ขอบข่ ายเนื*อหาในการสอบปลายภาคเรียนที6 2 ปี การศึกษา 2564
ชั*นประถมศึกษาปี ที6 1 โรงเรียนมารีย์รักษ์ เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
รายวิชา/
หน่ วยการเรียนรู้
ภาษาไทย
ฉบับที3 1
1. ส่ วนประกอบของประโยค
2. ประโยคเพื3อการสื3 อสาร
3. สระคงรู ป สระลดรู ป สระเปลีย3 นรู ป
4. ไตรยางศ์ หรื อ อักษรสามหมู่
5. การใช้ ไม้ ยมก (ๆ)

เนื0อหาทีส3 อบ

คะแนนรวม
15

ฉบับที3 2 การอ่ านจับใจความและตอบคําถามตามเนื0อเรื3 อง

10

ฉบับที3 3 การแต่ งประโยค

5

ฉบับที3 1 ความรู้ -ความเข้ าใจ
-แบบรู ปความสั มพันธ์
- การวัดนํา0 หนัก
-จํานวนนับไม่ เกิน100/เปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวน
-การบวกและการลบไม่ เกิน100
- แผนภูมริ ู ปภาพ

15

ฉบับที3 2 โจทย์ ปัญหา
1. วิเคราะห์ โจทย์ ปัญหาการบวกและการลบ (ปรนัย10ข้ อ)
2. เขียนประโยคสั ญลักษณ์ และเติมคําตอบ
3. เขียนสิ3 งทีโ3 จทย์ กาํ หนด/สิ3 งทีโ3 จทย์ ถาม/แสดงวิธีทาํ โทย์ ปัญหา

15

วิทยาศาสตร์
หน่ วยที3
3,4

หน่ วยการเรียนที3 3 วัสดุและการเกิดเสี ยง
-วัสดุและสมบัติของวัสดุ
-เสี ยงรอบตัวเรา

30

สั งคมศึกษา

หน่ วยการเรียนที3 4 หินและท้ องฟ้ า
-ท้องฟ้าของเรา
หน่ วยที3 3 เศษฐศาสตร์ ใกล้ ตวั

หน่ วยที3 3,4

-การใช้สินค้าและบริ การอย่างรู ้ค่า

คณิตศาสตร์
หน่ วยที3

30

-การทํางาน
หน่ วยที3 4 สิ3 งแวดล้ อมรอบตัว
-เรี ยนรู ้สิ@งต่างๆ รอบตัวเรา
-ความสัมพันธ์ของสิ@ งต่างๆ
-สภาพแวดล้อมและการปรับตัว
ประวัตศิ าสตร์

หน่ วยที3 3 ความเป็ นไทย

หน่ วยที3 3

- เอกลักษณ์ชาติไทย

30

- เอกลักษณ์ทอ้ งถิ@น
หน้ าทีพ3 ลเมือง
หน่ วยที3 3,4,5

หน่ วยที3 3 พลเมืองดี
-สมาชิกที@ดีของครอบครัวและห้องเรี ยน

20

หน่ วยที3 4 ความปรองดอง สมานฉันท์
-ความแตกต่างระหว่างบุคคล และการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้ง
หน่ วยที3 5 ความมีวนิ ัยในตนเอง
-ความมีวนิ ยั และรับผิดชอบต่อตนเอง
ศิลปะ
หน่ วยที3

ตอนที3 1 ให้ นักเรียน x คําตอบทีถ3 ูกต้ องทีส3 ุ ดเพียงคําตอบเดียว (10 ข้ อ 5 คะแนน)

10

หน่ วยการเรียนรู้ ที3 2 สนุกกับงานศิลป์
บทที@ 2 ภาพธรรมชาติและสิ@ งแวดล้อม
หน่ วยการเรียนรู้ ที3 3 ศิลปะในชีวติ ประจําวัน
บทที@ 1 งานศิลปะในชีวติ ประจําวัน
ตอนที3 2 วาดภาพระบายสี ตามหัวข้ อทีก3 าํ หนด (5 คะแนน)
ให้ นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ วาดภาพระบายสี และสี ไม้ มาในวันทดสอบ

ดนตรี-นาฏศิลป์
หน่ วยที3

ดนตรี
หน่ วยการเรียนรู้ ท๓ี3 ดนตรี กบั ชีวติ
บทที@ 1 เพลงในชีวติ ประจําวัน
-เพลงชาติไทย
-เพลงสรรเสริ ญพระบารมี
นาฏศิลป์

10

หน่ วยการเรียนรู้ ท๕
ี3 กิจกรรมนาฏศิลป์
บทที@1 การละเล่นของเด็กไทย
บทที@2 การชมการแสดงและนาฏศิลป์ ไทย
สุ ขศึกษา และ
พลศึกษา
หน่ วยที33 .4

หน่ วยการเรียนที3 3 การสร้ างเสริมสุ ขภาพ
-สุ ขภาพของเรา
-อาการเจ็บป่ วยที@ควรรู ้
หน่ วยการเรียนที3 4 ความปลอดภัยในชีวติ
-ชีวติ ที@ปลอดภัย
-อันตรายจากการเล่น

20

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
หน่ วยที3

ป.1 กระดาษแปรงร่ าง , งานประดิษฐ์ ,วัสดุเศษวัสดุ ,การใช้งานคอมพิวเตอร์

20

ภาษาอังกฤษ
Unit

ฉบับที3 1 Chapter 5 : At the park
- Preposition of place (in, on, under)
Chapter 7 : Cloths
- Possessive adjective (his , her)
Chapter 11: Zoo trip
- Present simple : like, don’t like
Chapter 14 : Abilities
- Can for ability
Reading : monkeys in school (Page 8-9)
ฉบับที3 2 - Part of body
- This, that, these, those
- has, have
- opposite word
Chapter 5 : Number to 100
- Counting and write number to 100
Chapter 6 : Add and Subtract up to 100
- Simple addition
- Simple subtraction
Chapter 7 : Length
Chapter 8 : Mass
- Comparing mass with heavy, heavier, heaviest , as heavy as, light , lighter, lightest ,
as light as
Chapter 9 : Handing data
- Pictograms
Chapter 5 : Materials

Mathematics
Chapter

Science
Chapter

****เน้นทบทวนในสมุด ที@จดสรุ ปไว้
20

30

30

Chapter 6 : Rock
Chapter 7 : Sound
Chapter 8 : What’s in the sky
Social Studies
Unit 4-5

-Calendar
-Times of the day
-Places
-Days of the week
-Thai flag
-Things in the past and present
-Natural and Man-made environment
ตอนที@1 การเติมคําศัพท์เรื@ องผลไม้
ภาษาญีป3 ุ่ น
*สอบนอกตาราง ตอนที@2 โยงเส้นจับคู่ เรื@ องผัก
ตอนที@3 เลือกข้อที@ถูกต้อง เรื@ องผลไม้
ตอนที@4 เรี ยงประโยค ชอบ/ไม่ชอบ (ผลไม้)

30

20

