ชื่อ…………………………………………….ชั้น………….เลขที่………
ใบงานที่ 1.1
เรื่อง การคิดวิเคราะห์ เกีย่ วกับสาร
จุดประสงค์
1. อธิบายความหมายของสารและสสารได้
2. คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับสมบัติของสารได้
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนนาสิ่ งที่กาหนดให้ต่อไปนี้เติมลงในกรอบสี่ เหลี่ยม เพื่อจาแนกว่าสิ่ งใด
จัดเป็ นสาร สิ่ งใดไม่ใช่สาร
น้ าตาลทราย ทองแดง น้ าอัดลม แอลกอฮอล์ ความร้อน
แสงแดด หิ นปูน น้ าเชื่อม เสี ยง ด่างทับทิม ดิน ลม

สิ่ งทีจ่ ัดเป็ นสาร

สิ่ งทีไ่ ม่ ใช่ สาร

สรุ ปผลการวิเคราะห์ ……………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

เฉลยใบงานที่ 1.1
เรื่อง การคิดวิเคราะห์ เกีย่ วกับสาร
สิ่ งทีจ่ ัดเป็ นสาร ได้ แก่
น้ าตาลทราย ทองแดง น้ าอัดลม แอลกอฮอล์ หิ นปูน ด่างทับทิม ดิน ลม
สิ่ งทีไ่ ม่ จัดเป็ นสาร ได้ แก่
เสี ยง แสงแดด ความร้อน
สรุ ปผลการวิเคราะห์
เราสามารถจาแนกสิ่ งที่อยูร่ อบตัวเราได้ 2 ประเภท คือ สิ่ งที่เป็ นสาร เป็ นสิ่ งที่มีมวล มี
ตัวตน ต้องการที่อยู่ และสามารถสัมผัสได้ดว้ ยประสาทสัมผัส และสิ่ งที่ไม่ใช่สารจะมีคุณสมบัติ
ตรงกันข้ามกับสิ่ งที่เรี ยกว่าสารนัน่ เอง
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

ชื่อ…………………………………………….ชั้น………….เลขที่………
ใบงานที่ 1.2
เรื่อง การสารวจการคิดวิเคราะห์ เกีย่ วกับสารทีอ่ ยู่รอบตัว
จุดประสงค์
1. สารวจ สื บค้น และยกตัวอย่างสารที่ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
2. สามารถคิดวิเคราะห์เพื่อจาแนกสารที่อยูร่ อบตัวในชีวติ ประจาวันได้
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนสารวจสารที่อยูร่ อบตัวและใช้ในชีวติ ประจาวัน แล้วนามาอภิปรายในกลุ่ม
เพื่อจาแนกออกเป็ นสารที่มีประโยชน์และสารที่เป็ นพิษหรื อก่อให้เกิดอันตรายต่อ
มนุษย์หรื อสิ่ งแวดล้อม และบันทึกผลการอภิปราย
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ชื่อ…………………………………………….ชั้น………….เลขที่………
แบบฝึ กหัดที่ 1.1
เรื่อง การคิดวิเคราะห์ เกีย่ วกับสาร
คาชี้แจง จงเติมคาในช่องว่างให้ได้ในความที่สมบูรณ์
1. สิ่ งที่อยูร่ อบตัวเราสิ่ งใดบ้างที่จดั เป็ นสาร เพราะเหตุใด
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………
2. สิ่ งที่อยูร่ อบตัวเราสิ่ งใดบ้างที่ไม่จดั เป็ นสาร เพราะเหตุใด
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………
3. สมบัติของสารต่อไปนี้รับรู ้โดยประสาทสัมผัสส่ วนใด
1) รสหวานของน้ าเชื่อม รับรู ้โดยประสาทสัมผัสส่ วนใด
…………………………………………………………………………..
2) สี ม่วงปนแดงของด่างทับทิม รับรู ้โดยประสาทสัมผัสส่ วนใด
…………………………………………………………………………..
3) ก๊าซไข่เน่ามีกลิ่นเหม็น รับรู ้โดยประสาทสัมผัสส่ วนใด
…………………………………………………………………………..
4. น้ าตาลทรายกับน้ าเชื่อมมีลกั ษณะที่เหมือนกันคือ
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………
5. น้ าตาลทรายกับเกลือแกงมีลกั ษณะที่เหมือนกันคือ
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………
6. ถ้านาสารที่กาหนดให้ในกิจกรรมมาแบ่งเป็ นกลุ่มตามสถานะสามารถจาแนกได้เป็ นกี่กลุ่ม
อะไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

