ขอบข่ายเนื้อหาในการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมารียร์ ักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
รายวิชา/
เนื้อหาที่สอบ
หน่วยการเรียนรู้
ภาษาไทย
ฉบับที่ 1 หลักภาษา
หน่วยที่
มาตราตัวสะกด อักษรน้า วรรณยุกต์ ค้าควบกล้้าแท้ ค้าควบกล้้าไม่แท้
ค้าที่ใช้บัน/บรร และรร(รหัน) ภาษาถิ่น ค้าคล้องจอง
ฉบับที่ 2 การอ่านเนื้อเรื่องจับใจความสาคัญ
อ่านเนื้อเรื่องและจับใจความส้าคัญของเนื้อเรือ่ ง
ฉบับที่ 3 การเขียน
แต่งเรื่องจากภาพ
คณิตศาสตร์ ฉบับที่ 1 ความรู้-ความเข้าใจ
หน่วยที่
- การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจ้านวนับไม่เกิน 100,000
- เขียนแสดงจ้านวนในรูปกระจาย
- การบวกจ้านวนนับที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 100,000
- แบบรูปของจ้านวนที่ เพิ่มขึ้น และลดลง
- การลบจ้านวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000
- การคูณจ้านวนไม่เกิน 100,000
- การหารจ้านวนไม่เกิน 100,000
- การวัดความยาวที่มีหน่วยเป็นดซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและ
เมตร
- รูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตร
ฉบับที่ 2 โจทย์ปัญหา
- โจทย์ปัญหาการบวกและ การลบจ้านวนนับไม่เกิน 100,000
- โจทย์ปัญหาการคูณและ การหารจ้านวนนับไม่เกิน 100,000
- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว
วิทยาศาสตร์
หน่วยที่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
- ปัจจัยในการด้ารงชีวิตของมนุษย์และสัตว์
- วัฏจักรชีวิตของสัตว์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
- การประกอบวัตถุและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
- แรงกับการเคลื่อนทีอ่ ขงวัตถุ
- แรงแม่เหล็ก

คะแนนรวม
15

10
5
15

15

สังคมศึกษา
หน่วยที่
1,2

ประวัติศาสตร์
หน่วยที่
1,2

สุขศึกษา และ
พลศึกษา
หน่วยที1่ .2.3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้
-ความส้าคัญของศาสนา
-ประวัติศาสดาของศาสนาพุทธ
-หลักธรรมของพระพุทธศาสนา (โอวาท 3)
-คัมภีร์ของศาสนาต่าง ๆ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พลเมืองดีของชาติ
-บทบาทหน้าทีข่ องสมาชิกในชุมชน
-การเลือกตัวแทนในชั้นเรียนและโรงเรียน
-วันหยุดราชการส้าคัญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วัน เวลา และเหตุการณ์
-ที่มาของศักราช
-วิธีการเทียบศักราช
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน
-ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
-ลักษณะส้าคัญของวัฒนธรรมประเพณีชุมชน
หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโตของเรา
- การเจริญเติบโตตามวัย
- ปัจจัยการเจริญเติบโต
หน่วยที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
- ครอบครัวและเพื่อนของฉัน
- การล่วงละเมิดทางเพศ
หน่วยที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพ
-โรคที่ควรรู้

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
หน่วยที่
ศิลปะ
หน่วยที่

หนูดูแลของใช้ , หนูแต่งกายเหมาะสม , หนูท้าความสะอาด
หนูปลูกผักสวนครัว ,อธิบาย coding

ดนตรี นาฎศิลป์
หน่วยที่

ดนตรี
-รูปร่างลักษณะเครื่องดนตรี หน้า3-4
-ขนาดของเครื่องดนตรี หน้า 6

ตอนที่ 1 ให้นักเรียน x คาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว (10 ข้อ 5 คะแนน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานศิลปะพื้นฐาน
บทที่ 1 รูปร่าง รูปทรงและทัศนธาตุ
บทที่ 2 รูปร่าง รูปทรงในงานออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 งานศิลป์แสนสนุก
บทที่ 1 ภาพวาด ภาพศิลป์
ตอนที่ 2 วาดภาพระบายสีตามหัวข้อที่กาหนด (5 คะแนน)
ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์วาดภาพระบายสี และสีไม้ มาในวันทดสอบ
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-สัญลักษณ์แทนคุณสมบัติของเสียง หน้า 8
นาฏศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ที่๓ นาฏศิลป์ไทย
บทที่1 ลีลาการเคลื่อนไหว
บทที่2 ภาษาท่าและนาฏยศัพท์
ภาษาอังกฤษ
Unit 1 - 8

Mathematics

Science

ฉบับที่1 หลักภาษา
Unit 1 The Present Simple: be (is, am, are)
Unit 4 - 5 The Present Continuous
Unit 6 The Present Simple
Unit 7 Adverb of frequency
Unit 8 A , an , some
ฉบับที่ 2 ความรู้ความเข้าใจ
Unit 2 The Present Simple
Unit 3 Can for ability , permission and requests / Possessive adjectives
Unit 4 - 5 The Present Continuous
Unit 6 The Present Simple
Unit 7 Time expressions (in , on , at)
Unit 8 Countable and uncountable nouns
Chapter 1: Number to 100,000
:Counting in thousand and in ten thousand
:Read and write numbers to 100,000
:Comparing numbers
:Arranging numbers
Chapter 2: Add and Subtraction up to 100,000
:Adding and Subtract up to 100,000
Chapter 3: Shapes and symmetry
Chapter 4: Fractions
Chapter 5: Multiply up to 100,000
Chapter 6: Divide up to 100,000

10

Chapter 1:Life cycle of animals
-life cycle of animals(วงจรชีวิตของสัตว์)
Chapter 2:Human growth and development
-stages of humans growth(การเจริญเติบโตของมนุษย์)
Chapter 3:Materials
-Different types of materials (ความแตกต่าง และแระเภทของวัสดุ)
Chapter 4: Forces and Magnets
-Push and pull (แรงผลัก และแรงดึง)
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Social Studies
Chapter1-2

Chapter 1 Religion, Morality and Ethics
Unit 1 Religious Places
Unit 2 Religious Days and Moral Principle
Unit 3 The story of the Buddha’s Previous Lives
Chapter 2 Our Way of Life
Unit 1 Community Life
( Tradition and Culture , Important Official Holidays)
Unit 2 Democratic Principles
( Democratic Method in the school and in the community)
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