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คาชี้แจง
ให้ นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้ องทีส่ ุ ดเพียงคาตอบเดียว
1. เกณฑ์การจาแนกสิ่งมีชีวติ เซลล์เดียวกับสิ่งมีชีวติ หลายเซลล์คืออะไร
1. จานวนเซลล์
2. ขนาดของเซลล์
3. รู ปร่ างของเซลล์
4. ส่วนประกอบของเซลล์
2. “เซลล์ มีลกั ษณะค่ อนข้ างกลม มีส่วนที่เป็ นแขนยื่นออกมาจากตัวเซลล์ เพื่อช่ วยส่ งกระแสความรู้สึกไปยังจุดอื่ น ”
เซลล์ดงั กล่าวคือเซลล์อะไร
1. เซลล์อะมีบา
2. เซลล์ประสาท
3. เซลล์กล้ามเนื้อ
4. เซลล์เม็ดเลือดแดง
3. สิ่งที่เหมือนกันของสิ่งมีชีวติ เซลล์เดียวกับสิ่งมีชีวติ หลายเซลล์คืออะไร
1. ขนาดของเซลล์
2. รู ปร่ างของเซลล์
3. ความแข็งของเซลล์
4. ส่วนประกอบพื้นฐานของเซลล์
4. ส่วนประกอบของเซลล์ที่พบในเซลล์พชื แต่ไม่พบ ในเซลล์สตั ว์คืออะไร
1. นิวเคลียส
2. เยือ่ หุม้ เซลล์
3. ไซโทพลาซึม
4. คลอโรพลาสต์
5. ส่ วนประกอบที่ทาให้เซลล์พชื แตกต่ างจากเซลล์ สัตว์คืออะไร
1. ไซโทพลาซึมกับไรโบโซม
2. เยือ่ หุม้ เซลล์กบั นิวเคลียส
3. ผนังเซลล์กบั คลอโรพลาสต์
4. ไมโทคอนเดรี ยกับนิวคลีโอลัส
6. เซลล์พชื มีอยูท่ ี่ส่วนใดของพืช
1. ใบและลาต้น ที่อื่น ๆ ไม่มี
2. ปลายใบและปลายรากเท่านั้น
3. ใบและลาต้นกับที่ปลายรากเท่านั้น
4. มีอยูท่ ุกส่วนของพืช เพราะพืชมีเซลล์เป็ นส่วนประกอบ
7. เมื่อเรานาเซลล์ของใบสาหร่ ายหางกระรอกและเซลล์เยือ่ หอมมาส่องดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์ เม็ดสี เขียวเล็ก ๆ
ที่พบในเซลล์ของใบสาหร่ ายหาง กระรอกแต่ไม่ พบในเซลล์เยือ่ หอมคืออะไร
1. นิวเคลียส
2. เยือ่ หุม้ เซลล์
3. ไซโทพลาซึม
4. คลอโรพลาสต์
8. ส่ วนประกอบของพืชที่ทาหน้าที่ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลานคืออะไร
1. ผนังเซลล์
2. นิวเคลียส
3. เยือ่ หุม้ เซลล์
4. ไซโทพลาซึม
9. ส่ วนประกอบของเซลล์พชื ที่ทาหน้าที่คล้ายยามคืออะไร
1. ผนังเซลล์
2. นิวเคลียส
3. เยือ่ หุม้ เซลล์
4. ไซโทพลาซึม
10. เซลล์ที่ไม่ มีนิวเคลียสเป็ นส่วนประกอบคือเซลล์ อะไร
1. เซลล์ประสาท
2. เซลล์กล้ามเนื้อ
3. เซลล์เยือ่ บุขา้ งแก้ม
4. เซลล์เม็ดเลือดแดง

