ขอบข่ายเนื้อหาในการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2564
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนมารีย์รักษ์ เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
รายวิชา/
เนื้อหาที่สอบ
หน่ วยการเรียนรู้
ภาษาไทย
ฉบับที่ 1 หลักภาษา คำที่มีตวั กำรันต์/เครื่ องหมำยวรรคตอน/คำนำม/คำสรรพนำม/คำกริ ยำ
หน่ วยที่9-16 ประโยคชนิดต่ำงๆ/กำรใช้พจนำนุกรม/สำนวนไทย/ภำษำถิ่น
ฉบับที่ 2 การอ่านเนื้อเรื่ องจับใจความสาคัญ
จับใจควำมสำคัญของเนื้อเรื่ องและตอบคำถำม เลือกตอบ และเขียนตอบ
ฉบับที่ 3 การเขียน
กำรแต่งเรื่ องเพิ่มเติม จำกข้อควำมที่กำหนด
คณิตศาสตร์
ฉบับที่ 1 ความรู้-ความเข้ าใจ
หน่ วยที่
หน่ วยที่ 8 เศษส่ วน กำรอ่ำนเศษส่วน/กำรเปรี ยบเทียบ/กำรเรี ยงลำดับ/กำรบวกและกำรลบเศษส่วน
หน่ วยที่ 9 การวัดน้าหนัก กำรวัดและบอกน้ ำหนัก/กำรเลือกเครื่ องชัง่ /กำรเปรี ยบเทียบน้ ำหนัก
หน่ วยที่ 10 ปริมาตรและความจุ กำรวัดปริ มำตรและควำมจุ/กำรคำดคะเนปริ มำตร/กำรเปรี ยบเทียบ
ปริ มำตร
หน่ วยที่ 11 การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการนาเสนอข้ อมูล กำรอ่ำนแผนภูมิรูปภำพและตำรำงทำงเดียว
หน่ วยที่ 12 เวลา กำรบอกเวลำเป็ นนำฬิกำและนำที/กำรบอกระยะเวลำเป็ นชัว่ โมงและนำที/กำรอ่ำน
บันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลำ
หน่ วยที่ 13 เงิน กำรบอกจำนวนเงินแบบใช้จุด/กำรเปรี ยบเทียบเงิน/กำรอ่ำนบันทึกรำยรับรำยจ่ำย
หน่ วยที่ 14 การบวก ลบ คูณ หารระคน กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน
ฉบับที่ 2 โจทย์ปัญหา
หน่ วยที่ 8 เศษส่ วน - โจทย์ปัญหำเศษส่วน
หน่ วยที่ 9 การวัดน้าหนัก - โจทย์ปัญหำกำรวัดน้ ำหนัก
หน่ วยที่ 10 ปริมาตรและความจุ - โจทย์ปัญหำปริ มำตรและควำมจุ
หน่ วยที่ 12 เวลา - โจทย์ปัญหำเวลำ
หน่ วยที่ 13 เงิน - โจทย์ปัญหำเงิน
วิทยาศาสตร์ หน่ วยการเรียนรู้ที่ 5 อากาศรอบตัวเรา
- อำกำศและมลพิษทำงอำกำศ
หน่ วยที่ 5 - 7
- ลม
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 6 พลังงานบนโลกของเรา
- กำรเปลี่ยนรู ปพลังงำน
- พลังงำนไฟฟ้ำ
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 7 ดวงอาทิตย์กัยบชีวิต
- กำรขึ้น – ตก ของดวงอำทิตย์
- ทิศ
- กำรเกิดกลำงวันกลำงคืน

คะแนนรวม
15
10
5
15

15

30

สังคมศึกษา
หน่ วยที่

ประวัติศาสตร์
หน่ วยที่

หน้ าที่พลเมือง
หน่ วยที่

ศิลปะ
หน่ วยที่

หน่ วยที่ 3 เศรษฐศาสตร์
เรื่ องที่ 1 สิ นค้ำและบริ กำรในกำรดำรงชีวิต
เรื่ องที่ 2 กำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงิน
เรื่ อง 3 ภำษี่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
หน่ วยที่ 4 รอบรู้ภูมิศาสตร์
เรื่ องที่ 1 เครื่ องมือสำรวจภูมิศำสตร์ในโรงเรี ยน (แผนผัง แผนที่ รู ปถ่ำย)
เรื่ องที่ 2 กำรใช้ประโยชน์จำกสิ่ งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ
เรื่ องที่ 3 ลักษณะของเมืองและชนบท
เรื่ องที่ 4 มลพิษ
หน่ วยที่ 3 บุคคลสาคัญของชาติไทย
เรื่ องที่ 1 พระมหำกษัตริ ยผ์ ูส้ ถำปนำอำณำจักรไทย (พ่อขุนศรี อินทรำทิตย์ พระเจ้ำอู่ทอง พระเจ้ำตำก
รัชกำลที่ 1)
เรื่ องที่ 2 พระรำชประวัติของ รัชกำลที่ 10
เรื่ องที่ 3 วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย

30

หน่ วยที่ 3 เรื่ องที่ 1 ข้อตกลง กติกำ กฎระเบียบ และหน้ำที่ที่ตอ้ งปฏิบัติในห้องเรี ยนและโรงเรี ยน
เรื่ องที่ 2 บทบำทหน้ำที่ของกำรเป็ นสมำชิกที่ดี
หน่ วยที่ 5 เรื่ องที่ 1 ควำมมีวินยั และรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว

20

ตอนที่ 1 ให้ นักเรียน x คาตอบที่ถูกต้ องที่สุดเพียงคาตอบเดียว (10 ข้ อ 5 คะแนน)

10

30

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 3 ศิลปะท้ องถิ่นไทย
บทที่ 1 เรี ยนรู ้ศิลปะท้องถิ่น
ตอนที่ 2 วาดภาพระบายสีตามหัวข้ อที่กาหนด (5 คะแนน)
ให้ นักเรียนเตรียมอุปกรณ์วาดภาพระบายสี และสีไม้ มาในวันทดสอบ

ดนตรี-นาฏศิลป์
หน่ วยที่

ดนตรี

10

บทที่ ๓ บทเพลงในชีวิตประจำวัน
บันไดเสี ยง(Scale) ในสมุด
นาฏศิลป์
หน่วยกำรเรี ยนรู ้ที่ นำฏศิลป์ ไทยน่ำรู ้
บทที่1 ควำมเป็ นมำของนำฏศิลป์ ไทย
บทที่2 นำฏศิลป์ ท้องถิ่นไทย

สุ ขศึกษา และ
พลศึกษา

หน่ วยการเรียนที่ 3 การสร้ างเสริมสุ ขภาพ
-อำหำรกับสุขภำพ

20

หน่ วยที่3.4

-กำรดูแลฟันของเรำ
หน่ วยการเรียนที่ 4 ความปลอดภัยในชีวิต
-ควำมปลอดภัยจำกอุบัติเหตุ
-กำรบำดเจ็บและกำรปฐมพยำบำล

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
หน่ วยที่

หนูปลูกผักสวนครัว
หนูเรี ยนรู ้งำนช่ำงพื้นฐำน
หนูสร้ำงสรรค์งำนประดิษฐ์

20

ภาษาอังกฤษ

ฉบับที่ 1 Unit 6 The Present Simple

10

Unit 6-15

Unit 7 Adverbs of frequency
Unit 8 Countable and uncountable nouns / A, an and some / Would like
Unit 11 There was, There were
Unit 12 – 13 The past Simple
Unit 15 Be going to
ฉบับที่ 2 Unit 7 Time expressions (in, on, at)

10

Unit 8 Countable and uncountable nouns
Unit 9 Comparative and superlative adjectives
Unit 10 Must, mustn’t
Unit 14 The Past Simple (What, Where, When)
Mathematics
Chapter

Science
Chapter

Chapter 7: Length
Chapter 8: Mass
- Measuring mass in kilograms and grams
- Comparing masses
- Solving word problems
Chapter 10 : Time
- Reading and writing time
- Using a.m. and p.m.
Chapter 11 : Money
- Reading and writing amounts of money
- Solving word problems
Chapter 12: Data and pictograms
Chapter 6 : Electricity

30

30

Chapter 7 :Air
Chapter 8:wind

Social Studies
Chapter 4-5

Chapter 9 :The Sun
Chapter 4 History
- Unit 1 Calendar

30

- Unit 2 Community Settlement
- Unit 3 Our Kings
Chapter 5 Our Environment
- Unit 1 Our Community ( Urban – Rural Communities)
- Unit 3 Our Environment and Natural Resources ( Past –Present )
ตอนที่1 กำรเติมคำศัพท์ เรื่ องผัก
ภาษาญี่ปุ่น
*สอบนอกตาราง ตอนที่2 วงคำศัพท์ เรื่ องผลไม้
ตอนที่3 แปลประโยค เรื่ องผลไม้ (ประโยคบอกชอบ/ไม่ชอบ)
ตอนที่4 วงข้อที่ถูกต้อง เรื่ องสัตว์และอำชีพ

20

