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Choose the best answer.  
1. Which planet has rings? 
  1) Mars  2) Venus 3) Saturn   4) Mercury  
2. Where can you see swings and slides? 
 1) At the playground 2) At the garage 
 3) At the post office 4) At the library 
 
Read the passage below and answer the questions.  
 Hi, my name is Joey and I was chatting on the Internet with a 
boy from Singapore. He’s called Thomas Lu. He told me that 
Singapore was one of the most developed cities in the world, but it 
hadn’t always been like that. He said that not long ago it had been a 
dangerous port, where there had been pirate ships! He said that 
Singapore had got skyscrapers, underground shopping centers and 
the world’s most efficient underground system. He told me that this 
city was the cleanest in the world. He said that there wasn’t any 
graffiti and that it was a safe city. He also told me that chewing gum 
was illegal, and that you couldn’t cross the road without looking at 
the traffic lights! He said that you had to cross at the corner and only 
when the pedestrian light was green.  
3. There used to be .................... in Singapore. 
 1) skyscrapers   2) pirate ships 
 3) pedestrian light  4) graffiti  
4. You can’t .................... in Singapore. 
  1) paint or draw anything in public 
 2) chat on the Internet 
  3) see Joey and Thomas Lu 
 4) get to work by underground train  
5. You will be arrested or fined if you .................... in Singapore. 
  1) are pirates 
 2) cross the road when the pedestrian light is green 
  3) go to the underground shopping centers 
 4) chew gum  
6. You can see lots of things in Singapore except .................... . 
  1) cleanliness    2) underground system 
 3) graffiti     4) skyscrapers  
7. What’s the meaning of the word “illegal”? It means .................... . 
  1) sickness    2) freedom 
 3) not banned    4) against the law 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) Saturn 
   โจทยถามวา ดาวเคราะหดวงใดมีวงแหวน 
   Saturn = ดาวเสาร 
   จากตัวเลือกที่กําหนดให มีเพียงดาวเสารเทานั้นที่เปนดาวเคราะหที่มี

วงแหวนลอมรอบ อันถือเปนลักษณะที่โดดเดนของดาวเคราะหดวงนี้ 
  1) Mars = ดาวอังคาร 
  2) Venus = ดาวศุกร 
    4) Mercury = ดาวพุธ 
 
 เพิ่มเติม นอกจากดาวเสารจะเปนดาวเคราะหที่มีวงแหวนลอมรอบแลว ยังมี

ดาวเคราะหดวงอื่นๆ ในระบบสุริยะ (ที่โลกของเราอยู) ที่มีวงแหวนอีกดวย 
ไดแก ดาวพฤหัสบดี (Jupiter) ดาวยูเรนัส (Uranus) และดาวเนปจูน 
(Neptune) แตวงแหวนของดาวเคราะหเหลานี้จะมองเห็นไดก็ตอเมื่อดูจากกลอง
โทรทรรศน (telescope) เทานั้น     

2. เฉลย 1) At the playground 
   โจทยถามวา คุณสามารถเห็นชิงชาและกระดานลื่นไดที่ไหน 
   At the playground = ที่สนามเด็กเลน 
   เปนสถานที่ที่มีเครื่องเลนตางๆ เชน ชิงชา กระดานลื่น มาหมุน 

กระดานหก ราวสําหรับใหเด็กหัดปนปาย ฯลฯ จัดวางไว 
  2) At the garage = ที่โรงรถ 
  3) At the post office = ที่ที่ทําการไปรษณีย 
  4) At the library = ที่หองสมุด 
 