เฉลยแบบฝึ กหัดที่ 1.1
เรื่อง การคิดวิเคราะห์ เกีย่ วกับสาร
1. อากาศ ดิน หิ น แร่ โต๊ะ เก้าอี้ เพราะสารเป็ นสิ่ งมีตวั ตน มีน้ าหนัก ต้องการที่อยู่
และสัมผัสได้
2. แสง เสี ยง ความร้อน ฯลฯ เพราะสิ่ งเหล่านี้ไม่มีตวั ตน ไม่มีน้ าหนัก ไม่ตอ้ งการที่อยู่
จึงจัดเป็ นพลังงาน
3.
3.1 ลิ้น
3.2 ตา
3.3 จมูก
4. มีรสหวาน แต่มีลกั ษณะที่แตกต่างกันคือ น้ าตาลทรายเป็ นของแข็ง น้ าเชื่อมเป็ น
ของเหลว
5. เป็ นของแข็ง สี ขาว เป็ นผลึกขนาดเล็ก แต่มีลกั ษณะที่แตกต่างกันคือ น้ าตาลทรายมีรส
หวาน เกลือแกงมีรสเค็ม
6. แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ
1. ของแข็ง ได้แก่ น้ าตาลทราย ทองแดง หิ นปูน ด่างทับทิม สังกะสี และดิน
2.ของเหลว ได้แก่ น้ าอัดลม แอลกอฮอล์ น้ าเชื่อม
3. แก๊ส ได้แก่ แก๊สไข่เน่า
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

ใบงานที่ 1
เรื่อง การจาแนกสมบัติของสาร
จุดประสงค์
1. อธิบายสมบัติของสารทางกายภาพและทางเคมีได้
2. สามารถตรวจสอบสมบัติของสารเพื่อระบุชนิดของสารได้
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันระดมสมองเพื่อปฏิบตั ิกิจกรรม สารวจตรวจสอบเกี่ยวกับ
สมบัติของสารทางกายภาพและทางเคมี
สารเคมี-วัสดุอุปกรณ์
1. โซเดียมคลอไรด์
7. ช้อนเบอร์ 1
13. กระดาษลิตมัส
2. แคลเซียมไฮดรอกไซด์
8. ช้อนโลหะ
3. น้ าส้มสายชู
9. หลอดทดลองขนาดกลาง
4. เอทานอล
10. กระบอกตวง
5. น้ ามันพืช
11. ตะเกียงแอลกอฮอล์
6. น้ า
12. ที่ก้ นั ลม
คาชี้แจงในการปฏิบัติกจิ กรรม
1. ให้นกั เรี ยนร่ วมกันคิดออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาสมบัติของสารทางกายภาพแลพ
ทางเคมี ให้นกั เรี ยนศึกษาตัวอย่าง แนวทางการทดลองให้เข้าใจก่อน จากนั้นจึง
วางแผนทาการทดลองของกลุ่มตนเองโดยทาการทดลองและสรุ ปผลการทดลอง
เกี่ยวกับสมบัติของสารทางกายภาพและทางเคมีวา่ มีความแตกต่างกันอย่างไร
ตัวอย่างแนวทางการทดลอง
1.เตรี ยมสารโซเดียมคลอไรด์, แคลเซียมไฮดรอกไซด์, น้ าส้มสายชู, เอทานอล, น้ ามันพืช
ใส่ หลอดทดลองขนาดกลาง หลอดละ 1 ช้อนเบอร์ 1
2.สังเกตลักษณะของสารในหลอดทดลองทั้ง 5 หลอด แล้วบันทึกผล
3.เติมน้ าลงในหลอดทดลองทั้ง 5 หลอด หลอดละ 2 cm3 เขย่าให้เข้ากัน ทิ้งไว้สักครู่
สังเกตการละลาย แล้วบันทึกผล

