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 ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะการอ่าน-เขียนโดยใชไ้วยากรณ์ภาษา รายวิชา ภาษาองักฤษ
พื้นฐาน (อ22102) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ชุดกิจกรรมที่ 1 เร่ือง My Daily Life ซ่ึงใช้
เป็นส่ือประกอบการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการจดัการเรียนรู้รายวิชา ภาษาองักฤษ
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   -  ใบความรู้ (Handouts) 
         -  ใบกิจกรรมฝึกทกัษะ (Activities)           
   -  แบบทดสอบหลงัเรียน (Posttest)   
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ภาษาองักฤษโดยใชชุ้ดกิจกรรมฝึกทกัษะการอ่าน-เขียนโดยใชไ้วยากรณ์ภาษา รายวิชา 
ภาษาองักฤษพื้นฐาน (อ22102) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ชุดกิจกรรมที่ 1 เร่ือง My Daily 
Life มีล  าดับขั้นตอนการใช้ ดังน้ี 
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คู่มือนักเรียน 



ข 
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 5 - 6    คะแนน  ระดบัคุณภาพ  2   แปลผล  พอใช ้
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 0 - 9  คะแนน   ระดบัคุณภาพ  1   แปลผล ปรับปรุง 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
  มาตรฐาน ต.1.1  เข้าใจและตีความเร่ืองที่ฟังและอ่านจากส่ือประเภท
ต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
  ตวัช้ีวดั  ต 1.1 ม.2/4 เลือกหัวขอ้เร่ือง ใจความส าคญั รายละเอียด
สนับสนุน (Supporting detail) และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองท่ีฟังและอ่าน 
พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตวัอย่างง่ายๆ ประกอบ 
  มาตรฐาน ต.1.3  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอดและความ
คิดเห็นในเร่ืองต่างๆ ในการพูดและการเขียน 
  ตวัช้ีวดั  ต 1.3 ม.2/1 พูดและเขียนบรรยายเก่ียวกับตนเอง กิจวตัร
ประจ าวนั ประสบการณ์และข่าว/ เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม  
 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

 มาตรฐาน ต 2.2  เข้าใจความเหมอืนและความแตกต่างระหว่างภาษาและ
วฒันธรรมของเจ้าของภาษากบัภาษาและวฒันธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
  ตวัช้ีวดั ต 2.2 ม.2/1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการล าดบัค าตามโครงสร้าง
ประโยคขอภาษาต่างประเทศและภาษาไทย   
 สาระที่ 3  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืน่ 

 มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กบักลุ่มสาระ
การเรียนรู้อืน่และเป็นพืน้ฐานในการพฒันา แสวงหาความรู้และเปิดโลกทศัน์ของตน 

 ตวัช้ีวดั ต 3.1 ม.2/1 คน้ควา้ รวบรวม และสรุปขอ้มูล/ ขอ้เทจ็จริงท่ี
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอดว้ยการพดู/การเขียน 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวดั และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
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 จุดประสงค์การเรียนรู้  
   หลงัจากการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมท่ี 1 แล้ว นักเรียนสามารถ 
  1. ประยุกต์ใชโ้ครงสร้างประโยค Present Simple Tense ในรูป
ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ  และประโยคค าถามได ้
  2.   เปล่ียนค ากริยาท่ีผนัตามประธานเอกพจน์และพหูพจน์ได ้  
  3.  ประยกุตใ์ช ้Adverb of frequency ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  4. ใช ้Helping verbs ในค าถาม Yes/No question และ Wh-Questions ใน
โครงสร้างประโยค Present Simple Tense ไดถู้กตอ้ง 
  5. อ่านเน้ือเ ร่ืองท่ีมีโครงสร้าง  Present Simple Tense และจบั
ใจความส าคญัจากเน้ือเร่ืองได ้
  6. เขียนเล่าเร่ืองของตนเองโดยใช้โครงสร้าง Present Simple 
Tense ได ้
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
ชุดกจิกรรมที่ 1 เร่ือง My Daily Life 

 

ค ำส่ัง  1. แบบทดสอบฉบบัน้ีใชเ้พือ่ทดสอบก่อนเรียนชุดกิจกรรมที่ 1 เร่ือง My Daily Life 
  เป็นแบบปรนยัเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ ำนวน 20 ขอ้ 
 2. ใหน้กัเรียนท ำเคร่ืองหมำยกำกบำท (X) ลงในกระดำษค ำตอบใตอ้กัษร 1, 2, 3 หรือ 4  
  ที่เป็นค ำตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงค ำตอบเดียว 

Part 1 : Grammar Usage 
Directions : Choose the correct answer.  
ค ำส่ัง : เลอืกค ำตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงข้อเดยีว 
1.   Pam likes to do exercise.  
 She often …………….swimming. 
     1. gone 2. go   
 3. goes 4. going 
2.  Dang is a secretary.  
 She ................. in an office. 
     1. works 2. work  
 3. have worked 4. has worked 
3.  John is from America. 
 Is he from Germany?  
 No, he……. ……………….. 
     1. is 2. isn’t   
 3. are 4. aren’t 
4.  A:  …………is your birthday? 
 B: My birthday is on 23rd March,2002. 
     1. Where 2. What  
 3. How 4. When 
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5.  A: How…….do you play basketball? 
 B: I play basketball twice a week. 
     1. always 2. often   
 3. usually 4. sometimes 
6.  A: …………. is your address? 
 B: At 125 Moo.7, Tambon Janjawa, Amphoe Maechan, Chiangrai. 
    1. What 2. How   
 3. When 4. Where 
7.  Jane gets zero grade in science subject. 
 She………..like science.    
     1. don’t 2.. does    
 3. doesn’t 4. do 
8.  A: …….your mother drive?  
 B: Yes, she………. . 
     1. Do/does 2. Do/doesn’t  
     3. Do/do 4. Does/does 
9.  A:……….. your  father ………. movie? 
 B: Yes he does. 
     1. Do / watch 2. Do / watches 
     3. Does / watch 4. Does / watches 
10.  Rose goes to school late twice a week. 
  She ….………. late for school. 
  1. is sometimes 2. sometimes is  
  3.  are sometimes 4. sometimes are   
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Part 2 : Reading Ability 
Directions : Read the passage and choose the correct answer.  
ค ำส่ัง  : อ่ำนเนือ้เร่ืองแล้วเลอืกค ำตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงข้อเดยีว 
 
