ฝึ กคิดและตอบคาถามกันเถอะจ้ะ
- เด็กที่ขาดสารอาหารจะมีลกั ษณะอย่างไร
..............................................................................................................................................
- ถ้าอยากมีตาสวยและสายตาดีควรกินอาหารประเภทใดให้มาก
................................................................................................................................................
- แคลเซียมมีความสาคัญต่อร่ างกายอย่างไร
................................................................................................................................................
- อาหารประเภทโปรตีนมีความสาคัญต่อร่ างกายเด็กๆอย่างไร
................................................................................................................................................
- ไอโอดีนมีมากในอาหารประเภทใดคนที่ขาดไอโอดีนจะเป็ นโรคใด
.............................................................................................................................................
- ผักผลไม้มีประโยชน์ต่อร่ างกายอย่างไร
..............................................................................................................................................
- หากนักเรี ยนไม่ชอบทานเนื้อสัตว์ควรทานอาหารชนิดใดแทนเพื่อให้ได้สารอาหารโปรตีน
.............................................................................................................................................

ฝึ กคิดโดยการเลือกคาตอบทีถ่ ูกที่สุดเพียงข้ อเดียว
1. ใครต้องการสารอาหารคาร์โบไฮเดรตมากที่สุด
ก. กมลชอบเล่นกีฬา
ข. แก้วตาชอบอ่านหนังสื อ
ค. กานดาชอบวาดภาพ
ง. กิติชอบเล่นคอมพิวเตอร์
2. รายการอาหารใน 1 วัน ข้อใดเหมาะสมกับเด็กในวัยเรี ยนมากที่สุด
ก. สลัดผัก น้ าเต้าหู ้ น้ าส้ม
ข. ไส้กรอก ไก่ทอด โดนัท
ค. ข้าวเหนียวไก่ยา่ ง ส้มตา บัวลอย
ง. ข้าวต้มกุง้ ข้าวผัด ก๋ วยเตี๋ยวผัดซีอิ้ว
3. เส้นบะหมี่และขนมจีน จัดอยูใ่ นอาหารหลักหมู่ใด
ก. หมู่ 1
ข. หมู่ 2
ค. หมู่ 3
ง. หมู่ 4
4. อาหารประเภทถัว่ สามารถกินชดเชยอาหารประเภทใดได้
ก. ข้าว
ข. ผักใบเขียว
ค. เนื้อสัตว์
ง. ไขมันสัตว์
5. ข้อใดไม่ใช่หลักปฏิบตั ิในการกินอาหารเพื่อให้มีสุขภาพดี
ก. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ทุกวัน
ข. กินผักให้มากและกินผลไม้เป็ นประจา
ค. ดื่มนมให้เหมาะสมกับวัย
ง. เลือกกินอาหารเนื้อสัตว์ติดมันเป็ นประจา
6. ถ้าเกิดอาการเลือดแข็งตัวช้า ควรรับประทานอาหารในข้อใด
ก. ตับ
ข. นมสด
ค. ไข่
ง. ข้าวซ้อมมือ

7.นมถัว่ เหลืองให้สารอาหารประเภทใด
ก. ไขมัน
ข. เกลือแร่
ค. วิตามิน
ง. โปรตีน
8การกินอาหารตามหลักโภชนาการใน 1 วัน นักเรี ยนควรกินอาหารประเภทใดปริ มาณน้อยที่สุด
ก.ข้าว
ข. เนื้อสัตว์
ค ผลไม้
ง. น้ าตาล
18. ไอโอดีนมีมากในอาหารข้อใด
ก. สลัดผัก
ข. ต้มยาทะเล
ค. คะน้าหมูกรอบ
ง. ผัดผักบุง้ ไฟแดง
19สารอาหารในข้อใดช่วยให้ร่างกายมีกาลังในการทางาน
ก.โปรตีน
ข .คาร์โบไฮเดรต
ค. วิตามิน
ง. เกลือแร่
20. วิตามินบี 1 มีมากในอาหารข้อใด
ก. ผลไม้
ค.น้ ามันตับปลา

