
แบบฝึกหัดที่ ๑ การอ่านรู้เร่ือง : การเข้าใจความหมายของค า 
ค ำชี้แจง นักเรียนอ่ำนค ำที่ก ำหนด แล้วลำกเส้นโยงค ำให้ตรงกับภำพ 

 

 

 

 

๒. อีกำ 

๑. ปลำท ู

๓. มีงำ 

๔. ตำสี

 
 

๑. ปลำทู ๙. ชูมือ 

๘. ล ำไย 

๗. ฝำช ี

๖. เวที 

๕. สีด ำ 

๑๐. ท ำนำ 



แบบฝึกหัดที่ ๒ การอ่านรู้เร่ือง : การเข้าใจความหมายของค า 
ค ำชี้แจง นักเรียนอ่ำนประโยคที่ก ำหนดให้ แล้วลำกเส้นโยงค ำให้ตรงกับภำพ 
ที่มีควำมสมัพันธ์กัน 
 

 

 

 

๑. ตำสีขีม่้ำไปไร ่

๒. ในป่ำมีชะนี 

๓. สีดำปรบมือดีใจ 

๙. มำนีไปทะเล 

๘. แม่ซื้อเงำะ 

๗. ปู่ตีงูสดี ำ 

๖. แม่เทยำให้ภูผำ 

๕. มำนะเคำะไม้ไผ ่

๔. น้ำดูอีกำ ๒ ตวั 

๑๐.ตำข ำโมโหโคนำ 

๒ ตัว 



แบบฝึกหัดที่ ๓ การอ่านรู้เร่ือง : การเข้าใจความหมายของค า 
ค ำชี้แจง นักเรียนเลือกภำพแทนค ำที่น ำไปเติมในข้อควำมแล้วได้ใจควำมสมบูรณ์ โดย
เขียนเครื่องหมำย  ทับตัวอักษร ก.  ข.  หรือ ค. หน้ำค ำตอบที่ถูกต้อง 
 

๑. แม่มี.................... ไก ่

ก.                      ข.   ค.   
 

๒. ....................มีไว้ดูเวลา 

ก.    ข.   ค.  

 

๓. พ่อใช้.................... ไถนา 

ก.   ข.                 ค.  

 

๔. .................... ไม่มีขา 

ก.   ข.   ค.  



แบบฝึกหัดที่ ๔ การอ่านรู้เร่ือง : การเข้าใจความหมายของค า 
ค ำชี้แจง นักเรียนเลือกค ำตอบที่เติมในขอ้ควำมแล้วได้ใจควำมสมบูรณ์ โดยเขยีน
เครื่องหมำย  ทับตัวอักษร ก.  ข.  หรือ ค. หน้ำค ำตอบที่ถูกต้อง 
 

๑. พ่อใช้ .................... เกาขาเบาเบา 
ก. หู    ข. มือ   ค. บ่า 

 
๒. ต้นมะลิมี .................... สีขาว 

ก. ใบ   ข. ผล   ค. ดอก 
 

๓. งูสีด า .................... ฟู่ ฟู่ 
ก. ขู่    ข. ด ุ   ค. สู้ 

 
๔. หนู .................... ขาเก้าอี้ 

ก. แทะ   ข. แตะ   ค. แคะ 
 

๕. แม่น าไข่ไก่ .................... ในตู้ 
ก. ให ้   ข. ใช้   ค. ใส่ 

 
 

 



แบบฝึกหัดที่ ๕ การอ่านรู้เร่ือง : การเข้าใจความหมายของค า 
ค ำชี้แจง นักเรียนเลือกค ำตอบที่เติมในขอ้ควำมแล้วได้ใจควำมสมบูรณ์ โดยเขยีน
เครื่องหมำย  ทับตัวอักษร ก.  ข.  หรือ ค. หน้ำค ำตอบที่ถูกต้อง 
 

๑. เต่าเดิน .................... ที่ชายฝั่ง 
ก. เตาะแตะ  ข. ต้วมเตี้ยม  ค. ต๊อกแต๊ก 

 
๒.  มะลิใช้ผ้า .................... ปากเบาเบา 

ก. ใส่    ข. ล้าง   ค. เช็ด 
 

๓. เพื่อนๆ ช่วยกัน .................... เชือกจนขาด 
ก. ดึง   ข. ดัน   ค. ผลัก 

 
๔. ครูชมฉันว่า ....................หนังสือสวยและสะอาด 

ก. วาด   ข. อ่าน   ค. เขียน 
 

๕.  เขาวิ่ง .................... ฉันไปอย่างรวดเร็ว 
ก. ผ่าน   ข. แวะ   ค. หยุด 

 
 

 



แบบฝึกหัดที่ ๖ การอ่านรู้เร่ือง : ความเข้าใจในการอ่าน 
ค ำชี้แจง นักเรียนอ่ำนประโยคต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม 

๑. ค้างคาวบิน 
ใครบิน
................................ 

๖.  ดอกไม้บาน 
     อะไรบาน
.................................. 

๒. น้องกินข้าว 
ใครกินข้าว
.......................... 

๗.  ตาไปนา 
     ใครไปไหน
................................... 

๓. แมวจับหน ู
ใครจับหนู
............................ 

๘.  ต ารวจจบัคนร้าย 
    ใครจับคนร้าย
............................. 

๔. สุนัขเห่า 
       ใครเห่า

................................ 

๙.  ผีเสื้อดูดน้ าหวาน 
    ใครดูดน้ าหวาน
............................ 

๕. เด็กอนุบาลวิ่งเล่น 
ใครวิ่งเล่น
........................... 

๑๐. ครูใหญ่สอนนักเรียน 
      ใครสอนนักเรียน
.......................... 