 
 
 
 
 
   
11. Where does Bam live? 
    1. She lives with her mom and dad. 2. She lives in Chiangrai. 
    3. She lives at Janjawa Wittayakom School.  4. She lives around her house. 
12. Does she live far from school? 
    1. Yes, she does. 2. Yes, she is. 
    3. No, she isn’t. 4. No, she doesn’t. 
13. How does she go to school? 
    1. By bus. 2. On foot. 
    3. By car. 4. By motorbike. 
14. Does she like to study Thai? 
    1. No, she doesn’t. 2. No, she isn’t. 
    3. Yes, she does. 4. Yes, she doesn’t. 
15. What does she do at 9.00 p.m.? 
    1. She does her homework. 2. She goes to school. 
    3. She has dinner. 4. She goes to bed. 
 

 Bam lives in Chiangrai with her mom and dad. She studies at Janjawa 
Wittayakhom School. She lives near her school.  She usually gets up at 6.30 
a.m. She usually walks to school. Her favourite subject is Thai.  She finishes 
school at 4.00 p.m.  She always does her homework and helps around the 
house. Then she has dinner at 6.30 p.m. and goes to bed at 9.00 p.m. 
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Part  3: Writing Ability  

Directions : Choose the best answer to fill in the Anissa’s E-mail. 
ค ำส่ัง : เลอืกค ำตอบทีถู่กต้องเติมลงใน E-mail ของ Anissa 
 

 
16.   1.study 2.studies 
  3.live 4.lives  
17.   1.study 2.studies 
  3.live 4.lives  
18.   1.watches 2.likes 
  3.sings 4.goes 
19.  1. do 2.don’t 
  3. does 4.doesn’t 
 20.  1.go 2.study 
  3.live 4.sing  

Dear friends, 

 

Hi! I am Anissa Lee. Now I am in Chiangrai, Thailand. 

I______16______at Janjawa Wittayakom School.                    

I ____17____with my host family and study Thai                   

at school. I have a new friend. Her name is Sopa.                

She  ____18____music.  She loves to sing a song but 

she ____19____like to dance. We usually ____20____ 

to the concert on weekends. 

Love, 

Anissa 
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เร่ือง My Daily Life 



7 
 

Handout 1 
Affirmative Sentence 

 

 

 
 
 
ควำมหมำยและโครงสร้ำงของประโยคบอกเล่ำ (Affirmative Form) 
 

 Present Simple Tense  หมำยถึง  ประโยคที่มีรูปกริยำแสดงกำรกระท ำที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบนัหรือเกิดขึ้นเป็นประจ ำสม ่ำเสมอ เป็นกิจวตัรประจ ำวนั หรือเกิดขึ้นตำมควำมจริง 
   Present Simple Tense  มีหลกักำรใช ้ดงัน้ี 

1. ใชก้บัเหตุกำรณ์ในปัจจุบนั เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นถำวร  
   He lives near Wiang Nong Lom.  
         (เขำอำศยัอยูใ่กลก้บัเวยีงหนองหล่ม) 
   She works in school.  
                   (เธอท ำงำนในโรงเรียน) 

 2. ใชก้บัเหตุกำรณ์ที่เป็นจริง หรือเกิดขึ้นตำมควำมจริงของธรรมชำติ 

   The earth moves round the sun.  
                               (โลกหมุนรอบดวงอำทิตย)์ 
   Water boils at 212 Fahrenheit.  
                               (น ้ ำเดือดที่ 212 องศำฟำห์เรนไฮต)์   
 3. ใชก้บักำรกระท ำที่กระท ำอยูเ่สมอ  กระท ำอยูเ่ป็นนิสยั  หรือกระท ำเป็นกิจวตัรประจ ำวนั 

   Dachatorn always goes to school at 7 o’clock.  
         (เดชำธรไปโรงเรียนเวลำ 7 โมงเชำ้เสมอ) 

   I sometimes water the plants. 
                                  (ฉนัรดน ้ ำตน้ไมเ้ป็นบำงคร้ัง) 
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 ค ำกริยำวิเศษณ์ (Adverb) ที่ใชบ้อกเหตุกำรณ์ที่เป็นปัจจุบนั  หรือกำรกระท ำที่ท  ำอยูเ่ป็น
นิสยัหรือกระท ำเป็นกิจวตัรประจ ำวนั  มีดงัน้ี 

Adverb of Frequency 
( วำงไว้หน้ำค ำกริยำ) 

Adverb of Time 
 (วำงไว้ท้ำยประโยค) 

     always                 (เสมอ ๆ ) 
     usually                 (เป็นปกติ) 
     often                    (บ่อย ๆ) 
     sometimes           (บำงคร้ัง) 

     seldom/ rarely     (ไม่ค่อยจะ) 

     never                    (ไม่เคย) 

   every day/week            (ทุกๆ วนั / สปัดำห์ ) 
   every month/year        (ทุกๆ เดือน / ปี) 
   every time                   (ทุกๆ คร้ัง) 
    once a week               (สปัดำห์ละ 1 คร้ัง) 
    twice a month             (เดือนละ 2 คร้ัง) 
    twice a day                  (วนัละ 2 คร้ัง) 

  
โครงสร้ำงประโยคบอกเล่ำ Present Simple Tense (Adverb of Frequency)  ใชก้บั กริยำแท ้ 

ประธำน 

(Subject) 
ค ำกริยำวิเศษณ์บอก

ควำมถี ่
(Adverb of Frequency) 

ค ำกริยำแท้ 

(Main Verb) 
กรรม 

(Object) 

