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ตอนที่ ñ
เรื่องที่ ๑ ¡ÒÃÍ‹Ò¹ÍÍ¡àÊÕÂ§  ò
เรื่องที่ ๒ ¡ÒÃÍ‹Ò¹ã¹ã¨  ø

การอาน และการคิด ñ

ตอนที่ ò
เรื่องที่ ๑ ¡ÒÃà¢ÕÂ¹¤íÒáÅÐ»ÃÐâÂ¤ òó
เรื่องที่ ๒ ¡ÒÃà¢ÕÂ¹àÃ×èÍ§ÃÒÇ  òù      

¡ÒÃà¢ÕÂ¹ áÅÐ¡ÒÃ¤Ô´ òò

¢ŒÍÊÍº

¢ŒÍÊÍº

áººáÊ´§¼Å¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¼ÙŒàÃÕÂ¹

¾Ñ²¹ÒÊÁÃÃ¶¹Ð Í‹Ò¹ - ¤Ố  - à¢ÕÂ¹ ªǾ ·Õè ñ óõ

¾Ñ²¹ÒÊÁÃÃ¶¹Ð Í‹Ò¹ - ¤Ố  - à¢ÕÂ¹ ªǾ ·Õè ò ôð

´ŒÒ¹¡ÒÃÍ‹Ò¹ - ¤Ô´ - à¢ÕÂ¹ ôö

สารบัญ

B



คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน หนูเขียนได ……………………… คะแนน

๑   เขียนเลข ๒ - ๕ ลงใน  ของภาพตามลําดับเหตุการณ
ที่ตอเนือ่งกัน แลวเขียนบรรยายลงในชองวาง

เรื่องที่ ๒ ¡ÒÃà¢ÕÂ¹àÃ×èÍ§ÃÒÇ

(ลําดับภาพถูกตอง ไดภาพละ ๑ คะแนน 

เขียนบรรยายสัมพันธกับภาพ ได ๖ คะแนน)

 วันนี้คุณครูประกาศวา          …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

✓ การเขียน การคิด✓

๒๙



คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน หนูเขียนได ……………………… คะแนน

๒ เขียนยอความจากเรื่องที่กําหนด

 ยอความเรื่อง                              ………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

✓ การเขียน การคิด✓

ดอกไมมีประโยชน

บางครั้งเราอาจนึกไมถึงเลยวา ดอกไมนั้น
มีประโยชนมากขนาดไหน ดอกไมบางชนิดก็ไมเปน
ที่ตองการของบรรดาแมลง ที่คอยมารบกวนเรา 

อยางดอกลาเวนเดอรที่มีสีมวงสวยงาม ถานําไปวาง
ในตูเสือ้ผา เหลาตวัมอดทีช่อบกดักินผานัน้ กจ็ะไมเขาไปอยางแนนอน

 เพราะพวกมันไมชอบกลิ่นดอกลาเวนเดอรซักเทาไหร เสื้อผา
ของเราก็จะปลอดภัยจากตัวมอด กลิ่นของดอกเจอเรเนียม

ก็เปนกลิ่นที่ยุงเกลียด ถานําดอกเจอเรเนียมวางไวริมหนาตาง 
ก็จะชวยปองกันยุงไมใหเขาบานของเรา 

             จาก หนังสือ ๑๐๐ เรื่องนารูจากธรรมชาติ 

                 หนา ๖๐ ของ ปาเวนดี้

(เขียนแบบของยอความถูกตอง ได ๒ คะแนน เขียนยอความถูกตองไดใจความครบถวน ได ๘ คะแนน)

๓๐



คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน หนูเขียนได ……………………… คะแนน

๓  แตงกลอนสี่ตอจากที่กําหนด
(แตงกลอนถูกตองตามฉันทลักษณ และไดใจความ ไดขอละ ๒ คะแนน)

 ๑. ฉันแสนสุขใจ

 ๒. เขาเปนคนดี

 ๓. ทองฟามืดครึ้ม

 ๔. เราเปนนักเรียน

 ๕. ฉันเห็นกระตาย

                                           ………………………………………………………………

………………………………………………………           ………………………………………………………………

                                           ………………………………………………………………

………………………………………………………           ………………………………………………………………

                                           ………………………………………………………………

………………………………………………………           ………………………………………………………………

                                           ………………………………………………………………

………………………………………………………           ………………………………………………………………

                                           ………………………………………………………………

………………………………………………………           ………………………………………………………………

………………………………………………………           ………………………………………………………………

………………………………………………………           ………………………………………………………………

✓ การเขียน การคิด✓

๓๑



คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน หนูทําได ……………………… คะแนน

๔   คาดคะเนเหตุการณในภาพที่หายไป แลววาดภาพ 
พรอมบรรยายเหตุการณและตั้งชื่อเรื่อง

 ชื่อเรื่อง               ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

✓ การเขียน การคิด✓

(วาดภาพเพื่อคาดคะเนเหตุการณได ได ๓ คะแนน เขียนคาดคะเนเหตุการณจากภาพได ได ๗ คะแนน)

๓๒



คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน หนูเขียนได ……………………… คะแนน

๕  เลือกหัวขอ แลวเขียนแผนภาพโครงเรื่องเพื่อแตงนิทาน

ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว

จงตั้งอยูบนความไมประมาท

โลภมากลาภหาย 

สามัคคีคือพลัง

ทําอะไร

ใคร

ที่ไหน

                       ……………………………………………………………………………………………

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

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

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

 ………………………………………………………………

 …………………………………………………………..

หัวขอ  …………………………………………………………..

อยางไร                    ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

✓ การเขียน การคิด

(เขียนแผนภาพโครงเรื่องจากหัวขอที่เลือกได ได ๑๐ คะแนน)

✓

๓๓



คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน หนูทําได ……………………… คะแนน

๖   เขียนนิทานจากโครงเรื่องในขอ     พรอมตั้งชื่อเรื่อง 
และวาดภาพประกอบ

 เรื่อง               ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

✓ การเขียน การคิด

(เขียนนิทานจากโครงเรื่องได ได ๗ คะแนน วาดภาพประกอบไดสวยงามได ได ๓ คะแนน)

✓๕

๓๔