ข. เนื้อปลา
ง. ข้าวซ้อมมือ

ฝึ กคิดโดยการเลือกคาตอบทีถ่ ูกที่สุดเพียงข้ อเดียว

1. วิทยาศาสตร์ หมายถึงอะไร
ก. ความรู้ ทแี่ สดงหรือพิสูจน์ ได้ ว่าถูกต้ องเป็ นความจริง
ข. ความรู้ ทไี่ ด้ จากการสั งเกตและค้ นคว้ าจนได้ เป็ นหลักฐานและเหตุผล
ค. ความรู้ ทไี่ ด้ จากการศึกษาปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ซึ่งพิสูจน์ ได้ ว่าถูกต้ องแล้วจัดเข้ าเป็ น
ระเบียบ และหมวดหมู่
ง. ถูกทุกข้ อ
2. ข้ อใดกล่าวถูกต้ องเกีย่ วกับ “ การสั งเกต การตั้งปัญหา การตั้งสมมติฐาน การทดลอง และ
การสรุปผล”
ก.วิธีการทางวิทยาศาสตร์
ข. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ค. เจตคติทางวิทยาศาสตร์
ง. ไม่ มขี ้ อใดถูก
3.กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้นั ตอนใดทีจ่ ะนาไปสู่ การสรุปผลและการศึกษาต่ อไป
ก. การรวบรวมข้ อมูล
ข. การตั้งสมมติฐานและการออกแบบการทดลอง
ค. การสั งเกต
ง. การหาความสั มพันธ์ ของข้ อเท็จจริง

4. ข้ อใดไม่ ใช่ ประสาทสั มผัสทั้ง 5
ก. หู จมูก
ข. ผิวกาย ตา
ค. ปาก ตา
ง. หู ลิน้
5. ข้ อใดไม่ ใช่ ข้นั ตอนของ “ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ”
ก. การแก้ปัญหา
ข. การตั้งสมมติฐาน
ค. การทดลอง
ง. การสรุปและแปลความหมาย
6. ข้ อใดไม่ เป็ นวิทยาศาสตร์
ก. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
ข. นา้ เกิดจากก๊าซไฮโดรเจนและออกซิเจนรวมตัวกัน
ค. แม่ เหล็กขั้วเดียวกันเกิดแรงผลักกัน
ง. คนทาดี ตายแล้วจะได้ ขนึ้ สวรรค์
7. สมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ จะเปลีย่ นเป็ นทฤษฎีได้ เมือ่ ใด
ก . ทดสอบแล้วเป็ นจริงทุกครั้ง
ข. เป็ นทีย่ อมรับโดยทัว่ ไป
ค. มีเครื่องมือพิสูจน์
ง. อธิบายได้ กว้ างขวาง

8. การสั งเกตของนักวิทยาศาสตร์ ทาให้ เกิดสิ่ งใดเป็ นอันดับแรก
ก. สมมติฐาน
ข. การทดลอง
ค. ปัญหา
ง. กฎ
9. ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ถ้ าหากผลการทดลองทีไ่ ด้ จากการทดสอบสมมติฐาน ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานจะต้ องทาอย่ างไร
ก. สั งเกตใหม่
ข. ออกแบบการทดลองใหม่
ค. ตั้งปัญหาใหม่
ง. เปลีย่ นสมมติฐาน
10. ข้ อใดไม่ ใช่ คุณลักษณะของบุคคลทีม่ เี จตคติทางวิทยาศาสตร์
ก. เป็ นคนมีเหตุผล
ข. เป็ นคนช่ างสังเกต
ค. เป็ นคนอยากรู้ อยากเห็น
ง. เป็ นคนละเอียดรอบคอบ

