
วชิาภาษาไทย (Thai Language) ครูนฤมล แสนค าวนิิจ (Aom) วชิาสังคมศึกษา (Thai Social) ครูศิรินันท์ ค าภกัดี(Nun) วชิา คณติศาสตร์ (Thai Math)ครูศิรินภา  ค าจีนา (Aor)
หลักภาษาและการใช้ภาษา หน่วยที4่ รอบรู้ภูมศิาสตร์ บทที่ 9 การวดัความยาว
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๘   เร่ือง ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น เร่ือง เคร่ืองมือทางภูมศิาสตร์   - การเลือกเคร่ืองวดั และหน่วยการวดัความยาวท่ีเหมาะสม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๙   เร่ือง การอ่าน -แผนผงัแผนท่ีภาพถ่าย  - ความสมัพนัธ์ระหวา่งหน่วยความยาว มิลลิเมตร เซนติเมตร เมตร 
-          การอ่านขอ้เขียนเชิงอธิบาย เร่ือง ชุมชนของเรา   และกิโลเมตร
-          การอ่านขอ้มูลจากแผนภาพ แผนท่ี แผนภูมิ -ลกัษณะทางกายภาพกบัการด าเนินชีวิต  บทที่ 12 เงนิ และการบันทกึรายรับรายจ่าย
-          มารยาทในการอ่าน (ภูมิประเทศ , ภูมิอากาศ, ทรัพยากร)  - การบอกจ านวนเงินเหรียญ และธนบตัรชนิดต่างๆรวมเป็นเงินเท่าใด
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒๐   เร่ือง การเขียน -การใชป้ระโยชน์จากส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ   - การเขียนจ านวนเงินโดยใชจุ้ดและการอ่าน
-          การคดัลายมือ -ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนในอดีตกบัปัจจุบนั  - การแปลงค่าเงินบาทเป็นสตางค ์และแปลงค่าจากเงินสตางคเ์ป็นบาท
-          การเขียนบรรยาย (ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ, ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน)   - การอ่านและการตอบค าถามจากบนัทึกรายรับรายจ่าย
-          การเขียนบนัทึกประจ าวนั -ลกัษณะของเมืองและชนบท
-          การเขียนจดหมายลาครู เร่ือง ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
-          การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ -มลพิษ (ความหมาย , ประเภท) 
-          มารยาทในการเขียน -ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒๑   เร่ือง การฟัง การดู  และการพูด -การจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชน
-          การจบัใจความ และการพดูแสดงความคิดเห็นและ
            ความรู้สึกจากเร่ืองท่ีฟัง และดู วชิาประวตัิศาสตร์ (Thai History)ครูศิรินันท์ ค าภกัดี(Nun) วชิาวทิยาศาสตร์  (Thai Science) ครูเสาวลักษณ์  ค ามูล (Meaw)
-          การพดูส่ือสารในชีวิตประจ าวนั หน่วยที3่ บุคคลส าคัญของชาติไทย  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พลังงานกับชีวติ

-          มารยาทในการฟัง การดู และการพดู เร่ือง พ่อแม่ของแผ่นดินไทย  บทที่ 1 ดวงอาทติย์และปรากฏการณ์ของโลก
- พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่มัหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร - เร่ืองท่ี 1 ดวงอาทิตยแ์ละโลก
    กษตัริยรั์ชกาลท่ี 10 บทที่ 2 พลังงานไฟฟ้า
เร่ืองวรีกรรมของบรรพบุรุษไทย  - เร่ืองท่ี 1 พลงังานไฟฟ้ากบัชีวิต
- สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
- ชาวบา้นบางระจนั 
- พระยาพิชยัดาบหกั 
- ทา้วเทพสตรีและทา้วศรีสุนทร

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

แนวข้อสอบประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที ่2/2563 / Final Test Review  7 - 9 April, 2021
ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที ่ 3  (Grade 3A,3B,3C,3D)  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  วนัที ่ 7 - 9 เมษายน 2564 G.3A,3B,3C,3D
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English Science Health
1.Identifying and using contractions. e.g.  He is – He’s,  UNIT 9 Activity 12 Page 24 Poisonous plants 
They are – They’re 1. Matter Activity 13 Page 26 Sniff Sniff - being safe with chemical/
2. Use of the correct tense – past, present and future. 2. The Physical Properties of Matter dangerous odors 
3.Correct use of capital letters.    a. Color- red, yellow, green, blue, purple, etc. Activity 14 Page 27 Trapped in smoke - saying no to smoking, 
4. Reading comprehension.    b. Shape- square, rectangle, circle, triangle, etc. alcohol, and drugs
5.Identifying adverbs in sentences.    c. Texture- smooth or rough Activity 15/16 Page 30 Self-talks and great friendships - mental/
6. Sentence correction.    d. Hardness- hard or soft emotional health and friendship

   e. Size- big or small
Math    f. Mass- is the amount of matter an object has Social Studies
Lesson  10.1 - Time to the Minute    g. Volume- the amount of space it takes up. Geographical Information – Pages 97 - 107
Lesson 10.2 - AM and PM    h. Temperature- is a measure of how warm something is.  - Types of map
Lesson 10.3 - Measuring Time Intervals 3. Identifying the 3 States of matter- solid, liquid and gas - Geography of  Thailand
Lesson 10.4/5 - Problem Solving using Time Intervals 4. Difference between evaporation and condensation - Locating countries in South East Asia
Lesson 10.5 - Measuring Length 5. Changes of Matter - Understanding the points of the compass – North, 
Lesson 10.6 - Estimate length    a. Physical Change- examples like folding, tearing, East, South and West
Lesson 10.7/8 - Estimate Liquid Volume and Mass  '    making fruit salad and cutting.  Our Environment – Pages 112 – 123
Lesson 11.1 - Model Perimeter b. Chemical Change- new kinds of matter are formed like - Types of pollution
Lesson 11.2 - Find Perimeter     rotten eggs, strawberries in white fuzz and wood burns. - Changes to our environment

UNIT 10 - Types of natural resources
6. Simple Machines- makes our work easier - Understanding the difference between urban and rural communities
a. Lever-examples like rakes, forks, seesaw and brooms
b. Wheel and axle- examples like doorknob and pencil sharpeners
c. Pulley- examples like flag pole and pole to raise a sail
7. Compound Machines- a machine made up of two or more simple
 machines like scissors, screwdrivers and pliers. 
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