โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
กาหนดเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ Q.C.
ครั้งที่ 3 ประจาเดือน สิงหาคม ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น G.10 สายศิลป์
วิชาภาษาไทย
เนื้อหาที่จะสอบ :
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. เครื่องหมำย < แปลว่ำอย่ำงไร
ก. แหลมกว่ำ
ข. เสมอกัน
ค. มำกกว่ำ
ง. น้อยกว่ำ
ควำมสุขของปู่คือกินเหล้ำ ควำมเศร้ำของย่ำคือห่วงปู่
แม้ควำมรู้สึกของย่ำปู่จะรู้ แต่ปู่ก็เป็นปู่ไม่เปลี่ยนแปลง
ย่ำอำจมิเคยรู้ควำมรู้สึก ลึกลึกของปู่ไม่เคยแจ้ง
แม้ย่ำจะบ่นก่นคำแรงแรง ปู่ก็ไม่แสดงอำรมณ์ใด
2. คำว่ำ ก่น แปลว่ำอย่ำงไร
ก. แช่ง
ข. ด่ำ
ค. จิก
ง. ดุ
3. ข้อควำมดังกล่ำว ตีควำมได้ว่ำอย่ำงไร
ก. ควำมไม่กระจ่ำงชัดในกำรสื่อสำรทำให้เกิดปัญหำ
ข. ควำมรักและควำมห่วงใยของสำมีภรรยำ
ค. ควำมขัดแย้งระหว่ำงปู่กับย่ำ
ง. ควำมอดทนไม่โต้ตอบ
4. ข้อใดคือลักษณะกำรขยำยควำมที่กล่ำวได้ถูกต้องที่สุด
ก. กำรสรุปเนื้อควำมเดิมแล้วอธิบำยแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมให้เกิดภำพพจน์
ข. กำรอธิบำยเพิ่มเติมให้มีควำมละเอียดมำกขึ้นจำกเนื้อควำมเดิม
ค. กำรสอดแทรกควำมรู้และแสดงควำมคิดเพิ่มเติม จำกเนื้อควำมเดิม
ง. กำรแสดงควำมรู้และควำมคิดเห็นที่นอกเหนือไป จำกเนื้อควำมเดิม
5. “ก้อร่อก้อติก แปลว่ำ อำกำรที่ทำเป็นเจ้ำชู้” กำรแปลในข้อนี้เป็นกำรแปลรูปแบบใด
ก. แปลคำศัพท์เฉพำะให้เป็นภำษำธรรมดำ
ข. แปลคำศัพท์เฉพำะให้เป็นสำนวนธรรมดำ
ค. แปลคำพังเพยให้เป็นภำษำสำมัญ
ง. แปลสำนวนให้เป็นภำษำสำมัญ
วิชาคณิตศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ : กำรเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่ำงกัน
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. มำลีเดินทำงจำกตำกไปลำพูนได้สองทำงคือ ทำงเรือและทำงรถ ถ้ำนั่งเรือไปสำมำรถไปได้ ห้ำเส้นทำง และถ้ำนั่งรถไปสำมำรถไปได้
แปด เส้นทำง ดังนั้นมำลีสำมรถเดินทำงจำกตำกไปลำพูนได้ทั้งหมดกี่เส้นทำง
ก. 5!
ข. 8
ค.3!
