
English Creative Writing วชิาภาษาไทย(Thai Language) ครูอรชา จิตร าพึง (Aom)

- Long 'O' sound * Rhyming Poems ๑.    บทที่  ๗  เร่ือง เพ่ือนรักเพ่ือนเล่น

- Long 'E' sound * Nouns and Verbs -         ค าที่ประสมสระ อะ

- Adjectives * Adjectives -         ค ำท่ีประสมสระ อิ

- "Wh" and question  words * 2nd Letter Alphabetical Order ๒.    -  บทท่ี  ๘  เร่ือง พดูเพรำะ

- "Le" at the end of words to make an "ul" sound * Homophones -         ค าที่ประสมสระ แอะ

- “The Little Man” Chappy story. * Comparative adjectives. -         ค ำท่ีประสมสระ อ ำ

Science Health -          รู้จักช่ือและรูปวรรณยุกต์  ไม้เอก ไม้โท  ไม้ตรี  ไม้จัตวา  

- Weather  - Bacteria and virus             –่      –้      –๊      –๋

- Ways to measure weather  - How to stop bacteria spreading ๓.    -  บทท่ี  ๙  เร่ือง เกือบไป

-Seasons in Thailand and England  - Where your body gets dirty -          ค าที่ประสมสระ  เอือ

-What we can see in the sky  - How to take a shower -         การผันวรรณยุกต์  ๕  เสียง สามญั เอก โท ตรี จัตวา

-Reduce, reuse, recycle  - Different kinds of teeth -          ส่วนประกอบของประโยค  ประธำน + กริยำ + กรรม

-Bodies of water -         เรียงค  ำให้เป็นประโยค

Mathematics Social Studies ๔.    - วรรณคดีล าน า  บทที่  ๕  เร่ือง  ฝนตกแดดออก

- Complete the following:  <    >   =  - Jobs                      บทท่ี   ๖  เร่ือง  เรำรักเมืองไทย

- 10 more and 10 less  - What work is done for money and what work is done for love                      บทท่ี   ๗  เร่ือง  ตั้งไข่ลม้  ตม้ไข่กิน

- What time is it?  - Indoor and outdoor environment

 - Taking care of our own personal environment

แนวข้อสอบประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที ่2/2563 / Midterm Test Review  23 - 25 February, 2021 G.1Interระดบัช้ันประถมศึกษาปีที ่ 1  (Grade 1Inter)  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  วนัที ่23 - 25 กุมภาพันธ์ 2564

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