
ACE Expert English Homework Week 4 – Due June 6, 2006 
Name:  
กรุณาทําดวยความสามารถของตัวนักเรียนเอง ถานักเรียนไมเขาใจ กรุณาเวนวางไว 
เราจะมาทําความเขาใจกับการบานท่ีใหไวน้ีในวันอังคารท่ี 6 ถานักเรียนมีปญหา ใหสอบถามขอคําแนะนําไดจากคุณครูผุสอนท้ังสองทาน 
ในวันจันทร อยาลอกการบานเพ่ือนเด็ดขาด ครูผูสอนทราบไดทันทีหากคุณลอกงานของเพ่ือนมาสง ถาตองการความชวยเหลือใด ๆ 
ใหสอบถามจากคุณครู 
 

Adjectives หรือคําวิเศษณ เปนคําท่ีอธิบายหรือบอกกลาวสภาพของบุคคล สถานท่ี หรือสิ่งของตาง ๆ วามีลักษณะเชนใด 
กลุมคําท่ีบอกความรูสึกตาง ๆ ถือวาเปนคําวิเศษณ (adjectives) ดวย 

 
A. Emotions 
ฝกอานบทสนทนาท่ีใหกับคู หรือเพื่อน โดยใหเปล่ียนคําวิเศษณท่ีแสดงความรูสึกโดยใชคําท่ีใหไวทุกคํา 
 

A. How do you feel? 

B: I am _________. 

sad, happy, surprised, confused, hot, cold, 
scared, angry, hungry, thirsty, tired, sick  

 

B. Yes, No, and Questions  
ดูขอมูลจากตารางที่ใหไว หัดพูดสนทนากับคูของคุณ 
 

 

 
 
 

 Question (?) Affirmative (Yes) Negative (No) คําถาม ตอบรับ ตอบปฏิเสธ 

1 Am I tired? I am tired. I am not tired. 

2 Are you confused? You are confused. You are not confused. 

3 • Is Songsri happy? 
• Is she is happy? 

• Songsri is happy. 
• She is happy. 

• Songsri is not happy. 
• She is not happy. 

4 • Is Surasak cold? 
• Is he is cold? 

• Surasak is cold. 
• He is cold. 

• Surasak is not cold. 
• He is not cold. 

5 Are we sick? We are sick. We are not sick. 

6 • Are Pet and Aranya 
surprised? 

• Are they surprised? 

• Pet and Aranya are 
surprised. 

• They are surprised. 

• Pet and Aranya are 
not surprised. 

• They are not 
surprised. 
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D. Cause and Effect 
แถวซายมือเปนคําท่ีแสดงถึงสภาวะทางอารมณ แถวขวาเปนคํากริยา (verb) ท่ีใชไดกับสภาวะทางอารมณน้ัน ๆ 
จงเลือกกริยาท่ีถูกตองแลวมาเติมใหกับความรูสึกท่ีกําหนดใหในแตละขอ 

1. I am sick. c  a. I cry. 

2. I am confused.   b. I drink water. 

3. I am sad.   c. I lie down. 

4. I am tired   d. I eat. 

5. I am hot   e. I smile. 

6. I am hungry   f. I think. 

7. I am thirsty   h. I get into the shade. 
 
 
E. To be 
จงเติม  am, is, หรือ are. 

1. Ben is     short.     

2. Iang and Jamie ______ tall.     

3. I ______ confused. 

4. They ______ young. 

5. We ______ middle-aged. 

6. Erik and I ______ old. 

7. The Andaman Sea ______ blue. 

8. Chanu ______ medium height. 

9. You ______ surprised. 

10.  He ______ hungry. 



 
E. Iang’s Family 
ดูแผนภูมิครอบครัวของคุณเอ้ียง  อานบทสนทนาระหวางคุณเอ้ียงกับคุณลักษณ และเติมคําลงในชองวาง 
 

 
 

1. Lak: What’s your husband’s name? 

 Iang: His name is _____________. 

2. Lak: What’s your mother’s name? 

 Iang: Her name is _____________. 

3. Lak: What’s your father’s name? 

 Iang: His name is _____________. 