  He,  She,  It 
  ค ำนำมเอกพจน์ทัว่ๆ ไป 

     always                  
     usually                  
     often                     
     sometimes            
     seldom/ rarely            

     never                     

 V.1 เติม - s, -es 
 
 noun,  pronoun 

   I,  You,  We,  They  
  ค ำนำมพหูพจน์ทัว่ๆ ไป 

V.1 ไม่เติม -s, -es 

 Examples: 
I sometimes drink water early in the morning.(ฉนัด่ืมน ้ ำในตอนเชำ้เป็นบำงคร้ัง) 
Chindanai often plays computer games. (ชินดนยัเล่นคอมพวิเตอร์เกมบ่อยๆ) 
Somchai usually gets up at 6 o’clock. (สมชำยตื่นนอนเวลำ 6 โมงเชำ้เป็นปกติ) 
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โครงสร้ำงประโยคบอกเล่ำ Present Simple Tense (Adverb of Frequency)  ใชก้บั กริยำช่วย  
ประธำน 

(Subject) 
ค ำกริยำช่วย 

(V. to be) 
 

ค ำกริยำวิเศษณ์บอก
ควำมถี ่

(Adverb of Frequency) 

กรรม 

(Object) 

   He,  She,  It 
  ค ำนำมเอกพจน์ทัว่ๆ ไป 

is      always                  
     usually                  
     often                     
     sometimes            
     seldom/ rarely            

     never                     

noun,  pronoun 
 

             I  
 

am 

    You,  We,  They  
  ค ำนำมพหูพจน์ทัว่ๆ ไป 

are 

 
Examples:  
  You are always my best friend. (เธอเป็นเพือ่นที่ดีที่สุดของฉนัเสมอ) 
  They are never late for school. (พวกเขำไม่เคยมำโรงเรียนสำย) 

 
ข้อสังเกต 
 

ค ำกริยำที่ตำมหลงัประธำนเอกพจน์หรือค ำสรรพนำม  He, She, It จะตอ้งเติม  -s หรือ -es 
  ค  ำกริยำตำมหลงัประธำนที่เห็นพหูพจน์  ค  ำกริยำคงรูปเดิม 
 ค ำกริยำวเิศษณ์ที่บอกควำมถ่ีหรือควำมบ่อย (Adverb of frequency) จะวำงไวห้นำ้
 ค ำกริยำแท ้หรือวำงไวห้ลงั Verb to be   
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โครงสร้ำงประโยคบอกเล่ำ Present Simple Tense (Adverb of Time)   

 
ประธำน 

(Subject) 
ค ำกริยำ 

(Verb) 
กรรม 

(Object) 
ส่วนขยำย 

(Complement) 
  He,  She,  It 
  ค ำนำมเอกพจน์ทัว่ๆ ไป 

 V.1 เติม  - s, -es 
noun, 

pronoun 
Adverb of Time 

 I,  You,  We,  They,  
  ค ำนำมพหูพจน์ทัว่ๆ ไป 

V.1ไม่เติม -s, -es 

 
Examples: 

 I go swimming three times a week. 
 (ฉนัไปวำ่ยน ้ ำสปัดำห์ละ 3 คร้ัง) 

 We study English every morning. 
 (พวกเรำเรียนภำษำองักฤษทุกเชำ้) 

 They do homework every day. 
 (พวกเขำท ำกำรบำ้นทุกวนั) 

 He plays football every evening. 
 (เขำเล่นฟุตบอลทุกเยน็) 

 She watches T.V every night. 
 (เธอดูทีวทีุกคืน) 
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2.รูปประโยคบอกเล่ำ (Affirmative Form) 
โครงสร้ำง  S+V.1 (-s,-es) ประธำน+กริยำช่องที่ 1 เติม –s, -es กบัประธำนเอกพจน์ 
ประธำนเอกพจน์บุรุษที่ 3  กริยำตอ้งเติม -s ,- es 

Subject Verb Object 
He 
She 
It 

Akkapat 
The boy 

eats 
watches 
speaks 

noodles. 
television. 
English. 

ประธำนพหูพจน์รวมทั้ง I และ You  กริยำไม่ตอ้งเติม -s , -es 
Subject Verb Object 

I 
You 
We 

They 
Fluk and Choke 

The students 

eat 
watch 
speak 

noodles. 
television. 
English. 

หลักกำรเติม -s , -es ที่ค ำกริยำ  ดังนี้ 
1. เติม –es ที่กริยำลงท้ำยด้วย -s, -ss, -sh, -ch, -x หรือ -o  
 เช่น  push     pushes      ผลกั   catch   catches     จบั 
2. กริยำที่ไม่ลงท้ำยด้วย  -s, -ss, -sh, -ch, -x หรือ –o ให้เติม –s อย่ำงเดยีว 
 เช่น  run runs          วิ่ง   sleep sleeps      นอนหลบั 
3. กริยำลงท้ำยด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วจึงเติม es 
 เช่น  worry    worries กงัวล  try tries       พยำยำม 
ยกเว้น ถำ้หนำ้ y เป็นสระใหเ้ติม s ไดเ้ลย  
 เช่น stay stays     พกัอยู ่  pay pays จ่ำย 
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Handout 2 
Negative Sentence 

 

 
 
 
 
รูปประโยคปฏเิสธ (Negative Form) 
 
1. ถำ้ประโยคบอกเล่ำนั้นมีกริยำช่วย เม่ือตอ้งเปล่ียนให้เป็นประโยคปฏิเสธ ดงัน้ี 
 
 
   
 I , You , We , They  (ประธำนพหูพจน์) ใชก้บั  are not (aren’t) 
 He , She , It          (ประธำนเอกพจน์)  ใชก้บั is not (isn’t) 
 
Examples:    
 
 บอกเล่ำ He is a teacher.  เขำเป็นครู 
 ปฏิเสธ  He is not a teacher. เขำไมใช่ครู 
   (He isn’t a teacher.) 
 บอกเล่ำ They are my friends. พวกเขำเป็นเพือ่นของฉนั 
 ปฏิเสธ  They are not my friends. พวกเขำไม่ใช่เพือ่นของฉนั 
   (They aren’t my friends.) 

