ขอบข่ายเนื้อหาในการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2564
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนมารีย์รักษ์ เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
รายวิชา/
เนื้อหาที่สอบ
หน่ วยการเรียนรู้
ภาษาไทย
ฉบับที่ 1
หน่ วยที่
- โวหาร
- การเขียนเรื่ องตามจินตนาการ
- ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
- การเขียนจดหมายกิจธุระ
-คาราชาศัพท์
ฉบับที่ 2
ตอบคาถามจากเรื่ องที่อ่าน
ปรนัย 25 ข้อ อัตนัย 5 ข้อ
ฉบับที่ 3
การเขียนจดหมายกิจธุ ระ
คณิตศาสตร์
ฉบับที่ 1
- ชนิดและสมบัติของรู ปสามเหลี่ยม ส่วนต่าง ๆ ของรู ปวงกลม
หน่ วยที่
- การสร้างรู ปสามเหลี่ยมและวงกลม
- ความยาวรอบรู ปและพื้นที่รูปสามเหลี่ยม วงกลม
- มุมภายในรู ปสามเหลี่ยม
- รู ปเรขาคณิ ตสามมิติ
- ปริ มาตรของรู ปเรขาคณิ ตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉาก
- การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม
ฉบับที่ 2
- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรู ปและพื้นที่ของรู ปหลายเหลี่ยม
- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรู ปและพื้นที่ของวงกลม
- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริ มาตรของรู ปเรขาคณิ ตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉาก
- การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรู ป
วิทยาศาสตร์ หน่ วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่ องหินและซากดึกดาบรรพ์
- ประเภทของหิน
หน่ วยที่ 6 - 8
- ซากดึกดาบรรพ์
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 7 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย
- ลมบก ลมทะเล และลมมรสุม
- ภัยธรรมชาติ
- ปรากฏการณ์เรื อนกระจก
หน่ วยการเรียนร็ที่ 8 ดาราศาสตร์ และเทคโนโลยีอวกาศ
- สุริยุปราคา และจันทรุ ปราคา
- เทคโนโลยีอวกาศ

คะแนนรวม
30

30

30

สังคมศึกษา
หน่ วยที่3-4

หน่วยที่ 3 เรี ยนรู ้เรื่ องเศรษฐศาสตร์

30

- ผูผ้ ลิตที่มีความรับผิดชอบและผูบ้ ริ โภคที่รู้เท่าทัน
- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
หน่วยที่ 4 รอบรู ้ภูมิศาสตร์
- ประเทศของเรา
- ภัยพิบัติในประเทศไทย

ประวัติศาสตร์
หน่ วยที่3

- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 3 ความเป็ นมาของชาติไทย
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บทที่ 1 พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์
บทที่ 2 บุคคลสาคัญสมัยรัตนโกสิ นทร์
บทที่ 3 ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์

หน้ าที่พลเมือง
หน่ วยที่3-5

หน่ วยที่ 3 พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย
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หน่ วยที่ 4 ความปรองดองสมานฉันท์
หน่ วยที่ 5 ความมีวินยั และรับผิดชอบ

ศิลปะ
หน่ วยที่

ดนตรี-นาฏศิลป์
หน่ วยที่

⁃ ประติมากรรม นูนต่า,นูนสูง,ลอยตัว
⁃ แผนภูมิ
⁃ ภาพประกอบนิทาน
⁃ สถาปัตยกรรม
⁃ ออกแบบ ต่อเติมรู ปภาพ

10

ดนตรี

10

โน้ตสากล หน้า23-26
-ให้นกั เรี ยนจาชื่อโน้ตและตัวหยุด(ภาษาอังกฤษ)
-เครื่ องหมายกาหนดจังหวะ
นาฏศิลป์
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่๓ นาฏศิลป์ ไทย เอกลักษณ์ไทย
บทที่๓ กิจกรรมนาฏศิลป์
บทที่๔หลักการนาฏศิลป์ และการละคร

สุ ขศึกษา และ
พลศึกษา
หน่ วยที่

ตอนที่ 1 เป็ นข้อคาถามแบบเลือกตอบเพียงคาตอบเดียว (จานวน 30 ข้อ 15 คะแนน)
ตอนที่ 2 ให้นกั เรี ยนนาตัวอักษร หน้าข้อความที่กาหนดให้เติมลงในแผนภาพ ให้สัมพันธ์กบั
โรคติดต่อ (จานวน 6 ข้อ 3 คะแนน)
ตอนที่ 3 ให้นกั เรี ยนเขียนตอบลักษณธของภัยธรรมชาติ (จานวน 4 ข้อ 2 คะแนน)
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การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
หน่ วยที่

งานช่างและงานประดิษฐ์
งานธุรกิจ
การประกอบอาชีพ
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ภาษาอังกฤษ
Unit

Mathematics
Chapter3,4,5,6
and 10

Science
Chapter

ฉบับที่ 1
Unit 20 : Past and Present Participles as Adjectives
Unit 21 : Order of Adjectives
Unit 22 : Indirect Speech with “said” and “told”
Unit 23 : Indirect Speech with “asked” and “asked if”
Unit 28 : Exclamations (How / What / So /Such)
Unit 32 : Conditional Clauses with “wish” and “if”
ฉบับที่ 2
Unit 25 : fewer / more /less
Unit 26 : Weights / Height
Unit 27 : too…for…to… / not…enough for…to…
Unit 29 : Conjunctions (and / but / so / or)
Unit 30 : Adverb Clauses (as long as / unless / although / even though / since / because)
Reading Book : Hope on Turtle Island
Chapter 3: Constructing triangles and finding angles
- Types of triangles
-Angles in triangles
Chapter 4: Perimeter and area of triangles
- Perimeter and area of triangle
Chapter 5: Quadrilaterals and finding angles in a polygons
-Angles in quadrilaterals
-Perimeter and area
Chapter 6: Constructing circles and finding areas and circumference
- Circumference and area of circle
Chapter 10: Pie chart
-Answer question from pie chart
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Chapter 5 Rocks and minerals
- Types of rocks
- Weathering and Erosion
- Rock cycle
- Some uses of rocks and minerals
- What to fossil tell us
Chapter 6 Breeze and monsoon
- Sea breeze and land breeze formation
- What is monsoon
- Moonsoon season in Thailand
- The effects of Monsoon
Chapter 7 natural disaster
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- What are natural disaster
- How to stay safe during the natural disaster
Social Studies
Chapter 4-5

Chapter 4 History
- Unit 1 Rattanakosin Kingdom and Thai Wisdom
- Unit 2 Countries in Southeast Asia
Chapter 5 Geography
- Unit 1 Physical Characteristics
- Unit 2 Physical Characteristics and Natural Phenomena
- Unit 3 Planning the Use of Natural Resources
ภาษาญี่ปุ่น
-เรื่ อง บ้านของฉัน คาศัพท์หน้า 60 – 62
-ประโยคคาถาม – คาตอบ หน้า 63
*สอบนอกตาราง
-เรื่ อง สถานที่
-คาศัพท์หน้า 64
-ประโยคคาถาม – คาตอบ หน้า 67- 69
-เรื่ อง คาศัพท์ในชั้นเรี ยน หน้า 70
-ประโยคคาถาม – คาตอบ หน้า 72 – 73
-เรื่ อง ชอบ....../อยากได้หรื อต้องการ.........(สี ) หน้า 44 – 45
-เรื่ อง คาศัพท์ยานพาหนะ หน้า 97
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