ขอบข่ายเนื้อหาในการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมารียร์ ักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
รายวิชา/
เนื้อหาที่สอบ
หน่วยการเรียนรู้
ภาษาไทย
ฉบับที่ 1 หลักภาษา
หน่วยที่
- คาทีเ่ ขียนถูก คาที่เขียนผิด
- การเขียนคาอ่าน
- อักษร 3 หมู่
- การผันวรรณยุกต์
- มาตราตัวสะกด
- คาควบกล้า
- คาที่มีอักษรนา
ฉบับที่ 2 การอ่านเนื้อเรื่องจับใจความสาคัญ
- ตอบคาถามจากเรื่องที่อ่าน
ฉบับที่ 3 การเขียน
- การแต่งประโยคจากคา
- เขียนคาใหม่โดยใช้คาขึ้นต้นที่กาหนด
คณิตศาสตร์ ฉบับที่ 1 ความรู้-ความเข้าใจ
หน่วยที่
-เขียนและอ่านจานวนนับไม่เกิน1,000
-แบบรูปของจานวน
-หาผลการบวกและการลบไม่เกิน1,000
-แสดงวิธีทาการบวกและการลบ2จานวนไม่เกิน1,000
-รูปเรขาคณิต
-การวัดความยาว
-เวลา
-แสดงวิธีทาการบวกและการลบ2จานวน
ฉบับที่ 2 โจทย์ปัญหา
-วิเคราะห์และหาคาตอบโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
-เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคาตอบโจทย์ปัญหา
-วิเคราะห์และเขียนสิ่งที่โจทย์กาหนด สิ่งที่โจทย์ถาม แสดงวิธีทาโจทย์ปัญหาเรื่องเวลา
วิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์
หน่วยที่
-การสืบเสาะหาความรู้
1,2,3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา
-สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรียนรู้ชีวิตพืช
-การดารงชีวิตของพืช

คะแนนรวม
15

10
5

15

15

30

สังคมศึกษา
หน่วยที1่

หน่วยที2่
ประวัติศาสตร์
หน่วยที1่
หน่วยที2่
สุขศึกษา และ
พลศึกษา
หน่วยที่
1-3

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
หน่วยที่
ศิลปะ
หน่วยที่

ดนตรี นาฎศิลป์
หน่วยที่

ศึกษาชีวิตของพืชดอก
เรื่องที่ 1 ศาสนาที่นับถือ
เรื่องที่ 2 หลักธรรมของศาสนา
เรื่องที่ 2 การทาความดี
เรื่องที่ 1 ชุมชนสัมพันธ์
เรื่องที่ 2 สิทธิเสรีภาพและการยอมรับความแตกต่างในสังคม
เรื่องที่ 3 มารยาทไทย
บทที่ 1 จากวันวานสู่วันพรุ่งนี้
บทที่ 2 ฉันเป็นใคร
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บทที่ 1 ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

ตอนที่ 1 ให้นักเรียน X คาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ตัวเรา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ครอบครัว ตัวฉัน และคนรอบข้าง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง รักสุขภาพ
ตอนที่ 2 ให้นักเรียนจับคู่ภาพอวัยวะ และหน้าทีข่ องอวัยวะให้ถูกต้อง
-หนูทางานบ้าน
-หนูเข้าครัว
-คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Microsoft word 1)
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ตอนที่ 1 ให้นักเรียน x คาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว (10 ข้อ 5 คะแนน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานงานศิลป์
บทที่ 1 ลักษณะของสิ่งต่างๆรอบตัว
บทที่ 2 วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สนุกกับงานศิลป์
บทที่ 1 ทดลองสีสัน
ตอนที่ 5 วาดภาพระบายสีตามหัวข้อที่กาหนด (5 คะแนน)
ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์วาดภาพระบายสี และสีไม้ มาในวันทดสอบ

10

ดนตรี
-แหล่งกาเนิดเสียง หน้า 3
-สีสันของเสียงเครื่องดนตรี หน้า 4-5
-สีสันของเสียงมนุษย์ หน้า6
นาฏศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ที่๓ พื้นฐานนาฏศิลป์
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บทที่1 การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
บทที่2 ภาษาท่าและนาฏยศัพท์
ภาษาอังกฤษ

Mathematics

Science

Social Studies

ฉบับที่1 หลักภาษา
Unit 1 This and These , That and Those Unit 2 The verb be Unit 3 can and can’t
Unit 5 We and our ; they and their Unit 6 The present simple ( I do ) , The present
simple negative ( I don’t do ) Unit 7 He likes , He doesn’t like Unit 8 The present simple
( he goes) ,The present simple negative ( he doesn’t go)
ฉบับที่2 ความรู้ความเข้าใจ
Unit 1 What’s this? What are these ? What’s that? What are those? Unit 2 Questions
with be Unit 3 can and can’t Unit 4 Have got , prepositions of place
Chapter 1:Number to 1,000
:Counting in hundreds
:Comparing and ordering numbers
:Even and Odd numbers
Chapter 2:Shapes
Chapter 3:Add and Subtract up to 1,000
:Simple adding
:Adding with regrouping
:Simple subtraction
:Subtraction with regrouping
Chapter 4:Multiply and Divide up to 1,000
:Multiplying by repeated addition
:Multiplying two-digit numbers by single-digit numbers
:Dividing two-digit numbers by single-digit numbers

20

Chapter 1: Living things and non-living things
- Living things and non-living things ( สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต )
Chapter2: Plant needs
- Plants needs to stay alive ( ปัจจัยที่พืชต้องการเพื่อดารงชีวิต )
Chapter3: Life cycle of flowering plants
- parts of seeds ( ส่วนประกอบของเมล็ด )
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Chapter 1-3
Part 1 : The masters of religions (ศาสดาของศาสนา) หน้า 3-4
Part 2 : Rules and regulations in public places สัญลักษณ์หน้า 35
Part 3 : Productive Resources (ทรัพยากรการผลิต) หน้า 68
Part 4 : family and School rules and regulations หน้า 31,33
Part 5 : Goods and Services (สิรค้าและบริการ) หน้า 78
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