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Read the story below and answer the questions.  

NICOLE’S FLOWER GARDEN 
 Nicole loves flowers. Her favorites are daisies, tulips and daffodils. 
Tulips and daffodils come up every spring, and daisies come up later 
in summer. These plants are perennials; they come up year after 
year. 
 Nicole loves spring because she can go to the flower market to 
buy her annuals. The annuals only last one season, but they add a lot 
of color to the garden. Nicole got up Saturday morning very early. 
She wanted to get to the market early so she would have time to 
plant everything when she got home. She went to Barton’s Flower 
Market. She ran into some friends. 
 “Hi, Nicole,” they called out to her. 
 “Hi,” said Nicole with a big smile. “Let’s look around together!” 
Nicole and her friends saw pansies, geraniums, periwinkles and 
petunias. 
 “Oh, so many pretty flowers!” exclaimed Nicole. “I love them all.”  
 Nicole decided to buy red and yellow pansies, blue periwinkles 
and purple petunias. “These will add a lot of color to my garden,” 
thought Nicole. She said goodbye to her friends and went home. 
 Nicole happily began planting her new flowers around the tulips 
and daffodils. Nicole was so happy. She loved her flower garden, and 
she knew she would enjoy it all summer long. Nicole had a perfect day.  
1. According to the story, Nicole liked to .................... . 
 1) cook in the garden  
 2) plant flowers in the garden 
 3) pull weeds from the garden  
 4) none of the above  
2. Daffodils and tulips are .................... . 
 1) perennials 
 2) annuals 
 3) need to be planted each year  
 4) none of the above  
3. Annuals are flowers that .................... . 
  1) come up year after year   
 2) add color 
  3) must be planted in spring   
 4) both 2) and 3) 

 
 
 
 
 
 
 
  
4. Nicole bought .................... . 
 1) every flower at the market 
 2) tulips and daffodils 
 3) pansies, petunias and periwinkles 
 4) none of the above  
5. In this story, Nicole’s mood was .................... . 
 1) sad    2) surprised 
 3) happy    4) all of the above 
 

เฉลย 
 
คําแปลเนื้อเรื่อง 

สวนดอกไมของนิโคล 
 นิโคลชอบดอกไมหลายชนิด ดอกไมที่เธอชอบที่สุด คือ ดอกเดซี่ ดอกทิวลิป 
และดอกแดฟโฟดิล ดอกทิวลิปและดอกแดฟโฟดิลจะเบงบานในชวงฤดูใบไมผลิ 
และดอกเดซี่ในฤดูรอน พืชเหลานี้ออกดอกไดหลายครั้ง และมีดอกทุกป 
 นิโคลชอบฤดูใบไมผลิ เพราะเธอสามารถไปตลาดดอกไมเพื่อซื้อไมดอกลมลุก   
ซึ่งเปนไมดอกที่อยูไดแคฤดูกาลเดียวเทานั้น อยางไรก็ตาม ดอกไมเหลานี้ก็จะเพิ่ม
สีสันใหกับสวน นิโคลตื่นนอนแตเชาตรูในวันเสาร เธอตองการไปตลาดเร็วๆ เพื่อ
ที่วาเธอจะไดมีเวลาปลูกตนไมเมื่อเธอกลับถึงบาน เธอไปที่ตลาดดอกไมบารตัน เธอวิ่ง
ไปหาเพื่อนๆ 
 “สวัสดี นิโคล” พวกเขาเรียกเธอ 
 “สวัสดี” นิโคลทักทายพรอมรอยยิ้มกวาง “ไปเดินดูรอบๆ ตลาดดวยกันเถอะ” 
นิโคลและเพื่อนๆ ของเธอไปดูดอกแพนซี ดอกเจอราเนียม ดอกเพริวิงเคิล และ
ดอกพิทูเนีย 
 “โอ ดอกไมสวยๆ ทั้งนั้นเลย” นิโคลอุทาน “ฉันชอบทุกอยางเลย” 
 นิโคลตัดสินใจซื้อตนแพนซีพันธุดอกสีแดงและพันธุดอกสีเหลือง ตนเพริวิงเคิล
ซึ่งมีดอกสีฟา และตนพิทูเนียพันธุดอกสีมวง “ดอกไมเหลานี้จะเพิ่มสีสันใหกับสวน
ของฉัน” นิโคลคิดในใจ เธอบอกลาเพื่อนๆ และกลับบาน 
 นิโคลปลูกไมดอกตนที่ไดมาใหมรอบๆ ตนทิวลิปและตนแดฟโฟดิลอยางมีความสุข 
เธอชอบสวนดอกไม และเธอก็รูวาเธอจะเพลิดเพลินไปกับพวกมันตลอดชวงฤดูรอน 
นิโคลมีชวงเวลาที่ยอดเยี่ยมมาก  
1. เฉลย 2) plant flowers in the garden 
   ตามเนื้อเรื่อง นิโคลชอบปลูกไมดอกในสวน 
   plant flowers in the garden = ปลูกไมดอกในสวน 

