
แนวขอ้สอบประเมนิผลกลางภาค ภาคเรยีนท ี1/2563 / Midterm Test Review 24-28 August , 2020 G.4Aระดบัชนัประถมศกึษาปีท ี4A (Grade 4A) โรงเรยีนยวุฑตูศกึษาพฒันา วนัท ี24-28 สงิหาคม 2563

วชิาภาษาไทย (Thai Language) ครตูวษิา บญุเสรฐิ(Wi) วชิา คณติศาสตร ์(Thai Math)ครสูริกิร ตุย้อา้ย (Nan) วชิาประวตัศิาสตร ์(Thai History) ครพูชัชริาภรณ ์กา๋ใจ (Sai)

หนังสือเรียน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย บทท ี1 จาํนวนนบัทมีากกวา่ 100,000 หนว่ยท ี1 วธิกีารและยคุสมยัทางประวตัศิาสตร์

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี๑ มาตราตวัสะกด - การอา่น การเขียนจํานวนนบัทีมากกวา่ , บทท ี1 วธิกีารและหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์

- เขียนคำอ่านของคำที่มีตัวสะกด และไม่มีตัวสะกด - หลัก ค่าประจำหลักและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย - วิธีการทางประวัติศาสตร์

- เติมตัวสะกดมาตราต่าง ๆ - การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ - หลักฐานทางประวัติศาสตร์

- การตงัคาํถามและตอบคาํถามจากเรืองทีอา่น - การประมาณ บทท ี2 ชว่งเวลาและยคุสมยัทางประวตัศิาสตร์

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี๒ อกัษรควบ อกัษรนํา บทท ี2 การบวกและการลบจาํนวนนบัทมีากกวา่ 100,000 - การแบ่งช่วงเวลาเป็น ทศวรรษ ศตวรรษ สหัสวรรษ

- แยกสว่นประกอบของคาํทีเป็นควบกลา้ และคาํอกัษรนาํทีกาํหนด - การบวกและการลบ - การแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์

- เขียนคาํทีมีพยญัชนะตน้ตามทีกาํหนด - การคำนวณหาตัวไม่ทราบค่า - ยคุทีใชใ้นการศึกษาประวติัศาสตร์

- ส่วนประกอบของรายงาน - โจทย์ปัญหา วชิาสงัคมศกึษา (Thai Social) ครพูชัชริาภรณ ์กา๋ใจ (Sai)

หนังสือเรียน วรรณคดีและวรรณกรรม วชิาวทิยาศาสตร ์(Thai Science) ครสูายรุง้ ไทยกรณ ์(Rung) หนว่ยการเรยีนรูท้ ี1 ศาสนานา่รู ้

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี๑ ไมอ่ยากเป็นควาย หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.4  เล่ม 1 เรอืงท ี1 ศาสนาของเรา

- อธิบายความหมายของคำศัพท์ หนว่ยการเรยีนรูท้ ี1  การเรยีนรูส้งิตา่งๆรอบตวั - ความสำคัญของศาสนา

- สำนวนที่เกี่ยวกับสัตว์ บทท ี1  การเรยีนรูแ้บบนกัวทิยาศาสตร์ - ประวัติศาสนาพระพุทธศาสนา, ศาสนาคริสต์, ศาสนาอิสลามและพราหมณ์-ฮินดู

- ประโยชน์ของควาย - การสืบเสาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรอืงท ี2 หลกัธรรมของศาสนา

หนงัสอืเรยีน วรรณคดแีละวรรณกรรม - การวัดและการใช้จำนวนของนักวิทยาศาสตร์ - หลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา ,ศาสนาคริสต์,ศาสนาอิสลามและพราหมณ์-ฮินดู

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี๒ สงิโตเจา้ปญัญา - การทดลองของนักวิทยาศาสตร์ เรอืงท ี3 เชอืมนัในการทาํความดี

- อธิบายความหมายของคำศัพท์ หนว่ยการเรยีนรูท้ ี2  สงิมชีวีติ - คนดีทีนา่ชืนชม

- วธีิปันเชือกดว้ยขีเถา้ ตามความคิดเห็นของนกัเรียน บทท ี1. สงิมชีวีติรอบตวั - แบบอย่างความดี

-   การจัดกลุม่สิงมีชีวติ - ศาสนิกชนตัวอย่าง

     • เกณฑจํ์าแนกกลุม่สิงมีชีวติ เรอืงท ี4 ศาสนกิชนทดีี

     • การจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลัง - การปฏิบติัตอ่สถานที

     •การจำแนกพืช - การปฏิบติัเป็นพทุธศาสนิกชนทีดี



แนวขอ้สอบประเมนิผลกลางภาค ภาคเรยีนท ี1/2563 / Midterm Test Review 24-28 August , 2020 G.4A
ระดบัชนัประถมศกึษาปีท ี4A (Grade 4A) โรงเรยีนยวุฑตูศกึษาพฒันา วนัท ี24-28 สงิหาคม 2563

English Math Science

Grammar Place Value, Addition, and Subtraction to One Million Studying Science

- Subjects and verbs/predicates - Model Place Value Relationships - Read and Write Numbers - What Do Scientists Do?

- Sentence types - Compare and Order Numbers - Round Numbers - What Skills Do Scientists Use?

- Types of nouns - Rename Numbers - Add Whole Numbers - How Do Scientists Collect and Use Data?

- Prepositions - Subtract Whole Numbers - Why Do Scientists Compare Results?

Grammar/ Spelling - Comparison Problems with Addition and Subtraction The Engineering Process

- Multiple choice spelling questions Multiply By 1-Digit Numbers - What is an Engineering Design Process?

- Gap fill vocabulary questions - Multiplication Comparisons - How Can You Design a Solution to a Problem?

Reading and Comprehension - Comparison Problems - What is Technology?

- Non-fiction text passage with related comprehension questions - Multiply Tens, Hundreds, and Thousands - How Do We Use Technology?

- Fiction text passage with related comprehension questions - Estimate Products Plants and Animals

Health - Multiply Using the Distributive Property - What Are Some Plant Structures?

I am changing - Multiply Using Expanded Form - How Do Plants Reproduce?

• Changes in boys and girls - Multiply using Partial Products - How Can We Observe a Plant’s Life Cycle?

   - Changes in boys - Multiply using Mental Math - How Do Animals Reproduce?

   - Changes in girls  - Multistep Multiplication Problems - How Are Living Things Adapted to Their Environment?

Take 6, 3, 3, 2, 2 in a day! - Multiply 2-Digit, 3-Digit, and 4-Digit Numbers with Regrouping - Why Do Bird Beaks Differ?

