
วชิาภาษาไทย (Thai Language) ครูสุทธิกานต์ การินทร์ (Toy) วชิา คณิตศาสตร์ (Thai Math) ครูสิริกร  ตุ้ยอ้าย (Nan) วชิาวทิยาศาสตร์  (Thai Science) ครูสายรุ้ง ไทยกรณ์ (Rung)

(หนังสือหลกัภาษา) บทท ี5 ร้อยละ หนังสือเรียนรายวชิาวทิยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 2

หน่วยท ี5  กาพย์ยานี 11 - การอ่านและการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ หน่วยการเรียนรู้ท ี4 วฏัจกัร

 - การแต่งกาพยย์านี 11 - ร้อยละของจาํนวนนบั บทท ี1. วฏัจกัรนํา 

 - การเขียนจดหมายถึงผูป้กครองและญาติ - การแกโ้จทยปั์ญหาร้อยละ  - แหล่งนาํ

 - การเขียนแสดงความรู้สึก บทท ี6 เส้นขนาน  - เมฆ  หมอก นาํคา้ง และนาํคา้งแขง็

หน่วยท ี6 ถ้อยคาํสํานวนไทย - สมบติัของเสน้ขนาน  - หยาดนาํฟ้า

 - ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนยั - การสร้างเสน้ขนาน  - การหมุนเวยีนของนาํ

 - สาํนวน สุภาษิต คาํพงัเพย *อุปกรณ์ทใีช้ในการสอบ ครึงวงกลม ไม้บรรทดั วงเวยีน ไม้ฉาก* บทท ี2. วฏัจกัรการปรากฏของกลุ่มดาว

 - โวหาร  - ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์

 - มารยาททางการเขียน วชิาประวตัศิาสตร์ (Thai History) ครูพชัชิราภรณ์ ก๋าใจ (Sai)  - กลุ่มดาวบนทอ้งฟ้า

 - การเขียนเรืองตามจินตนาการ หน่วยที3  อาณาจกัรอยธุยาและธนบุรี

(หนังสือวรรณคด)ี บทที1 อาณาจกัอยธุยา วชิาสังคมศึกษา  (Thai Social) ครูพชัชิราภรณ์ ก๋าใจ (Sai)

หน่วยที 5 แม่โพสพ  - การสถาปนาอาณาจกัรอยธุยา หน่วยท3ี เศรษฐศาสตร์น่ารู้

หน่วยที 6 นิทานชาดก เรือง  มิตรแท้  - ปัจจยัทีส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ เรืองท1ี ปัจจยัการผลติสินค้าและบริการ

   และการเมืองการปกครองของอยธุยา  - การผลิตสินคา้และบริการ

 - พฒันาการดา้นการเมืองการปกครองสมยัอยธุยา  - สินคา้และบริการของทอ้งถินต่างๆ

 - พฒันาการดา้นเศรษฐกิจสมยัอยธุยา เรืองท2ี เศรษฐกจิพอเพยีงและสหกรณ์

 - พฒันาการดา้นสงัคมและวฒันธรรมสมยัอยธุยา  - เศรษฐกิจพอเพียง

บทที2 อาณาจกัรธนบุรี  - การประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 - ความเป็นมาและการกอบกูเ้อกราช  - สหกรณ์

 - การสถาปนากรุงธนบุรี เรืองท3ี ธนาคารและการกู้ยมืเงนิ

 - การฟืนฟชูาติ  - ธนาคารและบทบาทหนา้ที

 - เหตุการณ์ตอนปลายสมยัอยธุยา  - การฝากเงิน ถอนเงินและ กูย้มืเงิน

G.5A, 5Bแนวข้อสอบประเมนิผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนท ี2/2563 / Midterm Test Review 23-25 February , 2021

ระดบัชันประถมศึกษาปีท ี 5  ( Grade 5A,5B ) โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพฒันา  วนัท ี23-25 กมุภาพนัธ์ 2564



English Social

10 Vocabulary Questions Facts about countries in Central, South America and Asia. The Earth’s Crust

5 Spelling Questions  - Location of countries on the map.  - Layers of the Earth, plate tectonics, rifts, earthquakes, 

5 Homophone Questions  - National flags.    mountains and volcanoes.

25 Grammar Questions  - Capital cities. What Are Fossils?

( Pronouns, Tense Verbs and Superlatives)  - Currency.  - Different types of fossils, fossil fuels, what fossils can tell us.

Reading and Comprehension  - Places to visit. What Was Ancient Earth Like?

Creative Writing  - Natural features.  - Rock layers, geologic time scales, Pangaea and continental drift,

 - What to eat.    mass extinctions.

Math What Are the Oceans Like?

1. Addition of fractions with like and unlike denominators. Health  - The five oceans, life under the ocean, the ocean floor,

2. Subtraction of fractions with like unlike denominators. Mosquitoes    island formation.

3. Multiplication of fractions using both whole  - Identifying mosquitoes, the diseases they carry How Does Ocean Water Move?

   and mixed numbers.    and how to avoid them.  - Waves, currents, tides, erosion.

4. Division of fractions using both whole and mixed numbers. Road safety What Are Some Ocean Ecosystems?

 - How to stay safe when using road transport, trains and bicycles.  - Zones of the ocean, coral reefs, plankton.

Smoking The Solar System and the Universe

 - What chemicals cigarettes contain and the dangers  - Planets, stars, galaxies and objects in the Solar System.

   of smoking cigarettes.

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