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Choose the alternative which has the similar meaning to 
the given sentences.  
1. We were late. However, we decided to walk. 
 1) Despite the fact that we were late, we decided to walk. 
 2) Because we were late, we decided to walk. 
 3) If we were late, we would decide to walk. 
 4) We were late. Therefore, we decided to walk.  
2. I haven’t got any strawberries left. I can’t finish the cake. 
 1) I have picked up strawberries. I can’t finish the cake. 
 2) I have run out of strawberries. I can’t finish the cake. 
 3) I have to buy strawberries. I can’t finish the cake. 
 4) I have to sell strawberries. I can’t finish the cake. 
 
Read the following paragraph, then answer the questions.  
 Lilly loves her new town. She loves the mall. She loves the parks. 
She also loves her school. Most of all, though, Lilly loves the seasons. 
The coldest season is winter. Once in a while it snows. Lilly has 
never seen snow before. In spring, flowers bloom and the trees turn 
green with new leaves. In summer, Lilly and her friends go to a pool 
or play in the sprinkler. Lilly’s favorite season is autumn. One evening 
in autumn, Lilly and her mom are sitting together on the porch. Mom 
tells Lilly that autumn is also called “Fall”. This is a good idea, Lilly 
thinks, because all of the leaves fall off the trees in fall.  
3. Which of the following words best describes the way Lilly feels 

about living in her new town? 
 1) skeptical, meaning questioning or showing doubt 
 2) apprehensive, meaning anxious or worried 
 3) overjoyed, meaning extremely happy 
 4) content, meaning satisfied with what one is or has  
4. This passage is mainly about .................... . 
 1) Lilly’s favorite season 
 2) Lilly and the four seasons 
 3) Lilly’s favorite activities during winter 
 4) Lilly’s favorite Halloween costumes  
5. What is Lilly’s favorite thing about her new town? 
 1) Her school   2) Going to the pool 
 3) The food   4) The seasons 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) Despite the fact that we were late, we decided to walk. 
   Despite the fact that we were late, we decided to walk. 

= พวกเราตัดสินใจเดิน ทั้งๆ ที่สายแลว 
   ใหสังเกตจากคําที่มีความหมายใกลเคียงกัน ไดแก However 

(อยางไรก็ตาม, ทวา) กับ Despite (ทั้งๆ ที่, แมวา) ก็จะพบวาประโยคนี้มี
ความหมายใกลเคียงกับโจทยที่วา We were late. However, we decided 
to walk. ซึ่งหมายถึง พวกเราสายแลว อยางไรก็ตาม พวกเราตัดสินใจเดิน 

  2) Because we were late, we decided to walk. = เพราะพวก
เราสายแลว พวกเราจึงตัดสินใจเดิน 

  3) If we were late, we would decide to walk. = ถาพวกเรา
สาย พวกเราจะตัดสินใจเดิน 

  4) We were late. Therefore, we decided to walk. = พวกเรา
สายแลว ดังนั้น พวกเราจึงตัดสินใจเดิน  

2. เฉลย 2) I have run out of strawberries. I can’t finish the cake. 
   I have run out of strawberries. I can’t finish the cake. = 

สตรอเบอรี่ฉันหมด ฉันจึงยังทําเคกไมเสร็จ 
   เพราะ run out เปน phrasal verb ทีม่ีความหมายวาหมดไปโดย

ไมหลงเหลืออยู ประโยคนี้จึงมีความหมายใกลเคียงกับโจทยที่วา I haven’t 
got any strawberries left. I can’t finish the cake. ซึ่งหมายถึง ฉันไมมี
สตรอเบอรี่เหลืออยูเลย ฉันจึงยังทําเคกไมเสร็จ 

  1) I have picked up strawberries. I can’t finish the cake. = 
ฉันเก็บสตรอเบอรี่ ฉันจึงยังทําเคกไมเสร็จ 

  3) I have to buy strawberries. I can’t finish the cake. = ฉัน
ตองซื้อสตรอเบอรี่ ฉันจึงยังทําเคกไมเสร็จ 

  4) I have to sell strawberries. I can’t finish the cake. = ฉัน
ตองขายสตรอเบอรี่ ฉันจึงยังทําเคกไมเสร็จ 

หมายเหตุ pick up เปน phrasal verb (กริยาที่มีความหมายเฉพาะ ประกอบดวย
กริยา แลวตามดวยบุพบท) มีหลายความหมาย ขึ้นอยูกับบริบท อาทิเชน ยกขึ้น 
เก็บรวบรวมแลวนําออกจากสถานที่ รับขึ้นยานพาหนะ ติดโรค 
 
