ขอบข่ายเนื้อหาในการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2564
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนมารีย์รักษ์ เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
รายวิชา/
เนื้อหาที่สอบ
หน่ วยการเรียนรู้
ภาษาไทย
ฉบับที่ 1 หลักภาษา เรื่ อง
หน่ วยที่
1. คำศัพท์ในบทเรี ยน
2. ข้อเท็จจริ ง ข้อคิดเห็น
3. ชนิดของคำ (คำนำม กริ ยำ สรรพนำม วิเศษณ์)
4. กำรเขียนย่อควำม
5. กำรเขียนรำยงำน
6. ประโยค ๒ ส่วน, ประโยค ๓ ส่วน
7. คำที่มำจำกภำษำต่ำงประเทศ
8. ภำษำถิ่น
9. กลอนสี่
10. คำรำชำศัพท์
ฉบับที่ 2 การอ่าน
กำรอ่ำนจับใจควำมและตอบคำถำมตำมเนื้อเรื่ อง
ฉบับที่ 3 การเขียน
เขียนเรื่ องตำมจินตนำกำรตำมหัวข้อที่กำหนด
คณิตศาสตร์
หน่ วยที่

ฉบับที่ 1
หน่ วยที่ 8 เศษส่ วน
-เศษส่วนแท้ เศษเกิน และจำนวนคละ
-เศษเกินและจำนวนคละ
-กำรเปรี ยบเทียบและเรี ยงลำดับเศษส่วน
หน่ วยที่ 9 การบวกและการลบเศษส่ วน
-กำรบวกและกำรลบเศษส่วน
หน่ วยที่ 10 ทศนิยม
-ทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง
-หลัก ค่ำประจำหลัก และค่ำของเลขโดดในแต่ละหลัก
-กำรเขียนทศนิยมในรู ปกระจำย
-กำรเปรี ยบเทียบและเรี ยงลำดับทศนิยม
หน่ วยที่ 11 การบวกและการลบทศนิยม
-กำรบวกและกำรลบทศนิยม
หน่ วยที่ 12 ข้ อมูลและการนาเสนอข้ อมูล
-กำรอ่ำนแผนภูมิแท่งและแผนภูมิเปรี ยบเทียบ
หน่ วยที่ 13 เวลา
-กำรบอกเวลำเป็ นวินำที นำที ชัว่ โมง วัน สัปดำห์ เดือน และปี

คะแนนรวม
30

30

-กำรเปรี ยบเทียบระยะเวลำ
หน่ วยที่ 14 การบวก ลบ คูณ หารระคน
-กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน
-กำรเฉลี่ย
ฉบับที่ 2
-โจทย์ปัญหำกำรบวกลบเศษส่วน
-โจทยืปัญหำกำรบวกลบทศนิยม
-กำรอ่ำนตำรำงสองทำง
-กำรบอกระยะเวลำเป็ นวินำที นำที ชัว่ โมง วัน สัปดำห์ เดือน และปี
-โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน
วิทยาศาสตร์
หน่ วยที่3-5

สังคมศึกษา
หน่ วยที่

ประวัติศาสตร์
หน่ วยที่

หน้ าที่พลเมือง
หน่ วยที่

ศิลปะ
หน่ วยที่

หน่ วยที่ 3 แรงโน้ มถ่ วงของโลกและตัวกลางของสง
เรื่ องที่ 1 แรงโน้มถ่วงของโลก
เรื่ องที่ 2 ตัวกลำงของแสง
หน่ วยที่ 4 วัสดุและสสาร
เรื่ องที่ 1 วัสดุในชีวิตประจำวัน
เรื่ องที่ 2 สถำนะของสสำร
หน่ วยที่ 4 ดวงจันทร์ และระบบสุริยะของเรา
เรื่ องที่ 1 กำรปรำกฏของดวงจันทร์
เรื่ องที่ 2 ระบบสุริยะของเรำ
หน่ วยที่ 3 เศรษฐศาสตร์ น่ารู้
เรื่ องที่ 1 สิ ทธิพื้นฐำนของผูบ้ ริ โภคและเครื่ องหมำยรับรองคุณภำพ
เรื่ องที่ 2 เงินกับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
เรื่ องที่ 3 ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่ องที่ 4กำรพึ่งพำอำศัยกันทำงเศรษฐกิจ
หน่ วยที่ 4 ภูมิศาสตร์ น่ารู้
เรื่ องที่ 1 แผนที่ รู ปถ่ำย
หน่ วยที่ 3
บทที่ 1 พัฒนำกำรของสุโขทัย (ด้ำนกำรปกครอง ด้ำนเศรษฐกิจของสุโขทัย)
บทที่ 2 บุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย (พ่อขุนศรี อินทรำทิตย์ พ่อขุนรำมคำแหง พระมหำธรรมรำชำที่ 1)
บทที่ 3 ภูมิปัญญำสมัยสุโขทัย (ภูมิปัญญำในกำรดำรงชีวิต ภูมิปัญญำด้ำนศิลปวัฒนธรรม)
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หน่ วยที่ 3
เรื่ องที่ 1 กำรดำเนินชีวิตตำมวิถีประชำธิปไตย
เรื่ องที่ 2 กำรมีส่นร่ วมในกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย
หน่ วยที่ 4 เรื่ องที่ 1 กำรอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งควำมหลำกหลำย
หน่ วยที่ 5 เรื่ องที่ 1 กำรปฏิบัติตนเพื่อให้มีวินยั และรับผิดชอบต่อตนเอง
ตอนที่ 1 ให้ นักเรียน x คาตอบที่ถูกต้ องที่สุดเพียงคาตอบเดียว (10 ข้ อ 5 คะแนน)
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 3 ศิลปะท้ องถิ่น

