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ใหเ้พื่อนๆ วงกลมตวัอกัษรที่กำกบัภาพตามโจทย์
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เจยนืสอ่งกระจกเงา 


ภาพที่เจมองเหน็ตวัเองในกระจกจะเปน็รปูใด
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จนูยนืสอ่งกระจกเงา 


ภาพที่จนูมองเหน็ตวัเองในกระจกจะเปน็รปูใด
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ภาพที่เบสมองเหน็ตวัเองในกระจกจะเปน็รปูใด
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เพื่อนๆ คดิวา่เราจะทราบสว่นสงูของเพื่อนคนอื่นๆ ไดจ้ากวธิใีดบา้ง
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- ทกุคนมดีนิสอคนละ 1 แทง่ ยางลบคนละ 1 กอ้น


- นทัไมม่ดีนิสอสแีดง


- นอรท์ไมม่ดีนิสอสเีหลอืง และไมม่ยีางลบรปูแมว


- คนที่มดีนิสอสเีหลอืงใชย้างลบรปูลงิ


- คนที่มดีนิสอสนี้ำเงนิไมใ่ชย้างลบรปูแมว


ดนิสอสแีดง ดนิสอสเีหลอืง ดนิสอสนี้ำเงนิ

ยางลบรปูแมว ยางลบรปูนก ยางลบรปูลงิ

มดีนิสอสี

มยีางลบรปู

นทั

มดีนิสอสี

มยีางลบรปู

นอรท์

มดีนิสอสี

มยีางลบรปู

ไนซ์
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จากขอ้มลูตอ่ไปนี้ใหเ้พื่อนๆ หาคำตอบวา่ นทั นอรท์ และไนซม์ปีากกา 
สอีะไรและมขีองใชค้อือะไร
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- ทกุคนมปีากกาคนละ 1 แทง่ ของใชค้นละ 1 ชิ้น


- ไนซไ์มม่ปีากกาแดง


- นทัไมม่ปีากกาดำ และไมม่ไีมบ้รรทดั


- คนที่มปีากกาดำ จะมยีางลบ


- คนที่มปีากกาน้ำเงนิไมไ่ดใ้ชไ้มบ้รรทดั

ปากกาแดง ปากกาดำ ปากกาน้ำเงนิ

กรรไกร ยางลบ ไมบ้รรทดั

มปีากกาสี

มขีองใชค้อื

นทั

มปีากกาสี

มขีองใชค้อื

นอรท์

มปีากกาสี

มขีองใชค้อื

ไนซ์
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จากแผนภาพบนัไดง ูถา้ทอยลกูเตา๋ดงัตอ่ไปน้


จะไปหยดุที่ชอ่งใดตามลำดบั 

1. ถา้ทอยลกูเตา๋ได ้                                             ตามลำดบั 


จะไปหยดุที่ชอ่งหมายเลข

2. ถา้ทอยลกูเตา๋ได ้                                             ตามลำดบั 

จะไปหยดุที่ชอ่งหมายเลข


3. ถา้ทอยลกูเตา๋ได ้                                             ตามลำดบั 


จะไปหยดุที่ชอ่งหมายเลข  
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