- A balanced diet - Health Food Pyramid Multiply 2-Digit Numbers Social Studies

Health habits - Multiply by Tens Being A Good Citizen

- Exercise for health - Food and exercise - Estimate Products - Conducting Ourselves as Good Citizens

- Care for your eyes - Area Models and Partial Products - Conducting Ourselves as Good Leaders And Good Followers

Dental time - Multiply Using Partial Products - Teamwork

- Care for your teeth - Multiply with Regrouping - Peaceful Coexistence

- Tooth decay Children’s Rights



แนวขอ้สอบประเมนิผลกลางภาค ภาคเรยีนท ี1/2563 / Midterm Test Review 24-28 August , 2020 G.4B
ระดบัชนัประถมศกึษาปีท ี4B (Grade 4B) โรงเรยีนยวุฑตูศกึษาพฒันา วนัท ี24-28 สงิหาคม 2563

วชิาภาษาไทย (Thai Language)ครตูวษิา บญุเสรฐิ(Wi) วชิา คณติศาสตร ์(Thai Math)ครสูริกิร ตุย้อา้ย (Nan) วชิาประวตัศิาสตร ์(Thai History) ครพูชัชริาภรณ ์กา๋ใจ (Sai)

หนังสือเรียน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย บทท ี1 จาํนวนนบัทมีากกวา่ 100,000 หนว่ยท ี1 วธิกีารและยคุสมยัทางประวตัศิาสตร์

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี๑ มาตราตวัสะกด - การอา่น การเขียนจํานวนนบัทีมากกวา่ , บทท ี1 วธิกีารและหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์

- เขียนคาํอา่นของคาํทีมีตวัสะกด และไมมี่ตวัสะกด - หลัก ค่าประจำหลักและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย - วิธีการทางประวัติศาสตร์

- เติมตัวสะกดมาตราต่าง ๆ - การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ - หลักฐานทางประวัติศาสตร์

- การตงัคาํถามและตอบคาํถามจากเรืองทีอา่น - การประมาณ บทท ี2 ชว่งเวลาและยคุสมยัทางประวตัศิาสตร์

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี๒ อกัษรควบ อกัษรนํา บทท ี2 การบวกและการลบจาํนวนนบัทมีากกวา่ 100,000 - การแบ่งช่วงเวลาเป็น ทศวรรษ ศตวรรษ สหัสวรรษ

- แยกสว่นประกอบของคาํทีเป็นควบกลา้ และคาํอกัษรนาํทีกาํหนด - การบวกและการลบ - การแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์

- เขียนคาํทีมีพยญัชนะตน้ตามทีกาํหนด - การคำนวณหาตัวไม่ทราบค่า - ยุคที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์

- ส่วนประกอบของรายงาน - โจทย์ปัญหา วชิาสงัคมศกึษา (Thai Social) ครพูชัชริาภรณ ์กา๋ใจ (Sai)

หนังสือเรียน วรรณคดีและวรรณกรรม วชิาวทิยาศาสตร ์(Thai Science) ครสูายรุง้ ไทยกรณ ์(Rung) หนว่ยการเรยีนรูท้1ีศาสนานา่รู ้

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี๑ ไมอ่ยากเป็นควาย หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.4  เล่ม 1 เรอืงท ี1 ศาสนาของเรา

- อธิบายความหมายของคำศัพท์ หนว่ยการเรยีนรูท้ ี1  การเรยีนรูส้งิตา่งๆรอบตวั - ความสำคัญของศาสนา

- สาํนวนทีเกยีวกบัสตัว์ บทที่ 1  การเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ - ประวัติศาสนาพระพุทธศาสนา, ศาสนาคริสต์, ศาสนาอิสลามและพราหมณ์-ฮินดู

- ประโยชน์ของควาย - การสืบเสาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรอืงท ี2 หลกัธรรมของศาสนา

หนังสือเรียน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย - การวัดและการใช้จำนวนของนักวิทยาศาสตร์ - หลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา ,ศาสนาคริสต์,ศาสนาอิสลามและพราหมณ์-ฮินดู

หนังสือเรียน วรรณคดีและวรรณกรรม - การทดลองของนักวิทยาศาสตร์ เรอืงท ี3 เชอืมนัในการทาํความดี

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี๒ สงิโตเจา้ปญัญา หนว่ยการเรยีนรูท้ ี2  สงิมชีวีติ - คนดีทีนา่ชืนชม

- อธิบายความหมายของคำศัพท์ บทท ี1. สงิมชีวีติรอบตวั - แบบอย่างความดี

- วธีิปันเชือกดว้ยขีเถา้ ตามความคิดของนกัเรียน -   การจัดกลุม่สิงมีชีวติ - ศาสนิกชนตัวอย่าง

     • เกณฑจํ์าแนกกลุม่สิงมีชีวติ เรอืงท ี4 ศาสนกิชนทดีี

     • การจําแนกสตัวมี์กระดูกสนัหลงั - การปฏิบติัตอ่สถานที

     •การจำแนกพืช - การปฏิบติัเป็นพทุธศาสนิกชนทีดี



แนวขอ้สอบประเมนิผลกลางภาค ภาคเรยีนท ี1/2563 / Midterm Test Review 24-28 August , 2020 G.4B
ระดบัชนัประถมศกึษาปีท ี4B (Grade 4B) โรงเรยีนยวุฑตูศกึษาพฒันา วนัท ี24-28 สงิหาคม 2563

English Math Science

Grammar Place Value, Addition, and Subtraction to One Million Units 1-3

- Subjects and verbs/predicates - Model Place Value Relationships - Read and Write Numbers - What is Science?

- Sentence types - Compare and Order Numbers - Round Numbers - Interpreting data

- Types of nouns - Rename Numbers - Add Whole Numbers - Engineering Design process

- Prepositions - Subtract Whole Numbers - Technology

Grammar/ Spelling - Comparison Problems with Addition and Subtraction - Plants and Animals

- Multiple choice spelling questions Multiply By 1-Digit Numbers

- Gap fill vocabulary questions - Multiplication Comparisons Social Studies

Reading and Comprehension - Comparison Problems - Good citizenship

- Non-fiction text passage with related comprehension questions - Multiply Tens, Hundreds, and Thousands - Teamwork and co-operation

- Fiction text passage with related comprehension questions - Estimate Products - Children’s rights

- Multiply Using the Distributive Property

Health - Multiply Using Expanded Form

- Puberty - Multiply using Partial Products

- Healthy eating - Multiply using Mental Math

- Health habits - Multistep Multiplication Problems

- Dental care - Multiply 2-Digit, 3-Digit, and 4-Digit Numbers with Regrouping

Multiply 2-Digit Numbers

- Multiply by Tens

- Estimate Products

- Area Models and Partial Products

- Multiply Using Partial Products

- Multiply with Regrouping



แนวขอ้สอบประเมนิผลกลางภาค ภาคเรยีนท ี1/2563 / Midterm Test Review 24-28 August , 2020 G.4Cระดบัชนัประถมศกึษาปีท ี4C (Grade 4C) โรงเรยีนยวุฑตูศกึษาพฒันา วนัท ี24-28 สงิหาคม 2563

วชิาภาษาไทย (Thai Language)ครตูวษิา บญุเสรฐิ(Wi) วชิา คณติศาสตร ์(Thai Math)ครสูริกิร ตุย้อา้ย (Nan) วชิาประวตัศิาสตร ์(Thai History) ครพูชัชริาภรณ ์กา๋ใจ (Sai)

หนังสือเรียน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย บทท ี1 จาํนวนนบัทมีากกวา่ 100,000 หนว่ยท ี1 วธิกีารและยคุสมยัทางประวตัศิาสตร์

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี๑ มาตราตวัสะกด - การอา่น การเขียนจํานวนนบัทีมากกวา่ , บทท ี1 วธิกีารและหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์

- เขียนคาํอา่นของคาํทีมีตวัสะกด และไมมี่ตวัสะกด - หลัก ค่าประจำหลักและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย - วิธีการทางประวัติศาสตร์

- เติมตัวสะกดมาตราต่าง ๆ - การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ - หลักฐานทางประวัติศาสตร์

- การตงัคาํถามและตอบคาํถามจากเรืองทีอา่น - การประมาณ บทท ี2 ชว่งเวลาและยคุสมยัทางประวตัศิาสตร์