30

30

10

บทที่ 1 ศิลปะกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
บทที่ 2 ท้องถิ่นไทย ศิลปะไทย
ตอนที่ 2 วาดภาพระบายสีตามหัวข้ อที่กาหนด (5 คะแนน)
ให้ นักเรียนเตรียมอุปกรณ์วาดภาพระบายสี และสีไม้ มาในวันทดสอบ
ดนตรี-นาฏศิลป์
หน่ วยที่

สุ ขศึกษา และ
พลศึกษา
หน่ วยที่

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
หน่ วยที่

ดนตรี
บทที่๓ โน้ตดนตรี สำกลและโน้ตดนตรี ไทย
ชื่อภำษำอังกฤษโน้ตสำกลในสมุด
นาฏศิลป์
บทที่1 นำฏศิลป์ น่ำรู ้
บทที่2 คุณค่ำนำฏศิลป์ ไทย
ตอนที่ 1 เป็ นข้อคำถำมแบบเลือกตอบเพียงคำตอบเดียว (จำนวน 30 ข้อ 15 คะแนน)
ตอนที่ 2 ให้นกั เรี ยนนำตัวอักษร น้ำข้อควำมที่กำหนดให้ เติมลงในช่องว่ำงให้ถูกต้อง (จำนวน 6 ข้อ
3 คะแนน)
ตอนที่ 3 ให้นกั เรี ยนอ่ำนสถำนกำรณ์ แล้วตอบคำถำม (จำนวน 4 ข้อ 2 คะแนน)

10

ป.4 ซ่อมแซมอุปกรณ์ , งำนประดิษฐ์ ,อำชีพในฝัน,
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,กำรแก้ปัญหำด้วยผังงำนอัลกอลิทึม แบบฝึ กหัดที่ทำในสมุด,กำรใช้งำน
คอมพิวเตอร์****เน้นทบทวนในสมุด ที่จดสรุ ปไว้

ภาษาอังกฤษ
Unit

ฉบับที่ 1 unit 10 The present perfect(1) ประโยคบอกเล่า unit 10 The present perfect(1)
ประโยคปฏิเสธ unit 13 object pronouns unit 13 Relative pronouns : Who and Which
unit 14 The past continuous unit 15 The past simple and continuous
ฉบับที่ 2 unit 10 the present perfect (1) ประโยคคาถาม ตอบคาถาม unit 12 Should and
Shouldn’t / Could and Couldn’t unit 13 object pronouns unit 15 The past simple and
continuous
Mathematics Chapter 8: Fractions เศษส่ วน
Chapter 8,9 and - Draw diagrams and identify type of fractions
- Comparing and arranging fraction in order
11
- Adding and subtracting fractions
Chapter 9: Decimals ทศนิยม
- Understanding decimals in tenths, hundredths and thousandths
- Comparing and arranging decimals in order
- Adding and subtracting decimals
Chapter 11: Data and handing and presentation
- Read bar graph and answer questions
Science
Chapter 5 Gravity
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30

Chapter

Social Studies
Chapter 4-5

- The effect of gravity
- Mass and weight
- Properties of mass and weight
- How does the mass of objects affect its motion.
Chapter 6 Moon
- The features of the Earth’s moon
- How does the moon move across the sky
- Phases of the moon
Chapter 7 Solar system
-What is the solar system made up of?
- What are the planets in our solar system
- What Dwarf planet, Asteroids, Meteoroids, Comets
Chapter 4 History
-Prehistoric age
-Primary and secondary source
-Sukhothai kingdom
Chapter 5
-Sign on the map
-Maps

-เรื่ อง บ้ำนของฉัน หน้ำ 53 – 56
ภาษาญี่ปุ่น
-คำศัพท์ หน้ำ 53
*สอบนอกตาราง
-ประโยค คำถำม- คำตอบ หน้ำ 56
-เรื่ อง สถำนที่
-คำศัพท์หน้ำ 57
-ประโยคคำถำม – คำตอบ หน้ำ 60-62
-เรื่ อง คำศัพท์ในชั้นเรี ยน หน้ำ 63
-เรื่ อง คำตรงข้ำม หน้ำ 119 - 122
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