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English
10 Vocabulary Questions
5 Spelling Questions
5 Homophone Questions
25 Grammar Questions ( Pronouns, Tense Verbs and Superlatives)
Reading and Comprehension
Creative Writing

Math
1. Addition of fractions with like and unlike denominators.
2. Subtraction of fractions with like unlike denominators.
3. Multiplication of fractions using both whole
and mixed numbers.
4. Division of fractions using both whole and mixed numbers.

Creative Writing
Spelling
Vocabulary
Reading
Writing
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Science
The Earth’s Crust
- Layers of the Earth, plate tectonics, rifts, earthquakes,
mountains and volcanoes.
What Are Fossils?
- Different types of fossils, fossil fuels, what fossils can tell us.
What Was Ancient Earth Like?
- Rock layers, geologic time scales, Pangaea and continental drift,
mass extinctions.
What Are the Oceans Like?
- The five oceans, life under the ocean, the ocean floor,
island formation.
How Does Ocean Water Move?
- Waves, currents, tides, erosion.
What Are Some Ocean Ecosystems?
- Zones of the ocean, coral reefs, plankton.
The Solar System and the Universe
- Planets, stars, galaxies and objects in the Solar System.
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วิชาภาษาไทย (Thai Language) ครู สุทธิกานต์ การินทร์ (Toy)
(หนังสือหลักภาษา)
หน่ วยที 5 กาพย์ ยานี 11
- การแต่งกาพย์ยานี 11
- การเขียนจดหมายถึงผูป้ กครองและญาติ
- การเขียนแสดงความรู ้สึก
หน่ วยที 6 ถ้ อยคําสํานวนไทย
- ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย
- สํานวน สุภาษิต คําพังเพย
- โวหาร
- มารยาททางการเขียน
- การเขียนเรื องตามจิตนาการ
(หนังสือวรรณคดี)
หน่วยที 5 แม่โพสพ
หน่วยที 6 นิทานชาดก เรื อง มิตรแท้

Social Studies
Asean countries.
Flags
Capital cities
Currency
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Health
Viruses
Covid 19 awareness and protection
Smoking
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