ฉบับปรับปรุงแก้ไข วันที่ 21 ตุลาคม 2558
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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๓
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๒
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1. รากทาหน้าที่ช่วยค้ าจุนให้พืชสามารถอยูบ่ นดินได้
และดูดซึ มและจัดเก็บน้ าและสารอาหาร

2. ช่องปากใบจะอยูด่ า้ นหลังของใบซึ่ งจะช่วยลด
การสู ญเสี ยความชื้นที่เกี่ยวข้องกับแสง

8. ในเปลือกของลาต้นพืชจะมีเวิสเซิล ซึ่ งเป็ นท่อลาเลียง
น้ าอยูภ่ ายในหลายตาแหน่งเชื่ อมต่อจากรากมายัง
ลาต้น เส้นใบ นอกจากนี้ มีรูปแบบของการจัดเรี ยง
แตกต่างกันไปตามประเภทของพืช และเป็ นท่อที่ใช้
ลาเลียงสารอาหาร

3. ใบของพืชจะผลิตสารอาหารโดยใช้แสงและน้ าที่
ดูดซึมจากราก โดยสารอาหารส่ วนหนึ่งจะเปลี่ยน
เป็ นแป้ งและถูกจัดเก็บไว้ที่ใบ

9. สิ่ งที่ตอ้ งควบคุมให้แตกต่าง คือ จานวนใบ ในลาต้น
พืช ส่ วนปั จจัยอื่น ๆ ในธรรมชาติ เช่น แสง ความชื้ น
อุณหภูมิ ลม ขนาดของพืช ขนาดของกระบอกสู บ
ปริ มาณน้ าในกระบอกสู บจะต้องเหมือนกัน

4. เรี ยกการที่เกสรไปติดกับส่ วนบนของเกสรตัวเมียว่า
การถ่ายละอองเรณู

10. ถ้าพืชออกผล สัตว์ต่างๆ จะกินผลและเมล็ดสามารถ
แพร่ กระจายไปได้ไกล

5. เมื่อสังเกตลาต้นของพืช ให้เริ่ มจากตาแหน่งที่อยู่
บนดินขึ้นมาจนถึงส่ วนที่เกิดใบ

11. เมื่อผลไม้สุกจะเปลี่ยนสี ผลไม้ที่ไม่สุกเต็มที่จะมี
สี เขียวคล้ายกับสี ของใบ สัตว์ไม่สามารถแบ่งแยก
ผลได้จึงไม่กิน แต่เมื่อผลสุ กสี จะเปลี่ยน ทาให้
สะดุดตาของสัตว์จึงสามารถแพร่ กระจายไปได้ไกล
และกว้างกว่าเมล็ด

6. ถ้าสังเกตเกี่ยวกับรากเสร็ จแล้วให้นาไปปลูกไว้ที่เดิม
ในการสังเกตพืชจะต้องมีใจในการดูแลปกป้ องรักษา
พืชไว้ดว้ ยเสมอ

7. พืชเจริ ญเติบโตได้ดีเมื่อรากมีการดูดซึ มน้ า และ
สารอาหาร ส่ วนลาต้นและใบจะเจริ ญเติบโตได้
เมื่อได้รับแสงอาทิตย์

12. A คือ เปลือกทาหน้าที่ป้องกันผลทั้งหมด
B คือ สารที่อยูร่ ะหว่างเมล็ดกับเปลือก
ซึ่งเป็ นอาหารของสัตว์
C คือ เมล็ดเป็ นส่ วนที่เจริ ญเติบโตหลังจากเกสรผสม
กับไข่ เมล็ดมีสารอาหารที่จาเป็ นต่อการเจริ ญของ
ต้นอ่อน

13. สัตว์ที่ออกลูกเป็ นตัว ตัวผูแ้ ละตัวเมียจะจับคู่กนั
แล้วเมื่อเวลาผ่านไป ตัวเมียจะออกลูก โดยลูกและ
แม่จะมีลกั ษณะที่เหมือนกันมาก

20. เมื่อเชื่ อมต่อกับ A และปิ ดสวิตซ์ วัตถุที่ทาให้ไฟติด
คือ วัตถุที่เป็ นโลหะ เช่น เหล็ก อลูมิเนียม ทองแดง
เป็ นต้น

14. บริ เวณที่ไข่กบอยูจ่ ะต้องไม่มีน้ าไหลผ่าน ตื้น และมี
หญ้าขึ้นรอบๆ เหมือนหนองน้ าหรื อท้องนา