 

 

 

 

Subject (ประธำน) + is, am, are + not + object / complement 
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Subject (ประธำน)  +  (do / does) + not + verb +  object / complement     

2. ถำ้ในประโยคบอกเล่ำนั้นมีเพยีงกริยำแท ้เม่ือตอ้งกำรเปล่ียนใหเ้ป็นประโยคปฏิเสธ  ดงัน้ี  

 

 
I , You , We , They  (ประธำนพหูพจน์)  ใชก้บั do not (don't) 
He , She , It             (ประธำนเอกพจน์)  ใชก้บั  does not (doesn't) 
 
Examples: 
 
 บอกเล่ำ  He gets up early every morning. เขำต่ืนแต่เชำ้ทุกวนั 
 ปฏิเสธ  He does not get up early every morning . เขำไม่ไดต่ื้นแต่เชำ้ทุกวนั 
   (He doesn’t get up early every morning.) 
 บอกเล่ำ  Mew and Wan go to school. มิวและหวำนไปโรงเรียน 
 ปฏิเสธ  Mew and Wan do not go to school. มิวและหวำนไม่ไปโรงเรียน 
   (Mew and Wan don’t go to school.) 
 
ข้อสังเกต   
   
 เม่ือใช ้does not ( doesn't ) กบัประธำนเอกพจน์ ค ำกริยำที่เติม “s” หรือ  “es”   
 ใหต้ดั “s”  หรือ “es” ทิ้งและคงเหลือค ำกริยำ ซ่ึงไม่ตอ้งเติมอะไรทั้งส้ิน 

 ส่วน do not (don't) ใชก้บัประธำนพหูพจน์ค  ำกริยำใหค้งเดิมไม่ตอ้งเปล่ียนแปลงใดๆ  
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Directions: Write the word in the correct order.  (Affirmative form) 
ค ำส่ัง : จงเรียงค ำทีก่ ำหนดให้ถูกต้อง (10 คะแนน) 

1. Suda guitar. plays never - - 
Answer       

2. usually She for school. is  late 
Answer       

3. The moves Earth Around the sun. - 
Answer       

4. games. sometimes Tiradet plays - - 
Answer       

5. Sopa to the library. goes often 
Answer       

6. always Na and Mo are happy. - - 
Answer       

7. mop I the floor twice  a week. 
Answer       

8. walk the dog He every  day. 
Answer       

9. a hospital. works The doctor in 
Answer       

10. visits Jane her every year. aunt 
Answer       

Activity 1 
Word Order 
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Directions: Tick √ in the Correct column if the sentence is grammatical correct. 
 Tick “√ in the Incorrect column if the sentence is grammatical error.  
 
     ค ำส่ัง : จงท ำเคร่ืองหมำย√ ในช่อง Correct  ถ้ำประโยคถูกต้องตำมหลกัไวยำกรณ์   
      และท ำเคร่ืองหมำย √ ในช่อง Incorrect  ถ้ำประโยคน้ันผดิหลกัไวยำกรณ์  
      (10 คะแนน) 
 

Sentences Correct  Incorrect 
1. Ben usually walks to school.   
2. Three times a week I study English.   
3. I visit my friends sometimes.   
4. She always does her homework in the evening.   
5. John makes his bed often.   
6. The White Temple is always the interesting place.   
7. I fly never to Bangkok .   
8. My father often watches a football match.   
9. I sometimes play volleyball.   
10. Su usually makes her bed.   

 

Activity 2 
Sentence Error 
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Directions: Write the singular or plural verb related to the subjects. 
ค ำส่ัง : จงเขยีนค ำกริยำทีใ่ช้กบัประธำนเอกพจน์ หรือ พหูพจน์ให้ถูกต้อง (10 คะแนน) 

No. Verb form Sentences 

1 Singular He plays football every evening. 
 Plural They……………..football every evening 

2 Singular Lala ……………to school every day. 
 Plural Lala and Lulu go to school every day. 

3 Singular James …………..the fruit salad in the bowl. 
 Plural James and Joe mix the fruit salad in the bowl. 

4 Singular Naree dances in the concert. 
 Plural Naree and Nara ………in the concert. 

5 Singular Saeng …………English very well. 
 Plural Som and Saeng speak English very well. 

6 Singular Grace washes the dishes. 
 Plural Grace and her sister ………the dishes. 

7 Singular Jaeng …………to make new friends. 
 Plural Jaeng and Jeab try to make new friends. 

8 Singular Jay ………….to Japan. 
 Plural Jay and his friend fly to Japan. 

9 Singular My mother writes a letter to me. 
 Plural My parents ……..a letter to me. 

10 Singular I ……….my mother before sleeping. 
 Plural My mother and my father kiss me before sleeping. 

Activity 3 
Singular/Plural Verb 
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Directions: Circle the correct form of the verb in the sentences given.  
ค ำส่ัง : จงวงกลมค ำกริยำที่อยู่ในวงเลบ็ของแต่ละประโยคให้ถูกต้อง (10 คะแนน) 
 
1.  The students (study/ studies) very hard.  
 So she can get the good grade. 
2.  My sister (exercise/ exercises) every day.  
 So she has a good health. 
3.  Sam (jog/jogs) every day in the park.  
 So he is very strong. 
4.  Ball (take/takes) a bath in the morning. 
 So he is fresh at school. 
5. Suttida (love/loves) all sports. 
 So she is strong and healthy.  
6. Nem and Aom (go/ goes) to school by bus. 
 So they arrive school early. 
7.  The mouse (have/has) food in the kitchen. 
 So it is full now. 
8.  Joe (catch/ catches) a bus home after work. 
 So he can go home on time. 
9.  Classes (finish/finishes) early in the morning. 
 So we can have lunch early.  
10. We (have/ has) lunch at school on Tuesday. 
 So we have more time to chat with our friends. 