วิทยาศาสตร์ : หน้าที่...2/7

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์

รหัสวิชา ว21101

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

11. ปั จจัยที่ส่งผลต่อความช้าหรื อเร็ วของอัตราการแพร่ ของสารคืออะไร
1. ชนิดของสาร
2. ชนิดของเยือ่ กั้น
3. ขนาดอนุภาคของสาร
4. ความแตกต่างระหว่างความเข้มข้นของสาร 2 บริ เวณ
12. จากรู ป อนุภาคที่แพร่ เข้าสู่ลาต้นได้คืออะไร
1. น้ า น้ าเกลือ
2. น้ า น้ าตาลทราย
3. น้ า น้ าตาลกลูโคส
4. น้ า น้ าเกลือ น้ าตาลกลูโคส
13. ความแตกต่างของการแพร่ กบั ออสโมซิสคืออะไร
1. ออสโมซิสเป็ นการเคลื่อนที่ของเยือ่ บาง ๆ
2. การแพร่ ไม่ตอ้ งผ่านเยือ่ บาง ๆ แต่ออสโมซิสต้องผ่านเยือ่ บาง ๆ
3. การแพร่ เกิดจากสารเคลื่อนที่จากที่ที่มีโมเลกุลน้อยไปสู่ที่ที่มีโมเลกุลมากเท่านั้น
4. ถูกทุกข้อ
14. กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืชมีการเปลี่ยนแปลงดังภาพด้านข้าง
ถ้า B เป็ นสารที่เข้าทางปากใบของพืช A และ B คืออะไร
1. น้ าและแก๊สออกซิเจน
2. แก๊สออกซิเจนและน้ า
3. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ า
4. น้ าและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
15. ข้อความใดถูกต้อง
1. การสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืชเกิดขึ้นที่บริ เวณใบเท่านั้น
2. พืชส่งอาหารไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของลาต้นในรู ปของน้ าตาล
3. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
4. แก๊สออกซิเจนเป็ นวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
16. จากรู ป เป็ นใบไม้ที่สกัดคลอโรฟิ ลล์ออก แล้วนาไปหยดสารละลายไอโอดีน ได้ผลการทดลองดังรู ป
นักเรี ยนคิดว่าส่วนใดของใบไม้ที่ไม่ มีการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
1. 1 และ 2
2. 2 และ 3
3. 3 และ 4
4. 4 และ 1
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17. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงคืออะไร
1. น้ าตาล แป้ ง น้ า
2. น้ าตาล แก๊สออกซิเจน น้ า
3. แป้ ง น้ าตาล คลอโรฟิ ลล์ น้ า
4. น้ าตาล แก๊สออกซิเจน คลอโรฟิ ลล์
18. การทดสอบหาแป้ งในใบพืชที่ถูกแสงกับใบพืชที่ไม่ถูกแสง มีสิ่งใดเป็ นตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
1. แสงและแป้ ง
2. ขนาดใบพืชและแสง
3. แสงและชนิดของพืช
4. ชนิดของพืชและปริ มาณแป้ ง
19. กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงมีความสัมพันธ์กบั สิ่งใดมากที่สุด
1. ปริ มาณแร่ ธาตุอาหารที่จาเป็ นในพืน้ ดิน
2. ปริ มาณอาหารที่จาเป็ นต่อสิ่งมีชีวติ ทุกชนิด
3. จานวนพืชและสัตว์ที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณต่าง ๆ
4. การหมุนเวียนของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจน
20. “ในบรรยากาศที่มีแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ น้อยหรื อไม่ มีเลยจะมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของพืช”
นักเรี ยนเห็นด้วยกับคากล่าวข้างต้นหรื อไม่ เพราะเหตุใด