21. การขยายพันธุ์พืชจากส่ วนที่ไม่ใช่ อวัยวะสื บพันธุ์เป็ น
หนึ่งในการสื บพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ๒, ๔, ๕ คือ
การสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศ ๑ คือ การแตกหน่อที่จดั
อยูใ่ นการสื บพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและ ๓ เป็ นการ

15. การสังเกตวัฏจักรของสัตว์จะต้องจดอย่างละเอียด
รวมถึงต้องรู้สมบัติและพฤติกรรมของสัตว์ชนิ ดนั้น
ด้วย

16. มีกรณี ที่หาซื้ อสัตว์ที่คนอื่นไม่นิยมเลี้ยงกันหรื อ
ยุง่ ยากในการเลี้ยงเกิดขึ้นบ่อยมาก

แบ่งตัวออกเป็ นสอง ซึ่งเป็ นหนึ่งในการสื บพันธุ์
แบบไม่อาศัยเพศ

22.

17. หมวกนิรภัย คือ พลาสติก เสื้ อ คือ ผ้า อานรถ คือ
ยางหรื อพลาสติก โครง คือ โลหะที่เหมือนเหล็ก

18. วัตถุท้ งั สามชนิดถูกผลิตขึ้นโดยใช้สมบัติความเหนียว
และเบา และโปร่ งใสของพลาสติก

19. วัสดุมีท้ งั ลอยและจมน้ า โดยไม่สามารถบอกจานวน
ได้ นอกจากนี้ ระดับความเหนียวก็จดั เป็ นสมบัติของ
วัสดุ

๑ เป็ นตัวอย่างของการปรับตัว
๒, ๕ เป็ นวิธีป้องกันตนเอง
๓ เป็ นปฏิกิริยาเกี่ยวกับการกระตุน้
๔ ช่วยในการขยายพันธุ์ของดอกไม้และมองเห็น
ลักษณะของผึ้งในการหาอาหารของตนเอง

23. จาก ๒, ๓ ถ้าเรื อหนักขึ้นจะไม่สามารถลอยตัว
เรื อจึงจม

24.

๑, ๓, ๔, ๕ เป็ นตัวอย่างที่เพิ่มแรงเสี ยดทานและ
๒ เป็ นตัวอย่างที่ลดแรงเสี ยดทาน

25. พืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีกลีบดอกหรื อจานวนของ
กลีบดอกเป็ นพหุคูณของ 3 และพืชใบเลี้ยงคู่มีจานวน
ของกลีบดอกเป็ นพหุคูณของ 4 หรื อ 5 กลีบดอกของ
ว่านสี่ ทิศมี 6 กลีบและกลีบดอกของมันฝรั่งมี 5 กลีบ
ดังนั้น ว่านสี่ ทิศจึงเป็ นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและมันฝรั่ง
เป็ นพืชใบเลี้ยงคู่ มัดท่อลาเลียงของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
จะกระจัดกระจายและมัดท่อลาเลียงของพืชใบเลี้ยงคู่
จะเป็ นรู ปห่วง

26. วัตถุที่มีความยืดหยุน่ มีสมบัติการกลับไป มีรูปร่ าง
เหมือนก่อนที่จะได้รับแรง การที่ลูกตุม้ ของนาฬิกา
แกว่งซ้ าไปมาสองข้างเป็ นการเคลื่อนที่แบบลูกตุม้
นาฬิกาที่เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วง

27. ขนจานวนมากที่อยูท่ ี่ส่วนปลายของเมล็ดพันธุ์
แดนดิไลออน เรี ยกว่า ขนอ่อน ถ้าสัมผัสกับลม
จะสามารถบินไปได้ไกล

28.

๑, ๒, ๔ เป็ นตัวอย่างที่ปิดกั้นการกระจายของ
แรงทาให้ความดันมาก ๓ เป็ นตัวอย่างการกระจาย
ของแรงทาให้ความดันน้อย ๕ เป็ นตัวอย่างที่แรง
เสี ยความสมดุลแล้วแรงถูกกระจายทั้งสองข้างได้รับ
ความดันน้อยหรื อไม่ได้รับ

29.

๑, ๓, ๔, ๕ เป็ นตัวอย่างที่แรงโน้มถ่วงกระทา
๒ เป็ นตัวอย่างที่ไม่มีแรงสู่ศูนย์กลาง กระทาต่อ
ลูกบอล ลูกบอลจึงกลิ้งไปได้ไกล

30. จาก ๒ ข้อดีของพลังงานแสงอาทิตย์ คือ มีจานวน
ไม่จากัด