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี๒ อกัษรควบ อกัษรนํา บทท ี2 การบวกและการลบจาํนวนนบัทมีากกวา่ 100,000 - การแบ่งช่วงเวลาเป็น ทศวรรษ ศตวรรษ สหัสวรรษ

- แยกสว่นประกอบของคาํทีเป็นควบกลา้ และคาํอกัษรนาํทีกาํหนด - การบวกและการลบ - การแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์

- เขียนคาํทีมีพยญัชนะตน้ตามทีกาํหนด - การคำนวณหาตัวไม่ทราบค่า - ยุคที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์

- ส่วนประกอบของรายงาน - โจทย์ปัญหา วชิาสงัคมศกึษา (Thai Social) ครพูชัชริาภรณ ์กา๋ใจ (Sai)

หนังสือเรียน วรรณคดีและวรรณกรรม วชิาวทิยาศาสตร ์(Thai Science) ครสูายรุง้ ไทยกรณ ์(Rung) หนว่ยการเรยีนรูท้1ีศาสนานา่รู ้

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี๑ ไมอ่ยากเป็นควาย หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.4  เล่ม 1 เรอืงท ี1 ศาสนาของเรา

- อธิบายความหมายของคำศัพท์ หนว่ยการเรยีนรูท้ ี1  การเรยีนรูส้งิตา่งๆรอบตวั - ความสำคัญของศาสนา

- สาํนวนทีเกยีวกบัสตัว์ บทที่ 1  การเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ - ประวัติศาสนาพระพุทธศาสนา, ศาสนาคริสต์, ศาสนาอิสลามและพราหมณ์-ฮินดู

- ประโยชน์ของควาย - การสืบเสาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรอืงท ี2 หลกัธรรมของศาสนา

หนังสือเรียน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย - การวัดและการใช้จำนวนของนักวิทยาศาสตร์ - หลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา ,ศาสนาคริสต์,ศาสนาอิสลามและพราหมณ์-ฮินดู

หนังสือเรียน วรรณคดีและวรรณกรรม - การทดลองของนักวิทยาศาสตร์ เรอืงท ี3 เชอืมนัในการทาํความดี

หนว่ยการเรยีนรูท้ ี๒ สงิโตเจา้ปญัญา หนว่ยการเรยีนรูท้ ี2  สงิมชีวีติ - คนดีทีนา่ชืนชม

- อธิบายความหมายของคำศัพท์ บทท ี1. สงิมชีวีติรอบตวั - แบบอย่างความดี

- วธีิปันเชือกดว้ยขีเถา้ ตามความคิดของนกัเรียน -   การจัดกลุม่สิงมีชีวติ - ศาสนิกชนตัวอย่าง

     • เกณฑจํ์าแนกกลุม่สิงมีชีวติ เรอืงท ี4 ศาสนกิชนทดีี

     • การจําแนกสตัวมี์กระดูกสนัหลงั - การปฏิบติัตอ่สถานที

     •การจำแนกพืช - การปฏิบติัเป็นพทุธศาสนิกชนทีดี



แนวขอ้สอบประเมนิผลกลางภาค ภาคเรยีนท ี1/2563 / Midterm Test Review 24-28 August , 2020 G.4C
ระดบัชนัประถมศกึษาปีท ี4C (Grade 4C) โรงเรยีนยวุฑตูศกึษาพฒันา วนัท ี24-28 สงิหาคม 2563

English Math Science

Grammar Place Value, Addition, and Subtraction to One Million Studying Science

- Subjects and Predicates - Model Place Value Relationships - Read and Write Numbers - What Do Scientists Do?

- Sentence types - Compare and Order Numbers - Round Numbers - What Skills Do Scientists Use?

- Simple and Compound subjects - Rename Numbers - Add Whole Numbers - How Do Scientists Collect and Use Data?

- Common/Proper nouns - Subtract Whole Numbers - Why Do Scientists Compare Results?

- Prepositions/Prepositional Phrases - Comparison Problems with Addition and Subtraction The Engineering Process

Spelling & Vocabulary Multiply By 1-Digit Numbers - What is an Engineering Design Process?

- Multiply choice from semesters spelling words - Multiplication Comparisons - How Can You Design a Solution to a Problem?

- Definitions and example sentences - Comparison Problems - What is Technology?

Reading and Comprehension - Multiply Tens, Hundreds, and Thousands - How Do We Use Technology?

- Students will read a short fact-based article and answer questions. - Estimate Products Plants and Animals

- Students will read a fictional story and answer questions. - Multiply Using the Distributive Property - What Are Some Plant Structures?

- Multiply Using Expanded Form - How Do Plants Reproduce?

Health - Multiply using Partial Products - How Can We Observe a Plant’s Life Cycle?

I am changing - Multiply using Mental Math - How Do Animals Reproduce?

- Changes in boys and girls - Multistep Multiplication Problems - How Are Living Things Adapted to Their Environment?

   Changes in boys - Multiply 2-Digit, 3-Digit, and 4-Digit Numbers with Regrouping - Why Do Bird Beaks Differ?

   Changes in girls

Take 6, 3, 3, 2, 2 in a day! Multiply 2-Digit Numbers

- A balanced diet - Multiply by Tens Social Studies

- Health Food Pyramid - Estimate Products Being A Good Citizen

Health habits - Area Models and Partial Products - Conducting Ourselves as Good Citizens

- Exercise for health - Food and exercise - Multiply Using Partial Products - Conducting Ourselves as Good Leaders And Good Followers

- Care for your eyes - Multiply with Regrouping - Teamwork

Dental time - Peaceful Coexistence

- Care for your teeth - Tooth decay Children’s Rights



แนวขอ้สอบประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที /  / Midterm Test Review 24-28 August , 2020 G.4Iระดบัชนัประถมศึกษาปีที I (Grade 4I) โรงเรียนยวุฑตูศึกษาพฒันา วนัที -  สิงหาคม 

English Math Science

Grammar Place Value, Addition, and Subtraction to One Million Units 1-3

- Subjects and Predicates - Model Place Value Relationships - Read and Write Numbers - What scientists do? - What scientists use?

- Sentence types - Compare and Order Numbers - Round Numbers - Using data - Understanding results

- Simple and Compound subjects - Rename Numbers - Add Whole Numbers - The Engineering Process - Design Solution

- Common/Proper nouns - Subtract Whole Numbers - Technology

- Prepositions/Prepositional Phrases - Comparison Problems with Addition and Subtraction - Plants & Animals

Spelling & Vocabulary Multiply By 1-Digit Numbers วชิาภาษาไทย (Thai Language)ครตูวษิา บญุเสรฐิ(Wi)

- Multiply choice from semesters spelling words - Multiplication Comparisons หนังสือเรียน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย

- Definitions and example sentences - Comparison Problems หนว่ยการเรยีนรูท้ ี๑ มาตราตวัสะกด

Reading and Comprehension - Multiply Tens, Hundreds, and Thousands - เขียนคาํอา่นของคาํทีมีตวัสะกด และไมมี่ตวัสะกด

- Students will read a short fact-based article and answer questions. - Estimate Products - เติมตัวสะกดมาตราต่าง ๆ

- Students will read a fictional story and answer questions. - Multiply Using the Distributive Property - การตงัคาํถามและตอบคาํถามจากเรืองทีอา่น

