
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 เล่มที่ 1
เรื่ อง Poy Sang Long Tradition จัดทาขึ ้นเพื่อส่งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความสาคัญและ
ปลูกฝั งให้ นกั เรี ยนมีนิสยั รักการอ่าน การใช้ หนังสือส่งเสริมการอ่านจะเกิดประโยชน์สงู สุด
นักเรี ยนควรปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน จานวน 10 ข้ อ เพื่อประเมินความรู้พื ้นฐาน
2. อ่านเนื ้อเรื่ องประกอบภาพในแต่ละตอน ซึง่ นักเรี ยนจะได้ เรี ยนรู้คาศัพท์ สานวนภาษา
และประโยค โดยนักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ความหมายของคาศัพท์จากภาพ
3. หลังจากนักเรี ยนอ่านเนื ้อเรื่ องจบทังเล่
้ มแล้ ว ให้ นกั เรี ยนฝึ กทาแบบฝึ กหัดทุกแบบฝึ กหัด
ตามลาดับ แล้ วให้ นกั เรี ยนตรวจสอบความถูกต้ องของคาตอบ
4. เมื่อนักเรี ยนอ่านหนังสือส่งเสริมการอ่านจบทังเล่
้ มแล้ ว ให้ นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลัง
เรี ยน จานวน 10 ข้ อ และตรวจคาตอบ เพื่อประเมินความรู้ความเข้ าใจที่เกิดจากการอ่าน
5. นักเรี ยนควรมีความตังใจ
้ และพยายามฝึ กอ่านด้ วยความสามารถของตนเองเมื่อมีข้อ
สงสัยหรื อไม่เข้ าใจจากการอ่าน นักเรี ยนสามารถปรึกษาเพื่อน หรื อสอบถามข้ อสงสัยจาก
ครูผ้ สู อน

Let’s go…

คารั บรองของผู้บริ หาร
ข้ าพเจ้ า นายธนวัตน์ จักษุตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรี ยนบ้ านวังผา ขอรับรองว่า
หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Let’s travel at Ban Wang Pha village
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 เล่มที่ 1
เรื่ อง Poy Sang Long Tradition เป็ นผลงานการแต่งหนังสือของ นางสาวคนึงนิตย์ กาวี
และการวาดภาพระบายสีเป็ นของ นายจตุพร ศรลาภู ซึง่ วาดภาพประกอบเรื่ อง
ในหนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อเป็ นนวัตกรรมที่ใช้ ในการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5

(นายธนวัฒน์ จักษุ)
ผู้อานวยการโรงเรี ยนบ้ านวังผา
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จุดประสงค์ การเรี ยนรู้

เมื่อนักเรี ยนอ่านหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Let’s travel
at Ban Wang Pha village เล่มที่ 1 เรื่ อง Poy Sang Long Tradition
1. นักเรี ยนสามารถอ่านอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคาศัพท์ได้
2. นักเรี ยนสามารถตอบคาถามจากเรื่ องที่อา่ นได้
3. นักเรี ยนสามารถสรุปใจความสาคัญจากเรื่ องที่อา่ นได้
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Pre-test

Poy Sang Long Tradition
Direction: Choose the best answer.
1. What is it about……….?
a. Kru Ba

b. The Lord Buddha

c. The temple

d. The Look Keaw

2. When is the Poy Sang Long tradition?
a. In January

b. In March

c. In April

d. In December

3. What temple do they visit?
a. Wat Ban Wang Pha

b. Wat Phra Kaew

c. Wat Don Keaw

d. Wat pharthat Doi Suthep

4. Who is the first novice monk of Buddhism?
a. Siddhartha

b. Prince Rahula

c. Look Keaw

d. Monk

5. How many days does it have?
a. One day

b. Two days

c. Three days

d. Four days
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Pre-test
Poy Sang Long Tradition
Directions: Choose the best answer.
6. What day do they bind wrists to the novice monk?
a. The first day

b. The second day

c. The third day

d. The fourth day

7. What animal is the symbol of the vehicle in the parade?
a. A horse

b. An elephant

c. A cow

d. A tiger

8. What day is Thum Khuan Naga ceremony?
a. The first day

b. The second day

c. The third day

d. The fourth day

9. How many helpers does Look Kaew have ?
a. One man

b. Two man

c. Three man

d. Four man

10. What is the name of Rahula’s father?
a. Kru Ba

b. Look Kaew

c. Evil spirits

d. Siddhartha
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Poy Sang Long Tradition

