
วชิาภาษาไทย (Thai Language)ครูตวษิา บุญเสริฐ(Wi) วชิา คณติศาสตร์ (Thai Math)ครูสิริกร  ตุ้ยอ้าย (Nan) วชิาประวตัิศาสตร์ (Thai History) ครูพัชชิราภรณ์ ก๋าใจ (Sai)
หนังสือเรียน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย บทที่ 1 จ านวนนับที่มากกว่า 100,000 หน่วยที1่ วธีิการและยุคสมยัทางประวตัิศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ มาตราตัวสะกด - การอ่าน การเขียนจ านวนนบัท่ีมากกวา่ 100,000 บทที่1 วธีิการและหลักฐานทางประวตัิศาสตร์
 - เขียนค าอ่านของค าท่ีมีตวัสะกด และไม่มีตวัสะกด - หลกั ค่าประจ าหลกัและการเขียนตวัเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย  - วิธีการทางประวติัศาสตร์
 - เติมตวัสะกดมาตราต่าง ๆ - การเปรียบเทียบและเรียงล าดบั  - หลกัฐานทางประวติัศาสตร์
 - มารยาทการฟัง ดู พดู - การประมาณ บทที่2 ช่วงเวลาและยุคสมยัทางประวตัิศาสตร์
หนังสือเรียน วรรณคดีและวรรณกรรม บทที่ 2 การบวกและการลบจ านวนนับที่มากกว่า 100,000  - การแบ่งช่วงเวลาเป็น ทศวรรษ ศตวรรษ  สหสัวรรษ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ไม่อยากเป็นควาย - การบวกและการลบ  - การแบ่งยคุสมยัในประวติัศาสตร์
 - อธิบายความหมายของค าศพัท์ - การค านวณหาตวัไม่ทราบค่า  - ยคุท่ีใชใ้นการศึกษาประวติัศาสตร์
 - ส านวนท่ีเก่ียวกบัสตัว์ - โจทยปั์ญหา วชิาสังคมศึกษา  (Thai Social) ครูพัชชิราภรณ์ ก๋าใจ (Sai)
 - ประโยชน์ของควาย หน่วยการเรียนรู้ที่1ศาสนาน่ารู้
หนังสือเรียน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย วชิาวทิยาศาสตร์  (Thai Science) ครูสายรุ้ง ไทยกรณ์ (Rung) เร่ืองที่1 ศาสนาของเรา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ อักษรควบ อักษรน า หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ส่ิงมชีีวติ                                                                                                                       - ความส าคญัของศาสนา
 - แยกส่วนประกอบของค าท่ีเป็นควบกล ้า และค าอกัษรน า บทท่ี 1. ส่ิงมีชีวิตรอบตวั  - ประวติัศาสนาพระพทุธศาสนา, ศาสนาคริสต,์ ศาสนาอิสลาม
ท่ีก าหนด   -   การจดักลุ่มส่ิงมีชีวิต และพราหมณ์-ฮินดู
 - เขียนค าท่ีมีพยญัชนะตน้ตามท่ีก าหนด ·       เกณฑจ์ าแนกกลุ่มส่ิงมีชีวิต เร่ืองที่2หลักธรรมของศาสนา
 - ส่วนประกอบของรายงาน ·       การจ าแนกสตัวมี์กระดูกสนัหลงั  - หลกัธรรมส าคญัของ, พระพทุธศาสนา ,ศาสนาคริสต,์ศาสนาอิสลาม
หนังสือเรียน วรรณคดีและวรรณกรรม ·       การจ าแนกพืช และพราหมณ์-ฮินดู
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สิงโตเจ้าปัญญา เร่ืองที่3เช่ือมั่นในการท าความดี เร่ืองที่4 ศาสนิกชนที่ดี
 - อธิบายความหมายของค าศพัท์  - คนดีท่ีน่าช่ืนชม  - การปฏิบติัต่อสถานท่ี
 - วิธีป้ันเชือกดว้ยข้ีเถา้ ตามความคิดของนกัเรียน  - แบบอยา่งความดี  - การปฏิบติัเป็นพทุธศาสนิกชนท่ีดี

 - ศาสนิกชนตวัอยา่ง
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English Science 7. Populations, Habitats, and Niches
Section 1. Spelling and Vocabulary  1. Studying Science 1. Who lives where? Ecosystems and their parts
First semester spelling words randomly selected. 1. Scientific Method Vocabulary: Scientist, Observation 2. Nearby neighbors: communities and populations
Vocabulary words in context.  Investigation, Hypothesis, Experiment, Results, Conclusion 3. Habitats and Niches: Organisms living and roles
Section 2. Grammar   2. Science Skills Vocabulary: ecosystem, community, population, habitat, nich
Declarative and Interrogative sentences. 1. Thinking like a scientist: fact versus fiction 8. Food Chains
Decoding words - Short vowels and long vowels. Vocabulary: Observe, Infer, Communicate, Compare, Predict, 1. How energy moves: producers to consumers
Subjects and Predicates. 3. How do Scientists Collect and Use Data? 2. What do consumers eat: Herbivores, carnivores and omnivores
Section 3. Reading and comprehension 1. Science Tools (Measurement and Observation tools) 3. Hunters and hunted: predators and prey
Students to read a short story and answer questions to demonstrate comprehension.2. Recording and Displaying Data Vocabulary: food chain, herbivore, omnivore, carnivore, food web

Vocabulary: Microscope, Pan Balance, Spring Scale Math
Health 4. Plant Structures Place value:
I am changing: Health habits: 1. Vascular vs Non-Vascular plants -Multiply using the distributive property, expanded form & 
Changes in girls Exercise for health 2. Parts of plants and their functions   partial products
Changes in boys Food and exercise 3. Photosynthesis -Multiply 2-digit, 3-digit and 4-digit numbers with regrouping
Take 6, 3, 3, 2, 2 in a day: Care for your eyes Vocabulary: Vascular, Non-Vascular, Roots, Stems, Leaves -Multiply by 2-digit numbers:
A balanced diet 5. Plant Reproduction -Find the value of an underlined digit
Healthy food pyramid 1. Seed/Plant life cycles -Compare the value of two digits in two different numbers
Serving size 2. Parts of a flower -Read and write numbers in standard, word and expanded forms

3. Role and process of pollination in seed-bearing plants -Compare and order numbers
Social Studies 4. Reproduction in seedless plants -Round numbers
Conducting Ourselves As Good Citizens Vocabulary: Germination, Maturity, Life Cycle, Embryo -Renaming numbers -Multiply by tens
Conducting ourselves As Good Leaders And Good Followers 6. Animal Reproduction -Add whole numbers -Estimate Products
Teamwork 1. How do animals reproduce? Eggs versus live births -Subtract whole numbers -Multiply using partial products
Peaceful Coexistence 2. Metamorphosis in the life-cycle: complete vs incomplete -Multiply by 1-digit numbers: -Multiply with regrouping
Children’s Rights 3. Human and other animal life stages -Comparison problems

Vocabulary: Sexual Reproduction, Sperm, Egg, Fertilization -Estimate products
Please visit www.absbilingualschool.ac.th/ABSgradesnews and click on "Previous Weeks" under the grade of your choice.
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