Activity 4 
Word Form 
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Directions: Read the sentence in each item and circle the best answer. 
ค ำส่ัง :  อ่ำนประโยคทีก่ ำหนดให้ในแต่ละข้อแล้ววงกลมค ำตอบทีถู่กถ้อง (10 คะแนน) 
 

1. My uncle ……………in Bangkok.  
He lives in Chiangrai. 

     1. do not /lives    2. does not / live 
     3. do not / live    4. does not / lives 
2.  She……………….. to Chiangrai Central Plaza. 
 She goes to Big C. 
     1. do not / go    2. do not / goes  
     3. does not / go   4. does not / goes 
3.  My mother……………. in a hospital.  
 She works in 7-Eleven. 
     1. do not / work   2. does not / work 
     3. do not / works   4. does not / works 
4.  Bob and Joe …………… any books. 
 They buy a lot of snacks. 
     1. do not / buy    2. does not / buys 
     3. do not / buys   4. does not / buy 
5.   I ……………… every day. 
 I walk only on weekends. 
     1. do not / walk   2. does not / walk 
     3. do not / walks   4. does not / walks 
 

Activity 5 
Verb Form 
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6.  Bet and Now……………..a movie on Sunday. 
 They watch on Monday and Tuesday. 
     1. do not / watch   2. does not / watch 
     3. do not / watches   4. does not / watches 
7.  I……………. a car. 
 But I have a bicycle. 
     1. do not / have   2. do not / has 
     3. does not / have   4. does not / has 
8.  The doctor……………. at school. 
 He works in a hospital. 
     1. do not / work   2. does not / works 
     3. do not / works   4. does not / work 
9.   Jenny and I …………… singing lessons. 
 We take drawing lessons. 
     1. does not / takes   2. does not / take 
     3. do not / take    4. do not / takes  
10. A dog …………….to stay in the cage. 
 It likes to stay with people. 
    1. do not / likes   2. does not / likes 
    3. do not / like    4. does not / like 
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Directions: Tick  if the sentence is correct order.  
ค ำส่ัง :  จงท ำเคร่ืองหมำย หน้ำประโยคทีเ่รียงค ำถูกต้อง (10 คะแนน) 
 
1.  I don’t like watching scary movies.  I doesn’t like watching scary movies. 
 
2.   He doesn’t pass the exam.   He don’t pass the exam. 
 
3.   He doesn’t pass the exam.   She don’t eat bananas. 
 
4.  They doesn’t go school by bus.   They don’t go to school by bus. 
 
5.  My father doesn’t drink coffee.   My father don’t drink coffee. 
 
6.   It doesn’t rain today.   It don’t rain today. 
 
7.  We don’t study Thai today.   We doesn’t study Thai today. 
 
8.   Tanawat doesn’t walk to school.   Tanawat don’t walk to school. 
 
9.   Jane and I doesn’t go shopping.   Jane and I don’t go shopping. 
 
10.   Peter don’t speak Chinese.   Peter doesn’t speak Chinese.  
 
 

Activity 6 
Correct Order Sentence 
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 รูปประโยคค ำถำม (Interrogative Form) 
1. ในประโยคท่ีมี V. to be (is, am, are)  เม่ือตอ้งกำรท ำให้เป็นรูปประโยคค ำถำมใหน้ ำ
กริยำเหล่ำน้ีข้ึนตน้ประโยค ดงัน้ี 
 
 
Example: 
 บอกเล่ำ      Chiangrai is a beautiful province.  
   (เชียงรำยเป็นจงัหวดัท่ีสวยงำม) 
 ค ำถำม       Is Chiangrai a beautiful province?  
   (เชียงรำยเป็นจงัหวดัท่ีสวยงำมใช่ไหม) 
 ตอบรับ       Yes, it is.  
   (ใช่) 
 ตอบปฏิเสธ No, it isn’t.  
   (ไม่ใช่) 
 บอกเล่ำ      I am a teacher.    
   (ฉนัเป็นครู) 
 ค ำถำม       Are you a teacher?   
   (เธอเป็นครูใช่ไหม) 
 ตอบรับ       Yes, I am.  
   (ใช่) 
 ตอบปฏิเสธ No, I’m not.  
   (ไม่ใช่) 
  

V. to be (is, am, are) + subject + complement ? 

Handout 3 
Yes/No Question 
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2. ประโยคท่ีมีกริยำแทเ้ม่ือตอ้งกำรเปล่ียนเป็นรูปค ำถำม ให้ใช ้V. to do (do, does) มำช่วย 
โดยวำงไวห้นำ้ประโยค 
 
  
 บอกเล่ำ      Norrawit likes to sing songs.  

(นรวิชญช์อบร้องเพลง) 
 ค ำถำม       Does Norrawit like to sing songs?  

(นรวิชญช์อบร้องเพลงใช่ไหม) 
 ตอบรับ       Yes, he does.  

(ใช่) 
 ตอบปฏิเสธ No, he doesn’t.  

(ไม่ใช่) 
 บอกเล่ำ      They go to school by bus.  

(พวกเขำไปโรงเรียนโดยรถบสั) 
 ค ำถำม       Do they go to school by bus?  

(พวกเขำไปโรงเรียนโดยรถบสัใช่ไหม) 
 ตอบรับ       Yes. they do.  

(ใช่) 
 ตอบปฏิเสธ No, they don’t.  

(ไม่ใช่) 
ข้อสังเกต: 

1. ใช ้do กบัประธำน  I, you , we, they และประธำนพหูพจน์ 
2. ใช ้does กบัประธำน he, she, it และประธำนเอกพจน์ ค ำกริยำตอ้งใชรู้ป 

Infinitive 
3. ประโยคค ำถำมเหล่ำน้ีเรียกว่ำ  Yes/ No question เพรำะค ำตอบเป็น Yes กบั 

No เท่ำนั้น 
 

Do, Does + subject + V.1+object / complement? 
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รูปประโยคค ำถำมทีข่ึน้ต้นด้วย  ( Wh-question ) 
 
 ส ำหรับประโยคค ำถำมที่ขึ้ นต้นด้วย Wh-question สำมำรถท ำได้โดยกำรน ำ  
Wh-question มำวำงไวห้นำ้ประโยคค ำถำมของ Present Simple Tense และค ำตอบจะตอบตำม
ค ำถำม Question Word ที่ขึ้นตน้ประโยค ไม่สำมำรถตอบ Yes /No ได ้ใหน้กัเรียนสงัเกตจำกตำรำง
ต่อไปน้ี 

 
ประโยคค ำถำม 

ประโยคค ำตอบ(Answers) 
Wh-questions 

ประโยคค ำถำมของ 

Present Simple Tense 
What 
When 
Whom 
Why  
Where 
How 
 

does Mint do every day? 
does Sorn come home?  
do they play with? 
do you study English ?  
does she work? 
do you  feel  ? 
 

