ขอบข่ายเนื้อหาในการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2564
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนมารีย์รักษ์ เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
รายวิชา/
เนื้อหาที่สอบ
หน่ วยการเรียนรู้
ภาษาไทย
ฉบับที่ 1
หน่ วยที่
-คำทีเ่ ขียนถูก,คำที่เขียนผิด
-คำที่มีควำมหมำยตรงกันข้ำม
-สระในภำษำไทย
-ตัว ฤ,ฤำ
-คำคล้องจอง
-ประโยคสื่ อสำร
-ภำษำถิน่
-คำที่มีตวั กำรันต์
ฉบับที่ 2
-ตอบคาถามจากเรื่ องที่อ่าน
ฉบับที่ 3
-ตอบคาถามและแต่ งประโยค
-ใคร,ทาอะไร,แต่ งประโยค
คณิตศาสตร์
ฉบับที่ 1 ความรูความเข้ าใจ
- ควำมหมำยของกำรคูณ
หน่ วยที่
- ผลคูณของจำนวนนับที่มีหนึ่งหลัก กับจำนวนนับที่มีสองหลั
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- ควำมหมำยของกำรหำร
- ควำมสัมพันธ์ของกำรคูณและกำรหำร
- กำรหำผลหำร
- กำรวัดน้ ำหนัก วัดและเปรี ยบเทียบน้ ำหนักที่มีหน่วยเป็ นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม
- กำรวัดปริ มำตรและควำมจุ ใช้หน่วยไม่มำตรฐำน และหน่วยที่เป็ นมำตรฐำน
-กำรอ่ำนแผนภูมิรูปภำพ
-กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน

คะแนนรวม
30
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ฉบับที่ 2 โจทย์ปัญหา
- โจทย์ปัญหำกำรคูณ
- โจทย์ปัญหำกำรหำร
- โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับน้ ำหนัก
- โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับปริ มำตร และควำมจุ
- โจทย์ปัญหำ กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน
วิทยาศาสตร์
หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนที่ 4 ชีวิตพืชน่ ารู้
-กำรดูดซับน้ ำและกำรนำวัสดุมำผสมกัน
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4,5,6

-สมบัติของวัสดุและกำรนำกลับมำใช้ใหม่
หน่ วยการเรียนที่ 5 แสงในชีวิตประจาวัน
-แสงและกำรมองเห็น
หน่ วยการเรียนที่ 6 เรียนรู้เรื่ องดิน
-รู ้จกั ดินในท้องถิ่น
-กำรใช้ประโยชน์จำกดิน

สังคมศึกษา

เรื่ องที่ 1 สิ นค้ำและบริ กำรกับกำรใช้จ่ำยอย่ำงเหมำะสม

หน่ วยที่ 4

เรื่ องที่ 2 กำรแลกเปลี่ยนสิ นค้ำและกำรบริ กำร
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เศรษศาสตร์ น่ารู้
หน่ วยที่ 5

เรื่ องที่ 1 สิ่ งแวดล้อมรอบตัว

ชีวิตและ

เรื่ องที่ 2 เครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์

สิ่งแวดล้อม
ประวัติศาสตร์

เรื่ องที่ 3 ควำมสมพันธ์ระหว่ำงโลก ดวงอิตย์ และดวงจันทร์
เรื่ องที่ 1 บุคคลสำคัญในท้องถิ่น
เรื่ องที่ 2 วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญำไทย
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หน่ วยที่3

เรื่ องที่ 1 กฎระเบียบและบทบำทหน้ำที่ในโรงเรี ยน
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หน่ วยที่ 4