1. เห็นด้วย เพราะพืชใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สาหรับการหายใจ
2. เห็นด้วย เพราะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็ นปั จจัยสาคัญสาหรับการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช
3. ไม่เห็นด้วย เพราะพืชต้องการแก๊สออกซิเจนช่วยในการเจริ ญเติบโตของพืช
4. ไม่เห็นด้วย เพราะการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืชไม่จาเป็ นต้องใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
21. การศึกษาเนื้อเยือ่ ลาเลียงน้ า–เกลือแร่ ของพืชต้องใส่หมึกแดงลงไปในน้ าที่แช่ตน้ พืชด้วยเพราะเหตุ ใด
1. ช่วยให้พืชลาเลียงน้ าได้ดีข้ นึ
2. ช่วยให้พืชสังเคราะห์ดว้ ยแสงดีข้ นึ
3. ช่วยให้เห็นเซลล์ที่เป็ นส่วนประกอบของลาต้นชัดเจน
4. ช่วยให้เห็นเซลล์ที่เป็ นเนื้อเยือ่ ลาเลียงน้ า–เกลือแร่ ชดั เจน
22. โครงสร้างที่พชื ใช้ในการลาเลียงน้ า–เกลือแร่ ข้ นึ สู่ลาต้น กิ่ง และใบคืออะไร
1. ไซเล็ม
2. โฟลเอ็ม
3. ระบบราก
4. แคมเบียม
23. ส่วนประกอบที่ทาให้ดอกครบส่วนเหมือนกับดอกสมบูรณ์เพศคืออะไร
1. มีรังไข่และกลีบดอก
2. มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอก
3. มีเกสรเพศผูแ้ ละเกสรเพศเมีย
4. มีกลีบเลี้ยง กลีบดอก และเกสรเพศผู ้
24. ข้อสรุ ปใดถูกต้อง
1. ดอกครบส่วนจะเป็ นดอกสมบูรณ์เพศเสมอ 2. ดอกสมบูรณ์เพศต้องเป็ นดอกครบส่วนเสมอ
3. ดอกไม่ครบส่วนต้องเป็ นดอกสมบูรณ์เพศเสมอ 4. ดอกไม่สมบูรณ์เพศอาจจะเป็ นดอกครบส่วนก็ได้
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25. ส่วนประกอบของดอกไม้ถา้ เรี ยงจากชั้นนอกสุดไปยังชั้นในสุดได้แก่อะไร
1. กลีบเลี้ยง กลีบดอก อับเรณู รังไข่
2. กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู ้ เกสรเพศเมีย
3. เกสรเพศเมีย เกสรเพศผู ้ กลีบดอก กลีบเลี้ยง 4. เกสรเพศเมีย เกสรเพศผู ้ ก้านเกสรเพศผู ้ รังไข่
26. คากล่าวใดไม่ ถกู ต้ อง
1. ถ้ามีการถ่าย(ละออง)เรณูแล้วจะต้องมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นเสมอ
2. การถ่าย(ละออง)เรณูตอ้ งอาศัยลมน้ า สัตว์ หรื อคนช่วยให้เกิดขึ้น
3. การถ่าย(ละออง)เรณูในดอกเดียวกันจะเกิดเฉพาะดอกสมบูรณ์เพศเท่านั้น
4. การถ่าย(ละออง)เรณู หมายถึง การที่ละอองเรณูไปตกลงบนยอดเกสรเพศเมียเท่านั้น
27. ถ้าสมศักดิ์ตอ้ งการจะปลูกส้มเขียวหวานให้มีลกั ษณะผลและรสเหมือนต้นพ่อแม่แล้ว สมศักดิ์ตอ้ งใช้วธิ ีการใด
1. การติดตา
2. การตอนกิ่ง
3. การทาบกิ่ง
4. การเพาะด้วยเมล็ด
28. พืชเศรษฐกิจที่นิยมใช้วธิ ีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืชในการขยายพันธุไ์ ด้แก่พชื ชนิดใด
1. ข้าวโพด
2. กล้วย ไม้
3. ยางพารา
4. มันสาปะหลัง
29. ส่วนของพืชที่นิยมนามาใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืชคืออะไร
1. ใบแก่ ๆ
2. กิ่งแก่ ๆ
3. รากอ่อน
4. ปลายยอดอ่อน
30. “ดอกบัวจะหุบในตอนกลางคืนและบานในตอนกลางวัน” พฤติกรรมดังกล่าวเป็ นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าใด
1. แสง
2. ความชื้น
3. อุณหภูมิ
4. ความดันอากาศ
31. เซลล์เม็ดเลือดแดงมีหน้าที่อะไร
1. นาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปยังปอด
2. นาแก๊สออกซิเจนจากปอดไปยังอวัยวะต่าง ๆ
3. นาสารที่เป็ นพิษต่อร่ างกายไปกาจัดออกนอก เซลล์
4. ขนส่งแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปยังเซลล์ต่าง ๆ
32. ข้อความใดอธิบายการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืชได้ถูกต้อง
1. เปลี่ยนพลังงานแสงเป็ นพลังงานเคมี
2. เปลี่ยนพลังงานแสงเป็ นพลังงานจลน์
3. เปลี่ยนพลังงานศักย์เป็ นพลังงานจลน์
4. เปลี่ยนพลังงานแสงเป็ นพลังงานความร้อน
33. จากการทดสอบหาแป้ งในใบชบาด่าง พบว่าส่วนสีขาวของใบชบาด่างไม่มีแป้ ง ข้อสรุ ปที่เหมาะสม
กับกาทดลองนี้คืออะไร
1. การหายใจเกิดขึ้นบริ เวณที่มีสีขาวของใบ
2. การสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืชจาเป็ นต้องใช้แสง
3. คลอโรฟิ ลล์จาเป็ นต่อการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช
4. ใบเป็ นตาแหน่งสาคัญในการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช
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34. หากเรานาสาหร่ ายมาเลี้ยงไว้ในตูป้ ลา โดยไม่นาปลามาเลี้ยงไว้ แล้วปิ ดตูเ้ ลี้ยงปลาให้สนิท พบว่าสาหร่ าย
ที่อยูใ่ นน้ าจะไม่เจริ ญเติบโตเท่าที่ควร ข้อเท็จจริ งนี้ ยนื ยันผลเรื่ องใด
1. พืชและสัตว์ตอ้ งพึ่งพาอาศัยกันจึงจะอยูร่ อด
2. พืชจะเจริ ญเติบโตได้ตอ้ งอาศัยแก๊สออกซิเจน
3. ผลการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืชจะเกิดแก๊สออกซิเจน
4. การสร้างอาหารของพืชจาเป็ นต้องใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
35. เมื่อกล่าวถึงแรงข้อความใดผิด
1. การรวมแรงให้นาขนาดของแรงมารวมกันเท่านั้น
2. แรงเป็ นปริ มาณเวกเตอร์สามารถเขียนเวกเตอร์แทนแรงได้
3. เมื่อออกแรงกระทาต่อวัตถุอาจทาให้วตั ถุเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างได้
4. เมื่อมีแรงกระทาต่อวัตถุอาจทาให้วตั ถุเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ได้
36. สิ่งใดเป็ นปริ มาณเวกเตอร์
1. มวล
2. อัตราเร็ว
3. ระยะทาง
4. การกระจัด
37. ปริ มาณใดเป็ นปริ มาณสเกลาร์
1. ความเร็ว
2. ปริ มาตร
3. ความเร่ ง
4. การกระจัด
38. เพราะเหตุใดเมื่อยิงวัตถุออกไปในแนวราบวัตถุจึงตกลงมาสู่พ้นื โลกในแนววิถีโค้ง
1. แรงต้านอากาศ
2. ความเร่ งของวัตถุลดลง
3. ความเร็วของวัตถุลดลง
4. แรงโน้มถ่วงของโลกดึงดูดวัตถุ
39. ถ้ากล่าวว่ารถยนต์ C มีความเร็วสม่าเสมอแล้ว หมายถึงอะไร
1. ขนาดของความเร็วไม่เปลี่ยนแปลง
2. ทิศทางของความเร็วไม่เปลี่ยนแปลง
3. ขนาดของความเร็วคงที่แต่ทิศทางอาจเปลี่ยนแปลง
4. ขนาดของความเร็วคงที่และทิศทางไม่เปลี่ยนแปลง
40. อุณหภูมิของน้ าที่เรี ยกว่า“มีอุณหภูมิห้อง”ควรจะมีค่าเท่าใด
1. เท่ากับอุณหภูมิน้ าในภาชนะที่วางในที่ร่ม
2. เท่ากับอุณหภูมิน้ าในภาชนะทีอ่ ยูใ่ นตูเ้ ย็น
3. เท่ากับอุณหภูมิน้ าในภาชนะที่วางไว้ในห้อง
4. เท่ากับอุณหภูมิน้ าในภาชนะที่วางไว้ในบริ เวณที่โล่’
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41. เพราะเหตุใดการถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยการพาความร้อนจึงไม่ เกิดขึ้นกับสสารที่เป็ นของแข็ง