She watches a Korean series every day. 
He comes home about 6 o’clock.  
They play with Beem. 
Because I want to travel to England.  
She works in an office. 
I feel better. 
 

 
 

 
 
 
 

Handout  4 
Wh-Question 
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Directions : Circle the correct helping verb in each sentence.  
ค ำ ส่ัง :  จงวงกลมกริยำช่วยทีถู่กต้องในแต่ละประโยคทีก่ ำหนดให้ (10 คะแนน) 
 

1. A: I work at the hospital. 
B: (Are / Is) you a doctor? 

2. A: I like to watch Mr.Bean’s movie. 
B: (Are / Is) Mr. Bean funny? 

3. A: James is a new student in my class. 
B: (Are / Is) James handsome? 

4. A: There are 27 students in Mattayom 2/1. 
B: (Are / Is) they in the classroom? 

5. A: I like to watch Scooby Doo on Cartoon network. 
B: (Is / Are)  Scooby Doo a good dog?  

6. A : Today I do my English homework.  
B: (Do / Does) you always do your homework? 

7. A: I have dinner at home with my family. 
B: (Do / Does) your father cook dinner?  

8. A: There are Farm Festival at Singha Park. My parents want to go there.  
B: (Do / Does) they go to Singha Park? 

9. A: My friends from Bangkok visit me on Songkran Day. 
B: (Do / Does) your friends like Songkran Day? 

10. A: Today I eat pizza at Central Plaza? 
B: (Do / Does) you like pizza? 

 

Activity 7 
Choose the helping verb 
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Directions : Look at the pictures and answer the questions. 
ค ำส่ัง : จงดูภำพทีก่ ำหนดให้และตอบค ำถำมให้ถูกต้อง (10 คะแนน) 
1.  

Question : Does Joe go fishing? 
 
Answer : ……………………………….  . 

2.   
Question : Does Jack play football? 
 
Answer : ………………………………… . 

3.   
Question : Do they have lunch at a restaurant? 
 
Answer : …………………………………… . 

4.   
Question : Does Tom fly to Singapore? 
 
Answer : ………………………………… . . 

5.   
Question : Does Jenny sing a song? 
 
Answer : …………………………………… . 

Activity 8 
Answer Yes/No questions   



27 
 

6.  

 

 
Question : Are they at home? 
 
Answer : …………………………… . 

7.   
Question : Is she a teacher? 
 
Answer : ………………………… . 

8.   
Question : Is a cat on a table? 
 
Answer : …………………………. . 

9.   
Question : Is Thabtim happy? 
 
Answer : …………………………. .  

10.   
Question : Is Meena a good student? 
 
Answer : …………………………… . 
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Directions : Make the Yes/No questions from the following sentences. 
ค ำส่ัง : จงแต่งประโยคค ำถำมให้ถูกต้องจำกประโยคทีก่ ำหนดให้ (10 คะแนน) 
 

1. He is a singer. 
 …………………………………………………………… 
2. Bass is good at Math.     

 …………………………………………………………… 
3. It is hot today. 

 …………………………………………………………… 
4. They are Mattayom 2 students. 

 …………………………………………………………… 
5. Thailand is a beautiful country.     

…………………………………………………………… 
6.  Nick plays volleyball every day.     
 …………………………………………………………… 
7.  Nan surfs the net in the evening.     
 …………………………………………………………… 
8. They live in Amphoe Maechan.      

…………………………………………………………… 
9. My sister drives a car.      

…………………………………………………………… 
10. Thai girls like Korean singers.       
     …………………………………………………………… 
 

Activity 9 
Make Yes/No Questions 
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Directions: Circle the correct Wh-Questions in the brackets. 
ค ำส่ัง   :  จงวงกลมค ำที่อยู่ในวงเลบ็ให้ถูกต้อง (10 คะแนน) 

1. A: (Where / When) do you live?   
B: In Thailand. 

2. A: (Where / When ) do you meet her ?   
B: Every Saturday. 

3. A:  ( What  / Who)  does he do?   
B: He is a teacher. 

4. A: (Who / Where) do you stay in Bangkok?  
B: The Amarin Hotel. 

5. A: (Why / When) does she come to school late?   
B: Because she missed the bus. 

6. A:  (What / When) does your mother cook for dinner?   
B: Salad. 

7. A: (What / Whom) does she eat for lunch?   
B: Noodles. 

8. A: (What / When) do you usually walk the dog?   
B: In the morning. 

9. A: (How / Where ) does Sara work ?   
B: At  school. 

10. A: (What / Where) do you do?   
B: A teacher. 

 

Activity 10 
Choose Wh-Questions 
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ชุดกจิกรรรมฝึกทักษะกำรอ่ำน – เขียน โดยใช้ไวยำกรณ์ภำษำ 
รำยวชิำ ภำษำอังกฤษพืน้ฐำน (อ22102) ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 

ชุดกจิกรรรมที่ 1  
เร่ือง My Daily Life 

 HANDOUT  
Handout  5 : New words 
ACTIVITIES 
Activity 11 : Improve your reading skill :  
  True or False 

 Activity 12 : Improve your reading skill :  
   Answer the questions  
 Activity 13 :  Improve your reading skill :  
   Like/Dislike 

 

กจิกรรรมที่ 1.3 
เร่ือง Reading Integration 



31 
 

 
Vocabulary (ค ำศัพท์) 

