
วิชาภาษาไทย (Thai Language) วิชาวิทยาศาสตร  (Thai Science) วิชาประวัติศาสตร (Thai History) 

หนังสือหลักภาษาและการใชภาษา หนวยที่ 3 แรงและความดัน หนวยที่ 3 อยุธยาและธนบุรี

หนวยการเรียนรูที่ 13 ราชาศัพท 1. แรงเสียดทาน  - พัฒนาการสมัยธนบุรี (การกูเอกราช,ประวัติพระเจาตากสิน

 - คําราชาศัพท หนวยที่ 4 เสียงกับการไดยิน    มหาราช)

 - คําศัพทสําหรับพระสงฆ คําสุภาพ 1. กําเนิดเสียง  - ภูมิปญญาไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี

 - การอานงานเขียนเชิงอธิบาย 2. ตัวกลางของเสียง วิชาคณิตศาสตร (Thai Math)

 - การใชพจนานุกรม 3. สวนประกอบภายในหูของมนุษยที่มีผลตอการไดยินเสียง หนวยที่ 4  บทประยุกต

 - การอานฉลากยา การอานขาวสารทางราชการ 4. ลักษณะของเสียง  - การเขียนในรูปรอยละหรือเปอรเซ็นต

   การอานเอกสารแนะนํา การใชวัสดุอุปกรณ 5. ระดับความดังของเสียง  - การแสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหารอยละ

หนวยการเรียนรูที่ 15 ภาษาไทย ภาษาถิ่น 6. อันตรายที่เกิดจากเสียงดัง และการปองกันมลพิษทางเสียง  - โจทยปญหาระคนของจํานวนนับ, เศษสวน, ทศนิยม, รอยละ  

 - ภาษาถิ่นเหนือ กลาง อีสาน ใต หนวยที่ 5 ลมฟาอากาศ และวัฏจักรน้ํา หนวยที่ 5 รูปสี่เหลี่ยม

 - ความแตกตางของภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น 1. การเกิดเมฆ หมอก ฝน  น้ําคางและลูกเห็บ  - การบอกลักษณะ ความสัมพันธ และจําแนกรูปสี่เหลี่ยมชนิดตางๆ

 - การเลือกอานหนังสือ 2. การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ  - หาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม

 - การวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อาน      - อุณหภูมิอากาศ, ความชื้นอากาศ, ความกดอากาศ  - การแกปญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ความยาวรอบรูป ของรูปสี่เหลี่ยม

หนังสือวรรณคดีและวรรณกรรม วิชาสังคมศึกษา  (Thai Social) หนวยที่ 6 รูปสามเหลี่ยม

หนวยการเรียนรูที่ 12 พระสังขพบพระบิดาพระมารดา บทที่ 1 ภูมิศาสตนารู  - การบอกลักษณะ ความสัมพันธ และจําแนกรูปสามสี่เหลี่ยมชนิดตางๆ

 - อธิบายคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อาน -การบอกตําแหนง ระยะ ทิศทางในภูมิภาคตนเอง  - หาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม

 - สรุปใจเนื้อเรื่องและขอคิดจากเรื่อง พระสังขพบพระบิดาพระมารดา -ลักษณะภูมิลักษณที่สําคัญของภาคตางๆ  - การแกปญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม

 - สรุปใจความสําคัญและคําศัพท บทที่ 2 มนุษยกับสิ่งแวดลอม หนวยที่ 7 รูปวงกลม -การสรางรูปวงกลม

หนวยการเรียนรูที่ 14 บัวนอยคอยคลี่บาน -สภาพแวดลอมทางกายภาพที่มีพลตอการตั้งถิ่นฐานและการยายถิ่นฐาน หนวยที่ 8 รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยม

 - อธิบายคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อาน -อิทธิพลของสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมตอการสรางสรรควัฒนธรรมในภูมิภาค  - การบอกความสัมพันธของหนวยการวัดปริมาตรหรือความจุ

 - สรุปเนื้อเรื่องและขอคิดจากเรื่อง บัวนอยคอยคลี่บาน -ผลที่เกิดจากการรักษาสภาพแวดลอม  - การหาปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 - สรุปใจความสําคัญและคําศัพท -ผลกระทบที่ทําลายสภาพแวดลอม  - บอกลักษณะและจําแนกรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดตางๆ

แนวขอสอบประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 / Final Test Review 6 - 9 March , 2018 G.5Bระดับชั้นประถมศึกษาปที่  5  (Grade 5B) โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  วันที่ 6 - 9 มีนาคม 2561



English Math Science

Spelling  - Graphing, Line and Bar graphs Movements of the Earth

 - Words ending in -ion, words with silent letters  - Average, how to calculate  - What is inside Earth?

 - Irregular plurals  - 6 things to label on a graph  - Plate tectonics

 - Words with ast, chron, cycl, hydr and optic  - What data/information belongs on the x-axis and which  - Earthquakes

 - Words with latin word parts    belongs on the y-axis  - Volcanoes 

Vocabulary  - Conversions for distance, weight, volume, time, The Solar System 

 - Matching words to definitions    and the metric system  - What is the solar system?

Grammar  - Geometric shapes  - The inner and outer planets

 - Simple tense  - Common shapes and names for specific types of shapes  - Flying objects in space 

 - Perfect tense  - How to calculate area and volume Stars and Galaxies

 - Irregular verbs  - What are stars and galaxies?

 - Principle parts of verbs Solids, Liquids and Gases

 - Contractions Social Studies  - Properties of matter

 - Adverbs  - American culture and life as described by our pen pals  - States of matter

Writing  - Location of our pen pals, city and state  - How matter changes with temperature 

 - Identifying parts of a story  - Type of weather where they live Mixtures and Solutions

Health  - Habits and favorite things or our pen pals  - What are mixtures and solutions?

 - Stress  - Lifestyle characteristics such as pets and other lifestyle  - How to separate mixtures and solutions

 - How to reduce stress    differences Sound

 - How to help others reduce stress  - Must know something specific about your pen pal that is  - What is sound?

 - Internet safety and precautions    similar to you and something different than you  - Properties of sound

 - Typical puberty situations that can cause stress  - How sound travels

Light

 - What is light?

 - The electromagnetic spectrum

Please visit www.absbilingualschool.ac.th/ABSgradesnews and click on "Previous Weeks" under the grade of your choice.
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