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ขอสอบชุดที่ 1
เรื ่ องระบบตาง ๆ ในรางกาย

อวัยวะในระบบยอยอาหาร ประกอบดวย
(1) ลําไส ใหญ (2) ลําไสเล็ก (3) ปาก (4) กระเพาะอาหาร (5) หลอดอาหาร
1. จงเรียงลําดับการทํางานของอวัยวะในระบบยอยอาหารใหถูกตอง
ก. (1), (2), (3), (4) และ (5)
ข. (3), (4), (5), (1) และ (2)
ค. (3), (5), (4), (2) และ (1)
ง. (3), (5), (4), (1) และ (2)
2. การเคี้ยวอาหารใหละเอียดมีผลดี ตอรางกายอยางไร
ก. ทําใหรับประทานอาหารไดอรอยและมากขึ้น
ข. ทําใหระบบการยอยอาหารทํางานไดงายและรวดเร็วขึ้น
ค. ทําใหรางกายไดรับสารอาหารครบถวนจากการเคี้ยวอาหารทุกชนิด
ง. ทําใหอาหารไมตกคางในระบบยอยอาหาร
3. ถารางกายไมไดรับอาหารประเภทไขมัน จะมีโอกาสทําใหรา งกายขาดสารอาหารในขอใด
ก. วิ ตามิน B
ข. วิ ตามิน C
ง. วิ ตามิน C และวิ ตามิน E
ค. วิ ตามิน E
4. พิจารณาตารางแสดงพลังงานที่ ไดรับจากอาหารตางๆ แลวตอบคําถาม
ชนิดอาหาร
ขาวคลุกกะป
ขาวผัดกะเพราไก
กวยเตี๋ยวผัดไทยใสไข
เสนหมี่นํ้าลูกชิ้นเนื้อวัว
หมี่กะทิ

ปริ มาณ (กรัม)
296
293
244
447
272

พลังงาน (กิโลแคลอรี )
614
554
577
226
466
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ริ สาอายุ 12 ป ในแตละวันริ สาตองการ พลังงาน 1,600 กิโลแคลอรี
จากตาราง ริ สาตองรับประทานอาหารในขอใดเพื่อใหเพี ยงพอตอความตองการของ
รางกาย
ก. กวยเตี๋ยวผัดไทยใสไข เสนหมี่นํ้าลูกชิ้นเนื้อวัว หมี่กะทิ
ข. ขาวคลุกกะป ขาวผัดกะเพราไก หมี่กะทิ
ค. ขาวคลุกกะป ขาวผัดกะเพราไก เสนหมี่นํ้าลูกชิ้นเนื้อวัว
ง. ขาวคลุกกะป ขาวผัดกะเพราไก กวยเตี๋ยวผัดไทยใสไข
5. รางกายของมนุษย เมือ่ ไดรับแสงแดดจะสามารถสังเคราะหวิตามินชนิดใดขึน้ มาใชเอง
ก. วิ ตามิน C
ข. วิ ตามิน E
ค. วิ ตามิน D
ง. วิ ตามิน K
6. สวนใดของอวัยวะตอไปนี้ มีการยอยอาหารแตไมดูดซึม
ก. กระเพาะอาหาร
ข. ลําไสเล็ก
ค. ลําไส ใหญ
ง. ตับ
7. ขอใดกลาวถึงการทํางานของระบบอวัยวะในรางกาย ไมถูกตอง
ก. สารอาหารจากระบบยอยอาหาร ระบบไหลเวียนเลือด สารอาหาร
ไปยังสวนตางๆ ของรางกาย
ข. แกสออกซิเจนจากระบบหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด แกสออกซิเจน
ไปยังสวนตางๆ ของรางกาย
ค. แกสคารบอนไดออกไซดจากระบบหายใจ ปอด แกสคารบอนไดออกไซด
ออกนอกรางกาย
ง. กากอาหารจากระบบยอยอาหาร ระบบขับถาย ขับอุจจาระออกนอกรางกาย
8. ในปสสาวะของคน ไมควรพบสิ่งใด
ก. นํ้า กับ โปรตีน
ค. กลูโคส กับ แมกนีเซียม

