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1. แบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

มี 7 กิจกรรม สําหรับการฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ ซ่ึงนักเรียนสามารถศึกษา

เรียนรูไดดวยตนเอง

2. อานคําช้ีแจง ทําความเขาใจการใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษใหชัดเจนและ

ปฏิบัติตามคํา

3. กอนศึกษาเรียนรูกิจกรรมในแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษนักเรียนตองทํา

แบบทดสอบกอนเรียน โดยทําลงในกระดาษคําตอบที่เตรียมให และตรวจคําตอบจาก

เฉลย 

4. อานคําอธิบายเน้ือหา ทําความเขาใจคําส่ังแต

ทักษะการอานและทําแบบฝกทักษะทุกกิจ

5. หากพบปญหาหรือมีขอสงสัยใหขอคําปรึกษาจากครูผูสอน

6. เมื่อศึกษาครบ 

ทราบผลคะแนนกอนและหลังเรียนรู โดยใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ

7. นักเรียนตองศึกษาเรียนรูดวยการใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ

ฝกทักษะการอานทุกกิจกรรมเพื่อเพิ่มระดับความสามารถในการอานภาษาอังกฤษใหมี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

 

 

 

 

 

 

แบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

กิจกรรม สําหรับการฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ ซ่ึงนักเรียนสามารถศึกษา

เรียนรูไดดวยตนเอง 

อานคําช้ีแจง ทําความเขาใจการใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษใหชัดเจนและ

ปฏิบัติตามคําช้ีแจง 

กอนศึกษาเรียนรูกิจกรรมในแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษนักเรียนตองทํา

แบบทดสอบกอนเรียน โดยทําลงในกระดาษคําตอบที่เตรียมให และตรวจคําตอบจาก

อานคําอธิบายเน้ือหา ทําความเขาใจคําสั่งแต

ทักษะการอานและทําแบบฝกทักษะทุกกิจ

หากพบปญหาหรือมีขอสงสัยใหขอคําปรึกษาจากครูผูสอน

เมื่อศึกษาครบ 7 กิจกรรมแลว ตองทําแบบทดสอบหลังเรียน และตรวจคําตอบเพื่อให

ทราบผลคะแนนกอนและหลังเรียนรู โดยใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ

นักเรียนตองศึกษาเรียนรูดวยการใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ

ฝกทักษะการอานทุกกิจกรรมเพื่อเพ่ิมระดับความสามารถในการอานภาษาอังกฤษใหมี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

  

 

 คําชี้แจงสาํหรับนักเรียน

แบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

กิจกรรม สําหรับการฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ ซ่ึงนักเรียนสามารถศึกษา

 

อานคําช้ีแจง ทําความเขาใจการใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษใหชัดเจนและ

 

กอนศึกษาเรียนรูกิจกรรมในแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษนักเรียนตองทํา

แบบทดสอบกอนเรียน โดยทําลงในกระดาษคําตอบที่เตรียมให และตรวจคําตอบจาก

อานคําอธิบายเน้ือหา ทําความเขาใจคําสั่งแต

ทักษะการอานและทําแบบฝกทักษะทุกกิจ

หากพบปญหาหรือมีขอสงสัยใหขอคําปรึกษาจากครูผูสอน

กิจกรรมแลว ตองทําแบบทดสอบหลังเรียน และตรวจคําตอบเพื่อให

ทราบผลคะแนนกอนและหลังเรียนรู โดยใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ

นักเรียนตองศึกษาเรียนรูดวยการใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ

ฝกทักษะการอานทุกกิจกรรมเพื่อเพิ่มระดับความสามารถในการอานภาษาอังกฤษใหมี

 

 

  

คําชี้แจงสาํหรับนักเรียน

 

แบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

กิจกรรม สําหรับการฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ ซ่ึงนักเรียนสามารถศึกษา

อานคําช้ีแจง ทําความเขาใจการใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษใหชัดเจนและ

กอนศึกษาเรียนรูกิจกรรมในแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษนักเรียนตองทํา

แบบทดสอบกอนเรียน โดยทําลงในกระดาษคําตอบที่เตรียมให และตรวจคําตอบจาก

อานคําอธิบายเน้ือหา ทําความเขาใจคําส่ังแต

ทักษะการอานและทําแบบฝกทักษะทุกกิจกรรม

หากพบปญหาหรือมีขอสงสัยใหขอคําปรึกษาจากครูผูสอน

กิจกรรมแลว ตองทําแบบทดสอบหลังเรียน และตรวจคําตอบเพื่อให

ทราบผลคะแนนกอนและหลังเรียนรู โดยใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ

นักเรียนตองศึกษาเรียนรูดวยการใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ

ฝกทักษะการอานทุกกิจกรรมเพื่อเพิ่มระดับความสามารถในการอานภาษาอังกฤษใหมี

  

คําชี้แจงสาํหรับนักเรียน

แบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

กิจกรรม สําหรับการฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ ซ่ึงนักเรียนสามารถศึกษา

อานคําช้ีแจง ทําความเขาใจการใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษใหชัดเจนและ

กอนศึกษาเรียนรูกิจกรรมในแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษนักเรียนตองทํา

แบบทดสอบกอนเรียน โดยทําลงในกระดาษคําตอบที่เตรียมให และตรวจคําตอบจาก

อานคําอธิบายเน้ือหา ทําความเขาใจคําสั่งแตละกิจกรรมใหชัดเจน ศึกษาความรู

กรรม 

หากพบปญหาหรือมีขอสงสัยใหขอคําปรึกษาจากครูผูสอน

กิจกรรมแลว ตองทําแบบทดสอบหลังเรียน และตรวจคําตอบเพื่อให

ทราบผลคะแนนกอนและหลังเรียนรู โดยใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ

นักเรียนตองศึกษาเรียนรูดวยการใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ

ฝกทักษะการอานทุกกิจกรรมเพื่อเพิ่มระดับความสามารถในการอานภาษาอังกฤษใหมี

  

áºº½�¡·Ñ¡ÉÐ àÅ�Á·Õè 

คําชี้แจงสาํหรับนักเรียน 

แบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 น้ี มีจํานวน 

กิจกรรม สําหรับการฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ ซ่ึงนักเรียนสามารถศึกษา

อานคําช้ีแจง ทําความเขาใจการใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษใหชัดเจนและ

กอนศึกษาเรียนรูกิจกรรมในแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษนักเรียนตองทํา

แบบทดสอบกอนเรียน โดยทําลงในกระดาษคําตอบที่เตรียมให และตรวจคําตอบจาก

ละกิจกรรมใหชัดเจน ศึกษาความรู

หากพบปญหาหรือมีขอสงสัยใหขอคําปรึกษาจากครูผูสอน 

กิจกรรมแลว ตองทําแบบทดสอบหลังเรียน และตรวจคําตอบเพื่อให

ทราบผลคะแนนกอนและหลังเรียนรู โดยใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ

นักเรียนตองศึกษาเรียนรูดวยการใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ

ฝกทักษะการอานทุกกิจกรรมเพื่อเพิ่มระดับความสามารถในการอานภาษาอังกฤษใหมี
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น้ี มีจํานวน 6 เลม ในแตละเลม

กิจกรรม สําหรับการฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ ซ่ึงนักเรียนสามารถศึกษา

อานคําช้ีแจง ทําความเขาใจการใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษใหชัดเจนและ

กอนศึกษาเรียนรูกิจกรรมในแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษนักเรียนตองทํา

แบบทดสอบกอนเรียน โดยทําลงในกระดาษคําตอบที่เตรียมให และตรวจคําตอบจาก

ละกิจกรรมใหชัดเจน ศึกษาความรู

กิจกรรมแลว ตองทําแบบทดสอบหลังเรียน และตรวจคําตอบเพื่อให

ทราบผลคะแนนกอนและหลังเรียนรู โดยใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ

นักเรียนตองศึกษาเรียนรูดวยการใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษใหครบทั้ง 

ฝกทักษะการอานทุกกิจกรรมเพื่อเพิ่มระดับความสามารถในการอานภาษาอังกฤษใหมี

 
 

Fast food, old habits

  

เลม ในแตละเลม

กิจกรรม สําหรับการฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ ซ่ึงนักเรียนสามารถศึกษา

อานคําช้ีแจง ทําความเขาใจการใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษใหชัดเจนและ

กอนศึกษาเรียนรูกิจกรรมในแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษนักเรียนตองทํา

แบบทดสอบกอนเรียน โดยทําลงในกระดาษคําตอบที่เตรียมให และตรวจคําตอบจาก

ละกิจกรรมใหชัดเจน ศึกษาความรู ฝก

กิจกรรมแลว ตองทําแบบทดสอบหลังเรียน และตรวจคําตอบเพื่อให

ทราบผลคะแนนกอนและหลังเรียนรู โดยใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ 

ใหครบทั้ง 6 เลม 

ฝกทักษะการอานทุกกิจกรรมเพื่อเพิ่มระดับความสามารถในการอานภาษาอังกฤษใหมี
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สาระที่

 

แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล

 

ในเร่ืองตางๆ โดยการพูดและการเขียน
 

ตัวชี้วัด

 

คิดเห็นจากการฟงและอานเร่ืองที่เปนสารคดีและบันเทิงคดี พรอมทั้งใหเหตุผลและ

ยกตัวอยางประกอบ

 

กิจกรรม

 

 
 

 

สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร

     มาตรฐาน ต 

แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล

      มาตรฐาน ต 

ในเร่ืองตางๆ โดยการพูดและการเขียน
 

ตัวชี้วัด 

ต 1.1 

ละครส้ัน (Skit

     ต 1.1 

คิดเห็นจากการฟงและอานเร่ืองที่เปนสารคดีและบันเทิงคดี พรอมทั้งใหเหตุผลและ

ยกตัวอยางประกอบ

     ต 1.3 

กิจกรรม ขาว เหตุการณ และสถานการณตามความสนใจ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาษาเพ่ือการส่ือสาร

มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากส่ือประเภทตางๆ

แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล

มาตรฐาน ต 1.3 

ในเร่ืองตางๆ โดยการพูดและการเขียน

1.1 ม.5/2 อานออกเสียง ขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง และบท

Skit) ถูกตองตามหลักการอาน

1.1 ม.5/4 จับใจความสําคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความและแสดงความ

คิดเห็นจากการฟงและอานเร่ืองที่เปนสารคดีและบันเทิงคดี พรอมทั้งใหเหตุผลและ

ยกตัวอยางประกอบ 

1.3 ม.5/2 พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญแกนสาระที่ไดจากการวิเคราะหเร่ือง 