-24.ใช้แท่งแก้วจุ่มสารละลายในแต่ละหลอด นามาแตะกระดาษลิตมัส สังเกตการเปลี่ยนสี
ของกระดาษลิตมัส บันทึกผล
5.ใช้ชอ้ นโลหะตักสารทั้ง 5 ชนิด นาไปเผาโดยใช้เปลวไฟจากตะเกียงแอลกอฮอล์สังเกต
การเผาไหม้แล้วบันทึกผล
2. ร่ วมกันคิดวางแผนการทดลองตามกาหนดประเด็นปั ญหา ดังนี้
2.1 จะกาหนดวัตถุประสงค์ สมมุติฐาน และตัวแปรอย่างไร
2.2 จะใช้วสั ดุอุปกรณ์อะไรบ้าง
2.3 จะออกแบบการทดลองอย่างไร
2.4 จะบันทึกผลการทดลองอย่างไร
2.5 จะสรุ ปและอภิปรายผลอย่างไร
ตัวอย่างตารางบันทึกผลการทดลอง
ผลการศึกษา
สาร
การเปลีย่ นสี
สถานะ
สี
การละลายนา้
กระดาษลิตมัส
โซเดียมคลอไรด์
แคลเซียมไฮดรอกไซด์
น้ าส้มสายชู
เอทานอล
น้ ามันพืช

การเผาไหม้

3. นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่วางแผนไว้ ซึ่ งควรวางแผนแบ่งหน้าที่กนั ภายในกลุ่มด้วย
4. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทดลอง จัดกระทาข้อมูล อภิปรายและสรุ ปผลการทดลอง
5. เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งควรประกอบด้วย
5.1 ชื่อเรื่ องที่ศึกษา
5.2 วันที่ทาการทดลอง
5.3 ชื่อกลุ่ม ชื่อสมาชิกและหน้าที่ที่ปฏิบตั ิ
5.4 จุดประสงค์ สมมติฐานและตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
5.5 อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
5.6 ผลการทดลอง (ควรจัดกระทาข้อมูลก่อนซึ่ งอาจเป็ นตาราง กราฟ

ชื่อ…………………………………………….ชั้น………….เลขที่………
แบบฝึ กหัดที่ 1.2
เรื่อง การคิดวิเคราะห์ เกีย่ วกับสมบัติของสาร
คาชี้แจง จงเติมคาในช่องว่างให้ได้ใจความที่สมบูรณ์
1. สารที่นามาทดลองมีสถานะใดบ้าง แต่ละสถานะประกอบด้วยอะไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. สารที่ละลายน้ าได้แก่สารชนิดใด
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. สารชนิดใดเผาแล้วติดไฟได้
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. สารชนิดใดเผาแล้วไม่ติดไฟ
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. ให้นกั เรี ยนสรุ ปสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของสารที่ใช้ในการทดลองลงในตาราง
ต่อไปนี้
สาร
โซเดียมคลอไรด์(เกลือ)
แคลเซียมไฮดรอกไซด์
น้ าส้มสายชู
เอทานอล
น้ ามันพืช

สมบัติของสาร
สมบัติทางกายภาพ

สมบัติทางเคมี

-26. ให้นกั เรี ยนพิจารณาว่าสมบัติของสารต่อไปนี้เป็ นสมบัติทางกายภาพหรื อสมบัติทางเคมี
ชนิดสาร
ฮีเลียม
น้ าตาลทราย
เหล็ก

สมบัติของสาร

จัดเป็ น
สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี

มีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศ
ไม่ติดไฟ
เป็ นผลึกสี ขาว
ไม่ทาปฏิกิริยากับน้ าส้ม
ตีแผ่เป็ นแผ่นแบนบางได้
ทาปฏิกิริยากับออกซิ เจน

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

เฉลยแบบฝึ กหัดที่ 1.2
เรื่อง การคิดวิเคราะห์ เกีย่ วกับสมบัติของสาร
1.
2.
3.
4.
5.

มีสถานะเป็ นของแข็งและของเหลว
โซเดียมคลอไรด์ น้ าส้มสายชู เอทานอล
เอทานอล น้ ามันพืช
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ โซเดียมคลอไรด์ น้ าส้มสายชู
สาร

โซเดียมคลอไรด์
แคลเซียมไฮดรอกไซด์
น้ าส้มสายชู
เอทานอล
น้ ามันพืช

สมบัติของสาร
สมบัติทางกายภาพ
ของแข็ง สี ขาว มีรสเค็ม ละลายน้ า
ของแข็ง สี ขาว ละลายน้ าเล็กน้อย
ของเหลว ไม่มีสี ละลายน้ า
ของเหลว ไม่มีสี ละลายน้ า
ของเหลว สี เหลือง ไม่ละลายน้ า

