ตารางสอบวัดผล กลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วันจันทร์ ที่ 16 กรกฏาคม 2561
วันพุธ ที่ 18 กรกฏาคม 2561
ลำดับ
เวลำ
รวม
วิชำ
ลำดับ
เวลำ
รวม
วิชำ
1 08.30-10.00 น.
90 นำที
คณิตศำสตร์
1 08.30-10.00 น.
90 นำที
วิทยำศำสตร์
Math (I.P)
Science (I.P)
10.00 -10.30 น.
30 นำที
พัก
10.00-10.30 น.
30 นำที
พัก
2 10.30 – 11.00 น.
30 นำที
สุขะ/พละ
2 10.30 – 11.10 น.
40 นำที
ประวัติศำสตร์
11.00 -12.00 น.
60 นำที พักรับประทำนอำหำร
11.10 - 12.10 น
60 นำที
พักรับประทำนอำหำร
3 12.00 -13.30 น.
90 นำที
ภำษำอังกฤษ
3 12.10 - 12.40 น.
30 นำที
วิทยำกำรคำนวณ
English (I.P)
13.30 -13.40 น.
10 นำที
พัก
12.40 – 12.50 น.
10 นำที
พัก
4 13.40 -14.40 น.
60 นำที
สังคมศึกษำ
4 12.50 -13.50 น.
60 นำที
ภำษำไทย
14.40 -15.00 น.
20 นำที
พัก
5 13.50 - 14.20 น.
30 นำที
ทัศนศิลป์
5 15.00 -15.30 น.
30 นำที
กำรงำน
14.20 -14.40 น
20 นำที
พัก
6 14.40 - 15.20 น.
40 นำที
ภำษำจีน
รายละเอียดเนื้อหา ในรายวิชาที่สอบ
วิทยำศำสตร์
ลักษณะสำคัญของสิง่ มีชีวิต-สิ่งไม่มีชีวิต, เรื่องดิน, ลักษณะของดิน
ประวัติศำสตร์

เวลำและเหตุกำรณ์, ช่วงเวลำและกำรศึกษำประวัติศำสตร์, กำรอ่ำนปฏิทิน, วัน, เดือน, ปี
(อ่ำนแบบฝึกหัดทบทวนในหนังสือด้วยครับ)

วิทยำกำรคำนวณ

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์, กำรเปิด-ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์, วิธีกำรใช้เมำส์, กำรเปิด-ปิดและใช้เครื่องมือใน
โปรแกรมPaint, วิธีกำรใช้เมำส์, กำรบันทึกข้อมูล

ภำษำไทย

อ่ำนภำษำไทยชุดพื้นฐำนภำษำ เล่ม 1 บทที่ 1 – 7
อ่ำนภำษำพำที บทที่ 1-3 เขียนคำอ่ำนสระ เขียนประสมคำจำกภำพ เขียนตัวเลขไทย เขียนคำอ่ำนสะกดคำ
เขียนบอกรูปสระ เรียงคำให้เป็นประโยค แยกส่วนประกอบของคำ เขียนคำคล้องจอง เขียนคำให้ตรงกับภำพ

ทัศนศิลป์

รูปร่ำง รูปทรง พื้นผิว ลักษณะ

สังคมศึกษำ

ใช้หนังสือพระพุทธศำสนำ เรื่องประวัติและควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำ, หลักธรรม, พระรัตนตรัย
(ทบทวนแบบฝึกหัดในหนังสือนะครับผม)

คณิตศำสตร์
ภำษำอังกฤษ

บทที่ 1-3 กำรอ่ำนและเขียนจำนวน 1-10 และ 0
กำรบวก-ลบตำมแนวตั้ง-แนวนอน,
โจทย์ปัญหำกำรบวก-กำรลบ, ประโยคสัญลักษณ์, คำศัพท์ one – ten
Alphabets + words,
Aa – Zz, Lesson 1 Greeting Class!

สุขศึกษำ/พละ

อวัยวะภำยนอก, หน้ำที่ของอวัยวะภำยนอก,

กำรดูแลรักษำร่ำงกำย

กำรงำน

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตสุขสันต์ บทที่ 1-3

หนูทำได้ จัดเก็บนะหนู ดูงำมตำ ภำชนะน่ำรู้

ภำษำจีน

คำศัพท์บทสนทนำ บทที่ 1-3, โยงเส้นจับคู่, เติมคำในช่องว่ำง, แบบฝึกหัดหน้ำ 70, 79, 82 และ 84

Mathematic (I.P) ครูไทย บทที่ 1-3 กำรอ่ำนและเขียนจำนวน 1-10 และ 0 กำรบวก-ลบตำมแนวตั้ง - แนวนอน
โจทย์ปัญหำกำรบวก-กำรลบ ประโยคสัญลักษณ์ คำศัพท์ one - ten
English (I.P) ครูไทย
.
Science (I.P) ครูไทย

letters : Ff, Hh, Cc, Bb, Tt, Aa, Ss, Ee, Ll, Mm, + word ; Parts of the Face / Body

หมายเหตุ..

วันอังคำร ที่ 17 ก.ค
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ก.ค
วันจันทร์ ที่ 23 อังคำร 24 ก.ค

ลักษณะสำคัญของสิง่ มีชีวิต-สิ่งไม่มีชีวิต เรื่องดิน ลักษณะของดิน

หยุดอ่ำนหนังสือเตรียมสอบ
เรียนตำมปกติ
สอบนักเรียนที่ขำดสอบทุกกรณี ห้องโสต พร้อมแนบหลักฐำนกำรขำดสอบ