During the April school holiday, Mong gets up
early in the morning on a Saturday.

5

Poy Sang Long Tradition

“Today is the day of the Poy Sang Long tradition,”
Mong says.
“ Where is it ?,”Joe asks.
“At the Ban Wang Pha temple,” Mong answers.
“Let’s go!,” Joe says.

6

Poy Sang Long Tradition

Mong and Joe go into the temple excitedly.
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Poy Sang Long Tradition

“Good morning, Kru Ba,” Mong and Joe say.
“Good Morning,” Kru Ba says.
“What is the Poy Sang Long tradition?” Joe asks.
“Poy Sang Long is an ancient culture of the Tai Yai
(people of Myanmar). It is a Buddhist ordination ceremony
in Ban Wang Pha village and Ban Kohko(a village in
Myanmar). Which are neighboring villages. That is why the
Poy Sang Long tradition is present here,” Kru Ba answers.
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Poy Sang Long Tradition

“Boys between seven and fourteen years old can
join the ordination. This is the school holiday so they can
spend time living at the temple. Their families and other
people in the village can join in making merit together,”
Kru Ba says.
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Poy Sang Long Tradition

“It is believed that the tradition started to follow
the footsteps of Prince Rahula (the first of novice
monk in Buddhism),” Kru Ba explains.
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Poy Sang Long Tradition

“Prince Rahula was the son of Prince
“Siddhartha” (The Lord Buddha),” Mong says.
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Poy Sang Long Tradition

“Before the day of the ceremonies, the boys will have

their hair cut, get cleaned up and have make up and cover
the body with perfume. They will dress in clothes with
precious jewels. We call them “Look Kaew”, Mong says.
“Oh, this sounds amazing!,” Joe says.
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Poy Sang Long Tradition

“On the first day, the ceremony starts with a parade
around the city with music,” Mong says.
“It is fun!,” Joe says.
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Poy Sang Long Tradition

Each “Look Kaew” has three helpers. One will
carry the “Look Keaw”, the second helper will hold
an umbrella over him, the third protecting the precious
jewels around his neck and his clothing.
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Poy Sang Long Tradition

“ After the parade the “Look Kaew” will go to visit
family and friends. After that, they will bind his wrists to
keep away evil spirit,” Kru Ba says.
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Poy Sang Long Tradition

On the second day, the parade has a horse which
is the symbol of transport for carrying “Look Kaew”.

16

Poy Sang Long Tradition

On the evening of the second day, the “Tham
Khwan Naga” ceremony is performed to prepare for
ordination of the boys to graduate them into monks
the next morning.
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Poy Sang Long Tradition

.

“Every “Look Keaw” on the third day, will wear a yellow
robe and swear to become a complete Buddhist monk in
front of the patriarch,” Kru Ba says.

18

Poy Sang Long Tradition

“Nowadays, the Poy Sang Long tradition is very
interesting and many tourists wish to experience this
tradition each year.” Kru Ba says.
“Wow! That’s awesome!,” Mong and Joe say.
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ชื่อเฉพาะ
เรื่ อง Poy sang Long tradition
Vocabulary

Parts of Speech

Meaning in Thai
บ้ านวังผา (หมู่บ้านฝั่ งประเทศไทย)

Joe
Ban Kohko

n.
n.
n.

Kru Ba

n.

Look Kaew

n.

Mong
Siddhartha
Rahula
Thai Yai

n.
n.
n.
n.