ข. คลอไรด กับ โซเดี ยม
ง. โปรตีน กับ กลูโคส
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9. ขอใดเรียงลําดับการจั ดระบบในรางกายไดถูกตอง
ก. เซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบ
ข. เซลล อวัยวะ เนื้อเยื่อ ระบบ
ค. เซลล เนื้อเยื่อ ระบบ อวัยวะ
ง. เซลล ระบบ เนื้อเยื่อ อวัยวะ
10. ความสัมพั นธ ในขอใดตอไปนี้ ไมถูกตอง
ก. ตับ - นํ้าดี
ข. ลําไสเล็ก - เรนนิน
ค. ตอมนํ้าลาย - อะไมเลส
ง. กระเพาะอาหาร - เพปซิน
11. เฮโมโกลบิ นพบที่ ใดและมีหนาที่อะไร
ก. ในเม็ดเลือดขาว ทําหนาที่กําจั ดเชื้อโรค
ข. ในเม็ดเลือดแดง ทําหนาที่ลําเลียงออกซิเจน
ค. ในเม็ดเลือดแดง ทําหนาที่ชวยในการแข็งตัวของเลือด
ง. ในเม็ดเลือดขาว ทําหนาที่ลําเลียงแกสคารบอนไดออกไซด
12. ขอใดตอไปนีก้ ลาวถูกตองเกี่ยวกับการหายใจเขา
ก. ปริ มาตรชองอกลดลง กระดูกซี่ โครงยกตัวสูงขึ้น
ข. กระดูกซี่ โครงยกตัวสูงขึ้น กลามเนื้อกะบังลมยกตัวสูงขึ้น
ค. กระดูกซี่ โครงยกตัวตํ่าลง กลามเนื้อกะบังลมยกตัวตํ่าลง
ง. กระดูกซี่ โครงยกตัวสูงขึ้น กลามเนื้อกะบังลมยกตัวตํ่าลง
13. การวัดชี พจรเปนการวัดอัตราการเตนของหัวใจ ซึ่งเกิดจากผลของขอใด
ก. จั งหวะการบี บตัวของหัวใจ
ข. จั งหวะการคลายตัวของหัวใจ
ค. จั งหวะการบี บตัวและการคลายตัวของหัวใจ
ง. จั งหวะการหายใจเขาและจั งหวะการหายใจออก
14. สารที่พบในปสสาวะมากที่สุดคืออะไร
ก. ยูริก
ข. ยูเรีย
ค. กลูโคส
ง. โซเดี ยมคลอไรด

วิ ชาวิ ทยาศาสตร

15. อวัยวะที่ ไมได ทําหนาที่ ในการขับถายคือขอใด
ก. ไต
ข. ปอด
ค. ผิ วหนัง
ง. ลําไสเล็ก
16. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับหนาที่ของเกล็ดเลือด
ก. กําจั ดเชื้อโรค
ข. ชวยใหเลือดแข็งตัว
ค. ชวยลําเลียงออกซิเจน
ง. รักษาระดับความเขมขนในเลือด
17. อวัยวะใดที่มีรปู รางคลายเมล็ดถั่ว
ก. ไต
ค. ปอด

ข. ตับ
ง. กระเพาะอาหาร

18. เลือดของคนเราประกอบดวยอะไรบาง
ก. นํ้าเลือด เฮโมโกลบิ น เกล็ดเลือด
ข. นํ้าเลือด เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดดํา เกล็ดเลือด
ค. นํ้าเลือด เฮโมโกลบิ น เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง
ง. นํ้าเลือด เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด
19. คาความดันเลือดของคนปกติมีคาเฉลี่ยประมาณเทาไร
ก. 90/60 มิลลิเมตรของปรอท
ข. 110/70 มิลลิเมตรของปรอท
ค. 120/80 มิลลิเมตรของปรอท
ง. 130/90 มิลลิเมตรของปรอท
20. เลือดดําเปลี่ยนเปนเลือดแดงไดเมื่อผานอวัยวะใด
ก. ไต
ข. ปอด
ค. หัวใจหองบนซาย
ง. หัวใจหองลางซาย
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ขอสอบชุดที่ 2
เรื ่ องสิ่งมชวตและสิ
่งแวดลอม
ีีิ