สมบัติทางเคมี
สารละลายมีสมบัติเป็ นกลาง
สารละลายมีสมบัติเป็ นเบส
สารละลายมีสมบัติเป็ นกรด
สารละลายมีสมบัติเป็ นกลาง ติดไฟ
ติดไฟได้

6.
ชนิดสาร
ฮีเลียม
น้ าตาลทราย
เหล็ก

สมบัติของสาร
มีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศ
ไม่ติดไฟ
เป็ นผลึกสี ขาว
ไม่ทาปฏิกิริยากับน้ าส้ม
ตีแผ่เป็ นแผ่นแบนบางได้
ทาปฏิกิริยากับออกซิ เจน

จัดเป็ น
สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี






$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$



ชื่อ…………………………………………….ชั้น………….เลขที่………
กิจกรรมที่ 1.4
เรื่อง สมบัติของสาร
จุดประสงค์ นักเรี ยนสามารถสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยผังความคิดเกี่ยวกับสมบัติของสารได้
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเขียนผังความคิดเรื่ องสมบัติของสาร

สมบัติของสาร
หมายถึง

แบ่งออกเป็ น

สมบัติทางกายภาพ

สมบัติทางเคมี

มีลกั ษณะสาคัญคือ

ได้แก่

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

มีลกั ษณะสาคัญคือ

ได้แก่

ชื่อ…………………………………………….ชั้น………….เลขที่………
กิจกรรมที่ 1.5
เรื่อง การคิดวิเคราะห์ เกีย่ วกับการจาแนกสาร
จุดประสงค์ จัดจาแนกสารออกเป็ นหมวดหมู่โดยใช้เนื้อสารเป็ นเกณฑ์ได้
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนนาชื่อสารที่กาหนดให้มาจัดจาแนกออกเป็ นกลุ่ม ๆ โดยเขียนชื่อสารลงใน
ช่องว่างของแผนผังการจัดจาแนกสารโดยใช้เนื้อสารเป็ นเกณฑ์
เมทานอล กามะถัน เงิน อากาศ นาก น้ ากลัน่ น้ าคลอง น้ าแป้ ง ก๊าซหุ งต้ม
แอมโมเนีย ตะกัว่ ควันบุหรี่ ในอากาศ กรดไฮโดรคลอริ ก คลอรี น
ทิงเจอร์ไอโอดีน

สาร

สารเนือ้ เดียว

สารบริสุทธิ์

สารเนือ้ ผสม

สารไม่ บริสุทธิ์

สรุ ปผลการวิเคราะห์ ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

เฉลยกิจกรรมที่ 1.5
เรื่อง การคิดวิเคราะห์ เกีย่ วกับการจาแนกสาร
สารเนือ้ เดียว
สารบริ สุทธิ์
สารละลาย
สารเนือ้ ผสม

เอทานอล คลอรี น เงิน ตะกัว่ กามะถัน น้ ากลัน่
อากาศ นาก แอมโมเนีย ก๊าซหุ งต้ม ทิงเจอร์ ไอโอดีน
กรดไฮโดรคลอริ ก
น้ าคลอง น้ าแป้ ง ควันบุหรี่ ในอากาศ

สรุ ปผลการวิเคราะห์ เราสามารถจาแนกสารโดยใช้เนื้อสารเป็ นเกณฑ์ได้ 2 ประเภทคือสาร
เนื้อเดียว เป็ นสารที่สามารถมองเห็นเนื้อเดียวตลอด อาจประกอบไปด้วยสารเพียงชนิดเดียวหรื อ
หลายชนิด และสารเนื้อผสมเป็ นสารที่มีองค์ประกอบไม่กลมกลืนกัน เช่น น้ าโคลน น้ าแป้ ง เป็ น
ต้น
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

ชื่อ…………………………………………….ชั้น………….เลขที่………
กิจกรรมที่ 1.6
เรื่อง จาแนกสาร
จุดประสงค์ นักเรี ยนสามารถสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยผังความคิดเกี่ยวกับการจาแนกสารได้
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเติมข้อความลงในกรอบสี่ เหลี่ยมของผังความคิดเกี่ยวกับการจาแนกสาร
ให้ถูกต้อง
การจาแนกสาร
เพื่อ