 

     



แบบฝึกหัดที่ ๗ การอ่านรู้เร่ือง : ความเข้าใจในการอ่าน 
ค ำชี้แจง นักเรียนอ่ำนประโยคต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม 

 
๑. คุณครูจับดินสอ 

คุณครูท าอะไร
........................ 

๖. เด็กๆ กินผกั 
     เด็กๆกินอะไร
.............................. 

๒. ปลาว่ายน้ า 
ปลาท าอะไร
.......................... 

๗.  พี่สาวดูโทรทศัน ์
     พี่สาวดูอะไร
.................................. 

๓. ลุงเลื่อยไม้ 
ลุงท าอะไร
............................ 

๘.  ก้องเล่นชิงช้า 
    ก้องท าอะไร
................................... 

๔. คุณแม่ใส่บาตร 
         คุณแม่ท าอะไร
........................ 

๙. พี่กินน้ าหวาน 
    พี่กินอะไร
...................................... 

๕. หมาเห่า 
หมาท าอะไร
........................... 

๑๐. แม่ครัวท าอาหาร 
     ใครท าอาหาร
................................. 

 

 



แบบฝึกหัดที่ ๘ การอ่านรู้เร่ือง : ความเข้าใจในการอ่าน 
ค ำชี้แจง   นักเรียนอ่ำนประโยคต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม 
 

๑. ช้างอยู่ในป่า 
ช้างอยู่ที่ไหน
............................ 

๖. ขยะอยู่บนถนน 
  ขยะอยู่ที่ไหน
.................................... 

๒. ปลาว่ายอยู่ในน้ า 
ปลาอยู่ทีไ่หน
............................ 

๗.  นกอยู่บนหลังคาบ้าน 
     นกอยู่ที่ไหน
................................... 

๓. น้องไปโรงเรียน 
น้องไปไหน
.............................. 

๘.  หมูปิ้งอยู่บนโต๊ะ 
    หมูปิ้งอยู่ที่ไหน
............................... 

๔. คุณแม่ชอบไปตลาด 
      คุณแม่ชอบไปไหน
................... 

๙. สมุดอยู่ในกระเป๋า 
    สมุดอยู่ที่ไหน
................................. 

๕. หมาอยู่ในบ้าน 
หมาอยู่ที่ไหน
........................... 

๑๐. นักกีฬาเล่นฟุตบอลที่
สนามกีฬา 
นักกีฬาเล่นฟุตบอลที่ไหน 
.............. 

 



แบบฝึกหัดที่ ๙ การอ่านรู้เร่ือง : ความเข้าใจในการอ่าน 
ค ำชี้แจง นักเรียนอ่ำนประโยคต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม 
 

๑. เย็นมากแล้วแม่จึงไปตลาด 
แม่ไปตลาดเวลาใด................. 

๖. เมื่อวานป้าไปบ้านพ่อ 
  ป้าไปบ้านพ่อเมื่อไหร่
........................ 

๒. ดวงใจไปโรงเรียนตอนสาย 
ดวงใจไปโรงเรียนตอนไหน
..................................... 

๗.  วันนี้เราจะไปเท่ียวสวนสัตว์ 
     เราไปเท่ียวสวนสัตว์วันไหน     
................................................    

๓. ครอบครัวฉันจะทานข้าว
พร้อมกันตอน 6โมงเย็น 
ครอบครัวฉันทานข้าวเวลาใด
..................................... 

๘. เราจะไปจังหวัดเชียงใหม่ 
    ในเดือนกรกฎาคม 
    เราไปจังหวัดเชียงใหม่เดือนไหน
...............................................   

๔. ตอนเช้าแม่ท ากับข้าว 
แม่ท ากับข้าวตอนไหน 

          
................................................ 

๙. พรุ่งนี้คุณครูจะไปปลูกต้นไม้ 
  คุณครูไปปลูกต้นไม้วันไหน    
    
....................................................... 

๕. เวลา 4 ทุ่ม เราจะเข้านอน 
เราเข้านอนตอนไหน
............................................ 

๑๐. โรงเรียนปิดเทอมในฤดูร้อน 
    โรงเรียนปิดเทอมในฤดู 
  .................................................... 

 

 



แบบฝึกหัดที่ ๑๐ การอ่านรู้เรื่อง : ความเข้าใจในการอ่าน 
ค าชี้แจง   นักเรียนอ่ำนประโยคต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม 
    

๑. ปราณีเก็บดอกมะลิเพื่อน าไปไหว้แม่ในวันที่ 12 สิงหาคม 
ปราณีเก็บดอกมะลิเพื่อน าไป
................................................................... 

๒. ช้างลากซุงและเตะฟุตบอลให้คนด ู
ช้างลากซุงแล้วท าอะไร
............................................................................ 

๓. ประสงค์ขยนัจึงสอบได้คะแนนด ี
ท าไมประสงค์จึงสอบได้คะแนนดี
........................................................... 

๔. คุณลุงไปเกี่ยวข้าวที่นา 
คุณลุงไปเกี่ยวข้าวที่ไหน
..........................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

๕. ดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าตรู่ 
ดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลาใด
.......................................................................... 
 
 



๖. แม่ไก่พาลูกไก่ไปหากินใกล้แปลงนา 
แม่ไก่พาลูกไก่ไปหากินที่ไหน
................................................................. 

๗. งานแข่งเรือยาวจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคม ของทุกป ี
งานแข่งเรือยาวจะเกิดขึ้นในเดือนใดของทุกปี
......................................... 

๘. ฉันชอบกินแกงไกใ่ส่หน่อไม ้
ฉันชอบกินแกงอะไร
............................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