คําแปลเนื้อเรื่อง 
 ลิลลี่ชอบเมืองใหมของเธอ (เมืองที่เธอเพิ่งยายเขามาอยู) เธอชอบศูนยการคา 
สวนสาธารณะตางๆ รวมไปถึงโรงเรียนของเธอ แตสิ่งที่เธอชอบเหนือสิ่งอื่นใด คือ 
ฤดูกาล ชวงที่อากาศเย็นที่สุด คือ ฤดูหนาว ในฤดูนี้จะมีหิมะตกเปนครั้งคราว ลิลลี่ 
ไมเคยเห็นหิมะมากอน ในฤดูใบไมผลิมีดอกไมบานและใบไมงอกใหมจนทําใหตนไม
เปลี่ยนเปนสีเขียวชอุม ในชวงฤดูรอน ลิลลี่และเพื่อนๆ ของเธอไปที่สระวายน้ําและ

เลนน้ําจากเครื่องฉีดน้ํากัน ฤดูกาลที่ลิลลี่ชื่นชอบมากที่สุด คือ ฤดูใบไมรวง เย็นวันหนึ่ง
ในฤดูใบไมรวง แมและลิลลี่นั่งอยูดวยกันบนระเบียง แมบอกลิลลี่วาฤดูใบไมรวงมีอีก
ชื่อหนึ่งวา “ฟอล” ที่แปลวา ตก ลิลลี่คิดวาเปนชื่อที่เหมาะสมดี เพราะใบไมมักจะ
รวงลงมาจากตนไมจนหมดในฤดูใบไมรวง  
คําศัพท 
mall (n.) = ศูนยการคา 
though (conj.) = แมวา, แต 
once in a while = เปนบางครั้งบางคราว, ไมบอยนัก 
snow (v.) = หิมะตก 
bloom (v.) = (พืช)ออกดอก, (ดอกไม)บาน 
turn (v.) = ทําให ... 
sprinkler (n.) = เครื่องฉีดน้ํา, อุปกรณโปรยน้ํา 
porch (n.) = ระเบียง (ที่มีหลังคา), มุข 
fall (n.) = ฤดูใบไมรวง (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน)  
3. เฉลย 3) overjoyed, meaning extremely happy 
   overjoyed, meaning extremely happy = คําวา overjoyed 

ซึ่งแปลวา ปลาบปลื้ม/ดีใจมาก 
   เพราะลิลลี่มีความสุขมากที่ไดมาอาศัยอยูในเมืองแหงใหม คุณศัพท 

คํานี้จึงอธิบายถึงความรูสึกของลิลลี่เกี่ยวกับการใชชีวิตอยูในเมืองที่เธอเพิ่งยายเขา
มาอยูไดดีที่สุด  

  1) skeptical, meaning questioning or showing doubt =    
คําวา skeptical ซึ่งแปลวา สงสัย 

  2) apprehensive, meaning anxious or worried = คําวา 
apprehensive ซึ่งแปลวา วิตกกังวล 

  4) content, meaning satisfied with what one is or has =   
คําวา content ซึ่งแปลวา พอใจในสิ่งที่ตนเปนหรือมีอยู  

4. เฉลย 2) Lilly and the four seasons 
   เรื่องนี้เกี่ยวกับลิลลี่และฤดูกาลทั้งสี่เปนหลัก 
   Lilly and the four seasons = ลิลลี่และฤดูกาลทั้งสี่ 
   เพราะกลาวถึงลักษณะอากาศของทุกฤดู รวมถึงสภาพแวดลอม

และกิจกรรมที่ลิลลี่ทําในฤดูนั้นๆ 
  1) Lilly’s favorite season = ฤดูกาลที่ลิลลี่โปรดปราน   
  3) Lilly’s favorite activities during winter = กิจกรรมตางๆ ที่

ลิลลี่ชอบทํามากที่สุดระหวางชวงฤดูหนาว 
  4) Lilly’s favorite Halloween costumes = เครื่องแตงกายสําหรับ

รวมเทศกาลฮัลโลวีนที่ลิลลี่ชื่นชอบ   
5. เฉลย 4) The seasons 
    The seasons = ฤดูกาลตางๆ 
    สังเกตไดจาก Most of all, though, Lilly loves the seasons. 
   1) Her school = โรงเรียนของเธอ 
   2) Going to the pool = ไปที่สระวายน้ํา 
   3) The food = อาหาร 
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