SARASAS WITAED SAIMAI SCHOOL
INTERNATIONAL EDUCATION PROGRAMME
Year 1 Midterm Examination Outline Semester 1 Academic Year 2017
7 July, 2017
Dear Parents and Guardians
The Midterm examination is almost here. Please find here a detailed outline for the
Midterm exams that will be taken on the 21st – 27th of July 2017. Kindly provide your child with
pencils, an eraser, a 30 cm ruler, and coloring pencils for the exams. We will review all subjects
with the student in class accordingly, but we strongly recommend your child studies at home as
well. If there are any questions, please do not hesitate to contact us after school hours.
Date
Friday
21st
July 2017

Monday
24th
July 2017

Tuesday
25th
July 2017

Wednesday
26th
July 2017

Thursday
27th
July 2017

Time

Duration

Subject

08.30 – 10.30

120

10.30 – 10.50

20

10.50 – 11.50

60

11.50 – 13.20

90

English (Speaking)
Break
Lunch
English (Listening)
Snack
ประวัติศาสตร์ (Thai History)
Exam Revision : ทบทวนบทเรียน

13.20 – 13.40

20

13.40 – 14.40

60

14.40 – 15.40

60

08.30 – 09.30

60

09.30 – 11.00

90

11.00 – 12.00

60

12.00 – 13.00

60

13.00 – 13.20

20

13.20 – 14.20

60

14.20 – 15.20

60

08.30 – 10.30

120

10.30 – 10.50

20

10.50 – 11.50

60

11.50 – 13.20

90

13.20 – 13.40

20

13.40 –14.40

60

14.40 – 15.40

60

08.30 – 10.00

90

10.00 – 10.20

20

10.20 – 11.20

60

11.20 – 12.20

60

12.20 – 13.20

60

13.20 –13.40

20

13.40 – 14.40

60

14.40 – 15.40

60

08.30 – 10.30

120

10.30 – 10.50

20

10.50 – 11.50

60

11.50 – 12..50

60

12.50 – 13.50

60

13.50 – 14.10

20

14.10 – 15.40

90

English (Writing)
Social Studies
Lunch
หน้าที่พลเมือง (Civics)
Snack
Phonics
Exam Revision : ทบทวนบทเรียน
Mathematics
Break
Lunch
English (Comprehension)
Snack
Art
Exam Revision : ทบทวนบทเรียน
คณิ ตศาสตร์ (Thai Math)
Break
Music
Lunch
English (Grammar)
Snack
Computer
Exam Revision : ทบทวนบทเรียน
Science
Break
Lunch
Health Education
Physical Education
Snack
ภาษาไทย (Thai Language)

Subject

English

(Comprehension)

English
(Listening)

English
(Speaking)

Content

- Read short stories and answer the questions
- Crossword puzzle
- Mix the colors
- in, on under next to with the picture finish the sentence
- Order the family numbers

Oxford discover
book
p.8 - 45

Fill in the missing words of the story
- families and friends
- Elliot’s now friend
- Who’s in the tree?
- I like colors

Oxford discover
book
p.10 - 11
p.18 - 19
p.30
p.31

- Family big /small (how many?)
- Age – I’m six - (how old / when? June 10th )
- Friend (who? - names / what? - do together)
- Animals /pets.
- Felling (sad/happy/lonely)
Vocabs.
Family, friend, school, classroom, when/who?, birthday,
feel, favorite, where

English
(Writing)

Phonics

Grammar

Science

Health
Education

References

Write about yourself: your name, age, and family size. Then
talk about who is in your family and your friends are
Choose one friend and talk about them. (their name, age,
family size)
- A - I (p.4 – 30)
- Beginning sounds and picture.
- Complete the words with the beginning sound.
- A oral / I see / I have / ( p.11 - 19)
- Complete the sentences with each word.
Unit 1 - Unit 4
- Using is and are.
- Choose why it’s a noun.
- that, these, this, those.
- Match the pair of opposites.
- look at the picture
- Read the sentences and rewrite to correct the mistakes.
- Look at the picture. Fill in the blank with in, on, under, next
to.
- Living and Non - living things.
- Plant parts (only the words per each part)
- Must be able to spell plant parts
- Me
- See how I have grown
- Time to eat
- Yummy, yummy foods
- Food we eat every day.
- Food we sometimes eat.

