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Choose the best answer.  
1. Her mother bought her a globe yesterday. Which picture is a 

globe? 
 

 1)    2)  

 

 3)   4)  

 
Read the story, and answer the questions 2-7.  
 Once a dog called Saku stole a bone from a butcher’s shop. Saku 
was carrying the bone in his mouth when he came to a river. Saku 
walked wooden bridge. As Saku was crossing the bridge, he looked 
down. He saw another dog in the water and it was carrying a bone. 
Saku wanted the other bone, too. He dropped his bone and tried to 
get the other dog’s bone. Of course Saku’s bone fell into the water 
and disappeared. He didn’t have a bone and he was hungry for the 
rest of the day.  
2. Where did Saku get the bone? 
 1) His house   2) The restaurant 
 3) The bakery   4) The butcher’s shop  
3. The bridge Saku crossed was made of .................... . 
 1) iron 2) wood 3) glass 4) gold  
4. Where was the bone when Saku was crossing the bridge? 
 1) In Saku’s mouth  2) On Saku’s head 
 3) In Saku’s ears   4) On Saku’s tail  
5. What did he see in the water? 
 1) One dog   2) His own reflection 
 3) A butcher   4) Someone  
6. What happened to the bone Saku had? 
 1) Someone took it.  2) Saku ate it. 
 3) It fell into the river. 4) It disappeared at the market.  
7. How did Saku feel for the rest of the day? 
 1) Happy 2) Hungry 3) Full 4) Sleepy 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 

1. เฉลย 4)  

 
   แมของเธอไดซื้อลูกโลกใหเธอเมื่อวานนี้ อยากทราบวาภาพใดคือ

ลูกโลก 
 

      เปนภาพของลูกโลก (globe) 

 

  1)    เปนภาพของแปรงทาสี (paint brush) 

 
  2)   เปนภาพของชั้นวางหนังสือ (bookshelf) 

 

  3)   เปนภาพของถุงมือ (gloves) 

 
คําแปลเนื้อเรื่อง (ขอ 2-7) 
 ครั้งหนึ่งสุนัขชื่อสาคูไดขโมยกระดูกจากรานขายเนื้อแหงหนึ่ง สาคูกําลังคาบ
กระดูกไวในปากของมัน เมื่อมันมาถึงแมน้ํา สาคูเดินขามสะพานไม ขณะที่สาคู
กําลังเดินขามสะพาน มันมองลงไป มันเห็นสุนัขอีกหนึ่งตัวในน้ําและสุนัขตัวนั้น
กําลังคาบกระดูกอยู สาคูตองการกระดูกอีกชิ้นหนึ่งดวย มันทิ้งกระดูกของมันและ
พยายามที่จะเอากระดูกของสุนัขอีกตัวหนึ่ง แนนอนวากระดูกของสาคูตกลงไปใน
น้ําและจมหายไป มันไมมีกระดูกและมันก็หิวไปตลอดทั้งวันที่เหลือ  
2. เฉลย 4) The butcher’s shop 
   โจทยถามวา สาคูไดกระดูกมาจากที่ใด 
   The butcher’s shop = รานขายเนื้อ 
   สรุปไดจาก Once a dog called Saku stole a bone from a 

butcher’s shop. 

  1) His house = บานของมัน 
  2) The restaurant = ภัตตาคาร 
  3) The bakery = รานขนมปง  
3. เฉลย 2) wood 
   สะพานที่สาคูขามทําดวยไม 
   wood = ไม 
   สังเกตไดจาก wooden ในประโยคที่ 3 ของเนื้อเรื่อง ซึ่งเปน

คําคุณศัพท (Adjective) แปลวา ที่ทําดวยไม 
  1) iron = เหล็ก 
  3) glass = กระจก 
  4) gold = ทองคํา  
4. เฉลย 1) In Saku’s mouth 
   โจทยถามวา เมื่อสาคูกําลังขามสะพาน กระดูกอยูที่ใด 
   In Saku’s mouth = ในปากของสาคู 
   สรุปไดจาก Saku was carrying the bone in his mouth 

when he came to a river. 
  2) On Saku’s head = บนศีรษะของสาคู 
  3) In Saku’s ears = ในหูของสาคู 
  4) On Saku’s tail = บนหางของสาคู  
5. เฉลย 2) His own reflection 
   โจทยถามวา มันเห็นอะไรในน้ํา 
   His own reflection = เงาสะทอนของตัวมันเอง 
   ตีความไดจาก As Saku was crossing the bridge, he 

looked down. และ He saw another dog in the water and it was 
carrying a bone. 

  1) One dog = สุนัขตัวหนึ่ง 
  3) A butcher = คนขายเนื้อ 
  4) Someone = บางคน  
6. เฉลย 3) It fell into the river. 
   โจทยถามวา เกิดอะไรขึ้นกับกระดูกที่สาคูมี 
   It fell into the river. = มันตกลงไปในแมน้ํา 
   สรุปไดจาก He dropped his bone and tried to get the 

other dog’s bone. และ Of course Saku’s bone fell into the water 
and disappeared. 

  1) Someone took it. = บางคนเอามันไป 
  2) Saku ate it. = สาคูกินมัน 
  4) It disappeared at the market. = มันหายไปที่ตลาด  
7. เฉลย 2) Hungry 
   โจทยถามวา สาคูรูสึกอยางไรตลอดทั้งวันที่เหลือ 
   Hungry = หิว 
   สรุปไดจาก He didn’t have a bone and he was hungry for 

the rest of the day. 
  1) Happy = มีความสุข 
  3) Full = อิ่ม 
  4) Sleepy = งวงนอน  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