 
ค ำส่ัง  : ศึกษำค ำศัพท์ต่อไปนีแ้ล้วท ำกจิกรรมฝึกทกัษะกำรอ่ำน ใน Activity 11-12   
 
             
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

study : เรียน lesson : บทเรียน 

arrive : มำถึง 

class : ชั้นเรียน 

order : สั่ง famous : มีช่ือเสียง 

breakfast : อำหำรเชำ้ homework : กำรบำ้น 

lunch :  อำหำรกลำงวนั 

restaurant : ร้ำนอำหำร dinner :  อำหำรเยน็ 

waiter :  บริกรชำย 

routine : เป็นประจ ำ cup : ถว้ย 

piece : ช้ิน bowl : ชำม 

carton :  กล่อง take a bath : อำบน ้ำ 

Handout 5 
New words 
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Directions : Read Banks story and tick  True or False in each sentences.  
ค ำส่ัง : อ่ำนเนือ้เร่ืองของ Bank แล้ว เลอืก True หรือ False ในประโยคทีก่ ำหนดให้  
  (5 คะแนน) 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
1. He always goes to bed early. TRUE FALSE 

2.  He takes English lesson twice a week. TRUE FALSE 

3.  He usually plays basketball. TRUE FALSE 

4.  He does his homework four times a week. TRUE FALSE 

5.  He wants to study in a famous high school. TRUE FALSE 

 

 

 

 

Bank is a student in a  Matthayom 2/1.  He goes to bed early every 

night because he doesn’t like to go to bed late.  He takes English lesson on 

Mondays, Tuesdays and Wednesdays.  He does his homework on Mondays, 

Tuesdays, Wednesdays, Thursdays and Sundays.  He likes to play basketball.  

But he doesn’t play volleyball.  He studies hard because he wants to study in 

a famous university in Chiangrai. 

 

Activity 11 
Improve your reading skill : True or False  
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Directions : Read the passage and choose the correct answer.  
ค ำส่ัง : อ่ำนเนือ้เร่ืองต่อไปนีแ้ล้วเลอืกค ำตอบให้ถูกต้อง (5 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
1. Where does Nick go? 
 1. restaurant 2. work  
 3. snack bar 4. market  
2. Where does Nick go after eating? 
 1. restaurant 2. snack bar     
 3. school 4. work  
3. How does he feel after eating? 
 1. hungry 2. full   
 3. thirsty 4. angry      
4. Does Nick go to cinema after eating? 
 1. Yes, he does. 2. No, he doesn’t  
 3. Yes, he do  4. No, he don’t. 
5. How many things does he order form the restaurant? 
 1. 2 2. 3    
 3. 4 4. 5 

Activity 12 
Improve your reading skill : Answer the questions  

 

Nick goes to eat breakfast 
Nick wants to eat breakfast. He goes to the restaurant. He is hungry.  He orders 
a slice of pizza, a cup of tea and a carton of milk. The waiter asks Nick if he 
wants something else. Nick says, he wants a piece of cheese and a bowl of soup. 
Nick eats all his food and pays the bill. He is full now. He goes to work. 
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Directions : Read the passage given and  use your own words to (1)write 3 sentences 
to describe what you like with reasons and (2) write 3 sentences to describe what you 
dislike with reasons   
ค ำส่ัง : อ่ำนเน้ือเร่ืองแล้วแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกับอินเตอร์เน็ตโดย (1) แต่ง                    
3 ประโยค บอกควำมรู้สึกว่ำชอบส่ือออนไลน์ประเภทใด เพรำะเหตุใด (บอกเหตุผล
ประกอบ) และ (2) แต่ง 3 ประโยค ควำมรู้สึกว่ำไม่ชอบส่ือออนไลน์ประเภทใด เพรำะ
เหตุใด (บอกเหตุผลประกอบ) (6 คะแนน) 
 
 

 
 
 
 

Your Turn 
LIKE 
I like……………………………because………………………………… 
I like……………………………because………………………………… 
I like……………………………because………………………………… 
DISLIKE 
I don’t like………………………because………………………………… 
I don’t like………………………because………………………………… 
I don’t like………………………because………………………………… 

Activity 13 
Improve your reading skill : Like/Dislike 

I like to surf on the internet. I think internet is good for me. Every student has to 
know how to use the internet on computer or mobile phone. On my free time, I like 
to search on the website. My favourite website is google.com. I like google because 
I can search for information for my homework. I like facebook because I can send 
messages and chat with my friends. That’s why I like to be online on internet.       
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ชุดกจิกรรรมฝึกทักษะกำรอ่ำน – เขียน โดยใช้ไวยำกรณ์ภำษำ 
รำยวชิำ ภำษำอังกฤษพืน้ฐำน (อ22102) ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 

ชุดกจิกรรรมที่ 1  
เร่ือง My Daily Life 

 HANDOUT  
Handout  5 : New words 
ACTIVITIES 
Activity 14 : Improve your writing skill : 
   Rewrite the story 
Activity 15 : Improve your writing skill :  
  Write your own story 
  

กจิกรรรมที่ 1.4 
เร่ือง Writing  Integration 



36 
 

 
 

 
 

 Daily routine activities  

 
 

  

wake up have shower go to school have breakfast 

 
   

make the bed brush one’s teeth cook food drive a car 

    
go shopping do homework wash dishes take the bus 

 

 

  

take a photo watch TV listen to music get dressed 

Handout 6 
New words 
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Directions :  Read the passage then; 
  (1) and rewrite the passage again in passage(2) using the main  
  verbs from passage (1)  and write then in the correct form.   

       ค ำส่ัง  : อ่ำนขอ้ควำมท่ี 1 แลว้เติมค ำกริยำท่ีอยูใ่นรูปประโยคบอกเล่ำลงใน 
            ขอ้ควำมท่ี 2 โดยใชค้  ำกริยำในขอ้ควำมท่ี 1 ใหถู้กตอ้ง (10 คะแนน) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activity 14 
Improve your writing skill : Rewrite the story 

PASSAGE 1 
I get up at 6.00 a.m. I take a bath at 6.30 a.m.  I have breakfast at 7.00 a.m.   
I go to school at 7.30 a.m.  My class starts at 8.40 a.m. I have lunch at 12.00 
p.m.  I arrive home at 4.30 p.m. I do my homework at 5.00 p.m. I have dinner at             
7.00 p.m. and I go to bed at 10 p.m.  