เรื่ องที่ 1 ควำมยอมรับควำมเหมือนและควำมต่ำง

หน่ วยที่3
ความเป็ นมาของ
ชาติไทย
หน้ าที่พลเมือง

ความปรองดอง

เรื่ องที่ 2 กำรจัดกำรควำมขัดแย้งในโรงเรี ยนโดยสันติวิธี

สมานฉันท์
หน่ วยที่ 5

เรื่ องที่ 1 กำรปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ีวินยั

ความมีวินัยใน
ตนเอง
ศิลปะ
หน่ วยที่

ตอนที่ 1 ให้ นักเรียน x คาตอบที่ถูกต้ องที่สุดเพียงคาตอบเดียว (10 ข้ อ 5 คะแนน)
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 2 ศิลปะพาเพลิน
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บทที่ 3 งำนโครงสร้ำงเคลื่อนไหว
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 3 ศิลปะกับชุมชน
บทที่ 1 งำนศิลปะในชีวิตประจำวัน
ตอนที่ 2 วาดภาพระบายสีตามหัวข้ อที่กาหนด (5 คะแนน)
ให้ นักเรียนเตรียมอุปกรณ์วาดภาพระบายสี และสีไม้ มาในวันทดสอบ
ดนตรี-นาฏศิลป์
หน่ วยที่

ดนตรี
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หน่ วยการเรียนรู้ท๒
ี่ เพลงท้องถิ่น มิปัญญำท้องถิ่น
บทที่๒ ดนตรี กบั กิจกรรมในวันสำคัญ
บันไดเสี ยง(Scale) ในสมุด
นาฏศิลป์
หน่ วยการเรียนรู้ที่๓ พื้นฐำนนำฏศิลป์
บทที่2 ภำษำท่ำและนำฏยศัพท์
บทที่3 กำรชมกำรแสดง

สุ ขศึกษา และ
พลศึกษา
หน่ วยที่

ตอนที่ 1 เป็ นข้อคำถำมแบบเลือกตอบเพียงคำตอบเดียว (จำนวน 20 ข้อ 10 คะแนน)
ตอนที่ 2 ให้นกั เรี ยนโยงเส้น จับคู่แสดงควำมสัมพันธ์ของสำรอันตรำยและสำรเสพติดให้ถูกต้อง
(จำนวน 6 ข้อ 6 คะแนน)
ตอนที่ 3 ให้นกั เรี ยนนำตัวอักษร หน้ำข้อควำมที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่ำงให้ถูกต้อง (จำนวน 4 ข้อ
4 คะแนน)

20

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
หน่ วยที่

หน่วยกำรเรี ยนรู ้ที่ 3 หนูปลูกต้นไม้
พันธุ์พืชที่ควรรู ้จกั
วิธีกำรเพำะเมล็ด
หน่วยกำรเรี ยนรู ้ที่ 4 หนูน้อยนักประดิษฐ์
กำรบวนกำรทำงำนประดิษฐ์
วัสดุที่ใช้ในงำนประดิษฐ์
หน่วยกำรเรี ยนรู ้ที่ 4 กำรใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทลั อย่ำงปลอดภัย วิทยำกำรคำนวณ
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
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ภาษาอังกฤษ
Unit

ฉบับที่ 1Unit 11 The presentcontinuous1 Unit 11Telling the time Unit 12 The present
continuous2 Unit 14 The past simple of be ( was / were / wasn’t / weren’t )
ฉบับที่ 2 Unit 11 The present continuous( เติม ingท้ ายคากริยา) Unit 13 Comparative adjectives
Unit 13 Comparative with than Unit 15 Plural nouns
–Read the story and choose the correct answer
Chapter 5 : Length
- Length in centimetres and metres.

10

Mathematics

10
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Chapter

Chapter 6: Mass
- Measuring and comparing masses
Chapter 7 : Capacities and volume
- Comparing capacities and volume
Chapter 8 : Time
- Telling the time
- Reading calendar
Chapter 9 : Pictogram
- Reading pictogram

Science
Chapter

Chapter 4 : Soil

30

Chapter 5 : Light

Chapter 6 : Materials
Social Studies -Kruba Srivichai and Thao Suranaree
Chapter 4-5 -Important days
-Waste
-The Four Rs
-Natural and Man-made environment
-Natural resources
-Geographic tools
- เรื่ อง บ้ำนของฉัน หน้ำ 51 – 55
ภาษาญี่ปุ่น
*สอบนอกตาราง - เรื่ อง สถำนที่
-คำศัพท์หน้ำ 56
-ประโยคคำถำม – คำตอบ หน้ำ 58 – 59
-เรื่ อง คำศัพท์ในชั้นเรี ยน หน้ำ 60 – 64
-เรื่ อง อำหำรและเครื่ องดื่ม หน้ำ 70-71
-เรื่ อง ผลไม้ หน้ำ 78
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