ขาว เหตุการณ และสถานการณตามความสนใจ

 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู

ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

เขาใจและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากส่ือประเภทตางๆ

แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอดและแสดงความคิดเห็น

ในเร่ืองตางๆ โดยการพูดและการเขียน

อานออกเสียง ขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง และบท

) ถูกตองตามหลักการอาน

จับใจความสําคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความและแสดงความ

คิดเห็นจากการฟงและอานเร่ืองที่เปนสารคดีและบันเทิงคดี พรอมทั้งใหเหตุผลและ

พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญแกนสาระที่ไดจากการวิเคราะหเร่ือง 

ขาว เหตุการณ และสถานการณตามความสนใจ

  
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู

 

เขาใจและตีความเร่ืองที่ฟงและอานจากส่ือประเภทตางๆ

นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอดและแสดงความคิดเห็น

ในเร่ืองตางๆ โดยการพูดและการเขียน 

อานออกเสียง ขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง และบท

) ถูกตองตามหลักการอาน 

จับใจความสําคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความและแสดงความ

คิดเห็นจากการฟงและอานเร่ืองที่เปนสารคดีและบันเทิงคดี พรอมทั้งใหเหตุผลและ

พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญแกนสาระที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง 

ขาว เหตุการณ และสถานการณตามความสนใจ

  
  

สาระและมาตรฐานการเรียนรู

เขาใจและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากส่ือประเภทตางๆ

นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอดและแสดงความคิดเห็น

อานออกเสียง ขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง และบท

จับใจความสําคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความและแสดงความ

คิดเห็นจากการฟงและอานเร่ืองที่เปนสารคดีและบันเทิงคดี พรอมทั้งใหเหตุผลและ

พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญแกนสาระที่ไดจากการวิเคราะหเร่ือง 

ขาว เหตุการณ และสถานการณตามความสนใจ 
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เขาใจและตีความเร่ืองที่ฟงและอานจากส่ือประเภทตางๆ

นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอดและแสดงความคิดเห็น

อานออกเสียง ขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง และบท

จับใจความสําคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความและแสดงความ

คิดเห็นจากการฟงและอานเร่ืองที่เปนสารคดีและบันเทิงคดี พรอมทั้งใหเหตุผลและ

พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญแกนสาระที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง 
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นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอดและแสดงความคิดเห็น
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จับใจความสําคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความและแสดงความ
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จับใจความสําคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความและแสดงความ 
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1. ดานความรู 

1.1 นักเรียนสามารถตอบคําถามจากเร่ืองที่อานได

1.2 นักเรียนสามารถลําดับเหตุการณเร่ืองที่อานได

1.3 นักเรียนสามารถสรุปใจความสําคัญจากเร่ืองที่อานได

2. ดานทักษะกระบวนการ 

2.1 นักเรียนสามารถเขียนผังมโนทัศนสรุปใจความสําคัญของเร่ืองที่อานได

3. ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 3.1 มีวินัย

3.2 ใฝเรียนรู 

 3.3 มุงมั่นในการทํางาน

4. ดานสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

 4.1 ความสามารถในการ

 4.2 ความสามารถในกา

 

 

ดานความรู (K) 

นักเรียนสามารถตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอานได

นักเรียนสามารถลําดับเหตุการณเร่ืองที่อานได

นักเรียนสามารถสรุปใจความสําคัญจากเร่ืองท่ีอานได

ดานทักษะกระบวนการ 

นักเรียนสามารถเขียนผังมโนทัศนสรุปใจความสําคัญของเร่ืองท่ีอานได

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

มีวินัย 

ใฝเรียนรู  

มุงมั่นในการทํางาน

ดานสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

ความสามารถในการ

ความสามารถในกา

 

 

  

นักเรียนสามารถตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอานได

นักเรียนสามารถลําดับเหตุการณเร่ืองท่ีอานได

นักเรียนสามารถสรุปใจความสําคัญจากเร่ืองท่ีอานได

ดานทักษะกระบวนการ (P) 

นักเรียนสามารถเขียนผังมโนทัศนสรุปใจความสําคัญของเร่ืองท่ีอานได

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

มุงมั่นในการทํางาน 

ดานสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

ความสามารถในการส่ือสาร

ความสามารถในการคิด 

  

จุดประสงคการเรียนรู
 

นักเรียนสามารถตอบคําถามจากเร่ืองที่อานได

นักเรียนสามารถลําดับเหตุการณเร่ืองที่อานได

นักเรียนสามารถสรุปใจความสําคัญจากเร่ืองที่อานได

นักเรียนสามารถเขียนผังมโนทัศนสรุปใจความสําคัญของเร่ืองที่อานได

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค (A) 

ดานสมรรถนะสําคัญของผูเรียน (C) 

ส่ือสาร 

 

 

 

 

 

 

 

  

จุดประสงคการเรียนรู
 

นักเรียนสามารถตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอานได 

นักเรียนสามารถลําดับเหตุการณเร่ืองท่ีอานได 

นักเรียนสามารถสรุปใจความสําคัญจากเร่ืองท่ีอานได

นักเรียนสามารถเขียนผังมโนทัศนสรุปใจความสําคัญของเร่ืองท่ีอานได
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นักเรียนสามารถสรุปใจความสําคัญจากเร่ืองที่อานได 

นักเรียนสามารถเขียนผังมโนทัศนสรุปใจความสําคัญของเร่ืองที่อานได
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1.