 
ศึกษาแผนภูมิครอบครัวของคุณเอ้ียง แลวเติมคําลงในชองวางใหถูกตอง 
 

brother daughter niece sister-in-law 

1. Danai is Iang’s  brother          .  

2. Oy is Iang’s _____________. 

3. Aranya is Iang’s _____________.  

4. Nim is Iang’s _____________.  
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จากขอมูลในหนา 4 จงเติมคําลงในชองวางใหไดใจความสมบูรณ 
 

A:  Who is Somphop? 1. 

 

B: Somphop         is Iang’s _____________. 

 
A:  Who is ___________? 2. 

 

B: ___________ is Iang’s mother. 

 
A:  ___________ is Somdet? 3. 

 

B: Somdet is Iang’s _______________. 

 
จากขอมูลในหนาท่ี 4 เก่ียวกับแผนภูมิครอบครัวของคุณเอ้ียง จงวงเล็บหนาคําตอบท่ีถูกตอง 
 

1. Who is Somphop?  4. Who is Somdet? 

 a.  Iang’s father.   a.  Iang’s husband. 

 b.  Iang’s brother.   b.  Iang’s son. 
     

2. Who is Oy?  5. Who is Nim? 

 a.  Iang’s mother.   a.  Iang’s niece. 

 b.  Iang’s niece.   b.  Iang’s sister-in-law 
     

3. Who is Da?  6. Who is Somchai? 

 a.  Iang’s father.   a.  Iang’s husband. 

 b.  Iang’s mother.   b.  Iang’s brother. 
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F. Do you have children? 
เลือกคําท่ีกําหนดใหเติมลงในชองวางใหไดใจความสมบูรณ 
 

a children daughter Do 

don't I No 
 

Suwanna: Do you have  children      ? 

Iang: Yes, I have a son and a _____________. 

Helen: No, I _____________. 

  

Ben: _________ you have children? 

Kelly: _________, I don’t.  

Liz: Yes, _____ have _____ son. 
 
G. Write about yourself 
จงตอบคําถามตอไปนี้เก่ียวกับตัวคุณ 
 

1. Are you married? _______ 
 
2. How many children do you have? _______ 
 
3. How many daughters do you have? _______ 
 
4. How many sons do you have? _______ 
 
6. How many brothers do you have? _______ 
 
7. How many sisters do you have? _______ 
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H. Draw your family tree: 
ใหเขียนแผนภูมิครอบครัวของนักเรียน 
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I. My Family  
อานบทความตอไปน้ี และดูภาพประกอบท่ีอยูหนาถัดไป 
 
I have a big family.  My family is the biggest family in my village.  I have six brothers and 

eight sisters.  This is a picture of my family.   

 

My mother is standing between my brother Nick and my sister, Erika.  Erika is very tall.  

She is taller than my brother, Nick – but Nick is older than her.  Jack is standing in front of 

Bess.  Bess is always laughing.  Bess is older than Erika and but younger than Nick.  My 

youngest sister is crying.  Her name is Beth.   

 

This is my brother Peter, who’s older than Erika and younger than Bess. He’s sitting on a 

chair, between Sophie and Charlotte.  Charlotte is shorter than Sophie.  Ben is sitting on 

the floor; he’s older than Charlotte and Sophie.  Ken is younger than Charlotte and older 

than Sophie.  He is sitting on the table. My other sister Katherine has the longest hair in 

my family.  She’s my oldest sister.   

 

My father is standing behind my mother.  He’s standing between Lucy and Ruth, who are 

both very tall, but Ruth is a little bit taller than Lucy.  Lucy is younger than Ruth and older 

than Ben.  Ruth is younger than Erika.  Jack is my youngest brother, he’s older than Beth. 
 



 
เขียนชื่อของแตละคนท่ีเวนวางไวใหครบทุกคน โดยอาศัยขอมูลจากเร่ืองท่ีใหอานขางตน 
 

 
 
 
เรียงลําดับอายุของบุคคลทั้งหมดขางตนใหถูกตองจากอายุมากท่ีสุดไปหานอยท่ีสุด 
 

Brothers Sisters 

1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
4. 4. 
5. 5. 
6. 6. 

7. 
8. 
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