ทาได้โดย
ใช้สมบัติของสาร
เป็ นเกณฑ์ในการจาแนก

ใช้สถานะ
เป็ นเกณฑ์
แบ่งเป็ น

ใช้การนาไฟฟ้ า
เป็ นเกณฑ์
แบ่งเป็ น

ใช้เนื้อสารเป็ นเกณฑ์

สารบริ สุทธิ์

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

สารไม่บริ สุทธิ์

เฉลยกิจกรรมที่ 1.6
เรื่อง จาแนกสาร

การจาแนกสารเพื่อ ง่ายต่อการนาไปใช้ประโยชน์
ใช้สถานะเป็ นเกณฑ์ แบ่งเป็ น ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ
ใช้การนาไฟฟ้ าเป็ นเกณฑ์ แบ่งเป็ น นาไฟฟ้ าได้ นาไฟฟ้ าไม่ได้
ใช้เนื้อสารเป็ นเกณฑ์ สารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม
สารเนื้อเดียว ได้แก่ สารบริ สุทธิ์ สารไม่บริ สุทธิ์
สารเนื้อผสม ได้แก่ สารแขวนลอย
สารบริ สุทธิ์ ได้แก่ ธาตุ สารประกอบ
สารไม่บริ สุทธิ์ ได้แก่ สารละลาย คอลลอยด์
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

ชื่อ…………………………………………….ชั้น………….เลขที่………
แบบฝึ กหัดที่ 1.3
เรื่อง การคิดวิเคราะห์ เกีย่ วกับการจาแนกสาร
คาชี้แจง จงเติมคาลงในช่องว่างให้ได้ใจความที่สมบูรณ์
1. สารที่จดั เป็ นสารบริ สุทธิ์ ได้แก่อะไรบ้าง เพราะเหตุใด
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. สารที่จดั เป็ นสารไม่บริ สุทธิ์ ได้แก่อะไรบ้าง เพราะเหตุใด
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. สารที่จดั เป็ นสารเนื้อผสมได้แก่อะไรบ้าง เพราะเหตุใด
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. เมื่อเปรี ยบเทียบขนาด อนุภาคของสารบริ สุทธิ์ สารไม่บริ สุทธิ์ และสารเนื้อผสม สารที่มีอนุภาค
ขนาดใหญ่ที่สุดคือสารชนิดใด และรองลงมาคือสารชนิดใด
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. นักเรี ยนคิดว่าสารบริ สุทธิ์ กบั สารไม่บริ สุทธิ์ และสารเนื้อผสมแตกต่างกันอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

-26. ให้นกั เรี ยนเขียนเครื่ องหมาย ถูก หน้าข้อความที่ถูกต้องและเขียนเครื่ องหมาย ผิด หน้าข้อความ
ที่ไม่ถูกต้อง
……… 1) น้ าตาลทรายเป็ นสารบริ สุทธิ์ น้ าเชื่อมเป็ นสารไม่บริ สุทธิ์
……… 2) น้ านมจัดเป็ นสารเนื้อผสม
……… 3) สารเนื้อเดียวทุกชนิดจัดเป็ นสารบริ สุทธิ์
……… 4) สารละลายทุกชนิดจัดเป็ นสารเนื้อเดียว
……… 5) สารบริ สุทธิ์ บางชนิดจัดเป็ นสารประกอบ
……… 6) สารเนื้อผสมมีอนุภาคขนาดเล็กกว่าคอลลอยด์
……… 7) ธาตุบางชนิดจัดเป็ นสารเนื้อเดียว
……… 8) สารประกอบทุกชนิดจัดเป็ นสารเนื้อเดียว
……… 9) น้ าอัดลมจัดเป็ นสารเนื้อผสมเพราะมีส่วนผลสมของน้ า คาร์ บอนไดออกไซด์กบั
น้ าตาลทราย
……… 10) สารบริ สุทธิ์ บางชนิดจัดเป็ นธาตุ
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