- Multiply Using Expanded Form หนว่ยการเรยีนรูท้ ี๒ อกัษรควบ อกัษรนํา

Health - Multiply using Partial Products - แยกสว่นประกอบของคาํทีเป็นควบกลา้ และคาํอกัษรนาํทีกาํหนด

- I’m Changing - Multiply using Mental Math - เขียนคาํทีมีพยญัชนะตน้ตามทีกาํหนด

- My Diet (Take 6, 3, 3, 2, 2,) - Multistep Multiplication Problems - ส่วนประกอบของรายงาน

- Health Habits - Multiply 2-Digit, 3-Digit, and 4-Digit Numbers with Regrouping หนังสือเรียน วรรณคดีและวรรณกรรม

- Dental care Multiply 2-Digit Numbers หนว่ยการเรยีนรูท้ ี๑ ไมอ่ยากเป็นควาย

Creative Writing - Multiply by Tens - อธิบายความหมายของคำศัพท์

- Understanding The Beginning, Middle and End story structure - Estimate Products - สาํนวนทีเกยีวกบัสตัว์

- Creating Cartoons - Area Models and Partial Products - ประโยชน์ของควาย

- Descriptive writing – Using our words to describe - Multiply Using Partial Products หนังสือเรียน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย

Social Studies - Multiply with Regrouping หนังสือเรียน วรรณคดีและวรรณกรรม

Chapter 1 Civic, Culture And Living In A community หนว่ยการเรยีนรูท้ ี๒ สงิโตเจา้ปญัญา

- Being A Good Citizen - Children's Rights - อธิบายความหมายของคำศัพท์

-Democracy - A Local Culture - วธีิปันเชือกดว้ยขีเถา้ ตามความคิดของนกัเรียน



แนวขอ้สอบประเมนิผลกลางภาค ภาคเรยีนท ี1/2563 / Midterm Test Review 24-28 August , 2020 G.5Aระดบัชนัประถมศกึษาปีท ี5A (Grade 5A) โรงเรยีนยวุฑตูศกึษาพฒันา วนัท ี24-28 สงิหาคม 2563

วชิาภาษาไทย (Thai Language) ครสูทุธกิานต ์การนิทร ์(Matoy) วชิาประวตัศิาสตร ์(Thai History) ครพูชัชริาภรณ ์กา๋ใจ (Sai) วชิาวทิยาศาสตร ์(Thai Science) ครสูายรุง้ ไทยกรณ ์(Rung)

หนังสือเรียนภาษาไทย หนว่ยท ี1 ประวตัศิาสตรท์อ้งถนิ หนงัสอืเรยีนรายวชิาวทิยาศาสตร ์ป.5 เลม่ 1

หนว่ยท ี1  การอา่นคาํในภาษาไทย บทท ี1 วธิกีารสบืคน้ความเป็นมาของทอ้งถนิ หนว่ยการเรยีนรูท้ ี1 การเรยีนรูส้งิตา่งๆรอบตวั

- อักษรนำ - วธีิสืบคน้ความเป็นมาของทอ้งถินหรือ/วธีิการทางประวติัศาสตร์ บทท ี1 ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

- อักษรย่อ บทท ี2 ความจรงิกบัขอ้เท็จจรงิของเรอืงราวในทอ้งถนิ -   จัดกระทาํและสือความหมายขอ้มลูและสร้างแบบจําลอง

- คาํควบกลา้ - ความแตกตา่งระหวา่งความจริงกบัขอ้เทจ็จริงเกยีวกบัเรืองราวในทอ้งถิน หนว่ยการเรยีนรูท้ ี2 แรงและพลงังาน

- คาํทีมีตวัการันต์ วชิาสงัคมศกึษา (Thai Social) ครพูชัชริาภรณ ์กา๋ใจ (Sai) บทท ี1 แรงลพัธแ์ละแรงเสยีดทาน

- เครืองหมายวรรคตอน เรอืงท ี1 ความสาํคญัและประวตัขิองศาสนา - แรงลัพธ์

หนว่ยท ี2 คาํในภาษาไทย - ความสำคัญของศาสนา - แรงเสียดทาน

- คำบุพบท - ประวัติของศาสนาต่างๆในไทย เช่น พระพุทธศาสนา, ศาสนาคริสต์, บทท ี2 เสยีง

- คำอุทาน    ศาสนาอิสลามและพราหมณ์-ฮินดู - การเคลือนทีของเสียง

- คำสันธาน เรอืงท ี2 หลกัธรรมของศาสนา - เสียงดงั เสียงคอ่ย

- การคัดลายมือ - หลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา - เสียงสูง เสียงตา่

- การแยกขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็น - หลักธรรมสำคัญของศาสนาอื่นๆเช่น ศาสนาคริสต์, - มลพิษทางเสียง

หนงัสอืวรรณคดี    ศาสนาอิสลามและพราหมณ์-ฮินดู

หนว่ยท ี1 นทิานพนืบา้น เรอืงพระเจา้สายน้าํผงึ เรอืงท ี3 เรยีนรูแ้บบอยา่งทดี ี

หนว่ยท ี2 ราํลกึพระคณุครู - แบบอย่างการทำความดี เช่น พุทธสาวก,ชาดกและศาสนิกชนตัวอย่าง

วชิา คณติศาสตร ์(Thai Math)ครสูริกิร ตุย้อา้ย (Nan)

บทท ี1 เศษสว่น

- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน

- การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน

- การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

- การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนเศษส่วน



แนวขอ้สอบประเมนิผลกลางภาค ภาคเรยีนท ี1/2563 / Midterm Test Review 24-28 August , 2020 G.5A
ระดบัชนัประถมศกึษาปีท ี5A (Grade 5A) โรงเรยีนยวุฑตูศกึษาพฒันา วนัท ี24-28 สงิหาคม 2563

English Math Science

Part 1 - Vocabulary - scoop, rescue, dropped, clapping, playing, hurrying, thief, 

shadow, human, needle, stretch

- Base ten blocks. - What is science?

- Place value. - What scientists do.

Part 2 - Grammar - Subject and Predicate - Exponents and multiples of the. - Different types of scientific investigations.

Part 3 - Declarative and Interrogative Sentences. - Single and double digit multiplication. - Tools used in science.

Part 4 - Fragment Sentences - Single and double digit division. - Animal and plant cells.

Part 5 - Reading and Comprehension - Estimating. - How cells work together.

Part 6 - Compound Sentences - Adding and subtracting decimals. - Different types of organ systems.

Part 7 - Creative writing with the use of previous spelling words Social Studies

Health - The role of a a good citizen

- Changes during Puberty - Thailand geography.

- Healthy Eating - Asian geography and demographics.

- Healthy Living

- Exercise

- Stranger Danger!