Tham Khwan Naga

n.

(คาศัพท์)

Ban Wang Pha

(ชนิดของคา)

(ความหมาย)

โจ (ชื่อเด็กชายชาวต่างชาติ)
บ้ านโก๊ ะโก่(ชื่อหมู่บ้านฝั่ งประเทศ
พม่า)
ครูบา (พระสงฆ์)
ลูกแก้ ว (ใช้ เรี ยกชายที่บรรพชาเป็ น
สามเณรในพระพุทธศาสนา)
หม่อง (ชื่อเด็กชายชาวพม่า)
สิทธัตถะ (ชื่อเจ้ าชาย)
ลาหุล (ชื่อเจ้ าชาย)
ไทใหญ่ (กลุม่ ชาติพนั ธุ์ที่ใหญ่เป็ น
อันดับสองของพม่า)
ทาขวัญนาค (พิธี)
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Vocabulary
Vocabulary
(คาศัพท์)

ancient
around
awesome
believed
bind
Buddhism
carry
celebrated
ceremony
city
cultures
evil spirits
excitedly
followers
footsteps
graduate
hold
holiday
horse

Parts of Speech
(ชนิดของคา)

adj.
adv.
adj.
v.
v.
n.
v
v.
n.
n.
n.
n.
adv.
v.
v.
v.
v
n.
n.

Meaning in Thai
(ความหมาย)

โบราณ, เก่า
รอบๆ
ดีเลิศ (คาแสลง)
เชื่อ
ผูก
ศาสนาพุทธ
ถือ, อุ้มแบก
เฉลิมฉลอง
พิธี
เมือง
วัฒนธรรม
วิญญาณชัว่ ร้ าย
อย่างตื่นเต้ น
ติดตาม
ดาเนินรอยตาม
สาเร็จการศึกษา
ถือ
วันหยุด
ม้ า

21

Vocabulary
Vocabulary
(คาศัพท์)

Parts of Speech
(ชนิดของคา)

Meaning in Thai
(ความหมาย)

interesting

adj

น่าสนใจ

jewels
join
make up
merit
monk
music
neighboring
novice
nowadays
ordination
parade
patriarch
performed
perfumes
precious
prince
protect
school

n.
v
v.
n.
n.
n.
adj.
n.
adv.
n
n.
n.
adj.
n.
adj
n.
v.
n.

เพชรพลอย
เข้ าร่วม
แต่งหน้ า
คุณความดี
พระ
ดนตรี
ที่อยู่ใกล้ เคียง
สามเณร
ทุกวันนี ้
การบวช
ขบวน
พระสังฆราช
ซึง่ ปฏิบตั ิหน้ าที่
น ้าหอม
ล ้าค่า,อันเป็ นที่รัก
เจ้ าชาย
ปกป้อง
โรงเรี ยน
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Vocabulary
Vocabulary
(คาศัพท์)

spend

Parts of Speech
(ชนิดของคา)

Meaning in Thai
(ความหมาย)

ใช้ (เวลา)

swear

v
v.

symbol

n.

สัญลักษณ์

temple

n.

วัด

สาบาน

n.
adv.

พระพุทธเจ้ า

tourists

n.

นักท่องเที่ยว

tradition

n.

ประเพณี

transport
umbrella

n.
n.

การขนส่ง

vehicles

n.

พาหนะ

village

n.

หมู่บ้าน

visit

v.

เยี่ยมเยือน

wear

v.

สวมใส่

with

pre.

ด้ วย

wrists

n.

ข้ อมือ

yellow rob

n.

จีวรพระสงฆ์

The Buddha
together

รวมกัน

ร่ม
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Exercise 1
Part A: Direction : Match the words with the correct pictures. (1-5)
….../10 points.
1. horse

2. school

3. novice

4. umbrella

5. music
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Exercise 1
Part B: Direction : Match the words with the correct pictures. (6-10)

6. Look Keaw

7. parade

8. The Buddha

9.

jewel

10. temple
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Exercise 2
Directions: Match column A with B in Thai meanings.
……./10 points.

