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คาอธิบาย
1. ดอก คือ กิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อทำหน้ำที่ในกำร
สืบพันธุ์แบบอำศัยเพศ โดยส่วนของกลีบเลี้ยง
เปลี่ยนแปลงมำจำกใบ

5. วัสดุเดียวกันที่ใช้ในกำรทำล้อรถยนต์ ถุงมือยำง
สำยยำง คือ ยำง ซึ่งยำงมีสมบัติสภำพยืดหยุ่น
และเหนียว

2. เมื่อเริ่มปลูกถั่วแขกในกระถำง ใบและลำต้น
จะโผล่ขึ้นมำ (E) ในขณะที่ถั่วแขกเจริญเติบโต
จำนวนของใบจะเพิ่มขึ้น (C) และเกิดตำของดอก
(A) และดอกเริ่มบำน (D) แล้วจึงเจริญเติบโตต่อไป
เป็นฝัก (B)

6. พื้นรองเท้ำปีนเขำเป็นตัวอย่ำงกำรนำสมบัติของ
แรงเสียดทำนมำทำให้กำรเดินบนทำงลำดชัน
ไม่ลื่นไถลได้ง่ำย โดยตัวเลือกที่มีกำรนำสมบัติ
ของแรงเสียดทำนมำประยุกต์ใช้ ได้แก่ ข้อ ②
แป้งที่ใช้ป้องกันกำรลื่นก่อนนักกีฬำเบสบอล
จะขว้ำงลูก ข้อ ③ ถุงมือที่ทำให้เกิดควำมฝืด
โดยกำรเคลือบยำง ข้อ ④ ยำงล้อรถยนต์ที่มี
ลวดลำยขรุขระ และข้อ ⑤ บันไดที่ใส่ลวดลำย
เพื่อสร้ำงควำมฝืด แต่ในข้อ ① กำรฉีดน้ำมันหล่อลื่น
ที่โซ่ของรถจักรยำน คือ ตัวอย่ำงของกำรทำส่วนที่
จำเป็นต้องเคลื่อนที่ให้ลื่นเพื่อลดแรงเสียดทำน

3. จำกภำพ เป็นวิธีกำรขยำยพันธุ์ที่ใช้ตำ ทำโดยมนุษย์
ที่ไม่ได้ใช้เซลล์สืบพันธุ์ของพืช มีข้อดีคือ ใช้เวลำ
ในกำรออกลูกออกหลำนน้อยกว่ำกำรขยำยพันธุ์
ด้วยเมล็ด และสำมำรถรักษำลักษณะทำงพันธุกรรม
ที่ดีของพ่อแม่ไว้ได้คงเดิม แต่เนื่องจำกเป็นกำร
ออกลูกออกหลำนที่มีลักษณะทำงพันธุกรรม
เหมือนพ่อแม่ และมีโอกำสเปลี่ยนแปลงไปตำม
สิ่งแวดล้อมได้เหมือนพืชชนิดนี้ทั่วไป

4. จำกกำรจัดกลุ่ม กลุ่มที่ 1 และ 2 สำมำรถใช้เกณฑ์
ลักษณะของเส้นใบในกำรจำแนก โดยพืชที่อยู่ใน
กลุ่มที่ 1 มีเส้นใบขนำนไปตำมใบ กลุ่มที่ 2 มีเส้นใบ
เป็นร่ำงแห