   สรุปไดจาก She wanted to get to the market early so she 
would have time to plant everything when she got home. ในยอ
หนาที่ 2 และ Nicole happily began planting her new flowers around 
the tulips and daffodils. ในยอหนาที่ 7 (ยอหนาสุดทาย) 

  1) cook in the garden = ทําอาหารในสวน 
  3) pull weeds from the garden = ถอนวัชพืชในสวน 
  4) none of the above = ไมมีขอใดถูก  
2. เฉลย 1) perennials 
   แดฟโฟดิลและทิวลิปเปนพืชที่ออกดอกไดหลายครั้ง 
   perennials = พืชที่ออกดอกไดหลายครั้ง 
   สรุปไดจาก Tulips and daffodils come up every spring 

and daisies come later in summer. These plants are perennials; 
they come up year after year. ในยอหนาที่ 1 (ยอหนาแรก) 

  2) annuals = ไมลมลุก 
  3) need to be planted each year = ตองปลูกในแตละป 
  4) none of the above = ไมมีขอใดถูก  
3. เฉลย 4) both 2) and 3) 
   ไมดอกลมลุกเปนไมดอกที่ทั้งเพิ่มสีสันและตองปลูกในฤดูใบไมผลิ 
   both 2) and 3) = ถูกทั้งขอ 2) และ 3) 
   สรุปไดจาก Nicole loves spring because she can go to   

the flower market to buy annuals. The annuals only last one 
season, but they add a lot of color to the garden. ในยอหนาที่ 2  

  1) come up year after year = ออกดอกทุกป 
  2) add color = เพิ่มสีสัน 
  3) must be planted in spring = ตองปลูกในฤดูใบไมผลิ  
4. เฉลย 3) pansies, petunias and periwinkles 
   นิโคลซื้อตนแพนซี ตนพิทูเนีย และตนเพริวิงเคิล 
   pansies, petunias and periwinkles = ตนแพนซี ตนพิทูเนีย

และตนเพริวิงเคิล 
   สรุปไดจาก Nicole decided to buy red and yellow 

pansies, blue periwinkle and purple petunias. ในยอหนาที่ 6 
  1) every flower at the market = ไมดอกทุกตนในตลาด 
  2) tulips and daffodils = ตนทิวลิปและตนแดฟโฟดิล 
  4) none of the above = ไมมีขอใดถูก  
5. เฉลย 3) happy 
   ในเรื่องนี้ อารมณของนิโคลคือมีความสุข 
   happy = มีความสุข 
   สรุปไดจากยอหนาสุดทาย โดยเฉพาะอยางยิ่งประโยค Nicole 

was so happy. 
  1) sad = เศรา 
  2) surprised = ประหลาดใจ 
  4) all of the above = ถูกทุกขอ 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