2.

3.

4.

5.

 

 

 
 

1. Which one is 

1. In bags

2. In paper

3. In cartons

4. In plastic wrapping

2. According to the text, w

1. Soup   

2. Salad 

3. Bakery

4. Noodles

3. Which sentence is 

1. Take time to prepare.

2. Sometimes it’s unhealthy

3. It’s easy to buy fast food anywhere.

4. Teenagers always choose fast food for their meals.

4. Which one was 

1. More healthy

2. Street food market

3. Selling at the market

4. Different in every area 

5. The British ha

1. Italy 

2. United Kingdom 

3. India and Turkey

4. Many countries

 

  Directions

 

 

 
 

Which one is NOT usually use as a 

In bags 

In paper 

In cartons 

In plastic wrapping

According to the text, w

  

 

Bakery 

Noodles 

Which sentence is NOT

Take time to prepare.

Sometimes it’s unhealthy

easy to buy fast food anywhere.

Teenagers always choose fast food for their meals.

Which one was NOT true 

More healthy 

Street food market

Selling at the market

Different in every area 

British have brought fast food from _________.

United Kingdom  

India and Turkey 

Many countries 

Directions: Choose the best answer

 

 

 
 

usually use as a 

In plastic wrapping 

According to the text, which kind of food is ‘Fast 

NOT true about fast food?

Take time to prepare. 

Sometimes it’s unhealthy. 

easy to buy fast food anywhere.

Teenagers always choose fast food for their meals.

true about fast food in the past?

Street food market 

Selling at the market 

Different in every area  

brought fast food from _________.

Choose the best answer

  

 

Pre-test
 

 
 

usually use as a container 

hich kind of food is ‘Fast 

true about fast food? 

easy to buy fast food anywhere. 

Teenagers always choose fast food for their meals.

about fast food in the past?

brought fast food from _________.

Choose the best answer. 

  

 

test 
 

 
 

 for fast food?

hich kind of food is ‘Fast Food’? 

 

Teenagers always choose fast food for their meals. 

about fast food in the past? 

brought fast food from _________. 
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6.

7.

8.

9.

10.

 
 

6. ___________ has the first fast food restaurant.

1. Italy 

2. India 

3. Turkey

4. England

7. Drive-in restaurants were popular in _________.

1. 1912 

2. 1920s 

3. 1867 

4. 1950s 

8. The most famous fast food restaurants in United Kingdom are ________.

1. McDonalds

2. Burger King

3. McDonalds and Burger King

4. None of the above

9. The most fast food restaurants per person in the world are in ________.

1. England

2. Australia

3. The United States

4. The United Kingdom

10. “Slow Food” is _____________.

1. The food with 

2. The foo

3. The food

4. The food wit

 

___________ has the first fast food restaurant.

Turkey 

England 

in restaurants were popular in _________.

 

 

The most famous fast food restaurants in United Kingdom are ________.

McDonalds 

Burger King 

McDonalds and Burger King

None of the above 

The most fast food restaurants per person in the world are in ________.

England 

Australia 

The United States 

The United Kingdom

“Slow Food” is _____________.

e food with punctilious process

The food with more healthy ingredients

The food with slow down speed of eating

The food with slow down the time to prepare

 

___________ has the first fast food restaurant.

in restaurants were popular in _________.

The most famous fast food restaurants in United Kingdom are ________.

McDonalds and Burger King 

 

The most fast food restaurants per person in the world are in ________.

 

The United Kingdom 

“Slow Food” is _____________. 

punctilious process

d with more healthy ingredients

with slow down speed of eating

h slow down the time to prepare

  

___________ has the first fast food restaurant.

in restaurants were popular in _________.

The most famous fast food restaurants in United Kingdom are ________.

The most fast food restaurants per person in the world are in ________.

punctilious process 

d with more healthy ingredients 

with slow down speed of eating 

h slow down the time to prepare

 

 

 

 

 

  

___________ has the first fast food restaurant.  

in restaurants were popular in _________. 

The most famous fast food restaurants in United Kingdom are ________.

The most fast food restaurants per person in the world are in ________.

 

h slow down the time to prepare 
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The most famous fast food restaurants in United Kingdom are ________. 

The most fast food restaurants per person in the world are in ________. 
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The expression ‘fast food’ refers to typical cheap food prepared and served 

quickly in bags, plastic wrapping or cartons, usually to be taken away. For this reason it is 

frequently eaten with fingers and cutlery is not used. 

central location and sent to the local restaurants where they are heated, cooked, 

assembled or kept cool and sold. This makes sure that the quality of product is good. 

The idea of fast food is associated to the d

but there were examples in the past, too, in villages it was often 

street food sometimes sold at markets and it was of regional and 

seasonal origin and was different in every area. Nowadays fast food is 

prepared on a large scale with 

The typical form of British fast food is the sandwich, apparently invented in 1792 

by a nobleman, John Montagu who was Earl of Sandwich. He put meat inside his bread 

because he did not want to stop wor

other countries, too, for example pizza from Italy, kebab (grilled meat on a slice of bread 

with sauce and dressing) from Turkey and Lebanon and curry from India. 