7. ควำมหนำแน่นของสำร เป็นกำรวัดมวลของสำรนั้น ๆ
ต่อหนึ่งหน่วยปริมำตร ดังนั้น สำรหรือวัตถุแต่ละชนิด
จะมีค่ำควำมหนำแน่นแตกต่ำงกัน โดยวัตถุที่มี
ควำมหนำแน่นมำกกว่ำน้ำจะจมน้ำและวัตถุที่มี
ควำมหนำแน่นน้อยกว่ำน้ำจะลอยน้ำได้ จำกภำพ
ช้อนพลำสติก หลอดดูดน้ำ แท่งสไตโรโฟม เป็นวัตถุ
ที่มีควำมหนำแน่นน้อยกว่ำน้ำจึงสำมำรถลอยน้ำได้
ในขณะที่ลูกเหล็ก ตะปูเหล็ก มีควำมหนำแน่น
มำกกว่ำน้ำจึงจมน้ำ
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8. สำรที่ไฟฟ้ำไหลผ่ำนได้ดีในสถำนะของแข็ง
ส่วนใหญ่เป็นโลหะและแกรไฟต์ เช่น ทองแดง เหล็ก
อะลูมิเนียม เป็นต้น ในขณะที่สำรที่ไฟฟ้ำ
ไม่ไหลผ่ำนในสถำนะของแข็ง เช่น เกลือ น้ำตำล
แก้ว ยำง พลำสติก เป็นต้น

13. เมื่อพ่อเข็นรถเข็นด้วยแรง 500 N และสน
ออกแรงเข็นรถ 300 N ไปในทิศทำงเดียวกับพ่อ
จึงเกิดแรงลัพธ์ 800 N ที่เป็นผลรวมของแรง
ที่พ่อและสนใช้เข็น ทำให้รถเข็นขยับไปในทิศทำง
ที่ทั้งสองคนออกแรงเข็นรถไป

9. สำเหตุที่ต้องทำใบมีดของรองเท้ำสเก็ตให้แหลมคม
ก็เพื่อลดแรงเสียดทำนระหว่ำงน้ำแข็งกับรองเท้ำสเก็ต
ในขณะที่กำรดึงสำยธนูเพื่อยิงลูกธนู กำรกระเด้ง
ขึ้นมำของลูกบำสเกตบอล กำรกระโดดข้ำม
สิ่งกีดขวำงโดยใช้ไม้กระโดดค้ำถ่อ และกำรใช้
ไม้กระดำนกระโดดน้ำช่วยในกำรกระโดด ล้วนเป็น
ตัวอย่ำงที่ใช้สมบัติของแรงยืดหยุ่นทั้งหมด

14. โครงสร้ำงของจักรยำน โครงสร้ำงของบอร์ด
และโครงสร้ำงของสะพำนรูปโค้ง เป็นโครงสร้ำง
ที่สำมำรถกระจำยแรงได้ดี

10. แมว นกกระจอก ปลำตะเพียน กระรอก ไก่ กบ
เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง และที่เหลือเป็นสัตว์
ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง

15. ฟลำยบอร์ด คือ กีฬำที่ให้ประสบกำรณ์
กำรบินด้วยกำรใช้เครื่องพ่นน้ำควำมดันสูงกับ
พื้นผิวน้ำโดยใช้แรงมอเตอร์ ซึ่งฝักบัว สำยยำงล้ำงรถ
ปืนฉีดน้ำ และเครื่องตัดโลหะแรงดันน้ำ เป็นตัวอย่ำง
ที่ใช้กำรพ่นน้ำอย่ำงแรงในชีวิตประจำวันทั้งหมด
แต่กำรดูดน้ำโดยใช้หลอดเป็นตัวอย่ำงที่ใช้หลักกำร
แตกต่ำงไปจำกฟลำยบอร์ด หลอดเป็นสิ่งของที่ใช้
เมื่อต้องกำรดูดน้ำขึ้นมำ ซึ่งแตกต่ำงจำกแรงดัน
ที่เกิดขึ้นในข้ออื่น ๆ