ความสัมพันธ์ ในระบบนิเวศ
1. ความสัมพั นธระหวางมดแดงกับ เพลี้ยแปงบนตนสมเปนแบบใด
ก. ภาวะปรสิต
ข. ภาวะอิงอาศัย
ค. ภาวะพึ่งพากัน
ง. ภาวะไดประโยชนรวมกัน
2. ขอใดกลาว ไมถูกตอง เกี่ยวกับรูปแบบความสัมพั นธของสิ่งมี ชี วิ ต
ก. สิงโตกับหมาไฮยีนา มีความสัมพั นธกับ แบบภาวะอิงอาศัย
ข. ตนฝอยทองกับตนไม ใหญ มีความสัมพั นธกันแบบภาวะปรสิต
ค. ปลาการตูนกับดอกไมทะเล มีความสัมพั นธกันแบบภาวะพึ่งพากัน
ง. ตนไมสองตน ที่อยู ในกระถางเดี ยวกันมีความสัมพั นธกันแบบภาวะแขงขัน
3. การอยูรวมกันของสิ่งมีสิ่งมีชีวิ ตสองชนิด โดยไดรับประโยชนซึ่งกันและกัน แมแยก
กันอยูก็สามารถดํารงชี วิ ตไดตามปกติ เปนคุณสมบัติของภาวะใด
ก. ภาวะพึ่งพา (Mutualism : + , +)
ข. ภาวะไดประโยชนรวมกัน (Protocooperation : + , +)
ค. ภาวะอิงอาศัยหรือภาวะเกื้อกูล (Commensalism : + , 0)
ง. ไมมีขอใดถูกตอง
4. การอยูรวมกันของสิ่งมีชีวิ ตสองชนิด โดยฝายหนึง่ ไดประโยชน อีกฝายหนึง่ ไมไดและ
ไมเสียประโยชน เปนคุณสมบัติของภาวะใด
ก. ภาวะพึ่งพา (Mutualism : + , +)
ข. ภาวะไดประโยชนรวมกัน (Protocooperation : + , +)
ค. ภาวะอิงอาศัยหรือภาวะเกื้อกูล (Commensalism : + , 0)
ง. ไมมีขอใดถูกตอง
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5. ความสัมพั นธที่สิ่งมี ชวตชนิ
ี ิ ดหนึ่งฆาและกินสิ่งมี ชวตอี
ี ิ กชนิดหนึง่ เปนอาหาร เรียกวา
การลาเหยื่อ (Predation) โดยสิ่งมี ชี วิ ตที่เปน ผูถูกฆา เรียกวาอะไร
ก. เหยื่อ (Prey)
ข. ผูลา (Predator)
ค. ถูกทั ้ ง ก. และ ข.
ง. ไมมีขอใดถูกตอง
จากภาพ ตอบคําถาม ขอที่ 6-7
นก
แมลง
พืช