PASSAGE 2 
Namwan………………at 6.00 a.m. She ……………….… at 6.30 a.m.   
She ……………………at 7.00 a.m.  She ………………… at 7.30 a.m.   
Her class………………at 8.40 a.m. She ………………… at 12.00 p.m.   
She……………………at 4.30 p.m. She ……………her homework at 5.00 p.m.  
She ……………………at 7.00 p.m. and She………………at 10 p.m.  
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Directions : Fill in the timetable about your activities and write your own 
  daily routines. 
   ค ำส่ัง :  จงเติมกิจกรรมท่ีท ำในชีวิตประจ ำวนัลงในตำรำง(4 คะแนน) แลว้น ำมำ
  เขียนบรรยำยกิจวตัรประจ ำวนัอยำ่งนอ้ย 10 ประโยค (14 คะแนน) 
 

Time Activities 

6.00 a.m. Get up 
  

  

  

  

12.00 p.m. Have lunch 
  

  

  

  

 
 
 
 
 

Activity 15 
Improve your writing skill : Write your own story 
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My Daily Routine  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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แบบทดสอบหลงัเรียน 

ชุดกจิกรรมที่ 1 เร่ือง My Daily Life 
 
ค ำส่ัง  1. แบบทดสอบฉบบัน้ีใชเ้พือ่ทดสอบหลงัเรียนชุดกิจกรรมที่ 1 เร่ือง My Daily Life 
  เป็นแบบปรนยัเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ ำนวน 20 ขอ้ 
 2. ใหน้กัเรียนท ำเคร่ืองหมำยกำกบำท (X) ลงในกระดำษค ำตอบใตอ้กัษร 1, 2, 3 หรือ 4  
  ที่เป็นค ำตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงค ำตอบเดียว 

Part 1: Writing Ability  
Directions : Choose the best answer to fill in the Anissa’s E-mail. 
ค ำส่ัง : เลือกค ำตอบท่ีถูกตอ้งเติมลงใน E-mail ของ Anissa 

 
1.   1.study 2.studies 
 3.live 4.lives  
2.   1.study 2.studies 
 3.live 4.lives  

Dear friends, 

 

Hi! I am Anissa Lee. Now I am in Chiangrai, Thailand. 

I______1______at Janjawa Wittayakom School.                    

I ____2____with my host family and study Thai                   

at school. I have a new friend. Her name is Sopa.                

She  ____3____music.  She loves to sing a song but she 

____4____like to dance. We usually ____5____ to the 

concert on weekends. 

Love, 

Anissa 
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3.   1.watches 2.likes 
  3.sings 4.goes 
4.  1. do 2.don’t 
  3. does 4.doesn’t 
 5.  1.go 2.study 
  3.live 4.sing  
Part 2 : Reading Ability 
Directions : Read the passage and choose the correct answer.  
ค ำส่ัง  : อ่ำนเนือ้เร่ืองแล้วเลอืกค ำตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงข้อเดยีว 
 
 
 
 
 
 
   
6. Where does Bam live? 
    1. She lives with her mom and dad. 2. She lives in Chiangrai. 
    3. She lives at Janjawa Wittayakom School.  4. She lives around her house. 
7. Does she live far from school? 
    1. Yes, she does. 2. Yes, she is. 
    3. No, she isn’t. 4. No, she doesn’t. 
8. How does she go to school? 
    1. By bus. 2. On foot. 
    3. By car. 4. By motorbike. 

 Bam lives in Chiangrai with her mom and dad. She studies at Janjawa 
Wittayakhom School. She lives near her school.  She usually gets up at 6.30 
a.m. She usually walks to school. Her favourite subject is Thai.  She finishes 
school at 4.00 p.m.  She always does her homework and helps around the 
house. Then she has dinner at 6.30 p.m. and goes to bed at 9.00 p.m. 
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9. Does she like to study Thai? 
    1. No, she doesn’t. 2. No, she isn’t. 
    3. Yes, she does. 4. Yes, she doesn’t. 
10. What does she do at 9.00 p.m.? 
    1. She does her homework. 2. She goes to school. 
    3. She has dinner. 4. She goes to bed. 
Part 3 : Grammar Usage 
Directions : Choose the correct answer.  
ค ำส่ัง  : เลือกค ำตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
11.   Pam likes to do exercise.  
 She often …………….swimming. 
     1. gone 2. go   
 3. goes 4. going 
12.  Dang is a secretary.  
 She ................. in an office. 
     1. works 2. work  
 3. have worked 4. has worked 
13.  John is from America. 
 Is he from Germany?  
 No, he……. ……………….. 
     1. is 2. isn’t   
 3. are 4. aren’t 
14.  A:  …………is your birthday? 
 B: My birthday is on 23rd March,2002. 
     1. Where 2. What  
 3. How 4. When 
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15.  A: How…….do you play basketball? 
 B: I play basketball twice a week. 
     1. always 2. often   
 3. usually 4. sometimes 
16.  A: …………. is your address? 
 B: At 125 Moo.7, Tambon Janjawa, Amphoe Maechan, Chiangrai. 
    1. What 2. How   
 3. When 4. Where 
17.  Jane gets zero grade in science subject. 
 She………..like science.    
     1. don’t 2.. does    
 3. doesn’t 4. do 
18.  A: …….your mother drive?  
 B: Yes, she………. . 
     1. Do/does 2. Do/doesn’t  
     3. Do/do 4. Does/does 
19.  A:……….. your  father ………. movie? 
 B: Yes he does. 
     1. Do / watch 2. Do / watches 
     3. Does / watch 4. Does / watches 
20.  Rose goes to school late twice a week. 
  She ….………. late for school. 
  1. is sometimes 2. sometimes is  
  3.  are sometimes 4. sometimes are   
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