โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
กาหนดเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ Q.C.
ครั้งที่ 3 ประจาเดือน สิงหาคม ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น G.7 / ม.1
วิชาภาษาไทย
เนื้อหาที่จะสอบ : - สุภำษิตพระร่วง
ตัวอย่างข้อสอบ :
๑. ข้อใดสอนไม่ให้กระทำต่อผู้อื่น
ก. คนโหดให้เอ็นดู
ข. พบศัตรูปำกปรำศรัย
๒. ข้อใดสอนแตกต่ำงจำกข้ออื่น
ก. จงนบนอบผู้ใหญ่
ข. นอบตนต่อผู้เฒ่ำ
๓. “คนขำอย่ำร่วมรัก” “คนขำ” คือคนอย่ำงไร
ก. คนน่ำรัก
ค. คนที่มีเล่ห์เหลี่ยมมำก
๔. “คนที่โหดให้เอ็นดู” “คนโหด” ในคำประพันธ์นี้หมำยถึงคนอย่ำงไร
ก. คนยำกไร้
ข. คนชั่วร้ำย
๕. ข้อใดสอนต่ำงไปจำกข้ออื่น
ก. เป็นคนอย่ำทำใหญ่
ข. อย่ำมักห้ำวพลันแตก

ค. ปลูกไมตรีอย่ำรู้ร้ำง

ง. อย่ำขุดคนด้วยปำก

ค. อย่ำขัดแข็งผู้ใหญ๋

ง. ท่ำนนอบตนจงนอบแทน

ข. คนที่ทำตัวขบขัน
ง. คนที่มีลักษณะหน้ำตำคมชวนให้มอง
ค. คนร้ำยกำจ

ง. คนดุร้ำย

ค. อย่ำอวดหำญแก่เพื่อน

ง. อย่ำผูกมิตรคนจร

วิชาคณิตศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ : - ทศนิยมและกำรเปรียบเทียบทศนิยม - กำรบวกและกำรลบทศนิยม - กำรคูณและกำรหำรทศนิยม
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. จำนวนในข้อใดมีค่ำเข้ำใกล้ 0 มำกที่สุด
ก. 0.09
ข. 0.10
ค. 0.01
ง. 0.9
2. ข้อใดเรียงลำดับทศนิยมจำกมำกไปน้อยได้ถูกต้อง
ก. 4.12 3.79 3.68
ข. 3.21 6.08 5.00
ค. 0.50 0.79 1.03
ง. 3.33 4.32 4.25
3. ข้อใดถูกต้อง
ก. 5.07 > 5.70
ข. 6.46 > 6.64
ค. 0.90 < 0.09
ง. 2.54 > 2.45
4. 6.56 กับ 7.05 ตัวเลข 5 ของทศนิยมตัวแรกกับทศนิยมตัวหลังต่ำงกันเท่ำไร
ก. 45
ข. 0.05
ค. 0.45
ง. 0.5
5. รำยกำรผลไม้ ชมพู่หนัก 8.2 กิโลกรัม มังคุดหนัก 3.5 กิโลกรัม ทุเรียนหนัก 10.3 กิโลกรัม ลองกองหนัก 7.2 กิโลกรัม มะม่วงหนัก 7.3
กิโลกรัม ผลไม้ชนิดใดมีน้ำหนักมำกที่สุด
ก. ชมพู่
ข. ทุเรียน
ค. มังคุด
ง. มะม่วง
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วิชาวิทยาศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ : - ส่วนประกอบของเซลล์และหน้ำที่ของเซลล์
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ข้อใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบพืน้ ฐำนของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
ก. ไซโทพลำสซึม
ข. นิวเคลียส
ค. เยือ่ หุ้มเซลล์
2. ส่วนประกอบทีส่ ำคัญที่พบในเซลล์พืชแต่ไม่พบในเซลล์สัตว์ คือข้อใด
ก. ผนังเซลล์
ข. นิวเคลียส
ค. เยือ่ หุ้มเซลล์
3. ส่วนประกอบพืน้ ฐำนที่ถือว่ำมีควำมสำคัญมำกที่สุดของเซลล์ คือข้อใด
ก. ผนังเซลล์
ข. นิวเคลียส
ค. เยือ่ หุ้มเซลล์
4. เซลล์ในร่ำงกำยของมนุษย์ทที่ ำหน้ำที่รับส่งสัญญำณต่ำงๆ หมำยถึงเซลล์ข้อใด
ก. เซลล์ไข่
ข. เซลล์ประสำท
ค. เซลล์กล้ำมเนื้อ
5. ในนิวเคลียส จะพบสำรพันธุกรรม ที่เรียกว่ำอะไร
ก. ดีเอ็นเอ(DNA)
ข. แวคิวโอล (Vacuole)
ค. เซลล์คุม(Guard Cell)

วิชาสังคมศึกษา
เนื้อหาที่จะสอบ :
ตัวอย่างข้อสอบ :
1.รัฐธรรมนูญปัจจุบันมีผลบังคับใช้เมื่อไร
ก.24 มิถุนำยน 2550
ข.24 สิงหำคม 2550
2.ข้อใดเป็นกฎหมำยสูงสุดในกำรปกครองประเทศ
ก.รัฐธรรมนูญ
ข.พระรำชบัญญัติ
3.รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ประเทศไทยมีกำรปกครองแบบใด
ก.ธรรมรำชำ
ค.คอมมิวนิสต์
4.รัฐต้องดำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำกี่ปี
ก.10 ปี
ข.12 ปี
5.อำนำจอธิปไตยในกำรปกครองประเทศไทยตำมรัฐธรรมนูญเป็นของใคร
ก.รัฐสภำ
ข.คณะรัฐมนตรี

ง. คลอโรพลำสต์
ง. ไซโทพลำซึม
ง. คลอโรพลำสต์
ง. เซลล์เม็ดเลือดแดง
ง. ไรโบโซม(Rybosome)

ค.18 มิถุนำยน 2561

ง.6 เมษำยน 2560

ค.พระรำชกำหนด

ง.พระรำชกฤษฎีกำ

ข.สมบูรณำญำสิทธิรำชย์
ง.ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข
ค.15 ปี

ง.18 ปี

ค.ประชำชน

ง.พระมหำกษัตริย์
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