หนอน
หมาจิ ้ งจอก
กระตาย
เหยี่ยว
หอยทาก

6. จากแผนภาพ ผูบริ โภคในขอใดกินอาหารไดหลายชนิด
ก. หมาจิ ้ งจอก
ข. เหยี่ยว
ค. นก
ง. แมลง
7. จากแผนภาพ เมื่อสิ่งมีชีวิ ตชนิดใดลดจํานวนลงจะมีผลตอการถายทอดพลังงานมาก
ที่สุด
ก. นก
ข. กระตาย
ค. หอยทาก
ง. พืช
8. ในระบบนิเวศ ธรรมชาติระบบหนึง่ ๆ จะมีหว งโซอาหารสัมพั นธกนั อยางซับซอน หลาย
หวงโซ เรียกกลุมเหลานีว้ าอะไร
ก. สายใยอาหาร
ข. สายโซอาหาร
ค. ถูกทั ้ ง ก. และ ข.
ง. ไมมีขอใดถูกตอง
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9. ขอใดกลาว ไมถูกตอง เกี่ยวกับการปรับตัวของสิ่งมีชีวิ ต
ก. อูฐมีขนตายาวจึงทําใหทรายเขาตาไดยาก
ข. ตะบองเพชรมีรากแผกระจายเพื่อใหดูดซึมนํ้าไดมาก
ค. โกงกางมีรากอากาศเพื่อชวยพยุงลําตนไม ใหโคนลมไดงาย
ง. แมวนํ้ามีรปู รางและลําตัวเพรียวเพื่อใหวายนํ้าไดคลองแคลว
10. แหลงทรัพยากรธรรมชาติ ในขอใดตอไปนี้ ไมสามารถเกิดขึ้นมาได ในเวลา 1 ชั่วอายุ
ของคนเรา
ก. ดิน นํ้า
ข. แรธาตุ ถานหิน
ค. นํ้ามันดิบ ปาไม
ง. แกสธรรมชาติ สัตวปา
11. การกระทําในขอใดที่แสดงวามีการชวยอนุรักษสิ่งแวดลอม
ก. กําจั ดขยะทุกวันดวยการเผา
ข. ปลูกตนไมทดแทนตนไมที่ตัดไป
ค. ใชยาฆาแมลงฉีดพนผลผลิตเพี ยงเล็กนอย
ง. ใชรถจั กรยานยนตแทนการใชรถยนตสวนบุคคล
12. นักเรียนสามารถมีสวนรวมในการดูแลรักษาแหลงนํ้าในชุมชนไดตามขอใด
ก. ขุดบอเก็บกักนํ้าไวรอบบริ เวณบาน
ข. ขยายพั นธุสัตวนํ้าใหมากขึ้น
ค. กําจั ดสิ่งปฏิกูลในแหลงนํ้า
ง. ปลูกพืชรอบๆ แหลงนํ้า
13. การตอบสนองตอสิ่งเราของสัตว ในขอใด แตกตาง จากขออื่น
ก. คางคาวออกหาอาหารในตอนกลางคืน
ข. แมลงเมาบิ นเขาหากองไฟ
ค. ไสเดือนเคลื่อนที่หนีแสง
ง. ควายแชตัวในแองนํ้าตอนกลางวัน
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14. ขอใดเปนการนําความรูเรื่องการตอบสนองของสัตวมาใชประโยชน
ก. การฉีดวัคซีนปองกันโรคใหสุนัข
ข. การสุมไฟไลยุงใหวัวควาย
ค. การเปดไฟในฟารมเลี้ยงไก
ง. การใหแมวนอนในกรง
ี ิ การปรับตัวใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่อาศัย
15. ขอใดเปนการแสดงวาสิ่งมีชวตมี
อยู เพื่อการอยูรอดและสืบพั นธุ
ก. ผักกระเฉดลดขนาดของใบใหเล็กลงเพื่อใหสามารถลอยนํ้าได
ข. หมีขาวมีชั้นไขมันหนาเพื่อปองกันการสูญเสียความรอนออกจากรางกาย
ค. กบขับ เหงื่อออกทางตอมเหงื่อเมื่อมีอากาศรอน
ง. โลมาปรับอุณหภูมิของรางกายตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป
16. แตงกําลังรับประทานอาหารที่ โรงอาหารแตรับประทานไมหมดจึงเหลือเศษอาหาร
และตองการทิง้ แกวกระดาษที่ ใชดมื่ นํ้าดวย นักเรียนสามารถชวยนองแตงใหทงิ้ ขยะ
ใหถูกประเภทไดอยางไร
ก. เศษอาหารทิ้งลงถังขยะสีเขี ยว แกวกระดาษทิ้งลงถังขยะสีแดง
ข. เศษอาหารทิ้งลงถังขยะสีเหลือง แกวกระดาษทิ้งลงถังขยะสีเขี ยว
ค. เศษอาหารทิ้งลงถังขยะสีเขี ยว แกวกระดาษทิ้งลงถังขยะสีเหลือง
ง. เศษอาหารและแกวกระดาษทิ้งลงถังขยะสี ใดก็ ได
17. จากคํากลาวที่วา “เมื่อมนุษยทําลายธรรมชาติ ธรรมชาติจะทําลายมนุษย แตถา
มนุษยรักษธรรมชาติ ธรรมชาติจะรักษมนุษย” ขอใดอธิบายขอความนี้ ไดถูกตอง
ก. เปนไปไมไดที่ธรรมชาติทําลายมนุษย
ข. มนุษยเปนผูทําลายความสมดุลทางธรรมชาติ
ค. ธรรมชาติและมนุษยสัมพั นธซึ่งกันและกัน
ง. ไมมีขอใดถูก
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18. ปจจั ยใดที่ทําใหสิ่งมีชีวิ ตในระบบนิเวศตองมีความสัมพั นธเกี่ยวของกัน
ก. ที่อยูอาศัย
ข. แสงสวาง
ค. ความชื้น
ง. พลังงาน
19. การกระทําของใครที่นาจะมีผลเสียตอสัตวนํ้ามากที่สุด
ก. ด.ช.ตี๋ทิ้งเศษใบไมลงในลําคลอง
ข. ด.ญ.นิวนําเสื้อผาไปซักริ มคลอง
ค. นายตั้มชอบตกปลาเมื่อมีเวลาวาง
ง. นายหลิวนําเรือประมงออกจั บปลาในทะเล
20. ขอใดเปนสาเหตุที่ทําใหทรั พ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงอยาง
รวดเร็ว
ก. สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
ข. ความตองการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย
ค. การเพิ่มจํานวนความหลากหลายของสิ่งมีชีวิ ต
ง. การดําเนินวิ ถีชีวิ ตของมนุษย ในปจจุ บันมีสภาพเปลี่ยนแปลงไป
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ขอสอบชุดที่ 3
เรื ่ องปรากฏการณของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ

1. ถาไดรับมอบหมายใหไปสํารวจลักษณะของหินในทองถิ่น นักเรียนจะดําเนินการดวย
วิ ธีการใดเปนอันดับ แรก
ก. สังเกตลักษณะของหิน
ข. รวบรวมตัวอยางหินพรอมกับชื่อของหิน
ค. แยกประเภทของหินโดยใชขนาดเปนเกณฑ
ง. ออกแบบตารางสํารวจและบันทึกลักษณะของหิน
2. โขดหินบริ เวณชายฝงทะเลเกิดการผุกรอนพั งทลาย เพราะสาเหตุ ใดมากที่สุด
ก. เกิดปฏิกิริยาเคมีกับนํ้าทะเล
ข. เกิดการขยายตัวจนแตกราว
ค. ถูกกระแสนํ้ากัดเซาะ
ง. ถูกกระแสลมกัดเซาะ
3. ในเวลาเที่ยงวันของวันหนึง่ ปลื้มรูสึกวาบรรยากาศมืดลงผิ ดปกติ เมื่อมองไปที่ดวง
อาทิตยพบเงามืดบนดวงอาทิตยบางสวน เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นเนือ่ งจากสาเหตุ
ขอใด
ก. เงาของดวงจั นทรบังดวงอาทิตย
ข. เงาของดวงอาทิตยบังดวงจั นทร
ค. เงาของโลกบังดวงจั นทร
ง. เงาของโลกบังดวงอาทิตย
4. การเกิดอุปราคาขึ้นอยูกับสิ่งใด
ก. ตําแหนงของดาวเคราะห ในระบบสุริยะ
ข. ความแปรปรวนของกลุมแกสในอวกาศ
ค. ตําแหนงของดวงอาทิตย โลก และดวงจั นทร
ง. ความแรงของลมสุริยะและแรงดึงดูดของดวงอาทิตย
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5. ขอใด ไม ใช ปจจั ยที่ทําใหเกิดฤดูกาลตางๆ บนโลก
ก. แกนของโลกเอียงทํามุมคงที่
ข. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย
ค. ดวงจั นทร โคจรรอบโลก
ง. โลกหมุนรอบตัวเอง
6. ในการสงยานอวกาศหรือดาวเทียมออกจากโลก จะตองพบอุปสรรคทีส่ าํ คัญมากทีส่ ดุ
คืออะไร
ก. แรงโนมถวงของโลก
ข. ความรอนจากดวงอาทิตย
ค. ขนาดของยานอวกาศหรือดาวเทียม
ง. การขาดแคลนเชื้อเพลิงที่ ใช ในยานอวกาศ
7. หากใชการเกิดของหินเปนเกณฑ ในการจําแนกหิน หินในขอใดจั ดอยู ในกลุมหิน
หลอมละลายลงบนเปลือกโลกที่เย็นตัว (หินหนืด)
ก. หินแกรนิต
ข. หินไดออไรต
ค. หินพั มมิซ
ง. หินทราย
8. หากพบหินที่มีรองรอยของฟอสซิลปรากฏอยู ควรสันนิษฐานวาหินชนิดนั้นเปนหิน
ชนิดใด
ก. หินออน
ข. หินตะกอน
ค. หินแกรนิต
ง. หินไนส
9. สาเหตุ ใดที่ทําใหหินเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปรางไดเร็วที่สุด
ก. การขยายตัวของหินจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ข. การซัดสาดของคลื่นผานหิน
ค. การเติบโตของตนไมบนหิน
ง. การระเบิ ดหิน
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ใกลทางนํ้าไหลผาน ยังคงตองระวังอันตรายจากฝนตกสะสมบริ เวณเทือกเขา ซึ่ง
อาจจะทําใหเกิด .....
10. หากนักเรียนอาศัยอยู ในบริ เวณที่ลาดเชิงเขา ในระยะนีค้ วรระมัดระวังภัยธรรมชาติ
ตอไปนี้ ยกเวนขอใด
ก. นํ้าทวมฉับพลัน
ข. นํ้าปาไหลหลาก
ค. โคลนถลม
ง. แผนดินไหว
11. แผนภาพลําดับการเกิดขางขึ้นขางแรม เปนดังนี้

จากแผนภาพลักษณะดวงจั นทร ในชองสี่เหลี่ยมควรเปนดังขอใด
1.

2.

3.

4.