Oxford discover
book
Unit 1
p.10 - 13
Unit 2
p.16 - 22

Oxford discover
book
Unit 1
p.13
Oxford Phonics
book
Workbook
p.5, 9, 15,
p.4,6,8,12,14,15,23
Oxford discover
book
p.13 - 15
p.21
p.35
p.41 - 43
Science book
Student book
p.10 - 20
p.22 - 23

Health Education
book
p. 2 - 10

Subject

Content

References

Physical
Education

Basic terms and history about football/soccer and also
basketball

PE booklet

Art

Line, types of line, expressive qualities of line, rocket, fish
cat’s face, house, flower, sun, cone.

Art book
p.2
p.6 - 12

- Count numbers from 0 to 10 (Arabic /Thai ) pg.2, 3 - 4
- Count the objects pg.8 comparing numbers pg.10
- Fewer, more, more than, less than, pg. 18-19
- Increasing, decreasing pg. 24 addition pg. 32,37,41

Solving word
problem.
p.43 textbook
Super Math

Mathematics

Unit 1 Buddhism
Social studies Unit 2 World religions
Unit 3 My family
Computer

Music

- Parts of computer
- Functions of computer accessory
- Notes, sign and symbols
- Good morning
- Hot cross buns

หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1
ประวัติศาสตร์ เรื่ องที่ 1 ช่วงเวลา: ช่วงเวลาในชีวติ ประจาวัน
เรื่ องที่ 2 เวลากับปฏิทิน: การนับเวลาแบบสุริยคติและจันทรคติ

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 จานวนนับ 1 – 10
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 จานวนนับ 11 – 20
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 การบวกจานวนสองจานวนที่ผลบวกไม่เกิน 9
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 การลบจานวนที่มีตวั ตั้งไม่เกิน 9
ภาษาพาที: บทที่ 1 – บทที่ 3
- ตอบคาถามจากเนื้อเรื่ อง
- สระอา, อี, อู, เอ, แอ
- อักษร 3 หมู่
- คาคล้องจอง
- วรรณยุกต์
- มาตราตัวสะกด
วรรณคดีลานา: บทที่ 1 – บทที่ 2 ตอบคาถามจากเนื้อเรื่ อง

หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 งามกาย งามใจ
- การทักทายและการแสดงความเคารพ
หน้ าที่พลเมือง
- มารยาทในการรับประทานอาหาร
- ความกตัญญูกตเวที

Social studies book
p.1 - 23
Computer booklet
Insight Music
book 1
p.10
p.7

หนังสือประวัติศาสตร์
หน้า 2 - 13

หนังสือคณิ ตศาสตร์
หน้า 1 - 73

หนังสือภาษาพาที
หน้า 1 - 28
หนังสือวรรณคดีลานา
หน้า 1 - 15

หนังสือหน้าที่พลเมือง
หน้า 6 - 22

Note: There will be normal classes after exams.

หมายเหตุ :
- วันสอบเรียนพิเศษตามปกติ There will be normal after school classes after exams.
- การแต่งกายระหว่างสอบ แต่งกายด้ วยชุดนักเรียนตามปกติทกุ วัน
- เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ ในการทาข้ อสอบ ได้ แก่ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้ บรรทัด ให้ พร้ อม
Exam Rules and Regulations: ข้ อปฏิบัตใิ นการเข้ าห้ องสอบ
1. Students must show their student ID cards.
2. Students are not allowed to enter the examination room later than
30 minutes after the examination has started.
3. Use pen or pencil to write student’s name and seat number in every answer
sheet.
4. Students may not bring the materials (such as notes, books, and calculator)
to the examination room.
5. Wrist watch (without active alarm or programmable capability) is permitted
in examination room.
6. Students must not talk to or borrow any materials from another student.
7. No one is allowed to take the examination paper out of the examination
room.
8. Students are not allowed to leave the room until the time has expired.