11. ในขณะที่ลูกอ๊อดเจริญเติบโต ขำหลังของกบ
จะงอกออกมำก่อน
16. ควำมร้อนในของแข็งจะเคลื่อนที่จำกส่วนที่มี
อุณหภูมิสูงไปหำส่วนที่มีอุณหภูมิต่ำ
12. จำกสัตว์ที่กำหนดให้ ผึ้งและผีเสื้อเท่ำนั้นที่จำแนก
เป็นแมลง ดังนั้น เกณฑ์กำรจำแนก A คือ สัตว์ที่เป็น
แมลงและไม่ใช่แมลง และเกณฑ์กำรจำแนก B คือ
สัตว์ที่มีขำและไม่มีขำ
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17. เครื่องตรวจจับโลหะจะตรวจจับวัตถุที่เป็นโลหะ
และเครื่องเอกซเรย์จะช่วยในกำรจำแนกวัสดุต่ำง ๆ
ที่มีโลหะรวมอยู่ด้วยโดยมีกำรแสดงผลออกมำ
ทำงหน้ำจอเป็นสีต่ำง ๆ ตำมวัสดุที่เป็นส่วนประกอบ
โดย น๊อต ตะปู คัตเตอร์ เป็นวัตถุที่ทำจำกวัสดุ
ที่เป็นโลหะ จึงสำมำรถคัดแยกออกได้ด้วย
เครื่องตรวจจับโลหะ ในขณะที่วัตถุที่แสดงสีน้ำเงิน
บนหน้ำจอเครื่องเอกซเรย์ คือ วัตถุที่เป็น
วัตถุอนินทรีย์ ดังนั้น ถ้ำนำวัตถุเหล่ำนี้ไปผ่ำน
เครื่องตรวจจับโลหะ วัตถุบำงชนิดจึงมีโอกำส
ที่จะเกิดเสียงเตือนขึ้นได้

18. อำกำรเหินน้ำทำให้แรงเสียดทำนระหว่ำงยำง
ล้อรถยนต์กับถนนลดลง จึงทำให้รถยนต์ลื่นไถล
ได้ง่ำย ดังนั้น กำรเปลี่ยนทิศทำงในขณะขับรถ
บนถนนที่มีน้ำจึงเกิดขึ้นได้ง่ำยกว่ำบนถนนที่ไม่มีน้ำ
แต่ควบคุมทิศทำงได้ยำกเพรำะแรงเสียดทำนน้อยลง
ถ้ำเกิดอำกำรเหินน้ำขณะขับรถ ต้องระมัดระวัง
โดยลดควำมเร็วลงเพื่อไม่ให้เกิดกำรลื่นไถล
จนนำไปสู่กำรเกิดอุบัติเหตุ

19. ถ้ำจีโนไทป์ของแม่คือ AO และจีโนไทป์ของพ่อ
คือ BO หมู่เลือดของแป้งที่สำมำรถเป็นไปได้คือ
หมู่เลือด A หมู่เลือด B หมู่เลือด O และหมู่เลือด AB

20. ปรำกฏกำรณ์ที่มีอำกำรหูอื้อ เมื่อเครื่องบิน
บินขึ้นจำกพื้นดิน เป็นเพรำะกำรเปลี่ยนแปลง
ของควำมดันอำกำศ โดยยิ่งขึ้นไปที่สูง
ควำมดันอำกำศยิ่งต่ำลง กล่ำวคือ น้ำหนักของ
อำกำศที่กดทับลงมำลดลง ดังนั้น กำรเปลี่ยนแปลง
ควำมดันอำกำศอย่ำงกะทันหันจึงทำให้เกิด
ปรำกฏกำรณ์หูอื้อ

21. ควันธูปเคลื่อนที่ไปหำน้ำอุ่น เนื่องจำก ผลต่ำง
ระหว่ำงอุณหภูมิของน้ำอุ่นกับทรำยเย็น โดยไอร้อน
ของน้ำอุ่นจะลอยขึ้นด้ำนบน และอำกำศที่เย็นกว่ำ
บริเวณทรำยเย็นจะเคลื่อนที่ไปแทนที่ไอร้อนของ
น้ำอุ่น

22. จำกกำรศึกษำ หลังจำกใส่ควันธูปลงไป ภำยใน
ขวดแก้วจะมีลักษณะขุ่นมัวเนื่องจำกเกิดละอองน้ำ
ในอำกำศ ซึ่งคล้ำยกับกำรเกิดหมอก และมีหยดน้ำ
ขนำดเล็กเกำะที่ด้ำนข้ำงของขวดแก้วและก้นภำชนะ
ที่ใส่น้ำแข็ง ซึ่งคล้ำยกับกำรเกิดน้ำค้ำง