12. ขอใดกลาว ไมถูกตอง เกี่ยวกับการเกิดจั นทรุปราคา
ก. เกิดในชวงเวลากลางคืนของวันขึ้น 15 คํ่า
ข. เงาของโลกบังดวงจั นทร ทําใหคนบนโลกมองเห็นดวงจั นทรมืดไปชั่วขณะ
ค. โลกโคจรมาอยู ในแนวเสนตรงเดี ยวกันกับดวงอาทิตย โดยดวงจั นทรอยูร ะหวาง
ดวงอาทิตยกับโลก
ง. ตําแหนงของดวงอาทิตย โลก และดวงจั นทร เปนปจจั ยสําคัญที่ทําใหเกิด
จั นทรุปราคา
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13. ในการขึ้นสูอวกาศของมนุษย เพราะเหตุ ใดจึงตองสวมชุดปองกันและรั กษาระดับ
ความดัน เพื่อไม ใหรางกายไดรับอันตราย
ก. ในอวกาศไดรับความรอนจากดวงอาทิตยมากกวาพื้นโลก
ข. ในอวกาศอาจมีเชื้อโรคที่ ไมเคยพบบนโลกมนุษย
ค. ในอวกาศมีสภาพเปนสุญญากาศ
ง. ในอวกาศไมมีแรงโนมถวง
14. ขอใด ไม ใช ประโยชนของดาวเทียม
ก. การสื่อสาร
ค. การพยากรณสภาพภูมิอากาศ

ข. การสํารวจทรัพยากร
ง. การนําอุปกรณออกไปสํารวจอวกาศ

15. ถาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางดาวฤกษและดาวเคราะห ขอใดกลาว ไมถกู ตอง
ดาวฤกษ
1
2
3
4

อยู โดดๆ
มองเห็นขนาดใหญ
อยูประจําที่
เห็นแสงกะพริ บ

ดาวเคราะห
อยูรวมกันเปนกลุม
มองเห็นขนาดเล็ก
แตละดวงจะโคจรรอบดวงอาทิตย
เห็นแสงนิง่ ไมกะพริ บ

16. จากขอมูลในตาราง ดาวเคราะหดวงใดนาจะเปนดาวศุกร
ตารางสมบัติบางประการของดาวเคราะห 4 ดวง
สมบัติของดาวเคราะห
มีวงแหวนลอมรอบ
มองเห็นไดดวยตาเปลา
มีแกส CO2 ในบรรยากาศ
มีขนาดเล็กกวาโลก

ก. ดาวเคราะห A
ค. ดาวเคราะห C

A
-

ดาวเคราะห
B
C
9

D
-

9

9

9

-

-

9

9

9

ข. ดาวเคราะห B
ง. ดาวเคราะห D
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17. เพราะเหตุ ใดดาวตกสวนใหญจึงตกลงมาไมถึงพื้นโลก
ก. ดาวตกถูกดูดโดยดาวเคราะหอื่น
ข. ดาวตกลุกไหมหมดกอนถึงพื้นโลก
ค. ดาวตกเคลื่อนที่ดวยความเร็วมากกวาแสง
ง. ดาวตกปะทะบรรยากาศของโลกจึงเคลื่อนที่ชาลง
18. การหมุนรอบตัวเองของโลก ทําใหเกิดอะไร
ก. ฤดูรอน - ฤดูหนาว
ข. นํ้าขึ้น - นํ้าลง
ค. ฝนตก - ไมตก
ง. กลางวัน - กลางคืน
19. หินอัคนี เกิดขึ้นจากกระบวนการในขอใด
ก. การเคลื่อนตัวของชั้นดิน
ข. ความเย็น ความกดดัน
ค. การระเบิ ดของภูเขาไฟ
ง. การทั บถมของตะกอน
20. ถานักเรียนไปพบหินชนิดหนึง่ ทดลองนําไปแชนํ้าและดมกลิ่น ซึ่งไดกลิ่นของโคลน
เปยกๆ นักเรียนจะสันนิษฐานวาเปนหินชนิดใด
ก. หินดินดาน
ข. หินชนวน
ค. หินออน
ง. หินพั มมิซ
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ขอสอบชุดที่ 4
เรื ่ องไฟฟาและแรง
1. วงจรใดสวางที่สุด เมื่อหลอดไฟทุกดวงเหมือนกันทุกประการ

ก.

ข.

ค.

ง.

1

2
3
4
5

ภาพ การตอหลอดไฟแบบผสม จํานวน 5 ดวง

2. จากภาพ เมื่อตอกระแสไฟฟาครบวงจรหลอดไฟฟาทุกดวงจะสวาง แตถานําหลอด
ไฟฟาหมายเลข 2 ออก จะเกิดเหตุการณ ใด
ก. หลอดไฟฟาหมายเลข 1, 3 และ 4 จะดับ หลอดไฟฟาหมายเลข 5 ยังคงสวางอยู
ข. หลอดไฟฟาหมายเลข 1 และ 3 จะดับ หลอดไฟฟาหมายเลข 4 และ 5 ยังคงสวางอยู
ค. หลอดไฟฟาหมายเลข 1 ดับ และหลอดไฟฟาที่เหลือยังคงสวางอยู
ง. หลอดไฟฟายังคงสวางทุกดวง

