เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ประถมศึกษาปีที่ 4 (อาคารเซนต์แมรี่)
วิชา
ภาษาไทย 4

คณิตศาสตร์ 4

เนื้อหาการสอบ
1. อักษรนำ
2. คำควบกลำ
3. เครื่องหมำยวรรคตอน 14 เครือ่ งหมำย
4. คำพ้องรูปพ้องเสียง
5. ภำษำพำทีบทที่ 6 โอมพินิจมหำพิจำรณำ
6. ภำษำพำทีบทที่ 7 แรงพิโรธจำกฟ้ำดิน
7. ดรุณศึกษำบทที่ 32 นำยขนมต้ม
8. ดรุณศึกษำบทที่ 34 ฉลองพระบำทเกี๊ยะ
9. หนังสือวรรณคดีลำนำบทที่ 4 เรื่องเล่ำจำกพัทลุง
10. เนือหำนอกบทเรียน
11. ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น
- กำรประมำณค่ำผลลัพธ์ กำรบวก ลบ คูณ หำร
- กำรคูณกำรหำร
- โจทย์ปัญหำกำรคูณกำรหำร
- กำรสร้ำงโจทย์ปัญหำกำรคูณกำรหำร
- จำแนกชนิดของมุม บอกชื่อมุมส่วนประกอบของมุม และเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม
- กำรวัดและกำรสร้ำงมุม

วิทยาศาสตร์ 4 1. สมบัติของวัสดุ

สังคมศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 4

- สมบัติทำงกำยภำพของวัสดุ (ควำมแข็ง, ควำมเหนียว, ควำมยืดหยุน่ , กำรนำควำมร้อน, กำรนำไฟฟ้ำของวัสดุ)
- กำรใช้ประโยชน์ของวัสดุ
2. สสำรรอบตัวเรำ
- สถำนะของสสำร
- สมบัติของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
1. หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรมและกำรดำเนินชีวิตในสังคม
- หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุขตำมวิถีประชำธิปไตย
- หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 สิทธิเด็ก
- หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 กำรเมืองกำรปกครองของไทย
- หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 วัฒนธรรมไทย
2. พระพุทธศำสนำ
- หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 ควำมสำคัญของพุทธศำสนำ และพุทธประวัติ
- หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 พุทธสำวก ชำดก และพุทธศำสนิกชนตัวอย่ำง
- หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ
- หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 หน้ำที่ชำวพุทธและมำรยำทของชำวพุทธ
- หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 5 กำรบริหำรจิตและเจริญปัญญำ
- หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 6 ศำสนพิธี
- หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 7 ประวัติศำสดำของศำสนำต่ำง ๆที่คนไทยนับถือ

ประวัติศาสตร์ 4 1. กำรนับช่วงเวลำเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ

2. ยุคสมัยในกำรศึกษำประวัติศำสตร์ หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์
3. ยุคประวัติควำมเป็นมำ จังหวัดชลบุรี
4. บุคคลสำคัญท้องถิ่น (เจ้ำพระยำสุรศักดิ์มนตรี)

ภาษาอังกฤษ 4 Part 1

1. เขียนบอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง / ครอบครัว / และเพื่อนได้
2. บอกควำมต้องกำรของตนเองในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆได้
3. บอกประโยคคำสั่ง / คำข้อร้องต่ำง ๆในห้องเรียนได้
4. บอกแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่ำง ๆที่เกิดขึนได้
5. ดูรูปภำพ / สัญลักษณ์ / เครื่องหมำยต่ำง ๆแล้วตอบคำถำมได้
6. ตอบคำถำมเกี่ยวกับเทศกำล / วันสำคัญต่ำง ๆของเจ้ำของได้
7. บอกควำมเหมือน / ควำมแตกต่ำงของวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมเจ้ำของภำษำได้
8. บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่นได้
Part 2
1. เขียนประโยคให้ข้อมูเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมได้
2. เขียนบรรยำยเกี่ยวกับภำพที่กำหนดให้ได้

ภาษาจีน 4

คำศัพท์เเละบทเรียนของบทที่ 1-4

Final Exam Rubrics
Semester 1 - 2020
Primary 4/5 SEP
Course material: Kid’s Box, Pupil’s Book

Units: 1, 2, 3, 4 and 5

Vocabulary
- Back to school
-Sports
-Health
-Activities
- Exploring our World

(page 10)
(page 18)
(page 28)
(page 36)
(page 46)

Grammar
-Read the question and select the answer that best completes the
conversation.