The first hot 

1912, both in New York City. These

 

The expression ‘fast food’ refers to typical cheap food prepared and served 

quickly in bags, plastic wrapping or cartons, usually to be taken away. For this reason it is 

frequently eaten with fingers and cutlery is not used. 

hamburgers, pizza, sandwiches, fish and chips, fried chicken, French 

central location and sent to the local restaurants where they are heated, cooked, 

assembled or kept cool and sold. This makes sure that the quality of product is good. 

The idea of fast food is associated to the d

but there were examples in the past, too, in villages it was often 

street food sometimes sold at markets and it was of regional and 

seasonal origin and was different in every area. Nowadays fast food is 

prepared on a large scale with 

The typical form of British fast food is the sandwich, apparently invented in 1792 

by a nobleman, John Montagu who was Earl of Sandwich. He put meat inside his bread 

because he did not want to stop wor

other countries, too, for example pizza from Italy, kebab (grilled meat on a slice of bread 

with sauce and dressing) from Turkey and Lebanon and curry from India. 

The first hot dog was

1912, both in New York City. These

1920s and 30s. In those years also drive

where people could order and collect food from their 

popular franchising fast food restaurants in the UK are McDonalds and 

Burger King, with respectively 31,000 and 11,100 restaurants. These 

American chains can be found in more than 100 countries all over the 

world. 

 

Fast food,

The expression ‘fast food’ refers to typical cheap food prepared and served 

quickly in bags, plastic wrapping or cartons, usually to be taken away. For this reason it is 

frequently eaten with fingers and cutlery is not used. 

Typical fast food is the same

hamburgers, pizza, sandwiches, fish and chips, fried chicken, French 

fries or chips, hot dogs and ice cream. Some fast food restaurants 

also offer more healthy food like salad. Often there are chains of 

fast food restaurant

central location and sent to the local restaurants where they are heated, cooked, 

assembled or kept cool and sold. This makes sure that the quality of product is good. 

The idea of fast food is associated to the d

but there were examples in the past, too, in villages it was often 

street food sometimes sold at markets and it was of regional and 

seasonal origin and was different in every area. Nowadays fast food is 

prepared on a large scale with standard ingredients, production and cooking methods.

The typical form of British fast food is the sandwich, apparently invented in 1792 

by a nobleman, John Montagu who was Earl of Sandwich. He put meat inside his bread 

because he did not want to stop wor

other countries, too, for example pizza from Italy, kebab (grilled meat on a slice of bread 

with sauce and dressing) from Turkey and Lebanon and curry from India. 

dog was sold in 1867 and

1912, both in New York City. These

1920s and 30s. In those years also drive

where people could order and collect food from their 

popular franchising fast food restaurants in the UK are McDonalds and 

Burger King, with respectively 31,000 and 11,100 restaurants. These 

American chains can be found in more than 100 countries all over the 

world.  
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The expression ‘fast food’ refers to typical cheap food prepared and served 

quickly in bags, plastic wrapping or cartons, usually to be taken away. For this reason it is 

frequently eaten with fingers and cutlery is not used. 

Typical fast food is the same

hamburgers, pizza, sandwiches, fish and chips, fried chicken, French 

fries or chips, hot dogs and ice cream. Some fast food restaurants 

also offer more healthy food like salad. Often there are chains of 

fast food restaurants where food and drinks are prepared in a 

central location and sent to the local restaurants where they are heated, cooked, 

assembled or kept cool and sold. This makes sure that the quality of product is good. 

The idea of fast food is associated to the d

but there were examples in the past, too, in villages it was often 

street food sometimes sold at markets and it was of regional and 

seasonal origin and was different in every area. Nowadays fast food is 

standard ingredients, production and cooking methods.

The typical form of British fast food is the sandwich, apparently invented in 1792 

by a nobleman, John Montagu who was Earl of Sandwich. He put meat inside his bread 

because he did not want to stop working or gambling. Britain has adopted fast food from 

other countries, too, for example pizza from Italy, kebab (grilled meat on a slice of bread 

with sauce and dressing) from Turkey and Lebanon and curry from India. 

sold in 1867 and 

1912, both in New York City. These fast food restaurants became very successful in the 

1920s and 30s. In those years also drive

where people could order and collect food from their 

popular franchising fast food restaurants in the UK are McDonalds and 

Burger King, with respectively 31,000 and 11,100 restaurants. These 

American chains can be found in more than 100 countries all over the 
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The expression ‘fast food’ refers to typical cheap food prepared and served 

quickly in bags, plastic wrapping or cartons, usually to be taken away. For this reason it is 

frequently eaten with fingers and cutlery is not used.  

Typical fast food is the same all over the world and includes 

hamburgers, pizza, sandwiches, fish and chips, fried chicken, French 

fries or chips, hot dogs and ice cream. Some fast food restaurants 

also offer more healthy food like salad. Often there are chains of 

s where food and drinks are prepared in a 

central location and sent to the local restaurants where they are heated, cooked, 

assembled or kept cool and sold. This makes sure that the quality of product is good. 

The idea of fast food is associated to the development of cities, 

but there were examples in the past, too, in villages it was often 

street food sometimes sold at markets and it was of regional and 

seasonal origin and was different in every area. Nowadays fast food is 

standard ingredients, production and cooking methods.