A

B

1. temple

พาหนะ

2. tourist

รอบๆๆ

3. city

_______

วัด

4. prince

สัญลักษณ์

5. celebrate

เจ้ าชาย

6. symbol

ปกป้อง

7. jewels ___________

เพชรพลอย

8. around

เฉลิมฉลอง

9. protect

เมือง

10. vehicles

นักท่องเที่ยว

26

Exercise 3

Directions: Order the words.
1. telemp

: __ __ __ __ __ __

2. ncprie

: __ __ __ __ __ __

3. bvedelie

: __ __ __ __ __ __ __ __

4. hdayoli

: __ __ __ __ __ __ __

5. noevic

: __ __ __ __ __ __

6. nyceremo

: __ __ __ __ __ __ __ __

7. miter

: __ __ __ __ __

8. vleehic

: __ __ __ __ __ __ __

9. kmon

: __ __ __ __

10. hisbuddm

: __ __ __ __ __ __ __ __

.……./10 points.
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Exercise 4
Directions: Write (T) for true or write (F) for false in front of the sentence.
…../10 points.

No T / F
1
2
3
4
5
6

Sentences
Poy Sang Long is a Myanmar tradition.
The Prince Siddhartha was the son of Prince Rahula.
“Look Kaew” puts the jewels around his neck.
The first day of the ceremony starts with a parade.
“Look Kaew” doesn’t need make up on his face.

9

“Look Kaew” has three helpers.
Myanmar is not the neighbor of Thailand.
The evening of the Third day, we call “Tham Khwan
Naga ceremony”.
The school holiday time is in June.

10

A horse is the symbol of transport in the parade.

7
8
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Exercise 5
Direction : Put the words in the correct order.
….…../10 points.
1. gets up / in / Mong / early / the morning
……………………………………………………………………..
2. tradition / is / the Poy Sang Long / Today / the day / of /
……………………………………………………………………..
3. starts / with a parade / around / the city /The ceremony
……………………………………………………………………..
4. is / the / Poy Sang Long / ? / tradition / What /
……………………………………………………………………..
5. was / Poy Sang Long / an ancient / culture /of / Thai Yai
……………………………………………………………………...
6. Prince Rahula / the / son / of / Prince “Siddhartha”/ The / was
……………………………………………………………………..
7. and Joe / go / temple / excitedly / Mong / into / the /
……………………………………………………………………..
8. an umbrella / will / The second / over / helper / hold / him
……………………………………………………………………..
9. a yellow robe / The Look Keaw / wears / will
……………………………………………………………………..
10. Poy Sang Long / interesting / tradition / is / very
……………………………………………………………………..
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Key

30

Key Exercise

1

Part A: Direction : Match the word with the correct picture. (1-5)
.…../10points.
1. horse

2. school

3. novice

4. umbrella

5. music
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Key Exercise 1
Part B: Direction : Match the word with the correct picture. (6-10)

1. Look Keaw

2. parade

3. The Buddha

4. jewel

5. temple
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Key Exercise 2
Directions: Match column A with column B in opposite meanings.

A

B

1. temple ____ วัด_____

พาหนะ

2. tourist __นักท่องเที่ยว _

รอบๆ

3. city

วัด

____เมือง______

สัญลักษณ์

4. prince ____เจ้ าชาย____

เจ้ าชาย

5. celebrate __เฉลิมฉลอง__
6. symbol

ปกป้อง

__สัญลักษณ์ __

เพชรพลอย

7. jewels ___เพชรพลอย__

เฉลิมฉลอง

8. around ___รอบๆ______

เมือง

9. protect ___ปกป้อง_____
10. vehicle

นักท่องเที่ยว

___พาหนะ_____
.
.

.
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Key Exercise 3

Directions: Order the words.
1.

telemp

-------- temple ----------

2.

ncprie

--------prince -----------

3.