แนวขอ้สอบประเมนิผลกลางภาค ภาคเรยีนท ี1/2563 / Midterm Test Review 24-28 August , 2020 G.5Bระดบัชนัประถมศกึษาปีท ี5B (Grade 5B) โรงเรยีนยวุฑตูศกึษาพฒันา วนัท ี24-28 สงิหาคม 2563

วชิาภาษาไทย (Thai Language) ครสูทุธกิานต ์การนิทร ์(Matoy) วชิาประวตัศิาสตร ์(Thai History) ครพูชัชริาภรณ ์กา๋ใจ (Sai) วชิาวทิยาศาสตร ์(Thai Science) ครสูายรุง้ ไทยกรณ ์(Rung)

หนังสือเรียนภาษาไทย หนว่ยท ี1 ประวตัศิาสตรท์อ้งถนิ หนงัสอืเรยีนรายวชิาวทิยาศาสตร ์ป.5 เลม่ 1

หนว่ยท ี1  การอา่นคาํในภาษาไทย บทท ี1 วธิกีารสบืคน้ความเป็นมาของทอ้งถนิ หนว่ยการเรยีนรูท้ ี1 การเรยีนรูส้งิตา่งๆรอบตวั

- อักษรนำ - วธีิสืบคน้ความเป็นมาของทอ้งถินหรือ/วธีิการทางประวติัศาสตร์ บทท ี1 ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

- อักษรย่อ บทท ี2 ความจรงิกบัขอ้เท็จจรงิของเรอืงราวในทอ้งถนิ -   จัดกระทาํและสือความหมายขอ้มลูและสร้างแบบจําลอง

- คาํควบกลา้ - ความแตกตา่งระหวา่งความจริงกบัขอ้เทจ็จริงเกยีวกบัเรืองราวในทอ้งถิน หนว่ยการเรยีนรูท้ ี2 แรงและพลงังาน

- คาํทีมีตวัการันต์ วชิาสงัคมศกึษา (Thai Social) ครพูชัชริาภรณ ์กา๋ใจ (Sai) บทท ี1 แรงลพัธแ์ละแรงเสยีดทาน

- เครืองหมายวรรคตอน เรอืงท ี1 ความสาํคญัและประวตัขิองศาสนา - แรงลัพธ์

หนว่ยท ี2 คาํในภาษาไทย - ความสำคัญของศาสนา - แรงเสียดทาน

- คำบุพบท - ประวัติของศาสนาต่างๆในไทย เช่น พระพุทธศาสนา, ศาสนาคริสต์, บทท ี2 เสยีง

- คำอุทาน    ศาสนาอิสลามและพราหมณ์-ฮินดู - การเคลือนทีของเสียง

- คำสันธาน เรอืงท ี2 หลกัธรรมของศาสนา - เสียงดงั เสียงคอ่ย

- การคัดลายมือ - หลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา - เสียงสูง เสียงตา่

- การแยกขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็น - หลักธรรมสำคัญของศาสนาอื่นๆเช่น ศาสนาคริสต์, - มลพิษทางเสียง

หนงัสอืวรรณคดี    ศาสนาอิสลามและพราหมณ์-ฮินดู

หนว่ยท ี1 นทิานพนืบา้น เรอืงพระเจา้สายน้าํผงึ เรอืงท ี3 เรยีนรูแ้บบอยา่งทดี ี

หนว่ยท ี2 ราํลกึพระคณุครู - แบบอย่างการทำความดี เช่น พุทธสาวก,ชาดกและศาสนิกชนตัวอย่าง

วชิา คณติศาสตร ์(Thai Math)ครสูริกิร ตุย้อา้ย (Nan)

บทท ี1 เศษสว่น

- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน

- การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน

- การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

- การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนเศษส่วน



แนวขอ้สอบประเมนิผลกลางภาค ภาคเรยีนท ี1/2563 / Midterm Test Review 24-28 August , 2020 G.5B
ระดบัชนัประถมศกึษาปีท ี5B (Grade 5B) โรงเรยีนยวุฑตูศกึษาพฒันา วนัท ี24-28 สงิหาคม 2563

English Math Science

Part 1 - Vocabulary - scoop, rescue, dropped, clapping, playing, hurrying, thief, 

shadow, human, needle, stretch

- Base ten blocks. - What is science?

- Place value. - What scientists do.

Part 2 - Grammar - Subject and Predicate - Exponents and multiples of the. - Different types of scientific investigations.

Part 3 - Declarative and Interrogative Sentences. - Single and double digit multiplication. - Tools used in science.

Part 4 - Fragment Sentences - Single and double digit division. - Animal and plant cells.

Part 5 - Reading and Comprehension - Estimating. - How cells work together.

Part 6 - Compound Sentences - Adding and subtracting decimals. - Different types of organ systems.

Part 7 - Creative writing with the use of previous spelling words Social Studies

Health - Facts about ASEAN countries.

- How to care for the body. - Location of countries on the map.

- What causes pimples and how to prevent them. - National flags.

- Personal hygiene. - Capital cities.

- Healthy eating. - National animals.

- The 5 food groups. - Currencies.

- The food pyramid. - Local cuisine.

- Processed food.

- Food labels.



แนวขอ้สอบประเมนิผลกลางภาค ภาคเรยีนท ี1/2563 / Midterm Test Review 24-28 August , 2020 G.5Iระดบัชนัประถมศกึษาปีท ี5I (Grade 5I) โรงเรยีนยวุฑตูศกึษาพฒันา วนัท ี24-28 สงิหาคม 2563

English Math วชิาภาษาไทย (Thai Language) ครสูทุธกิานต ์การนิทร ์(Matoy)

Part 1 - Vocabulary - scoop, rescue, dropped, clapping, playing, hurrying, thief, 

shadow, human, needle, stretch

- Base ten blocks. หนังสือเรียนภาษาไทย

- Place value. หนว่ยท ี1  การอา่นคาํในภาษาไทย

Part 2 - Grammar - Subject and Predicate - Exponents and multiples of ten. - อักษรนำ

Part 3 - Declarative and Interrogative Sentences. - Single and double digit multiplication. - อักษรย่อ

Part 4 - Fragment Sentences - Single and double digit division. - คาํควบกลา้

Part 5 - Reading and Comprehension - Estimating. - คาํทีมีตวัการันต์

Part 6 - Compound Sentences - Adding and subtracting decimals. - เครืองหมายวรรคตอน

Part 7 - Creative writing with the use of previous spelling words หนว่ยท ี2 คาํในภาษาไทย

Health Creative - คำบุพบท

- Changes during Puberty - Vocab and match the meaning. - คำอุทาน

- Healthy Eating - Reading and replacing the adjectives. - คำสันธาน

- Healthy Living - Creating similes. - การคัดลายมือ

- Exercise - Short story writing - การแยกขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็น

- Stranger Danger! Science หนงัสอืวรรณคดี

Social Studies - What is science? หนว่ยท ี1 นทิานพนืบา้น เรอืงพระเจา้สายน้าํผงึ

- The role of a a good citizen - What scientists do. หนว่ยท ี2 ราํลกึพระคณุครู

- Thailand geography. - Different types of scientific investigations.

- Asian geography and demographics. - Tools used in science.

- Animal and plant cells.

- How cells work together.

- Different types of organ systems.