23. ในขณะที่อำกำศที่ถูกทำให้ร้อนจำกพื้นดินลอย
ขึ้นไปด้ำนบน ปริมำตรจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น และ
ในขณะที่อุณหภูมิกำลังลดต่ำลง จะเริ่มเกิดกำร
ควบแน่นหรือแข็งตัวของไอน้ำในอำกำศจนก่อให้เกิด
เมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้ำสูงในสถำนะหยดน้ำ
ขนำดเล็กหรือเกล็ดน้ำแข็ง
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24. ถ้ำนำส้อมเสียงที่ถูกเคำะให้เกิดเสียงแตะกับผิวน้ำ
กำรสั่นจะถูกส่งไปยังน้ำ ทำให้หยดน้ำขนำดเล็ก
กระเด็นขึ้นมำ น้ำจะเกิดกำรสั่นและเกิดเป็นคลื่น
และเมื่อนำส้อมเสียงที่ถูกเคำะให้เกิดเสียงมำแตะ
กับผิวน้ำ จะทำให้กำรสั่นของส้อมเสียงค่อย ๆ
หยุดสั่น จึงทำให้เสียงค่อย ๆ เบำลง

25. เสียงเป็นคลื่นที่ต้องอำศัยตัวกลำงในกำรเคลื่อนที่
เช่น อำกำศ น้ำ เป็นต้น กล่ำวคือ ต้องมีตัวกลำง
จึงจะทำให้เสียงถูกส่งไปได้ แต่เนื่องจำกในอวกำศ
ไม่มีตัวกลำง (อำกำศ) ที่ช่วยทำให้เกิดกำรเคลื่อนที่
ของเสียง ดังนั้น เสียงจึงไม่ถูกส่งออกไป

26. ระดับควำมดังและเบำของเสียง เรียกว่ำ
ควำมเข้มของเสียง ถ้ำต้องกำรให้ควำมเข้มของ
เสียงกีตำร์แตกต่ำงกัน จะต้องทำควำมเข้มหรือ
กำรออกแรงในกำรดีดสำยกีตำร์เพื่อให้สำยกีตำร์สั่น
แตกต่ำงกัน
27. เนื่องจำก ควำมหนำแน่น = มวล
ปริมำตร
42
ดังนั้น จำก
= 10.5 g/cm3 สำรนี้คือ เงิน
4
28. สำเหตุที่เมื่อมองจำกโลกแล้วกลุ่มดำวเคลื่อนที่
เป็นเพรำะโลกหมุนรอบตัวเอง

29. จำกรูป เป็นกำรสังเกตตำแหน่งของกลุ่มดำวนำยพรำน
ในหนึ่งวัน โดยในหนึ่งวันตำแหน่งของกลุ่มดำว
เปลี่ยนแปลงเพรำะกำรหมุนรอบตัวเองของโลก
ดังนั้น กลุ่มดำวจึงเปลี่ยนแปลงตำแหน่งจำก
ทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก ซึ่งเป็นทิศทำงเดียว
กับกำรเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของดวงอำทิตย์และ
ดวงจันทร์ในหนึ่งวัน

30. ควำมกว้ำงของช่องลำยเส้นของเสำน้ำแข็ง
ขึ้นกับปริมำณของหิมะที่ตกลงมำถมกันเป็นชั้น ๆ
จึงทำให้เห็นเป็นลำยเส้นแนวนอน ชั้นที่มีช่องว่ำง
กว้ำงเกิดขึ้นเมื่อหิมะตกลงมำอย่ำงหนัก และชั้นที่มี
ช่องว่ำงแคบเกิดขึ้นเมื่อหิมะตกลงมำน้อย ดังนั้น
ลำยเส้นของธำรน้ำแข็งเกิดจำกกำรทับถมกันของหิมะ