bvedelie

--------believed-------

4.

hdayoli

--------holiday --------

5.

noevic

--------novice-----------

6.

nyceremo

--------ceremony-------

7.

miter

-------- merit -----------

8.

vleehic

--------vehicle----------

9.

kmon

-------- monk -----------

10.

hisbuddm

--------buddhism-----
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Key Exercise 4
Directions: Write (T) for true or (F) for false in front of the sentence.
No

T/F

Sentences

1

T

2

F

3

T

4

T

5

F

6

T

7

F

8

F

9

F

“Look Kaew” has three helpers.
Myanmar is not the neighbor of Thailand.
The evening of the Third day, we call “Tham Khwan Naga
ceremony”.
The school holiday time is in June.

10

T

A horse is the symbol of transport in the parade.

Poy Sang Long is a Myanmar tradition.
The Prince Siddhartha was the son of Prince Rahula.
“Look Kaew” puts the jewels around his neck.
The first day of the ceremony starts with a parade.
around
the citydoesn’t
with music.
“Look Kaew”
need make up on his face.
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Keys Exercise 5
Direction : Put the words in the correct order.
1. gets up / in / Mong / early / the morning
Mong gets up early in the morning.
2. tradition / is / the Poy Sang Long / Today / the day / of
Today is the day of Poy Sang Long tradition .
3. starts / with a parade / around / the city /The ceremony
The ceremony starts with a parade around the city.
4. is / the / Poy Sang Long / ? / tradition / What /
What is the Poy Sang Long tradition?
5. was / Poy Sang Long / an ancient / culture / of / Thai Yai
Poy Sang Long was an ancient culture of Thai Yai.
6. Prince Rahula / the / son / of / Prince “Siddhartha”/ The / was
The Prince Rahula was the son of Prince “Siddhartha”
7. and Joe / go / temple / excitedly / Mong / into / the /
Mong and Joe go into the temple excitedly.
8. an umbrella / will / The second / over / helper / hold / him
The second helper will hold an umbrella over him.
9. a yellow robe / The Look Keaw / wears / will
The Look Keaw will wears a yellow robe.
10. Poy Sang Long / interesting / tradition / is / very
Poy Sang Long tradition is very interesting.
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Post-test
Poy Sang Long tradition

Directions: Choose the best answer.
1. What temple do they visit?
a. Wat Ban Wang Pha

b. Wat Phra Kaew

c. Wat Don Keaw

d. Wat pharthat Doi Suthep

2. What day do they bind wrists to the novice monk?
a. The first day

b. The second day

c. The third day

d. The fourth day

3. How many helpers does “Look Kaew” have ?
a. One man

b. Two man

c. Three man

d. Four man

4. When is the Poy Sang Long tradition?
a. In January

b. In March

c. In April

d. In December

5. Who is the first novice of Buddhism?
a. Siddhartha

b. Prince Rahula

c. Look Keaw

d. Monk
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Post-test
Poy Sang Long tradition

Directions: Choose the best answer.
6. What is the name of Rahula’s father?
a. Kru Ba

b. Look Kaew

c. Evil spirits

d. Siddhartha

7. What day is Thum Khuan Naga ceremony?
a. The first day

b. The second day

c. The third day

d. The fourth day

8. What is about……….?
a. Kru Ba

b. The Lord Buddha

c. The temple

d. The Look Keaw

9. How many days does it has?
a. One day

b. Two days

c.Three days

d. Four days

10. What animal is the symbol of the vehicle in the parade?
a. A horse

b. An elephant

c. A cow

d. A tiger
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Key Pre-test

Poy sang Long tradition

Directions: Choose the best answer.

No

A

B

C

×

1

×

2
3

×
×

4

×

5

×

6
7
8
9
10

D

×
×
×
×
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Keys post-test
Poy sang Long tradition

Directions: Choose the best answer.

No

A

1

×

B

C

×

2

×
×

3
4

×

5

×

6

×

7

×

8

×

9
10

D

×
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