แนวข้ อสอบประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 / Midterm Test Review 23 - 25 February, 2021
ระดับชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 3 (Grade 3A,3B,3C,3D) โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2564
วิชาภาษาไทย (Thai Language) ครูนฤมล แสนคาวินิจ (Aom)
หลักภาษาและการใช้ ภาษา
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 12
คาที่ใช้ ฑ ฤ ฤา
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 13
คาพ้อง
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 14
ชนิดของคา...ทาหลายหน้าที่
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 15
การใช้พจนานุกรม
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 16
การแต่งประโยคเพือ่ การสื่ อสาร
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 17
คาคล้องจองและคาขวัญ
วรรณคดีและวรรณกรรม
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 5
บทเพลงที่ขบั ขาน
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 6
ศรศิลป์ ไม่กินกัน

วิชาสังคมศึกษา (Thai Social) ครูศิรินันท์ คาภักดี(Nun)
หน่ วยที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ใกล้ ตัว
เรื่ อง สินค้ าและบริการกับการดารงชีวติ
-สินค้าและบริ การ
-หลักการเลือกซื้ อสินค้าที่จาเป็ น
เรื่ อง การวางแผนการใช้ จ่ายเงินของตนเอง
-การวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเอง
-ภาษีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน
เรื่ อง การผลิตและการแข่ งขันทางการค้ า
-ความหมายของผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค
-ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

วิชาวิทยาศาสตร์ (Thai Science) ครูเสาวลักษณ์ สิงห์ แก้ ว (Meaw)
วิชาประวัติศาสตร์ (Thai History)ครูศิรินันท์ คาภักดี(Nun)
การเปลี่ยนแปลงของวัตถุและวัสดุ
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 3
หน่ วยที่ 3 บุคคลสาคัญของชาติไทย
บทที่ 1
การทาให้วตั ถุและวัสดุเปลี่ยนแปลง
เรื่ อง ผู้สถาปนาอาณาจักรของไทย
เรื่ องที่ 1 แยกออกประกอบใหม่
-พ่อขุนศรี อินทราทิตย์
(อาณาจักรสุโขทัย)
เรื่ องที่ 2 ร้อนขึ้น เย็นลง
-สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) (อาณาจักรอยุธยา)
แรงในชีวิตประจาวัน
-พระเจ้าตากสินมหาราช (อาณาจักรธนบุรี)
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4
บทที่ 1
แรงสัมผัสและแรงไม่สมั ผัส
-สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เรื่ องที่ 1 แรงสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ (อาณาจักรรัตนโกสินทร์ )
เรื่ องที่ 2 แรงไม่สมั ผัสกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
ของวัตถุ
Please visit www.absbilingualschool.ac.th/ABSgradesnews and click on "Previous Weeks" under the grade of your choice.

G.3A,3B,3C,3D

วิชา คณิตศาสตร์ (Thai Math)ครูศิรินภา คาจีนา (Aor)
บทที่ 7 การคูณ (เล่ ม 1)
- หาคาตอบการคูณจานวนหนึ่งหลักกับจานวนสามหลัก
และจานวนหนึ่งหลักกับจานวนสี่ หลัก
- หาคาตอบการคูณจานวนสองหลักกับ 10 20 30 ….90
- หาคาตอบการคูณจานวนสองหลักกับจานวนสองหลักใด ๆ
- หาคาตอบจากโจทย์ปัญหาการคูณ
บทที่ 8 การหาร
- หาผลหารและเศษที่ตวั ตั้งสองหลัก ตัวหาร
และผลหารหนึ่งหลักโดยการหารยาว
- หาผลหารและเศษที่ตวั ตั้งสองหลัก ตัวหารหนึ่งหลัก
และผลหารสองหลักโดยการหารยาว
- หาผลหารและเศษที่ตวั ตั้งสามหลัก และตัวหารหนึ่งหลักโดยการหารยาว
- หาผลหารและเศษที่ตวั ตั้งสี่ หลัก และตัวหารหนึ่งหลักโดยการหารยาว
- หาคาตอบจากโจทย์ปัญหาการหาร
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English
- Weekly spelling words
- adjectives
- verb 'to be' in present and past tense.
- reading comprehension
- comparatives and superlatives
- articles
- action verbs
Math
Multiplication facts
Patterns
Unknown numbers
Multiply 1 digit numbers by 10
Multiply 1 digit numbers by 2 digit numbers
Equal Groups
Model Division
Find the quotient
Equal Parts
Fractions of a whole
Problem solving using fractions

G.3A,3B,3C,3D

Science
Health
UNIT 6
- Keeping public places clean
1. Natural Resources
- Keeping pests away
a. Renewable resources-water, sun, rocks, trees, animals
- Avoiding accidents
b. Nonrenewable resources (fossil fuels)- oil, natural gas, coal
- Stranger danger
2. Types of soil- sandy, silt, clay and loam soil
UNIT 7
3. Water
a. Salt and fresh water
b. States of water- ice, liquid water, water vapor
Social Studies
c. Water cycle- evaporation, condensation, precipitation
Goods and services:
4. Types of Clouds
- Identify the difference between essential and
a. Cumulus
c. Cumulonimbus
- non-essential services.
b. Stratus
d. Cirrus
- Understand the factors of production. Page 57
5. Weather tools
- Identify the difference between producers and consumers.
a. Thermometer
- Identify the difference between goods and services.
b. Rain gauge
Tax:
6. What to wear? (rainy, sunny)
- Why is it important to pay tax?
- Identify services provided by the government. Page 78
UNIT 8
7. Earth’s Rotation
- Identify services not provided by the government.
a. Axis
c. Seasons- winter, spring, summer and fall
b. Rotation
8. Moon- ocean tides

