เนื้อหาที่ออกสอบปลายภาค 1/2561 ชั้ นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1

รายวิชา
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย

ค๒๑๑๐๑ คณิ ตศาสตร์

ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์
ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา

ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์

พ๒๑๑๐๑ สุ ขศึกษาและพลศึกษา

รายวิชาพื้นฐาน
เนื้อหาออกสอบ
คาเปรี ยบเทียบ ท่องจาบทอาขยาน เขียนสื่ อสาร
เขียนบรรยายประสบการณ์
ชนิ ดและหน้าที่ของคาในประโยค
คัดลายมือ เล่าเรื่ องย่อจากเรื่ องที่ฟังและดู แต่งบทร้อยกลอง
หน่วยที่ 2 เลขยกกาลัง
•สมบัติของเลขยกกาลัง
(10 ข้อ)
•การดาเนิ นการของสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
(5 ข้อ)
หน่วยที่ 3 มิติสัมพันธ์ของรู ปเรขาคณิ ต
(5 ข้อ)
หน่วยที่ 4 สมการเชิ งเส้นตัวแปรเดียว
(10 ข้อ)
•สารรอบตัว
•เครื่ องมือกลไกและอิ เลคทรอนิ ค •หลักการออกแบบเชิ งวิศวกรรม
กฎหมายใกล้ตวั
สานมิตรกับเพื่อนบ้าน จิ ตสาธารณะ ทาความรู ้จกั เศรษฐศาสตร์
ชี วิตเป็ นสุ ขด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เราบริ โภคด้วยความพอเพียง
พิกดั ภูมิศาสตร์และเวลาของโลก ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
• ความสาคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยง
ใต้ พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของ
ประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบนั
หน่วยที่ 2
วัยรุ่ นกับการเจริ ญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
• ภาวะการเจริ ญเติบโตและปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง
• เกณฑ์มาตรฐานการเจริ ญเติบโตของเด็กไทย
• การส่ งเสริ มและพัฒนาตนเองให้เจริ ญเติบโตสมวัย
•สุ ขบัญญัติแห่งชาติเพื่อการเจริ ญเติบโตที่สมวัย
หน่วยที่ 3
วัยรุ่ นและการพัฒนาทางเพศ
• การเปลี่ยนแปลงทางร่ างกายของวัยรุ่ น
• การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ์ของวัยรุ่ น
• พัฒนาการทางเพศของวัยรุ่ น • การเบี่ยงเบนทางเพศ
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แผนการเรี ยนทีส่ อบ
ทุกแผนการเรี ยน

ทุกแผนการเรี ยน

ทุกแผนการเรี ยน
ทุกแผนการเรี ยน

ทุกแผนการเรี ยน

ทุกแผนการเรี ยน

รายวิชา

ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ

ง๒๑๑๐๑ การงานอาชี พ

อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ

อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ

เนื้อหาออกสอบ
หน่วยที่ 4 การป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
• ความหมายและลักษณะของพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศ
• สาเหตุของการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
• ผลกระทบของการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
•การป้องกันและหลีกเลี่ ยงสถานการณ์เสี่ ยงต่อการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ
• ทักษะปฏิเสธเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
• การออกแบบรู ปภาพสัญลักษณ์หรื อกราฟิ ก
• วิธีการประเมินงานศิลป์ ของตนและผูอ้ ื่น
• ภาพทัศนศิลป์ ในประเทศไทย(ภาคต่างๆ)
• ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ ในวัฒนธรรมไทยและสากล
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 อาหารกับการดารงชี วิต
• ความสาคัญของอาหาร อุปกรณ์ เครื่ องมือในการประกอบอาหาร
• การเลือกซื้ ออาหาร การเตรี ยมวัตถุดิบ การประกอบอาหาร
• การจัดและตกแต่งอาหาร การบริ การอาหาร
• การแปรรู ปผลผลิ ตทางการเกษตร
• Verb to be
• Present Simple tense
• Adjectives
• Reading
• Situations
1. Uses of This/That, These/Those 5 item
2. Plural Nouns
5 item
3. Articles A, An, The
4 item
4. Has got and Have got
4 item
5. Position of Adjectives
4 item
6. Countable and Uncountable Nouns 4 item
7. Uses of some/any, a lot of, a little, and a few 5 item
8. Possessive’s
5 item
9. Whose is/ Whose are
4 item
10. Imperative Sentences
5 item
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แผนการเรี ยนทีส่ อบ

ทุกแผนการเรี ยน

ทุกแผนการเรี ยน

ม.1/1-1/2 ม.1/4-1/6

ม.1/3

รายวิชาเพิ่มเติม
รายวิชา
เนื้อหาออกสอบ
แผนการเรี ยนทีส่ อบ
ท๒๑๒๐๑ การอ่าน ๑
หลักการอ่านคาควบกล้ า หลักการอ่านคาพ้องรู ป
ทุกแผนการเรี ยน
ค๒๑๒๐๓ ทักษะกระบวนการทาง สอบนอกตาราง
ม.1/1
คณิ ตฯ ๑
ส๒๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑
บูรณาการกับสังคมศึกษา
ทุกแผนการเรี ยน
อ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษใน
•Sings in English 5 items
ทุกแผนการเรี ยน
ชี วิตประจาวัน
• Body and Appearances 5 items
• Verb to have 5 items
• Free Time Activities 5 items
• Daily Routines, Time, Clothes 5 items
• Critical Reading (Comprehension Check) 10 items
• Situational Conversation 10 items
จ๒๑๒๐๑ ภาษาจีนเบื้องต้น ๑
บทที่ 5-8
• คาศัพท์ • อักษรภาพ • ลาดับขี ด
• พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ 4 เสี ยง
จ๒๑๒๐๓ ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร บทที่ 13-16 (หนังสื อเริ่ มต้นเรี ยนจีน)
ม.1/2
๑
• พินอิน • คาศัพท์ • บทความสั้น
บทที่ 1-2 (หนังสื อเรี ยนภาษาจีนให้สนุก)
• พินอิน • คาศัพท์ • บทความสั้น
จ๒๑๒๐๕ การเขียนภาษาจีน ๑
บทที่ 3-6
ม.1/2
• คาศัพท์ • ประโยค • ลาดับขี ด
อ๒๑๒๐๓ เสริ มทักษะ
สอบนอกตาราง ภาคปฏิบตั ิ
ม.1/3
ภาษาอังกฤษ ๑
อ๒๑๒๐๕ มัคคุเทศ ๑
ม.1/3
Unit 5 •Simple present: Affirmative and negative;

questions and short answers
•Possessive ’s’; possessive adjectives
•Vocabulary : family
•Reading comprehension
Unit 6 •there’s / there are •Prepositions of place
•Affirmative imperatives
• Vocabulary : places in towns, numbers 100+
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รายวิชา
อ๒๑๒๐๕ มัคคุเทศ ๑(ต่อ)

ง๒๐๒๐๑ งานถนอมอาหาร
ง๒๑๒๖๑ งานช่าง ๑
พ๒๑๒๐๑ พลานามัย ๑

เนื้อหาออกสอบ

Unit 7 •has/have •Why…? Because…
•Vocabulary : parts of body
Unit 8 •I’d like / Would you like…?
• this/that/these/those •Count and noncount nouns
•Vocabulary : food
(สอบภาคปฏิบตั ินอกตาราง)
(สอบภาคปฏิบตั ินอกตาราง)
(สอบภาคปฏิบตั ินอกตาราง)
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แผนการเรี ยนทีส่ อบ
ม.1/3

คหกรรม
สายช่าง
สายคหกรรม