ยกตัวอย่ างสารในชีวิตประจาวันมาชนิดละ 5 ตัวอย่ าง

สารทาความสะอาด

สารปรุงแต่ งอาหาร

สารในชีวติ ประจาวัน
สารใช้ ในการรักษาโรค

สารที่ใช้ ในการเกษตร

ฝึ กคิดโดยการเลือกคาตอบทีถ่ ูกที่สุดเพียงข้ อเดียว

1. สิ่ งใดเป็ นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ก. เหล็กขึ้นสนิม
ข. น้ ากลายเป็ นน้ าแข็ง
ค. น้ าแกงบูดเป็ นฟอง
ง. ธูปไหม้จนหมดดอก
2. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติทางกายภาพของสาร
ก. ขนาด
ข. จุดเดือด
ค. จุดหลอมเหลว
ง. ลักษณะเฉพาะที่จะเปลี่ยนไปเมื่อรวมกับสารอื่น
3. ข้อใด ไม่ ใช่ คุณสมบัติทางกายภาพของน้ าตาล
ก. มีรสหวาน
ข. ละลายน้ าได้ดี
ค. มีสีดาเมื่อถูกเผา
ง. หลอมเหลวได้ที่อุณหภูมิปกติ
4. ตักไอศกรี มตั้งทิ้งไว้นานๆ จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรี ยกว่าอะไร
ก. การระเหย
ข. การแข็งตัว
ค. การควบแน่น
ง. การหลอมเหลว
5. เมื่ อตั้งถ้วยเกลื อไว้ในห้อง 5 วัน ต่ อมาเกลื อในถ้วยกลายเป็ นน้ ามี รสเค็ม การ
เปลี่ยนแปลงนี้เรี ยกว่าอะไร
ก. การระเหย
ข. การละลาย
ค. การควบแน่น
ง. การหลอมเหลว
6. การเปลี่ยนแปลงทางเคมีเป็ นการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องใด
ก. สถานะ
ข. ขนาด
ค. รู ปร่ าง
ง. คุณสมบัติ

7. การเปลี่ยนแปลงในข้อใดทาให้เกิดสารใหม่
ก. ฉีกกระดาษ
ข. จุดไม้ขีดไฟ
ค. เทน้ าจากแก้วใส่ ขนั
ง. ทาน้ าให้เป็ นน้ าแข็ง
8. น้ าปูนใสเกิดจากอะไร น้ าผสมกับปูนชนิดใด
ก. ปูนแดง ปูนขาว
ข. ปูนขาว ปูนซีเมนต์
ค. ปูนซีเมนต์ ปูนแดง
ง. ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว
9. “การรวมตัวของสารสองชนิดแล้วเกิดสารชนิดใหม่ ” เรี ยกว่าอะไร
ก. การเปลี่ยนรู ปร่ าง
ค. การเปลี่ยนแปลงทางเคมี

ข. การเปลี่ยนสถานะ
ง. การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบภายนอก

10. ต่อไปนี้ขอ้ ใด ไม่ ใช่ ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
ก. เกิดสารชนิดใหม่
ข. เกิดพลังความร้อนภายในสาร
ค. องค์ประกอบภายในเปลี่ยนแปลง
ง. เมื่อเกิดสารใหม่แล้วกลับคืนสู่ สารเดิมได้

ฝึ กคิดโดยการเลือกคาตอบทีถ่ ูกที่สุดเพียงข้ อเดียว

1. “เครื่ องกาเนิดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เครื่ องใช้ ไฟฟ้า และสวิตช์ ” ประกอบเข้าด้วยกัน
เรี ยกว่าอะไร
ก. วงจรไฟฟ้ า
ข. ตัวนาไฟฟ้ า
ค. กาลังไฟฟ้ า
ง. แรงเคลื่อนไฟฟ้ า
2. ข้อใดใช้สาหรับปิ ด – เปิ ด วงจรไฟฟ้ า
ก. ฟิ วส์
ค. สายไฟฟ้ า