วิ ชาวิ ทยาศาสตร

หลอดไฟ
ถานไฟฉาย

สายไฟ

ลวดทองแดง
ภาพการตอวงจรไฟฟา

3. จากภาพ ถาตองการใหหลอดไฟสวางมากขึ้นตองทําอยางไร
ก. เพิ่มจํานวนของหลอดไฟ
ข. เพิ่มความยาวของสายไฟ
ค. เพิ่มจํานวนของถานไฟฉาย
ง. เพิ่มความยาวของลวดทองแดง
4.
A
B

จากแผนภาพวงจรไฟฟา
สัญลักษณ ใดแทนแหลงกําเนิดไฟฟา

D

ก. A
ค. C

C

ข. B
ง. D
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A
B

D

C

5. หากสัญลักษณ C ในแผนภาพเปนสัญลักษณน้ี
ขอใดกลาวถูกตอง
ก. เปนวงจรปด
ข. กระแสไฟฟาเดินทางไดครบวงจร
ค. อุปกรณ ไฟฟาไมสามารถทํางานได
ง. ถูกทั ้ งขอ ก. และ ข.
6. แผนภาพวงจรไฟฟาในขอใดแสดงการตอเซลล ไฟฟาแบบอนุกรม
ก.

ข.

ค.

ง.
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27

7. รถไฟในขอใดแลนดวยแรงแมเหล็กไฟฟา
ก. Maglev
ข. Electric locomotive
ค. Steam locomotive
ง. Funicular
8. ขอใดแสดงวาวงจรไฟฟาเปด
ก. โทรทั ศนเปด ดูการตูนได
ข. แอร ในหองเรียนเปดเย็นฉํ่า
ค. โคมไฟอานหนังสือไมสวาง
ง. แบตโทรศัพทที่ชารจไฟไวเต็มแลว
9. เพราะเหตุ ใดปายคําเตือนของการไฟฟาบางจุ ด จึงเขี ยนวา “อันตรายหามเขาใกล”
ก. เพราะสายไฟฟาแรงสูงจะสงกระแสไฟฟาที่สูงมากไปตามสายไฟ
ข. เพราะสายไฟฟาแรงสูงสวนใหญจะไมมีฉนวนไฟฟาหุมจึงอาจทําใหเกิดอันตราย
ค. เพราะสายไฟฟาแรงสูงอาจขาดและฟาดลงมาที่พื้น
ง. เพราะเสาไฟฟาอาจจะหักและลมลงมาได
10. การนํายางลบ 1 กอนไปถูกับ แทงแมเหล็ก จะทําใหยางลบมีอํานาจเปนแมเหล็กได
หรือไม เพราะอะไร
ก. ได เพราะยางลบมีสมบัติเปนตัวนําไฟฟา
ข. ได เพราะยางลบมีอํานาจแมเหล็กไฟฟาอยูแลว
ค. ไมได เพราะตองใชยางลบมากกวา 2 กอนขึ้นไป
ง. ไมได เพราะยางลบมีสมบัติเปนฉนวนไฟฟา
11. การออกแรงของภาพใด แรงลัพธของแรงเกิดการหักลางกัน
ก.

ข.

ค.