The typical form of British fast food is the sandwich, apparently invented in 1792 

by a nobleman, John Montagu who was Earl of Sandwich. He put meat inside his bread 

king or gambling. Britain has adopted fast food from 

other countries, too, for example pizza from Italy, kebab (grilled meat on a slice of bread 

with sauce and dressing) from Turkey and Lebanon and curry from India. 

 the first fast food restaurant was opened in 

fast food restaurants became very successful in the 

1920s and 30s. In those years also drive

where people could order and collect food from their 

popular franchising fast food restaurants in the UK are McDonalds and 

Burger King, with respectively 31,000 and 11,100 restaurants. These 

American chains can be found in more than 100 countries all over the 
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The expression ‘fast food’ refers to typical cheap food prepared and served 

quickly in bags, plastic wrapping or cartons, usually to be taken away. For this reason it is 

all over the world and includes 

hamburgers, pizza, sandwiches, fish and chips, fried chicken, French 

fries or chips, hot dogs and ice cream. Some fast food restaurants 

also offer more healthy food like salad. Often there are chains of 

s where food and drinks are prepared in a 

central location and sent to the local restaurants where they are heated, cooked, 

assembled or kept cool and sold. This makes sure that the quality of product is good. 

evelopment of cities, 

but there were examples in the past, too, in villages it was often 

street food sometimes sold at markets and it was of regional and 

seasonal origin and was different in every area. Nowadays fast food is 

standard ingredients, production and cooking methods.

The typical form of British fast food is the sandwich, apparently invented in 1792 

by a nobleman, John Montagu who was Earl of Sandwich. He put meat inside his bread 

king or gambling. Britain has adopted fast food from 

other countries, too, for example pizza from Italy, kebab (grilled meat on a slice of bread 

with sauce and dressing) from Turkey and Lebanon and curry from India. 

the first fast food restaurant was opened in 

fast food restaurants became very successful in the 

1920s and 30s. In those years also drive-in restaurants were popular, 

where people could order and collect food from their 

popular franchising fast food restaurants in the UK are McDonalds and 

Burger King, with respectively 31,000 and 11,100 restaurants. These 
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1. apparently

2. associate (v.) ………………………………………………………………………………………………………………………

3. carton (n.) ……………………………………………………………………………………………………………………………

4. criticize (v.) ………………………………………………………………………………………………………………………….

5. diabetes (n.) ……………

6. drive-

7. expression (n.)

8. gambling (n.) ……………………………………………………………………………………………………………………….

9. ingredient (n.) …………………………………

10. obesity (n.) ………………………………………………………………………………………………………………………….

11. preparation (n.)

12. raw (adj.) 

13. respectively  (adv.) ………………………………………………

14. take away (phr.v.) ………………………………………………………………………………………………………………

15. wrapping (n.) ………………………………………………………………………………………………………………………

   Directions

   Example: 
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-in (n.) …………………………………………………………………………………………………………………………
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ingredient (n.) …………………………………

obesity (n.) ………………………………………………………………………………………………………………………….

preparation (n.) ……………………………………………………………………………………………………………………

aw (adj.) …………………………………………………………………………………………………………………………….

respectively  (adv.) ………………………………………………

take away (phr.v.) ………………………………………………………………………………………………………………

wrapping (n.) ………………………………………………………………………………………………………………………

Directions: Write the meanings of these words. You can use dictionaries.

Example: habit (n.) 
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        Words
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Directions: Match the words and the 

Example: ..........

Words 

apparently (adv.) 

associate (v.)  

carton (n.) 

criticize (v.)  

diabetes (n.)  

drive-in (n.) 

expression (n.)

gambling (n.) 

ingredient (n.)

obesity (n.) 

preparation (n.)

raw (adj.)  

respectively (adv.)

take away (ph
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Match the words and the 

..........p..........0.) 

apparently (adv.)  

 

 

expression (n.) 

gambling (n.)  

 

preparation (n.) 

respectively (adv.) 

take away (phr.v.) 

wrapping (n.) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

      Meanings

a) to say what is wrong with someone/something

b) an item of food you need to make something to eat

c) the state of being grossly fat or overweight

d) a small container made

e) something that you say that shows your opinions

f) getting someone/something ready

g) paper, plastic, that is used for covering something

h) to buy cooked food and carry it out to eat 

somewhere else

i) to make a connection between people or th

j) not cooked

k) the activity or practice of playing at a game of 

chance for money or other stakes

l) a serious disease in which someone’s body can’t 

control the level of sugar in the blood 

m) according to what people say or to show how 

something appear, but per

n) in the same order something that was mentioned

o) a place where you can eat, watch a film in your car

p) something that you do often
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         Fast food is a food cooked and finished quickly. ………………………

…………………………………………………………………………….…………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………….……………………

…………………….………………………………….……………………………………………………………………

……….…………………………….……………………………………………….………………………………………

…………………………………….………………….…………………………………………………………….………

Directions : 

                 

   

                

 

 In 2008, a survey showed the most fast food restaurants per person in the world are in the UK.

  

 Th

    Nowadays Asian 

 

                  

 

  The most famous fast food was invented by John Montagu.
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…………………….………………………………….……………………………………………………………………

……….…………………………….……………………………………………….………………………………………

…………………………………….………………….…………………………………………………………….………

Directions : Rearrange the given stripes into 

                 write below

  

       1. Fast food is a food cooked and finished quickly.

, a survey showed the most fast food restaurants per person in the world are in the UK.

 

Then the fast food restaurant was available, but not popular.