ง.13
2. มีนักเรียนคนหนึ่งต้องกำรเข้ำออกจำกหอประชุมห้องหนึ่งซึ่งมีประตูสำมบำน จงหำจำนวนวิธีที่นักเรียนคนนี้เข้ำออกประตูไม่ซ้ำกัน
ก. 2 วิธี
ข.4 วิธี
ค.6วิธี
ง. 8 วิธี
3.ต้องกำรสร้ำงจำนวนที่มีสองหลักจำกเลขโดด 2,3,5,6 โดยแต่ละหลักใช้เลขโดดไม่ซ้ำกัน จะสร้ำงได้ทั้งหมดกี่จำนวน
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ก.12
ข.24
ค.48
ง. 64
4.ร้ำนค้ำแห่งหนึ่งมีกระเป๋ำที่แตกต่ำงกันทั้งหมด 7 แบบต้องกำรนำกระเป๋ำ 3 แบบมำจัดแสดงหน้ำร้ำนเป็นแนวเส้นตรง จะจัดได้
ทั้งหมดกี่แบบ
ก.200
ข. 210
ค.220
ง. 230
5. นำภำพที่แตกต่ำงกัน 5 รูปมำจัดแสดงโดยเรียงต่อกันในแนวเส้นตรงจะมีวิธีจัดเรียงรูปภำพได้ทั้งหมดกี่วิธี
ก.100
ข.110
ค.120
ง. 130
วิชาวิทยาศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ : - พันธะเคมี ,อัตรำเกิดปฎิกิริยำเคมี
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ข้อใดกล่ำวถูกต้องเกี่ยวกับโลหะ
ก. ต้องกำรรับอิเล็กตรอน เกิดไอออนบวก
ข. ต้องกำรรับอิเล็กตรอน เกิดไอออนลบ
ค. ต้องกำรให้อิเล็กตรอน เกิดไอออนบวก
ง. ต้องกำรให้อิเล็กตรอน เกิดไอออนลบ
2. พันธะที่เกิดจำก ธำตุโลหะ กับ ธำตุอโลหะ คือพันธะใด
ก.พันธะโลหะ
ข. พันธะอโลหะ
ค.พันธะไอออนิก
ง.พันธะโคเวเลนซ์
3. ธำตุคู่ใดที่สร้ำงพันธะโลหะได้
ก คำร์บอน
ข แมกนีเซียม
ค ไนโตรเจน
ง อำร์กอน
4. กำมะถันที่ได้จำกกำรเผำไหม้เชื้อเพลิงต่ำง ๆ จะทำปฏิกิริยำรวมตัวกับออกซิเจนให้ผลิตภัณฑ์ใด
ก. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ข. ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์
ค.ไนโตรเจนไดออกไซด์
ง.ไนโตรเจนไตรออกไซด์
5. (Quota’53-วิทย์ 2) ข้อใดไม่เป็นกำรเพิ่มอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี
ก. หั่นผลไม้ที่จะใช้ดอง
ข.แช่ผลไม้ในสำรกันบูดเจือจำง
ค. ใส่น้ำตำลลงในโหลผลไม้ดอง
ง. นำโหลที่มีผลไม้ดองไปตำกแดด

วิชาสังคมศึกษา
เนื้อหาที่จะสอบ : - สังคมมนุษย์,สังคมวิทยำ ,โครงสร้ำงทำงสังคม
ตัวอย่างข้อสอบ :
1.ข้อใดมีหน้ำที่จัดระเบียบทำงสังคม
ก. ทัศนคติ
ข. วัฒนธรรม
ค. เทคโนโลยี
ง. วิถีชำวบ้ำน
2.สิ่งที่ควบคุมพฤติกรรมของคนให้เป็นไปตำมที่สังคมต้องกำรคือข้อใด
ก. กลุ่มคน
ข. กฎหมำย
ค. บรรทัดฐำน
ง. สถำบันทำงสังคม
3.เหตุกำรณ์ใดเป็นกระบวนกำรขัดเกลำทำงสังคม
ก. เอกเล่นฟุตบอลกับเพื่อนร่วมทีม
ข. ตำยำยเป็นผู้สอนเด็กหญิงเมย์ให้เป็นผู้ที่มีสัมมำคำรวะ
ค. น.ส.น้ำถูกลงโทษเนื่องจำกทุจริตในกำรสอบ
ง. ตำรวจออกคำสั่งแก่นำยเคนในข้อหำฝ่ำฝืนกฎจรำจร
4.ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมประเภทเดียวกัน
ก.เสื้อผ้ำ รองเท้ำ รถมอเตอร์ไซด์
ข.บ้ำนทรงไทย ไม้แกะสลัก เสื่อจันทบูร
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ค.ทองหยิบ ทองหยอด ข้ำวเกรียบปำกหม้อ
ง.ควำมเชื่อเรื่องพรมจรรย์ กำรรักนวลสงวนตัว เรือนหอ
5.กำรกระทำของบุคคลในข้อใดไม่เป็นกำรแสดงบทบำททำงสังคม(โควตำ 53)
ก. ครูแดงอบรมนักเรียนก่อนสอนหนังสือ
ข. ร.ต.อ.ศุภชัยจับกลุ่มวัยรุ่นแข่งจักรยำนยนต์บนถนนแถวชำนเมือง
ค. น.ส.เมรี ใช้เวลำว่ำงหลังเลิกเรียนทำกำรบ้ำนกับเพื่อน
ง. ด.ญ.เดือนขี่จักรยำนไปสวนสำธำรณะ
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