Fill in the blanks
-Read the sentence and select the missing word.
-Sentences from Kid’s Box (unit 1-4).

Reading Comprehension
-Read simple phrases related to the course material and answer questions.

Writing
-Write and complete exercises related to course material.

เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ประถมศึกษาปีที่ 5 (อาคารเซนต์แมรี่)
วิชา
ภาษาไทย 5

คณิตศาสตร์ 5

เนื้อหาการสอบ
1. คำสันธำน คำบุพบท คำอุทำน
2. ภำษำต่ำงประเทศปรำกฏในภำษำไทย
3. เรื่อง วิชำเหมือนสินค้ำ
4. เรื่อง พ่อค้ำจำกเมำะตะมะ
5. ประโยคและส่วนประกอบของประโยค
6. ตอบคำถำมจำกเรื่องนอกบทเรียน
1. ทศนิยม
- ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเศษส่วนและทศนิยม
- กำรหำค่ำประมำณของทศนิยม
- กำรคูณ กำรหำร ทศนิยม
- ทศนิยมกับกำรวัด
- แก้โจทย์ปัญหำทศนิยม
2. กำรนำเสนอข้อมูล
- กำรอ่ำนและกำรเขียนแผนภูมแิ ท่ง
- กำรอ่ำนกรำฟเส้น

วิทยาศาสตร์ 5 1. แรงลัพธ์และแรงเสียดทำน

- กำรหำแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ, เขียนแสดงขนำดและทิศทำงของแรง, หำขนำดของแรง, กำรใช้เครื่องชั่งสปริง
- แรงเสียดทำนที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ
2. กำรเปลี่ยนแปลงของสำร
- กำรเปลี่ยนแปลงของสำรทำงกำยภำพ, กำรเปลี่ยนสถำนะของสำร, กำรละลำยของสำรในนำ
- กำรเปลี่ยนแปลงของสำรทำงเคมี
- กำรผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ของสำร

สังคมศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 5

- พลเมืองดีของสังคม
- สิทธิเด็ก
- กำรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย
- วัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่น
- ควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำ พุทธประวัติ และศำสนำที่ตนนับถือ
- พุธสำวก ชำดกและพุทธศำสนิกชนตัวอย่ำง
- หน้ำที่และมำรยำทชำวพุทธ
- หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ
- วันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ

ประวัติศาสตร์ 5 หน่วยที่ 1 ควำมเป็นมำของท้องถิ่น

หน่วยที่ 2 กำรสร้ำงสรรค์ อำรยธรรม

ภาษาอังกฤษ 5 - คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ

- ตอบคำถำมจำกกำรอ่ำนบทสนทนำ เรื่องสัน
- กำรโต้ตอบกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล
- กำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว
- ตอนที่ 2 - about yourself

ภาษาจีน 5

คำศัพท์เเละบทเรียนของบทที่ 1-4

Final Exam Rubrics
Semester 1 - 2020
Primary 5/4 SEP
Course material:Kid’s Box, Pupil’s Book

Units: 1, 2, 3, 4 and 5

Vocabulary
-Subjects
-Time
-TV Programmes
-Occupations
-Places
-Disasters
- Materials

(page 6)
(page 10)
(page 10)
(page 18)
(page 28)
(page 36)
(page 46)

Grammar
-Read the question and select the answer that best completes the
conversation.