Nowadays Asian food has

 

                  In those years, drive

The most famous fast food was invented by John Montagu.

                After that, in 

 

 

 

 

Fast food is a food cooked and finished quickly. ………………………

…………………………………………………………………………….…………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………….……………………

…………………….………………………………….……………………………………………………………………

……….…………………………….……………………………………………….………………………………………

…………………………………….………………….…………………………………………………………….………

Fast food, old habits

Rearrange the given stripes into 

write below 

   

Fast food is a food cooked and finished quickly.

, a survey showed the most fast food restaurants per person in the world are in the UK.

 

en the fast food restaurant was available, but not popular.

food has come to be successful in western countries.

 

In those years, drive-

The most famous fast food was invented by John Montagu.

After that, in 1920s fast food restaurants were more popular.

  

 

Fast food is a food cooked and finished quickly. ………………………

…………………………………………………………………………….…………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………….……………………

…………………….………………………………….……………………………………………………………………

……….…………………………….……………………………………………….………………………………………

…………………………………….………………….…………………………………………………………….………

 

Worksheet 

Fast food, old habits

 

Rearrange the given stripes into 

  

Fast food is a food cooked and finished quickly.

, a survey showed the most fast food restaurants per person in the world are in the UK.

 

en the fast food restaurant was available, but not popular.

come to be successful in western countries.

 

-in restaurants were famous too.

The most famous fast food was invented by John Montagu.

fast food restaurants were more popular.

  

Fast food is a food cooked and finished quickly. ………………………

…………………………………………………………………………….…………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………….……………………

…………………….………………………………….……………………………………………………………………

……….…………………………….……………………………………………….………………………………………

…………………………………….………………….…………………………………………………………….………

 

Worksheet 6 

Fast food, old habits

 

Rearrange the given stripes into a completed paragraph and 

Fast food is a food cooked and finished quickly.

, a survey showed the most fast food restaurants per person in the world are in the UK.

 

en the fast food restaurant was available, but not popular.

come to be successful in western countries.

 

in restaurants were famous too.

The most famous fast food was invented by John Montagu.

fast food restaurants were more popular.
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Fast food is a food cooked and finished quickly. ………………………

…………………………………………………………………………….…………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………….……………………

…………………….………………………………….……………………………………………………………………

……….…………………………….……………………………………………….………………………………………

…………………………………….………………….…………………………………………………………….………

Fast food, old habits  

a completed paragraph and 

Fast food is a food cooked and finished quickly. 

, a survey showed the most fast food restaurants per person in the world are in the UK.

 

en the fast food restaurant was available, but not popular.

come to be successful in western countries.

 

in restaurants were famous too. 

The most famous fast food was invented by John Montagu.  

fast food restaurants were more popular.
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Fast food is a food cooked and finished quickly. ……………………………………

…………………………………………………………………………….…………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………….……………………

…………………….………………………………….……………………………………………………………………

……….…………………………….……………………………………………….………………………………………

…………………………………….………………….…………………………………………………………….………

a completed paragraph and 

, a survey showed the most fast food restaurants per person in the world are in the UK.

 

en the fast food restaurant was available, but not popular.   

come to be successful in western countries.       

  

fast food restaurants were more popular. 

 
 

Fast food, old habits

…………… 

…………………………………………………………………………….…………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………….…………………….

…………………….………………………………….…………………………………………………………………….

……….…………………………….……………………………………………….………………………………………

…………………………………….………………….…………………………………………………………….………

a completed paragraph and  

, a survey showed the most fast food restaurants per person in the world are in the UK.
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Directions

Example

 

 

 _____ 1. 

 _____ 2. 

 _____ 3. 

 _____ 4. 

 _____ 5. 

 _____ 6. 

 _____ 7. 

 _____ 8. 

 _____ 9. 

 _____ 10

 

 
 

Directions: Write T

Example:     …..T……

 

 

. Fast food is the food we eat quickly.

. Fast food is usually not for eating in.

 Nowadays fast 

 John Montagu invented fast food in 1912.

 Fast food has only advantages, there aren’t any disadvantages.

. People in English use many kinds of fast food from 

. In the UK, the most fast food restaurants are 

 Fast food is not available in some countries.

. Slow food is always unhealthy food.

_____ 10. Fast food can cause overweight problems.

 

 
 

Fast food, old habits

T if the sentence is true

……0.) Fast food is the 

Fast food is the food we eat quickly.

Fast food is usually not for eating in.

fast food in each country is

John Montagu invented fast food in 1912.

Fast food has only advantages, there aren’t any disadvantages.

People in English use many kinds of fast food from 

In the UK, the most fast food restaurants are 

Fast food is not available in some countries.

Slow food is always unhealthy food.

Fast food can cause overweight problems.

  

  

  Worksheet 

Fast food, old habits

if the sentence is true

Fast food is the 

Fast food is the food we eat quickly.

Fast food is usually not for eating in.

food in each country is

John Montagu invented fast food in 1912.

Fast food has only advantages, there aren’t any disadvantages.

People in English use many kinds of fast food from 

In the UK, the most fast food restaurants are 

Fast food is not available in some countries.

Slow food is always unhealthy food.

Fast food can cause overweight problems.

  

Worksheet 7 

Fast food, old habits

if the sentence is true. Write F

Fast food is the food prepared and serves

Fast food is the food we eat quickly. 

Fast food is usually not for eating in. 

food in each country is different.

