
วชิาภาษาไทย (Thai Language) ครูกลุวรางค์ สานุ (Fah) วชิา คณิตศาสตร์ (Thai Math) ครูสิริกร  ตุ้ยอ้าย (Nan) วชิาสังคมศึกษา  (Thai Social) ครูพชัชิราภรณ์ ก๋าใจ (Sai)

(หนังสือหลกัภาษา) บทท ี7 รูปสีเหลยีม หน่วยการเรียนรู้ที4 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคของไทย

หน่วยท ี7  คาํราชาศัพท์ - สมบติัของรูปสีเหลียมชนิดต่าง ๆ 1.ภูมิประเทศของภูมิภาคต่างๆในประเทศไทย

 - การใชค้าํราชาศพัท์ - การสร้างรูปสีเหลียม -ลกัษณะทางกายภาพในภูมิภาคต่างๆ

 - การใชพ้จนานุกรม  - การหาพืนทีของรูปสีเหลียมขนมเปียกปูน, รูปสีเหลียมดา้นขนาน, 2. ลกัษณะทางกายภาพทีส่งผลต่อผูมี้ในแต่ละภูมิภาค

 - การอ่านฉลากยา    รูปหลายเหลียม - ลกัษณะทางกายภาพทีส่งผลต่อการตงัถินฐานและการยา้ยถิน 

หน่วยท ี8 ภาษาไทย  ภาษาถิน - โจทยปั์ญหา -สิงแวดลอ้มทางธรรมชาติกบัวธีิการดาํเนินชีวติ

 - ภาษาถินเหนือ อีสาน ใต้ บทท ี8 ปริมาตรและความจุของทรงสีเหลยีมมุมฉาก 3. ผลทีเกิดจากการกระทาํต่อสิงแวดลอ้มและการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม

 - การวเิคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรืองทีอ่าน - ลกัษณะและส่วนต่าง ๆ ของปริซึม

(หนังสือวรรณคด)ี - การเขียนรูปของทรงสีเหลียมมุมฉากบนกระดาษจุดไอโซเมตริก วชิาประวตัศิาสตร์ (Thai History) ครูพชัชิราภรณ์ ก๋าใจ (Sai)

หน่วยท ี7 พระสังข์พบพระบิดาพระมารดา - การหาปริมาตรและความจุ หน่วยที3อาณาจกัรอยธุยาและธนบุรี

หน่วยท ี8 บัวน้อยค่อยคลบีาน - ความสมัพนัธ์ระหวา่งหน่วยปริมาตรหรือหน่วยความจุ บทที3บุคคลสาํคญัในสมยัอยธุยาและธนบุรี

- โจทยปั์ญหา  - สมเด็จพระรามาธิบดีที1(พระเจา้อู่ทอง)

Social วชิาวทิยาศาสตร์  (Thai Science) ครูสายรุ้ง ไทยกรณ์ (Rung)  - พระนเรศวรมหาราช

Facts about countries in Asia and Europe. หนังสือเรียนรายวชิาวทิยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 2  - พระนารายณ์มหาราช

- Location of countries on the map. หน่วยการเรียนรู้ท ี5 สิงมชีีวติ  - ชาวบา้นบางระจนั

- National flags. บทที 1.  ลกัษณะทางพนัธุกรรมของสิงมีชีวติ  - พระเจา้ตากสินมหาราช

- Capital cities.  - การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมของสิงมีชีวติ บทที4 ภูมิปัญญาในสมยัอยธุยาและธนบุรี

- Currencies.  บทที 2. สิงมีชีวติกบัสิงแวดลอ้ม  - ภูมิปัญญาสมยัอยธุยา

- Places to visit.  - โครงสร้างและลกัษณะของสิงมีชีวติในแหล่งทีอยู่  - ภูมิปัญญาสมยัธนบุรี

- Natural feature.  - ความสมัพนัธ์ระหวา่งสิงมีชีวติกบัสิงมีชีวติ

- What to eat.  - ความสมัพนัธ์ระหวา่งสิงมีชีวติกบัสิงไม่มีชีวติ
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English Math Science

Part 1: Vocabulary Graphs and data Matter

Fill in the blank with the correct word for questions Units of measure and volume - Solids, liquids and gases.

Part 2 – Spelling Geometry - Properties of matter.

Write the correct spelling of the word in bold Mixtures and Solutions

on the line for questions Health - What are mixtures and solutions?

Part 3: Contractions Stress - How to separate mixtures and solutions.

Find the words that can be changed into a contraction - What is stress? Sound

Part 4: Verb Tenses - What causes stress? - What is sound?

Choose the correct verb and tense to complete the sentence - How do you behave when you are stressed? - Properties of sound.

Part 5: Reading - How can you manage stress? Light

Read the passage and answer the questions relating the passage Bullying - What is light?

Part 6: Creative Writing - What is bullying? - Properties of light.

Using vocabulary and spelling words throughout the semester, - Why do people get bullied? Forces

the students must write a short story using 6 of the listed words. - How can you stop bullying? - What are forces?

Staying Safe Online - Common forces.

- What should you do to stay safe online? - Balanced and unbalanced forces.

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