แนวขอ้สอบประเมนิผลกลางภาค ภาคเรยีนท ี1/2563 / Midterm Test Review 24-28 August , 2020 G.6Aระดบัชนัประถมศกึษาปีท ี6A (Grade 6A) โรงเรยีนยวุฑตูศกึษาพฒันา วนัท ี24-28 สงิหาคม 2563

วชิาหลกัภาษาไทย (Thai Language) ครกูลุวรางค ์ สาน ุ(Fah) วชิาวทิยาศาสตร ์(Thai Science) ครสูายรุง้ ไทยกรณ ์(Rung) วชิาสงัคมศกึษา (Thai Social) ครพูชัชริาภรณ ์กา๋ใจ (Sai)

หนว่ยการเรยีนรูท้1ี การอา่นคาํในภาษาไทย หนงัสอืเรยีนรายวชิาวทิยาศาสตร ์ป.6 เลม่ 1 หนว่ยท1ีศาสนากบัการดาํรงชวีติ

- การอา่นออกเสียงคาํควบกลา้ หนว่ยการเรยีนรูท้ ี1 อาหารและการยอ่ยอาหาร เรอืงท1ี ศาสนาตา่งๆ

- การอ่านออกเสียงอักษรนำ บทท ี1 สารอาหารและระบบยอ่ยอาหาร - ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

- การอ่านออกเสียงคำที่มีตัวการันต์ - สารอาหาร - พุทธประวัติ

- การอ่านอักษรย่อ -  ระบบย่อยอาหาร - ประวติัศาสดาของศาสนาอืนๆ

- เครืองหมายวรรคตอน หนว่ยการเรยีนรูท้ ี2 การแยกสารเนอืผสม เรอืงท2ีหลกัธรรมนําสขุ

- การอ่านวันเดือนปีแบบไทย บทท ี1 การแยกสารเนอืผสมอยา่งงา่ย - หลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วิชาวรรณคดีและวรรณกรรมไทย - วธีิการแยกสารเนือผสมอยา่งง่าย - หลกัธรรมสาํคญัของศาสนาอืนๆเชน่ ศาสนาคริสต,์ศาสนาอิสลาม,พราหมณ์-ฮินดูและสิกข์

- หนว่ยการเรียนรู้ที  เหจั่บระบาํ    · แยกของแขง็กบัของเหลว เรอืงท3ีชาวพทุธควรรู ้

- หนว่ยการเรียนรู้ที  การเดินทางของพลายงาม    · แยกของแขง็ในสารเนือผสม - แบบอย่างการทำความดี เช่น พุทธสาวก,ชาดกและศาสนิกชนตัวอย่าง

วิชาคำศัพท์ยาก    · แยกสารแมเ่หลก็ออกจากสารผสม - การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา

- คาํศพัทย์ากครังที -    · การใชป้ระโยชนจ์ากการแยกสารเนือผสม เรอืงท4ี ศาสนกิชนทดีแีละศาสนพธินีา่รู ้

- เสียงวรรณยกุต์ วชิาประวตัศิาสตร ์(Thai History) ครพูชัชริาภรณ ์กา๋ใจ (Sai) - ศาสนสถาน และการปฏิบติัตนทีเหมาะสม

วชิา คณติศาสตร ์(Thai Math) ครสูริกิร ตุย้อา้ย (Nan) หนว่ยการเรยีนรูท้ ี1 การศกึษาประวตัศิาสตร์ - มารยาทของศาสนิกชน

บทท ี1 ห.ร.ม. และ ค.ร.น. บทท ี1 วธิกีารทางประวตัศิาสตร์ - พิธีกรรมสำคัญของศาสนาต่างๆ เช่น พระพุทธศาสนา,คริสต์,อิสลามพราหมณ์-ฮินดูและสิกข์

- การหาตวัประกอบ ตวัประกอบเฉพาะและจํานวนเฉพาะ - ความหมาย ความสาํคญั ขนัตอน ของวธีิการทางประวติัศาสตร์

- การแยกตัวประกอบ - หลกัฐานทางประวติัศาสตร์

- ห.ร.ม. และ ค.ร.น. - วธีิการทางประวติัศาสตร์กบั การศึกษาเรืองราวในทอ้งถิน

- โจทยปั์ญหา - การศึกษาประวติัศาสตร์สมยัรัตนโกสินทร์

บทท ี2 เศษสว่น หนว่ยท ี2 ภมูภิาคของเรา

- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน บทท ี2 อาเซยีน

- การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน - ประวติัความเป็นมาของอาเซียน

- การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน - ความสมัพนัธ์ของอาเซียน ทางเศรษฐกจิและสงัคม

- การแกโ้จทยปั์ญหาการบวก ลบ คณู หารระคนเศษสว่น



แนวขอ้สอบประเมนิผลกลางภาค ภาคเรยีนท ี1/2563 / Midterm Test Review 24-28 August , 2020 G.6A
ระดบัชนัประถมศกึษาปีท ี6A (Grade 6A) โรงเรยีนยวุฑตูศกึษาพฒันา วนัท ี24-28 สงิหาคม 2563

English Eating right Science

- Personal voice: Understands what voice is in writing and can pick out where - State the general rules of having good eating habits. - Introducing Science

   a writer is using their personal voice - Describe how to determine if a person has a healthy weight  Vocabulary Words natural, natural world, science

- Prepositions: Understands what prepositions are and can pick them out of - Describe high blood pressure, high blood cholesterol, and other food related conditions - Basic Cell Types and Common Cell Structures

  a sentences - Describe ways to prevent illnesses related to poor eating habits.
 Vocabulary Words

cell membrane, cytoplasm, DNA, eukaryotic, multicellular, organelle, 

- Prepositional phrases: Understands what a prepositional phrase is and can pick Math prokaryotic, ribosome, scientific idea, unicellular

  them out of a sentence. Whole Numbers and Decimals - Divide Multi-Digit Numbers - The Study of Life

- Rhyme: Understands what rhyming is. - Prime Factorisation - Least Common Multiple  Vocabulary Words biology, cell, microscopic, respiration

- Fiction writing: Understands what the conflict and resolution are in a story. - Greatest Common Factor - Add and Subtract Decimals - Animal and Plant Cells

- Sentence structure: Understands the different between a dependent and independent - Multiply Decimals - Divide Decimals by Whole Numbers
 Vocabulary Words

cell wall, chloroplast, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, 

  clause and can pick them out of a sentence. Can also demonstrate understanding by writing - Divide with Decimals mitochondrion, nuclear membrane, nucleolus, plastid, vacuole, vesicle

  own compound and complex sentences. Can edit given sentences to change into Fractions - Fractions and Decimals - The Life of a Cell

  compound/complex. Understands the use of conjunctions and what a comma splice is. - Multiply Fractions and Mixed Numbers - Divide Fractions and Mixed Numbers

 Vocabulary Words

anaphase, ATP, binary fission, cell division, cellular respiration, 

- Sentence structure: Understands what the complete subject and complete predicate - Compare and Order Fractions and Decimals glucose, interphase, metabolism, metaphase, mitosis, photosynthesis, 

  are in a sentence. Rational Numbers - Positive and Negative Numbers prometaphase, prophase, telophase

- Punctuation: Able to use punctuation marks . , ? ! correctly in own sentences. - Compare and Order Integers - Compare Absolute Values -The Means and Ends of Digestion

- Spelling and Vocabulary: Understands the meaning of a variety of spelling words  from - Rational Numbers and the Number Line - Absolute Value

 Vocabulary Words

chemical digestion, digestive system, epiglottis, esophagus,

 the semester. Can link words to meanings and write own sentences using the spelling words. - Compare and Order Rational Numbers - Distance on the Coordinates Plane  gallballer, large intestines, liver, mechanical digestion, pancreas,

- Sentence types: Understands the difference between Declarative, Imperative, - Rational Numbers and the Coordinate Plane  small intestines, stomach, villi

  Interrogative, and Exclamatory sentences. Social Studies - The Levels of Cellular Organization

Health - Different types of maps

 Vocabulary Words

cell, connective tissue, dermal tissue, epithelial tissue, ground tissue,

Healthy growth - Mesopotamia  muscular tissue, nervous tissue, organ, organism, organ system, 

- Describes what happens to the body when it is exercising. - Ancient Egypt phloem, tissue, vascular tissue, xylem

- Describe ways to increase the health and strength of bones. - Ancient Greece - Breathing and Respiration

- Describe osteoporosis and its causes. - Ancient Rome
 Vocabulary Words

air sac, alveoli, bronchi, cellular respiration, diaphragm, gills, lungs, 

- List examples of foods that are high in calcium - Ancient India respiration, respiratory system, trachea

- List examples of weight-bearing exercises.