ข. สวิตช์
ง. หลอดไฟฟ้ า

3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเมื่อ “วงจรเปิ ด”
ก. เครื่ องใช้ไฟฟ้ าหยุดทางาน
ข. การไหลของกระแสไฟฟ้ าครบวงจร
ค. อุปกรณ์ไฟฟ้ าทุกชนิดทางานเป็ นปกติ
ง. กระแสไฟฟ้ าไหลกลับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า
4. ข้อใดเป็ นแหล่งกาเนิดไฟฟ้ า
ก. ฟิ วส์
ค. สายไฟฟ้ า
5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ “การปิ ดไฟ”
ก. วงจรไฟฟ้ าเปิ ด หลอดไฟสว่าง
ข. วงจรไฟฟ้ าเปิ ด หลอดไฟไม่สว่าง
ค. วงจรไฟฟ้ าปิ ด หลอดไฟสว่าง
ง. วงจรไฟฟ้ าปิ ด หลอดไฟไม่สว่าง

ข. แบตเตอรี่
ง. หลอดไฟฟ้ า

6. ถ่านไฟฉายแต่ละก้อนมีแรงดันไฟฟ้ าเท่าไร
ก. 1.0 โวลต์
ข. 1.5 โวลต์
ค. 2.0 โวลต์
ง. 3 โวลต์
7. ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้ าเป็ นอย่างไร
ก. ออกจากขั้วลบ ไปยังขั้วบวก
ข. ออกจากขั้วบวกไปยังขั้วลบ
ค. ออกจากขั้วบวกแลขั้วลบสลับกัน
ง. ไหลไปในทิศทางเดียวกัน
8. ของใช้ชนิดใดที่มีท้ งั ส่ วนประกอบที่เป็ น ตัวนาไฟฟ้ าและฉนวนไฟฟ้ า
ก. ช้อน
ข.ไขควง
ค. ตะเกียบ
ง.ส้อม
9. ต้องใช้วตั ถุใดเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้ าจึงจะทาให้หลอดไฟสว่าง
ก. คลิป
ข. หนังยาง
ค.ดินสอ
ง.เชือก
10. เพราะเหตุใดจึงไม่ควรพาดสายไฟบนรั้วสังกะสี
ก. จะทาให้ร้ ัวชารุ ด
ค.จะทาให้ฉนวนที่หุม้ ฉีกขาด

ข.จะทาให้ร้ ัวเป็ นสนิม
ง.จะทาให้กระแสไฟฟ้ าลดลง

ให้ นักเรียนฝึ กเขียนแผนภาพการต่ อวงจรไฟฟ้ าแบบอนุกรมและแบบ
ขนาน
แผนภาพวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม

แผนภาพวงจรไฟฟ้าแบบขนาน

พิจารณาข้ อความที่กาหนดให้ ว่าเป็ นลักษณะของคนวัยใด
วัยทารก

วัยเด็ก

วัยรุ่น

วัยผู้ใหญ่

วัยชรา

1. ร่ างกายมีการเจริ ญเติบโตคงที่ ........................................................
2. น้ าหนักและส่ วนสู งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว..............................................................
3. ความต้านทานลดลง ต้องการคนดูแลเอาใจใส่ ..........................................................
4. เสี ยงแตกห้าวมากขึ้น เริ่ มมีหนวดเครา ....................................................................
5. ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตอ้ งดูแลอย่างใกล้ชิด..............................................................
6. ติดเพื่อน มีสิวขึ้นบริ เวณใบหน้า...............................................................................
7. มีความรับผิดชอบ มีพลังในการทางาน....................................................................
8. สายตายาว หูตึง ผมขาว ผิวหนังเหี่ยวย่น ..................................................................
9. ศีรษะมีขนาดโตกว่าลาตัว........................................................................................
10. ควรรับประทานอาหารประเภทเนื้อให้นอ้ ยลง.......................................................

ให้ นักเรียนวิเคราะห์ เครื่องใช้ ไฟฟ้าต่ อไปนี้เปลีย่ นเป็ นพลังงาน
ชนิดใด

ชนิดของเครื่องใช้ ไฟฟ้ า
พัดลม
เตารี ด
โคมไฟ
หม้อหุงข้าว
แอร์
ทีวี
เครื่ องปั่นน้ าผลไม้
ที่หนีบผม
ไมโครเวฟ
หลอดไฟ
เครื่ องซักผ้า
โทรศัพท์

การเปลีย่ นรู ปพลังงาน