เฉลยแบบฝึ กหัดที่ 1.3
เรื่อง การคิดวิเคราะห์ เกีย่ วกับการจาแนกสาร
1. เมทานอล คลอรี น เงิน ตะกัว่ กามะถัน น้ ากลัน่ เพราะมีองค์ประกอบเป็ นสารชนิดเดียว
2. น้ านม อากาศ นาก ก๊าซหุ งต้ม ทิงเจอร์ ไอโอดีน กรดไฮโดรคลอริ ก เพราะมีองค์ประกอบ
มากกว่า 1 ชนิด
3. น้ าคลอง น้ าแป้ ง ควันบุหรี่ ในอากาศ เพราะเนื้อสารไม่รวมเป็ นเนื้อเดียวกัน
4. สารเนื้อผสม สารไม่บริ สุทธิ์ สารบริ สุทธิ์
5. สารบริ สุทธิ์ คือ สารประกอบที่ประกอบด้วยสารเพียงชนิดเดียวไม่มีสารอื่นเจือปน
สารไม่บริ สุทธิ์ คือ สารที่รวมกันเป็ นเนื้อเดียวกันและมีองค์ประกอบมากกว่า 1 ชนิด
สารเนื้อผสม คือ สารที่ไม่รวมเป็ นเนื้อเดียวกัน
6. 1. ถูก
2. ผิด
3. ผิด
4. ถูก
5. ถูก
6. ผิด
7. ผิด
8. ถูก
9. ผิด
10. ถูก
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง สารและการจาแนก
คาชี้แจง จงเขียนเครื่ องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกที่สุด
1. ข้อใดจัดเป็ นสารทั้งหมด
ก. สบู่ น้ าตาล คลื่นวิทยุ
ข. ถ่าน แม่เหล็ก เมทานอล
ค. แสงแดด แก้ว น้ ามันพืช
ง. ไนโตรเจน ทองแดง ความร้อน
2. ข้อใดจัดเป็ นสารบริ สุทธิ์ ท้ งั หมด
ก. ตะกัว่ น้ าเกลือ ก๊าซหุ งต้ม
ข. แอลกอฮอล์ ออกซิ เจน น้ ากลัน่
ค. อากาศ น้ า ก๊าซชีวภาพ
ง. นาก ทองเหลือง ทองแดง
3. การจัดให้น้ าส้มสายชู สังกะสี และก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ อยูใ่ นกลุ่มเดียวกันใช้เกณฑ์ขอ้ ใด
ก. เนื้อสาร
ข. การนาไฟฟ้ า
ค. สมบัติการเป็ นกรด-เบส
ง. ความสามารถในการละลาย
4. สารในข้อใด ไม่ ละลายนา้ ทั้งหมด
ก. หิ นปูน น้ ามันพืช ทราย
ข. กรดเกลือ จุนสี แป้ งมัน
ค. สารส้ม ทราย น้ าส้มสายชู
ง. ด่างทับทิม กามะถัน น้ ามันพืช
5. สารในข้อใดมีสถานะเดียวกันทั้งหมด
ก. ตะกัว่ ฟิ วส์ไฟฟ้ า ปรอท
ข. ทองเหลือง นิกเกิล ปรอท
ค. ทิงเจอร์ ไอโอดีน ปรอท น้ า
ง. เงินอะมัลกัม อากาศ นาก
6. ข้อใดกล่าวถึงสมบัติทางกายภาพของสารได้ถูกต้อง
ก. เอทานอลเป็ นสารที่ติดไฟได้
ข. เมื่อหยดกรดเกลือใส่ ลงไปในหิ นปูนจะมีฟองก๊าซเกิดขึ้น
ค. ที่อุณหภูมิต่างกัน โซเดียมคลอไรด์จะละลายน้ าได้ต่างกัน
ง. เมื่อทิ้งตะปูเหล็กไว้แล้วมีสนิมเกิดขึ้น
7. สารในข้อเมื่อละลายน้ าแล้วแสดงสมบัติเป็ นกรด
ก. ขี้เถ้า
ข. หินปูน
ค. โซดาไฟ
ง. คาร์บอนไดออกไซด์