แนวขอ้สอบประเมนิผลกลางภาค ภาคเรยีนท ี1/2563 / Midterm Test Review 24-28 August , 2020 G.6Bระดบัชนัประถมศกึษาปีท ี6B (Grade 6B) โรงเรยีนยวุฑตูศกึษาพฒันา วนัท ี24-28 สงิหาคม 2563

วชิาหลกัภาษาไทย (Thai Language) ครกูลุวรางค ์ สาน ุ(Fah) วชิาวทิยาศาสตร ์(Thai Science) ครสูายรุง้ ไทยกรณ ์(Rung) วชิาสงัคมศกึษา (Thai Social) ครพูชัชริาภรณ ์กา๋ใจ (Sai)

หนว่ยการเรยีนรูท้1ี การอา่นคาํในภาษาไทย หนงัสอืเรยีนรายวชิาวทิยาศาสตร ์ป.6 เลม่ 1 หนว่ยท1ีศาสนากบัการดาํรงชวีติ

- การอา่นออกเสียงคาํควบกลา้ หนว่ยการเรยีนรูท้ ี1 อาหารและการยอ่ยอาหาร เรอืงท1ี ศาสนาตา่งๆ

- การอ่านออกเสียงอักษรนำ บทท ี1 สารอาหารและระบบยอ่ยอาหาร - ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

- การอ่านออกเสียงคำที่มีตัวการันต์ - สารอาหาร - พุทธประวัติ

- การอ่านอักษรย่อ -  ระบบย่อยอาหาร - ประวติัศาสดาของศาสนาอืนๆ

- เครืองหมายวรรคตอน หนว่ยการเรยีนรูท้ ี2 การแยกสารเนอืผสม เรอืงท2ีหลกัธรรมนําสขุ

- การอ่านวันเดือนปีแบบไทย บทท ี1 การแยกสารเนอืผสมอยา่งงา่ย - หลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วิชาวรรณคดีและวรรณกรรมไทย - วธีิการแยกสารเนือผสมอยา่งง่าย - หลกัธรรมสาํคญัของศาสนาอืนๆเชน่ ศาสนาคริสต,์ศาสนาอิสลาม,พราหมณ์-ฮินดูและสิกข์

- หนว่ยการเรียนรู้ที  เหจั่บระบาํ    · แยกของแขง็กบัของเหลว เรอืงท3ีชาวพทุธควรรู ้

- หนว่ยการเรียนรู้ที  การเดินทางของพลายงาม    · แยกของแขง็ในสารเนือผสม - แบบอย่างการทำความดี เช่น พุทธสาวก,ชาดกและศาสนิกชนตัวอย่าง

วิชาคำศัพท์ยาก    · แยกสารแมเ่หลก็ออกจากสารผสม - การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา

- คาํศพัทย์ากครังที -    · การใชป้ระโยชนจ์ากการแยกสารเนือผสม เรอืงท4ี ศาสนกิชนทดีแีละศาสนพธินีา่รู ้

- เสียงวรรณยกุต์ วชิาประวตัศิาสตร ์(Thai History) ครพูชัชริาภรณ ์กา๋ใจ (Sai) - ศาสนสถาน และการปฏิบติัตนทีเหมาะสม

วชิา คณติศาสตร ์(Thai Math) ครสูริกิร ตุย้อา้ย (Nan) หนว่ยการเรยีนรูท้ ี1 การศกึษาประวตัศิาสตร์ - มารยาทของศาสนิกชน

บทท ี1 ห.ร.ม. และ ค.ร.น. บทท ี1 วธิกีารทางประวตัศิาสตร์ - พิธีกรรมสำคัญของศาสนาต่างๆ เช่น พระพุทธศาสนา,คริสต์,อิสลามพราหมณ์-ฮินดูและสิกข์

- การหาตวัประกอบ ตวัประกอบเฉพาะและจํานวนเฉพาะ - ความหมาย ความสาํคญั ขนัตอน ของวธีิการทางประวติัศาสตร์

- การแยกตัวประกอบ - หลกัฐานทางประวติัศาสตร์

- ห.ร.ม. และ ค.ร.น. - วธีิการทางประวติัศาสตร์กบั การศึกษาเรืองราวในทอ้งถิน

- โจทยปั์ญหา - การศึกษาประวติัศาสตร์สมยัรัตนโกสินทร์

บทท ี2 เศษสว่น หนว่ยท ี2 ภมูภิาคของเรา

- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน บทท ี2 อาเซยีน

- การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน - ประวติัความเป็นมาของอาเซียน

- การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน - ความสมัพนัธ์ของอาเซียน ทางเศรษฐกจิและสงัคม

- การแกโ้จทยปั์ญหาการบวก ลบ คณู หารระคนเศษสว่น



แนวขอ้สอบประเมนิผลกลางภาค ภาคเรยีนท ี1/2563 / Midterm Test Review 24-28 August , 2020 G.6B
ระดบัชนัประถมศกึษาปีท ี6B (Grade 6B) โรงเรยีนยวุฑตูศกึษาพฒันา วนัท ี24-28 สงิหาคม 2563

English Math Science

- Personal voice: Understands what voice is in writing and can pick out where Whole Numbers and Decimals - Divide Multi-Digit Numbers - Introducing Science

   a writer is using their personal voice - Prime Factorisation - Least Common Multiple Vocab natural, natural world, science

- Prepositions: Understands what prepositions are and can pick them out of - Greatest Common Factor - Add and Subtract Decimals - Basic Cell Types and Common Cell Structures

  a sentences - Multiply Decimals - Divide Decimals by Whole Numbers

Vocab

cell membrane, cytoplasm, DNA, eukaryotic, multicellular, organelle, 

- Prepositional phrases: Understands what a prepositional phrase is and can pick - Divide with Decimals prokaryotic, ribosome, scientific idea, unicellular

  them out of a sentence. Fractions - Fractions and Decimals - The Study of Life

- Rhyme: Understands what rhyming is. - Multiply Fractions and Mixed Numbers - Divide Fractions and Mixed Numbers  Vocabulary Words biology, cell, microscopic, respiration

- Fiction writing: Understands what the conflict and resolution are in a story. - Compare and Order Fractions and Decimals - Animal and Plant Cells

- Sentence structure: Understands the different between a dependent and independent Rational Numbers - Positive and Negative Numbers
Vocab

cell wall, chloroplast, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, 

  clause and can pick them out of a sentence. Can also demonstrate understanding by writing - Compare and Order Integers - Compare Absolute Values mitochondrion, nuclear membrane, nucleolus, plastid, vacuole, vesicle

  own compound and complex sentences. Can edit given sentences to change into - Rational Numbers and the Number Line - Absolute Value - The Life of a Cell

  compound/complex. Understands the use of conjunctions and what a comma splice is. - Compare and Order Rational Numbers - Distance on the Coordinates Plane

Vocab

anaphase, ATP, binary fission, cell division, cellular respiration, 

- Sentence structure: Understands what the complete subject and complete predicate - Rational Numbers and the Coordinate Plane glucose, interphase, metabolism, metaphase, mitosis, photosynthesis, 

  are in a sentence. Social Studies prometaphase, prophase, telophase

- Punctuation: Able to use punctuation marks . , ? ! correctly in own sentences. Geographical tools- Social maps - Cultures - Photographs -The Means and Ends of Digestion