Fill in the blanks
-Read the sentence and select the missing word.
-Sentences from Kid’s Box (unit 1-4).

Reading Comprehension
-Read simple phrases related to the course material and answer questions.

Writing
-Read short stories related to the course material and answer questions

เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ประถมศึกษาปีที่ 6 (อาคารเซนต์แมรี่)
วิชา
ภาษาไทย 6

คณิตศาสตร์ 6

เนื้อหาการสอบ
- อ่านจับใจความจากหนังสือภาษาพาที เรื่อง กทลีตานี และจากหนังสือวรรณคดีลานา เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน กาเนิด
พลายงาม
- คาสุภาพ
- คาราชาศัพท์ (กริยาราชาศัพท์, คาที่ใช้กับพระสงฆ์)
- คาที่มาจากภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ)
- กลอนสุภาพ (ฉันทลักษณ์ของกลอน, เรียงคาประพันธ์, เลือกคา/ข้อความมาเติม)
- สานวน คาพังเพย สุภาษิต
- คาไวพจน์
1. เศษส่วน
- การเปรียบเทียบและเรียงลาดับเศษส่วน
- การบวก การลบ คูณ หาร ระคนเศษส่วนและจานวนคละ
- โจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หารระคนเศษส่วนและจานวนคละ
2.ทศนิยม
- ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม
- การบวก ลบ คูณ หารเศษทศนิยม
- โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
- โจทย์ปัญหาเกี่บวกับการแลกเงินต่างประเทศ

วิทยาศาสตร์ 6 สาร สมบัติของสาร การจาแนกสาร การแยกสารเนื้อผสม
1. สารและสมบัติของสาร
2. การจาแนกสาร
3. การแยกสาร
4. สารที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
5. การเปลีย่ นแปลงของสาร
6. ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสาร
7. การเลือกใช้สารอย่างถูกต้อง
ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ
1. โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์
2. ฤดูกาล
3. ข้างขึ้น-ข้างแรม
4. น้าขึ้น-น้าลง
5. จันทร์ทรุปราคา-สุรยิ ุปราคา
เทคโนโลยีอวกาศ

สังคมศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 6

- พุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขารและสังเวชนียสถาน
- ความสาคัญของพุทธศาสนาทีม่ ตี ่อประเทศไทย
- พุทธสาวก ชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง
- หลักธรรม (พระรัตนตรัย ไตรสิกขา โอวาท3 พุทธศาสนสุภาษิต)
- หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ
- การสวดมนต์และบริหารจิตเจริญปัญญา
- ศาสนพิธี
- ศาสนาในประเทศไทย
- การเมืองการปกครอง
- วัฒนธรรมไทย
- มารยาทไทย

ประวัติศาสตร์ 6 1. วิธีการทางประวัติศาสตร์

ภาษาอังกฤษ 6

ภาษาจีน 6

2. หลักฐานทางประวัติศาสตร์
3. ประเทศเพื่อนบ้านของไทย
4. ความสัมพันธ์ของสมาคมอาเซียน
- คาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา
- ตอบคาถามจากการอ่านบทสนทนา เรื่องสั้น
- การโต้ตอบการสื่อสารระหว่างบุคคล
- การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว
ตอนที่ 2 - Daily routine
คาศัพท์เเละบทเรียนของบทที่ 1-4

Final Exam Rubrics
Semester 1 - 2020
Primary 6/5 SEP
Course material:Kid’s Box, Pupil’s Book

Units: 1, 2, 3, 4 and

Vocabulary
-Technology
-Myths
-Space
-Explorers
-Food
- Under the sea

(page 6)
(page 10)
(page 18)
(page 28)
(page 36)
(Page 46)

Grammar
-Read the question and select the answer that best completes the
conversation.

Fill in the blanks
-Read the sentence and select the missing word.
-Sentences from Kid’s Box (unit 1-4).

Reading Comprehension
-Read simple phrases related to the course material and answer questions.
Writing
-Read short stories related to the course material and answer questions