-28. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
1. การเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ าจากของแข็งเป็ นของเหลวและไอน้ า เป็ นการเปลี่ยนแปลง
สมบัติทางเคมี
2. การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงเป็ นการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมี
3. โบรมีนเมื่อละลายน้ าแล้วมีฤทธิ์ เป็ นกรดเป็ นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
ข้อใดกล่าวถูกต้อ
ก. ข้อ 1 2
ข. ข้อ 2 3
ค. ข้อ 1 3
ง. ข้อ 1 2 3
9. เหล็กกล้าไร้สนิม ซึ่ งประกอบด้วยเหล็ก โครเมียม นิกเกิลและคาร์ บอนจัดเป็ นสารประเภทใด
ก. สารละลาย
ข. สารเนื้อผสม
ค. สารเนื้อเดียว
ง. สารประกอบ
10. สมศักดิ์นากระดาษลิตมัสจุ่มลงในสารละลายชนิดหนึ่ง พบว่าสารละลายดังกล่าวเปลี่ยนสี
กระดาษลิตมัสจากสี แดงเป็ นสี น้ าเงิน อยากทราบว่า สมศักดิ์กาลังทาการทดสอบสมบัติขอ้ ใด
ของสาร
ก. สมบัติทางเคมี
ข. สมบัติทางกายภาพ
ค. สมบัติทางฟิ สิ กส์
ง. ถูกทุกข้อ
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง สารและการจาแนกสาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ข
ข
ก
ก
ค
ค
ง
ข
ก
ก
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง สารและการจาแนก
คาชี้แจง จงเขียนเครื่ องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกที่สุด
1. สมศักดิ์นากระดาษลิตมัสจุ่มลงในสารละลายชนิดหนึ่ง พบว่าสารละลายดังกล่าวเปลี่ยนสี
กระดาษลิตมัสจากสี แดงเป็ นสี น้ าเงิน อยากทราบว่า สมศักดิ์กาลังทาการทดสอบสมบัติขอ้ ใด
ของสาร
ก. สมบัติทางเคมี
ข. สมบัติทางกายภาพ
ค. สมบัติทางฟิ สิ กส์
ง. ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดจัดเป็ นสารบริ สุทธิ์ ท้ งั หมด
ก. ตะกัว่ น้ าเกลือ ก๊าซหุ งต้ม
ข. แอลกอฮอล์ ออกซิ เจน น้ ากลัน่
ค. อากาศ น้ า ก๊าซชีวภาพ
ง. นาก ทองเหลือง ทองแดง
3. สารในข้อใด ไม่ ละลายนา้ ทั้งหมด
ก. หิ นปูน น้ ามันพืช ทราย
ข. กรดเกลือ จุนสี แป้ งมัน
ค. สารส้ม ทราย น้ าส้มสายชู
ง. ด่างทับทิม กามะถัน น้ ามันพืช
4. ข้อใดกล่าวถึงสมบัติทางกายภาพของสารได้ถูกต้อง
ก. เอทานอลเป็ นสารที่ติดไฟได้
ข. เมื่อหยดกรดเกลือใส่ ลงไปในหิ นปูนจะมีฟองก๊าซเกิดขึ้น
ค. ที่อุณหภูมิต่างกัน โซเดียมคลอไรด์จะละลายน้ าได้ต่างกัน
ง. เมื่อทิ้งตะปูเหล็กไว้แล้วมีสนิมเกิดขึ้น
5. ข้อใดจัดเป็ นสารทั้งหมด
ก. สบู่ น้ าตาล คลื่นวิทยุ
ข. ถ่าน แม่เหล็ก เมทานอล
ค. แสงแดด แก้ว น้ ามันพืช
ง. ไนโตรเจน ทองแดง ความร้อน
6. สารในข้อใดมีสถานะเดียวกันทั้งหมด
ก. ตะกัว่ ฟิ วส์ไฟฟ้ า ปรอท
ข. ทองเหลือง นิกเกิล ปรอท
ค. ทิงเจอร์ ไอโอดีน ปรอท น้ า
ง. เงินอะมัลกัม อากาศ นาก
7. การจัดให้น้ าส้มสายชู สังกะสี และก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ อยูใ่ นกลุ่มเดียวกันใช้เกณฑ์ขอ้ ใด
ก. เนื้อสาร
ข. การนาไฟฟ้ า
ค. สมบัติการเป็ นกรด-เบส
ง. ความสามารถในการละลาย

-28. สารในข้อเมื่อละลายน้ าแล้วแสดงสมบัติเป็ นกรด
ก. ขี้เถ้า
ข. หินปูน
ค. โซดาไฟ
ง. คาร์บอนไดออกไซด์
9. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
1. การเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ าจากของแข็งเป็ นของเหลวและไอน้ า เป็ นการเปลี่ยนแปลง
สมบัติทางเคมี
2. การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงเป็ นการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมี
3. โบรมีนเมื่อละลายน้ าแล้วมีฤทธิ์ เป็ นกรดเป็ นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ข้อ 1 2
ข. ข้อ 2 3
ค. ข้อ 1 3
ง. ข้อ 1 2 3
10. เหล็กกล้าไร้สนิม ซึ่ งประกอบด้วยเหล็ก โครเมียม นิกเกิลและคาร์ บอนจัดเป็ นสารประเภทใด
ก. สารละลาย
ข. สารเนื้อผสม
ค. สารเนื้อเดียว
ง. สารประกอบ
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง สารและการจาแนกสาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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