ง.
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12. แรงดันนํ้าสัมพั นธกับความลึกของนํ้าอยางไร
ก. ระดับนํ้าลึก แรงดันนํ้านอย
ข. ระดับนํ้าลึก แรงดันนํ้ามาก
ค. ระดับนํ้าตื้น แรงดันนํ้ามาก
ง. ระดับนํ้าตื้น แรงดันนํ้าปานกลาง
13. ดินนํ้ามันปนเปนกอนกลม นําไปใส ในนํ้าจะจมนํ้า แตถานํามาปนเปนรูปถวย จะ
ลอยนํ้าไดเพราะอะไร
ก. นํ้าหนักและปริ มาตรเพิ่มขึ้น
ข. มวลเพิ่มขึ้นทําใหความหนาแนนเปลี่ยน
ค. ความหนาแนนเพิ่มขึ้นเพราะปริ มาตรเพิ่มขึ้น
ง. ความหนาแนนลดลงเพราะปริ มาตรเพิ่มขึ้น
14. แรงเสียดทานจะมีคามากหรือนอยขึ้นอยูกับสิ่งใด
ก. รูปรางของวัตถุ
ข. ขนาดของวัตถุ
ค. การออกแรงกระทําตอวัตถุ
ง. ลักษณะของผิ วสัมผัส
15. ขอใด ไม ใช สมบัติของแรงเสียดทาน
ก. แรงเสียดทานมีคาเปนศูนย เมื่อวัตถุไมมีแรงภายนอกมากระทํา
ข. ขณะวัตถุเริ่มเคลื่อนที่ แรงเสียดทานสถิตจะมีคาสูงสุด
ค. แรงเสียดทานจลน เกิดขึ้นขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัว
ง. แรงเสียดทานขึ้นอยูกับลักษณะ ขนาดหรือพื้นที่ของผิ วสัมผัส
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16. กฎการเคลื่อนที่ของเซอร ไอแซก นิวตัน
กฎขอที่ 1 เมื่อผลรวมของแรงซึ่งกระทําตอวัตถุเปนศูนย วัตถุจะหยุดนิง่ หรื อ
เคลื่อนที่ดวยความเร็วคงที่
กฎขอที่ 2 กฎของแรง (Force) “ความเรงของวัตถุจะแปรผันตามแรงที่กระทําตอ
วัตถุ” แรง = มวล x ความเรง
กฎขอที่ 3 “แรงทีว่ ตั ถุทหี่ นึง่ กระทําตอวัตถุทสี่ อง ยอมเทากับแรงทีว่ ตั ถุทสี่ องกระทํา
ตอวัตถุที่หนึง่ แตทิศทางตรงขามกัน” (Action = Reaction)
จากกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันขางตน หากนําเครื่องชั่งสปริ ง 2 อัน เกี่ยวกัน อัน
แรกเกี่ยวติดผนังและอันที่สองเกี่ยวติดมือ ถาสปริ งอันที่สองอานคาได 10 นิวตัน
แลวสปริ งอันแรกจะอานคาไดกี่นวิ ตัน
ก. 0 นิวตัน
ข. 10 นิวตัน
ค. 25 นิวตัน
ง. 20 นิวตัน
17. “การกระจั ด (Displacement) หมายถึงการเปลี่ยนตําแหนงของวัตถุ โดยวัดจาก
จุ ดเริ่มตนไปยังจุ ดสุดทายตามแนวเสนตรง มีหนวยเปน เมตร (m) และมีทิศทาง
จากจุ ดเริ่มตนไปยังจุ ดสุดทาย”
จากคํากลาวขางตน จงหาการกระจั ดเมื่อ ด.ช.วิ ทยาตองเดินทางจากบานซึ่งตั้งอยู
ที่จุด A ไปยังโรงเรียนซึ่งตั้งอยูที่จุด C โดยวิ ทยาจะเดินผานวัดซึ่งตั้งอยูที่จุด B
ในทุกเชาเพื่อไปเรียนหนังสือ โดยกําหนดวาระยะจากจุ ด A ถึงจุ ด B คือ 3 เมตร
ระยะจากจุ ด B ถึงจุ ด C คือ 4 เมตร และระยะจากจุ ด A ถึง จุ ด C คือ 5 เมตร
A
3m
B

5m

4m

ก. 7 เมตร มีทิศจากจุ ด A ไปจุ ด B ไปจุ ด C
ข. 12 เมตร มีทิศจาก A ไปจุ ด B ไปจุ ด C
ค. 5 เมตร มีทิศจากจุ ด A ไปจุ ด C
ง. 70 เซนติเมตร มีทิศจากจุ ด A ไปจุ ด C

C
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18. เปรียบเทียบความดันที่ระดับตางๆ ตอไปนี้
ก. 1 > 2 > 3
ระดับนํ้า 3
ข. 3 > 2 > 1
ระดับนํ้า 2 ค. 2 มากที่สุด และ 1 เทากับ 3
ระดับนํ้า 1 ง. ความดันทุกจุ ดใตนํ้าเทากัน
หมด
19. ขอใด ไมได ใชประโยชนจากแรงแมเหล็กไฟฟา
ก. พั ดลม
ข. เครื่องซักผา
ค. หลอดไฟ
ง. กริ่งไฟฟา
20. วางกอนวัตถุชนิดหนึง่ ซึ่งมีนํ้าหนัก ปริ มาตร และรูปรางเหมือนกัน จํานวน 4 กอน
ลงในภาชนะบรรจุ ของเหลว 4 ชนิด ชนิดละกอน ไดผลดังภาพ

ของเหลว A

ของเหลว B

ของเหลว C

ของเหลว D

จากภาพ แรงลอยตัวของของเหลวชนิดใดที่กระทําตอวัตถุแลวมีคานอยกวานํ้าหนัก
ของวัตถุ
ก. ของเหลว A
ข. ของเหลว B
ค. ของเหลว C
ง. ของเหลว D