คําแปลเนื้อเรื่อง  
 สวัสดี ผมชื่อโจอี้ และผมกําลังคุยอยูทางอินเทอรเน็ตกับเด็กผูชายจากประเทศ
สิงคโปรคนหนึ่ง เขาชื่อโทมัส ลู เขาบอกผมวาสิงคโปรเปนเมืองที่พัฒนาขึ้นมาก
ที่สุดเมืองหนึ่งในโลก แตมันไมไดเปนอยางนั้นเสมอไป เขากลาววาเมื่อไมนานมานี้
มันไดเปนทาเรือที่อันตรายแหงหนึ่งที่มีเรือของโจรสลัดมากมาย เขากลาววาสิงคโปร
มีตึกระฟา มีศูนยการคาที่อยูใตพื้นดิน   และมีระบบรถไฟฟาใตดินที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุดในโลก เขาบอกผมวาเมืองนี้เปนเมืองที่สะอาดที่สุดในโลก เขากลาววาไมมี
การขีดเขียนบนผนัง และเปนเมืองที่ปลอดภัย เขายังบอกผมวาการเคี้ยวหมากฝรั่ง
เปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย และบอกวาคุณจะขามถนนโดยไมดูสัญญาณไฟจราจรไมได  
เขากลาววาคุณตองขามถนนที่หัวมุมถนน และขามเมื่อสัญญาณไฟคนเดินถนนเปน
สีเขียวเทานั้น 

3. เฉลย 2) pirate ships 
   เคยมีเรือของโจรสลัดในประเทศสิงคโปร 
   pirate ships = เรือของโจรสลัด 
   สรุปไดจาก He said that not long ago it had been a 

dangerous port, where there had been pirate ships! 
  1) skyscrapers = ตึกระฟา 
  3) pedestrian light = สัญญาณไฟคนเดินถนน 
  4) graffiti = การขีดเขียนบนผนัง  
4. เฉลย 1) paint or draw anything in public 
   คุณไมสามารถทาสีหรือวาดภาพใดๆ ตามที่สาธารณะในประเทศ

สิงคโปร 
   paint or draw anything in public = ทาสีหรือวาดภาพใดๆ 

ตามที่สาธารณะ 
   สรุปไดจาก He told me that this city was the cleanest in 

the world. และ He said that there wasn’t any graffiti ... . 
  2) chat on the Internet = คุยผานทางอินเทอรเน็ต 
  3) see Joey and Thomas Lu = เห็นโจอี้และโทมัส ลู 
   4) get to work by underground train = ไปทํางานโดยรถไฟฟา

ใตดิน  
5. เฉลย 4) chew gum 
   คุณจะถูกจับกุมหรือถูกปรับ ถาคุณเคี้ยวหมากฝรั่งในประเทศสิงคโปร 
   chew gum = เคี้ยวหมากฝรั่ง 
   ตีความไดจาก He also told me that chewing gum was 

illegal, ... ! 
  1) are pirates = เปนโจรสลัด 
  2) cross the road when the pedestrian light is green = ขาม

ถนนเมื่อสัญญาณไฟคนเดินถนนเปนสีเขียว 
  3) go to the underground shopping centers = ไปศูนยการคาที่อยู

ใตพื้นดิน  
6. เฉลย 3) graffiti 
   คุณสามารถเห็นหลายสิ่งหลายอยางในสิงคโปร ยกเวนการขีดเขียน

บนผนัง 
   graffiti = การขีดเขียนบนผนัง 
   สรุปไดจาก He said that there wasn’t any graffiti and that 

it was a safe city. 
  1) cleanliness = ความสะอาด 
  2) underground system = ระบบรถไฟฟาใตดิน 
  4) skyscrapers = ตึกระฟา  
7. เฉลย 4) against the law 
   คําวา “illegal” มีความหมายวาอะไร คํานี้มีความหมายวาขัดตอ

กฎหมาย 
   against the law = ขัดตอกฎหมาย 
   illegal เปนคําคุณศัพท (Adjective) แปลวา ผิดกฎหมาย, ขัดตอ

กฎหมาย ไดมาจากการเติม il- ซึ่งเปนอุปสรรค (Prefix) ที่แปลวา ไม ไวหนา
คําคุณศัพท legal ซึ่งแปลวา เกี่ยวกับกฎหมาย, ถูกกฎหมาย 

  1) sickness = ความเจ็บปวย  
  2) freedom = อิสรภาพ 
  3) not banned = ไมถูกหาม  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