- Spelling and Vocabulary: Understands the meaning of a variety of spelling words  from - Maps of physical characteristics and climate

Vocab

chemical digestion, digestive system, epiglottis, esophagus,

 the semester. Can link words to meanings and write own sentences using the spelling words. Physical Characteristics of Thailand- Geographical features - Borders  gallballer, large intestines, liver, mechanical digestion, pancreas,

- Sentence types: Understands the difference between Declarative, Imperative, Climate - Thailand's climate - Factors influencing climate  small intestines, stomach, villi

  Interrogative, and Exclamatory sentences. Natural and Environmental Disasters - The Levels of Cellular Organization

Health Education - Flooding - Earthquake - Volcanic Eruption - Tropical Cyclone

Vocab

cell, connective tissue, dermal tissue, epithelial tissue, ground tissue,

Self-esteem - Positive self esteem - Negative self esteem - Protection against Natural Disasters - Environmental Disasters  muscular tissue, nervous tissue, organ, organism, organ system, 

Stress - What is stress - Signs of too much stress Climate Change and Waste phloem, tissue, vascular tissue, xylem

- Effects of stress - Causes of stress - Green-house effect - Pollution - Natural Resources - Recycling - Breathing and Respiration

- Dealing with stress
Vocab

air sac, alveoli, bronchi, cellular respiration, diaphragm, gills, lungs, 

Bullying - What is bullying? - How to deal with bullies respiration, respiratory system, trachea

- Effects of bullying

Healthy Lifestyle- Eating right - Exercising

- Effects of harmful substances



แนวขอ้สอบประเมนิผลกลางภาค ภาคเรยีนท ี1/2563 / Midterm Test Review 24-28 August , 2020 G.6I
ระดบัชนัประถมศกึษาปีท ี6I (Grade 6I) โรงเรยีนยวุฑตูศกึษาพฒันา วนัท ี24-28 สงิหาคม 2563

English Math Creative Writing

- Personal voice: Understands what voice is in writing and can pick out  Whole Numbers and Decimals - Divide Multi-Digit Numbers Proofreading - Can use official proofreading marks to mark up a piece of  writing.

   where a writer is using their personal voice - Prime Factorisation - Least Common Multiple Synonyms - Understands what a synonym is and can suggest synonyms for  given words.

- Prepositions: Understands what prepositions are and can pick them out of - Greatest Common Factor - Add and Subtract Decimals Antonyms - Understands what an antonym is and can suggest antonyms for  given words.

  a sentences - Multiply Decimals211 - Divide Decimals by Whole Numbers Story Writing - Understands the structure of a story – introduction-->build up->

- Prepositional phrases: Understands what a prepositional phrase is and can - Divide with Decimals conflict-->resolution-->ending. Understands what the conflict and solution are.

 pick  them out of a sentence. Fractions - Fractions and Decimals Spelling and Vocabulary - Understands the meaning of and can use the 

- Rhyme: Understands what rhyming is. - Multiply Fractions and Mixed Numbers- Divide Fractions and Mixed Numbers  Challenge Wordsthat we have studied this semester. Implication, Disdain, 

- Fiction writing: Understands what the conflict and resolution are in a story. - Compare and Order Fractions and Decimals Ascertain, Incorporate, Imperative, Indelible, Repel, Questionnaire, Tranquil, 

- Sentence structure: Understands the different between a dependent and Rational Numbers - Positive and Negative Numbers Disconnect, Fusion, Lateral

  independent  clause and can pick them out of a sentence. Can also - Compare and Order Integers - Compare Absolute Values Story Planning - Can plan a coherent story with the five sections we have 

  demonstrate understanding by writing own compound and complex - Rational Numbers and the Number Line- Absolute Value talked about in lessons. introduction-->build up-->conflict-->resolution

  sentences. Can edit given sentences to change into compound/complex. - Compare and Order Rational Numbers- Distance on the Coordinates Plane -->ending

  Understands the use of conjunctions and what a comma splice is. - Rational Numbers and the Coordinate Plane

- Sentence structure: Understands what the complete subject and complete 

  predicate  are in a sentence. Health

- Punctuation: Able to use punctuation marks . , ? ! correctly in own Self-Esteem - Understands what self-esteem is, both positive and 

negative, and can give examples of consequences of low 

self-esteem.

  sentences.

- Spelling and Vocabulary: Understands the meaning of a variety of spelling words  from

  words  from the semester. Can link words to meanings and write own  Peer Pressure - Understands what peer pressure is. Understands why peer 

pressure may become a problem as people grow up. Can 

suggest consequences of negative peer pressure. Can give 

examples of behaviours people might try to peer pressure 

them into. Can suggest ways to resist peer pressure

  sentencesusing the spelling words.

- Sentence types: Understands the difference between Declarative,  

  Imperative, Interrogative, and Exclamatory sentences.

Drugs - Has an understanding of different types of drugs. Can 

suggest consequences of taking drugs. Understands the 

ways drugs can harm the body, and how they may impact 

people’s lives. Understands how drug use and peer pressure 

are linked.
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วชิาหลกัภาษาไทย (Thai Language) ครกูลุวรางค ์ สาน ุ(Fah) Science - The Levels of Cellular Organization

หนว่ยการเรยีนรูท้1ี การอา่นคาํในภาษาไทย - Introducing Science
  Vocab

cell, connective tissue, dermal tissue, epithelial tissue, ground tissue, 

muscular tissue, nervous tissue, organ, organism, organ system, 

phloem, tissue, vascular tissue, xylem
- การอา่นออกเสียงคาํควบกลา้   Vocab natural, natural world, science

- การอ่านออกเสียงอักษรนำ - Basic Cell Types and Common Cell Structures - Breathing and Respiration

- การอา่นออกเสียงคาํทีมีตวัการันต์
  Vocab

cell membrane, cytoplasm, DNA, eukaryotic, multicellular, 
Vocab

air sac, alveoli, bronchi, cellular respiration, diaphragm, gills, lungs, 

respiration, respiratory system, trachea- การอ่านอักษรย่อ organelle, prokaryotic, ribosome, scientific idea, unicellular

- เครืองหมายวรรคตอน - The Study of Life Social Studies

- การอ่านวันเดือนปีแบบไทย   Vocab biology, cell, microscopic, respiration - Different types of maps

วชิาวรรณคดแีละวรรณกรรมไทย - Animal and Plant Cells - Mesopotamia

- หนว่ยการเรียนรู้ที  เหจั่บระบาํ
  Vocab cell wall, chloroplast, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, 

mitochondrion, nuclear membrane, nucleolus, plastid, 

vacuole, vesicle

- Ancient Egypt

- หนว่ยการเรียนรู้ที  การเดินทางของพลายงาม - Ancient Greece

วิชาคำศัพท์ยาก - Ancient Rome

- คาํศพัทย์ากครังที  - - The Life of a Cell - Ancient India

- เสียงวรรณยกุต์

  Vocab

anaphase, ATP, binary fission, cell division, cellular 

respiration, glucose, interphase, metabolism, metaphase, 

mitosis, photosynthesis, prometaphase, prophase, telophase

-The Means and Ends of Digestion

  Vocab
chemical digestion, digestive system, epiglottis, esophagus, 

gallballer, large intestines, liver, mechanical digestion, 

pancreas, small intestines, stomach, villi