John Montagu invented fast food in 1912. 

Fast food has only advantages, there aren’t any disadvantages.

People in English use many kinds of fast food from 

In the UK, the most fast food restaurants are McDonalds

Fast food is not available in some countries. 

Slow food is always unhealthy food. 

Fast food can cause overweight problems. 
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F if the sentence is false

food prepared and serves

different. 

Fast food has only advantages, there aren’t any disadvantages.

People in English use many kinds of fast food from another 

McDonalds and Burger King.
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if the sentence is false

food prepared and serves quickly.

Fast food has only advantages, there aren’t any disadvantages. 

another country. 

and Burger King.
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if the sentence is false. 

quickly. 

and Burger King. 
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1.

2.

3.

4.

5.

 

 

 

1. According to the text, which kind of food is ‘Fast Food’?

1. Salad  

2. Bakery

3. Noodles 

4. Pork Soup

2. Which sentence is 

1. Sometimes it’s unhealthy. 

2. Take more 

3. It’s easy to buy fast food anywhere.

4. Teenagers always choose fast food for their meals.

3. Which one is 

1. In bags

2. In carton 

3. In paper

4. In plastic wrapping

4. Which one was 

1. Street food market 

2. Selling at the market

3. Different in every area

4. More healthy than other food

5. The British have

1. Italy 

2. India and Turkey

3. United Kingdom 

4. Many countries 

 

  Directions

 

 

 

According to the text, which kind of food is ‘Fast Food’?

 

Bakery 

Noodles  

Pork Soup 

Which sentence is NOT

Sometimes it’s unhealthy. 

Take more time to prepare.

It’s easy to buy fast food anywhere.

Teenagers always choose fast food for their meals.

Which one is NOT usually use as a cont

In bags 

In carton  

In paper 

In plastic wrapping

Which one was NOT true 

Street food market 

Selling at the market

Different in every area

More healthy than other food

The British have brought fast food from _________.

India and Turkey 

United Kingdom  

Many countries  

 Directions: Choose the best answer

 

 

 

According to the text, which kind of food is ‘Fast Food’?

NOT true about fast food?

Sometimes it’s unhealthy.  

time to prepare. 

It’s easy to buy fast food anywhere.

Teenagers always choose fast food for their meals.

usually use as a cont

In plastic wrapping 

true about fast food in the past?

Street food market  

Selling at the market 

Different in every area 

More healthy than other food 

brought fast food from _________.

 Choose the best answer

  

 

Post-

 

 

According to the text, which kind of food is ‘Fast Food’?

true about fast food? 

It’s easy to buy fast food anywhere. 

Teenagers always choose fast food for their meals.

usually use as a container for fast food?

about fast food in the past?

 

brought fast food from _________.

Choose the best answer. 

  

 

-test 

 

 

According to the text, which kind of food is ‘Fast Food’? 

 

Teenagers always choose fast food for their meals. 

ainer for fast food?

about fast food in the past? 

brought fast food from _________. 

  

áºº½�¡·Ñ¡ÉÐ àÅ�Á·Õè 

 

 

 

ainer for fast food? 
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6.

7.

8.

9.

10.

 

 

 

 

 
 

6. Drive-in restaurants were popular in _________.

1. 1912 

2. 1867 

3. 1920s 

4. 1950s 

7. ___________ has the first fast food restaurant.

1. Italy 

2. India 

3. Turkey

4. England

8. The most famous fast food restaurants in United Kingdom are ________.

1. McDonalds

2. Burger King

3. McDonalds and Burger King

4. None of the above

9. The most fast food restaurants per person in the world are in ________.

1. England

2. Australia

3. The United States

4. The United Kingdom

10. “Slow Food” is _____________.

1. The food with punctilious 

2. The foo

3. The food

4. The food wit

 

in restaurants were popular in _________.

 

 

___________ has the first fast food restaurant.

Turkey 

England 

The most famous fast food restaurants in United Kingdom are ________.

McDonalds 

Burger King 

McDonalds and Burger King

None of the above 

The most fast food restaurants per person in the world are in ________.

England 

Australia 

The United States 

The United Kingdom

“Slow Food” is _____________.

The food with punctilious 

The food with more healthy ingredients

The food with slow down speed of eating

The food with slow down the time to prepare

 

in restaurants were popular in _________.

___________ has the first fast food restaurant.

The most famous fast food restaurants in United Kingdom are ________.

McDonalds and Burger King 

 

The most fast food restaurants per person in the world are in ________.

 

The United Kingdom 

“Slow Food” is _____________. 

The food with punctilious process

d with more healthy ingredients

with slow down speed of eating

h slow down the time to prepare

  

in restaurants were popular in _________.

___________ has the first fast food restaurant.

The most famous fast food restaurants in United Kingdom are ________.

The most fast food restaurants per person in the world are in ________.

process 

d with more healthy ingredients 

with slow down speed of eating 

h slow down the time to prepare

 

  

in restaurants were popular in _________. 

___________ has the first fast food restaurant. 

The most famous fast food restaurants in United Kingdom are ________.

The most fast food restaurants per person in the world are in ________.

 

h slow down the time to prepare 
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The most famous fast food restaurants in United Kingdom are ________.

The most fast food restaurants per person in the world are in ________.
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The most famous fast food restaurants in United Kingdom are ________. 

The most fast food restaurants per person in the world are in ________. 
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