ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2 / 2563
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ประถม)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 (IEP)
วันสอบ

วิชา
คณิตศาสตร์ (ฉบับที่ 1 )
สังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม

เนื้อหาที่ใช้สอบ

เวลา

จํานวนเวลา (นาที)

ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการคิดคํานวณ และโจทย์ปัญหา
เรือ่ ง เวลา เศษส่วน ทศนิยม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เศรษฐศาสตร์น่ารู้

09.00-09.50 น.

50

10.00-10.40 น.

40

10.40-11.30 น.

50

12.30-13.30 น.

60

13.40-14.10 น.

30

14.20-15.00 น.

40

15.00-15.30 น.

30

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 แผนที่และภาพถ่าย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 จังหวัดของเรา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ของจังหวัด

ภาษาต่างประเทศ
บทที่ 9 การใช้ much, many, some, any, a lot of, a few/few, a little/little
บทที่ 10 Present Perfect
บทที่ 11, 12 คําศัพท์
บทที่ 13 Relative pronouns, Object Pronouns
บทที่ 15 การใช้ Past simple คู่กับ Past Continuous
คําศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ

วันจันทร์ที่
24
กุมภาพันธ์
2563

พักรับประทานอาหารกลางวัน
ภาษาไทย (ฉบับที่ 1)
ศิลปะ

เนื้อเรื่อง หนังสือเรียนภาษาพาที บทที่ 9-16
หนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา บทที่ 5-7

ทัศนศิลป์ : หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 และ 2 (หน้า 12 – 32)
นาฏศิลป์ : หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เครื่องดนตรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ทักษะดนตรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ดนตรีกับมรดกทางวัฒนธรรม

ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 อาณาจักรสุโขทัย

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ซ่อมแซมอุปกรณ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานประดิษฐ์จากใบตอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 งานประดิษฐ์จากกระดาษ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 อาชีพในฝัน

มีต่อด้ านหลัง

หน้าที่ 2
วันสอบ

วิชา
เนื้อหาที่ใช้สอบ
คณิตศาสตร์ (ฉบับที่ 2)
บทที่ 1 – 5 - ทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและประโยคสัญลักษณ์
พร้อมแสดงวิธีทําเพื่อคําตอบ
ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ข้อ
ตอนที่ 2 ข้อสอบเติมคํา 5 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อสอบแสดงวิธีทํา 3 ข้อ

เวลา

จํานวนเวลา (นาที)

09.00-10.00 น.

60

10.10-11.00 น.

50

11.00-11.30 น.

30

12.30-13.30 น.

60

13.40-14.30 น.

50

14.40–15.30 น.

30

วิทยาศาสตร์เสริม
Unit 4 Light and vision (20 items)
- The movement of light, light sources and solar cells
- The movement and properties of light
- Vision
Unit 5 The solar system (10 items)
Unit 6 Biodiversity (10 items)
- Seven characteristics shared by all living things
- Classification of living things
Unit 7 Properties of materials in daily life (10 items)
- Properties of materials
- Substances around us

วันพุธที่
26
กุมภาพันธ์
2563

สุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษา :
พละ

:

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ใส่ใจสุขภาพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ชีวิตปลอดภัย
กีฬาวอลเลย์บอล, กีฬาว่ายน้ํา

พักรับประทานอาหารกลางวัน
ภาษาไทย (ฉบับที่ 2)

วิทยาศาสตร์

- หลักภาษาและการใช้ภาษาในหนังสือเรียนภาษาพาที บทที่ 1- 8
- หลักภาษาเรื่องไตรยางค์ ตัวสะกด อักษรควบ อักษรนํา
คําพ้อง ตัวการันต์ คํานาม คําที่ใช้ ร ร หัน
คําที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์
- ระบบสุริยะ

คณิตศาสตร์เสริม
Unit 1 Addition, subtraction, multiplication, and division
Unit 2 Money
Unit 3 Fractions
Unit 4 Decimals
Unit 5 Geometry
Unit 6 Area and perimeter of equiangular quadrilaterals
Unit 7 Data, graphs, and tables