1. อนุภาคแต่ละอนุภาคของของแข็งเก็บความร้อนได้ดว้ ยตนเอง
2. โมเลกุลของของแข็งหนักจนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
3. ของของแข็งยึดเหนี่ยวกันมากจนไม่สามารถเคลื่อนทีไ่ ด้อย่างอิสระ
4. ของแข็งมีสมบัติของการเก็บพลังงานความร้อนได้โดยไม่ตอ้ งพึ่งพาปั จจัยภายนอก
42. ข้อสรุ ปใดผิด
1. การนาความร้อนจะเกิดกับสสารที่เป็ นของแข็งเท่านั้น
2. เงินและทองแดงเป็ นตัวนาความร้อนจึงนาความร้อนได้อย่างรวดเร็ว
3. ขณะเกิดกระบวนการนาความร้อนนั้นโมเลกุลของตัวกลางจะเคลื่อนที่ไปด้วย
4. เมื่อเราจับหม้อหุงต้มขณะที่กาลังปรุ งอาหารอยูจ่ ะรู ้สึกร้อนเพราะเกิดการนาความร้อนขึ้น
43. เรานิยมติดตั้งเครื่ องปรับอากาศไว้บนเพดานหรื อส่วนบนของห้องเพราะเหตุใด
1. เป็ นการประหยัดพื้นที่ใช้สอย
2. สามารถระบายอากาศร้อนออกจากห้องได้เร็วขึ้น
3. ทาให้อากาศที่ออกมาจากเครื่ องปรับอากาศเย็นมากขึ้น
4. เพือ่ ให้อากาศร้อนลอยตัวขึ้นและอากาศเย็นลอยต่าลงมาแทนที่
44. อุณหภูมิ 50 องศาฟาเรนไฮต์ มีค่าเท่ากับกี่องศาเซลเซียสและเคลวินตามลาดับ
1. 10 องศาเซลเซียส 283 เคลวิน
2. 20 องศาเซลเซียส 283 เคลวิน
3. 10 องศาเซลเซียส 293 เคลวิน
4. 20 องศาเซลเซียส 293 เคลวิน
45. ความร้อนแฝงจาเพาะของการกลายเป็ นไอเป็ นการดูดความร้อนเมื่อวัตถุสถานะในลักษณะใด
1. ของแข็งกลายเป็ นแก๊ส
2. ของเหลวกลายเป็ นแก๊ส
3. ของเหลวกลายเป็ นของแข็ง
4. ของแข็งกลายเป็ นของเหลว
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จากภาพด้ านบน ใช้ ตอบคาถามข้ อที่ 46 - 50
46. หมายเลข 1 เรี ยกว่าอะไร
1. Tool Bar
2. Menu Bar
47. หมายเลข 2 เรี ยกว่าอะไร
1. เวที (Stage)
2. ตัวละคร (Sprite)
48. หมายเลข 3 เรี ยกว่าอะไร
1. เวที (Stage)
2. ตัวละคร (Sprite)
49. หมายเลข 4 เรี ยกว่าอะไร
1. เวที (Stage)
2. ตัวละคร (Sprite)
50. หมายเลข 5 เรี ยกว่าอะไร
1. เวที (Stage)
2. ตัวละคร (Sprite)

3. Title Bar

4. Scroll Bar

3. กลุ่มบล็อกคาสัง่

4. บล็อกคาสัง่

3. กลุ่มบล็อกคาสัง่

4. บล็อกคาสัง่

3. สคลิปต์ (Script)

4. Costumes

3. สคลิปต์ (Script)

4. Costumes
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โรงเรียนบูรณะศึกษา
ระดับชั้น ...........................................................................
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ชื่อ - สกุล ....................................................................................................................
เลขทีป่ ระจาตัวบัตรประชาชน 13 หลัก
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เลขประจาตัวนักเรียน























































คาแนะนา
ใช้ดินสอดา 2B เท่านั้น ระบายวงกลมทุกวงที่ตอ้ งการให้ดาเต็มวง
ถ้าต้องการแก้ไข ให้ใช้ยางลบให้สะอาดก่อน จึงระบายวงใหม่
ห้ามขีดเขียนที่อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้
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