โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
กาหนดเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ Q.C.
ครั้งที่ 3 ประจาเดือน สิงหาคม ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น G.11 สายศิลป์
วิชาภาษาไทย
เนื้อหาที่จะสอบ :
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. โทไท้ทรงสดับถ้อย
ทูลถวำย
ถูกหฤทัยท่ำนผำย
โอษฐ์พร้อง
สูตริกต็ รงหมำย
เหมือนตริ ตูนำ
ตริบ่ต่ำงกันต้อง
ต่อน้ำใจตู
บทประพันธ์นี้แสดงให้เห็นคุณธรรมใดของพระนเรศวรมหำรำช
ก. กล้ำหำญ
ข. มีขัตติยะมำนะ
ค. มีพระปรีชำญำณ
ง. ทรงรับฟังควำมเห็นของผู้อื่น
2. เชิญรำชร่วมคชยุทธ์
เผยอเกียรติ ไว้แฮ
สืบกว่ำสองเรำไสร้
สุดสิ้นฤๅมี
บทประพันธ์นี้เป็นกำรใช้คำพูดลักษณะใด
ก. ยกย่องให้เกียรติ
ข. ท้ำทำยแต่ให้เกียรติ
ค. ใช้คำสุภำพอ่อนโยน
ง. มีควำมเคำรพนับถือ
3. เหตุนี้ผิวเช้ำชั่ว ฉุกเข็ญ
เกิดเมื่อยำมเย็นดี ดอกไท้
อย่ำขุ่นอย่ำลำเค็ญ ใจเจ็บ พระเอย
พระจักลุลำภได้ เผด็จเสีย้ นศึกสยำม
บทประพันธ์นี้แสดงให้เห็นควำมเชื่อในเรื่องใด
ก. โชคลำง
ข. ฤกษ์ยำม
ค. บำปเวร
ง.กฎแห่งกรรม
4. บัดดลดำรัสให้
ปูนยศ
ทรัพย์สิ่งศรีสำรด
ทั่วทั้ง
บุตรทำรท่ำนแทนทด
ควำมชอบ เขำนำ
สมที่ภักดีตั้ง
ต่อเหง้ำเผ่ำเฉลิม
บทประพันธ์นี้แสดงให้เห็นถึงคุณธรรมข้อใดของสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช
ก. สังคหวัตถุ
ข. จักรวรรดิวัตร
ค. ทศพิธรำชธรรม
ง. ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์
5. โคลงในข้อ 9 เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
ก. ควำมจงรักภักดี
ข. ควำมดีควำมชอบ
ค. กำรริบทรัพย์ผู้ทำควำมผิด ง.กำรตอบแทนผู้เสียชีวิตในกำรทำ
วิชาคณิตศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ : ค่ำเฉลี่ย มัธยฐำนและฐำนนิยม
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ข้อดีของค่ำกลำงใด คือใช้ได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมำณและข้อมูลเชิงคุณภำพ
ก.ฐำนนิยม
ข. มัธยฐำน
ค.ค่ำเฉลีย่
ง.ไม่มีข้อถูก
2. มีข้อมูลน้ำหนักนักเรียน ดังนี้ 19, 30, 22, 45, 50 ,25, 28, 30,45 แล้วมัธยฐำนของข้อมูลชุดนี้เท่ำไร
ก.25
ข.28
ค.30
ง. 45
3. ข้อดีของค่ำกลำงใด คือกำรคำนวณหำไม่ยุ่งยำก สำมำรถใช้เครือ่ งคิดเลขคำนวณได้
ก.ฐำนนิยม
ข. มัธยฐำน
ค.ค่ำเฉลีย่
ง.ไม่มีข้อถูก
4. ข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย 8, 13, 8, 7, 4, 8 จงหำค่ำเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้
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ก. 8
ข. 9
ค. 9.5
5. น้ำหนักนักเรียน 5 คนดังนี้ 20, 20, 40, 50, 70 ตำมลำดับ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก.ค่ำเฉลี่ยคือ 45
ข.มัธยฐำนคือ 40.5
ค.มัธยฐำนเท่ำกับค่ำเฉลีย่
ง. ฐำนนิยมเท่ำกับค่ำเฉลี่ย

ง. 10

วิชาวิทยาศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. คลื่นในข้อใดเป็นคลื่นกล
ก. คลื่นแสง
ข. คลื่นวิทยุ
ค. คลื่นเสียง
ง. คลื่นไมโครเวฟ
2. คลื่นตำมยำวและคลื่นตำมขวำง มีสิ่งใดที่ต่ำงกัน
ก. ทิศกำรเคลื่อนที่ของคลื่น
ข. ทิศกำรสั่นของอนุภำคตัวกลำง
ค. ประเภทของแหล่งกำเนิด
ง. ควำมยำวคลื่น
3. องค์ประกอบที่สำคัญของคลื่นคือข้อใด
ก. คำบ ควำมถี่
ข. คำบ ควำมถี่ ควำมยำวคลื่น
ค. คำบ ควำมถี่ ควำมยำวคลื่น อัตรำเร็วคลื่น
ง. คำบ ควำมถี่ อัตรำเร็วคลื่น
4. กำรแทรกสอดของคลื่นเกิดขึ้นเมื่อ
ก. คลื่นเลีย้ วอ้อมสิ่งกีดขวำง
ข. คลื่น 2 ขบวนหรือมำกกว่ำไปรวมกัน
ค. แหล่งกำเนิดคลื่นเคลื่อนที่เร็วกว่ำเดิม
ง. คลื่นหักเหที่ผิวรอยต่อของตัวกลำง
5. เพรำะเหตุใดเมื่อสังเกตปลำที่วำ่ ยอยู่ในน้ำ จะมองเห็นว่ำปลำมีขนำดใหญ่กว่ำปกติ
ก. เป็นผลจำกกำรหักเหของคลื่นแสง
ข. เป็นผลจำกกำรสะท้อนของคลืน่ แสง
ค. เป็นผลจำกกำรเลี้ยวเบนของคลื่นแสง
ง. เป็นผลจำกกำรแทรกสอดของคลื่นแสง

วิชาสังคมศึกษา
เนื้อหาที่จะสอบ : - ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ,ภูมิศำสตร์ประเทศไทย
ตัวอย่างข้อสอบ :
1.กำรเกิดลูกเห็บ จะสัมพันธ์กับเมฆชนิดใด
ก.อัลโตคิวมูลสั
ข. คิวมูโลนิมบัส
2.ประเทศใดรับอิทธพลจำกพำยุไซโคลน
ก. ไต้หวัน
ข. เม็กซิโก
3.ทวีปใดของโลกที่ถูกเปรียบเทียบว่ำเป็นทวีปที่รำบสูง
ก. ทวีปแอฟริกำ
ข. ทวีปอเมริกำ
4.หินเก่ำแก่ที่สุดของโลกพบในประเทศใด
ก.กรีซ
ข. แคนยำ
5.ข้อใดเป้นหินชั้น
ก.หินปูน
ข.หินแกรนิต

ค. นิมโบสเตรตัส

ง. เซอรัส

ค. บังกลำเทศ

ง. สหรัฐอเมริกำ

ค. ทวีปเอเชีย

ง. ทวีปออสเตรเลีย

ค. แคนำดำ

ง. จีน

ค.หินอ่อน

ง.หินบะซอลต์

กำหนดเนื้อหำและตัวอย่ำงข้อสอบ Q.C. ครั้งที่ 3 / 2561 G.11 สำยศิลป์ หน้ำ 2 จำก 2

