โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
กาหนดเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ Q.C.
ครั้งที่ 6 ประจาเดือน มกราคม ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น G.10 Gifted
วิชาภาษาไทย
เนื้อหาที่จะสอบ :

-

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ข้อใดแสดงให้เห็นควำมขัดแย้ง
ก. หว่ำนข้ำวในฤดูใบไม้ผลิ ข้ำวเมล็ดหนึ่งจะกลำยเป็นหมื่นเมล็ดในฤดูใบไม้ร่วง
ข. ข้ำวแต่ละเม็ดคือควำมยำกแค้นแสนสำหัส
ค. รอบข้ำงไม่มีนำทีไ่ หนทิ้งว่ำง แต่ชำวนำก็ยังอดตำย
ง. เหงื่อหยดบนดินภำยใต้ต้นข้ำว
2. เหตุใดข้ำวในประเทศไทยจึงมีรำคำต่ำกว่ำผลผลิตอื่นๆ
ก. ข้ำวที่ผลิตได้มคี ุณภำพต่ำ
ข.ผลผลิตมีมำกเกินควำมต้องกำรของผู้บริโภค
ค. ผู้บริโภคมีทำงเลือกในกำรบริโภคอำหำรประเภทอื่นมำกขึ้น
ง. รัฐบำลควบคุมรำคำ เพรำะข้ำวเป็นอำหำรหลักที่สำคัญ
3. เพรำะเหตุใด หลีเ่ ชินจึงสำมำรถบรรยำยควำมทุกข์ยำกของชำวนำในบทกวีได้อย่ำงชัดเจน
ก. เพรำะหลี่เชินเป็นข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ข. เพรำะหลีเ่ ชินเป็นผูใ้ หญ่บ้ำน ค. เพรำะหลี่เชินเป็นชำวนำ ง. เพรำะหลีเ่ ชินเป็นพ่อค้ำ
4. เทคนิคกำรเขียนบทกวีของหลี่เชินมีลักษณะอย่ำงไร
ก. บรรยำยโดยถ่ำยทอดเสมือนชำวนำเป็นผู้มำบรรยำยเอง
ข. บรรยำยแบบอธิบำยขั้นตอนในกำรทำนำของชำวนำ
ค. บรรยำยแบบสิ่งที่คนพบเห็นมำให้ผู้อ่ำนเข้ำใจ
ง. บรรยำยภำพเหมือนจิตรกรวำดภำพ
5. ข้อใดเป็นข้อควำมแสดงข้อเท็จจริง
ก. ส่วนจิตร ภูมิศักดิ์ ใช้ชีวิตเสมือนกับนำชำวนำมำบรรยำยเรื่องของตนให้ผู้อ่ำนฟังด้วยตนเอง
ข. เรื่องควำมทุกข์ของชำวนำในบทกวี ก็คงยังจะเป็นแรงสร้ำงควำมสะเทือนใจให้แก่กวียุคคอมพิวเตอร์สืบต่อไป
ค. อย่ำว่ำแต่กำรลำเลิกทวงบุญคุณเลยควำมช่วยเหลือที่สังคมมีต่อคนกลุ่มนี้ในด้ำนของปัจจัยในกำรผลิต กำรพยุงหรือกำรประกันรำคำ และ
กำรรักษำควำมยุติธรรมทั้งปวง ก็ยังแทบจะเป็นไปไม่ได้
ง. กวีผู้นี้รับรำชกำรมีตำแหน่งเป็นข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นอยู่ในชนบท
วิชาคณิตศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. มีเสื้อ 4 ตัวกำงเกง 7 ตัว หมวก 2 ใบ จะมีวิธีแต่งตัวทั้งหมดได้กวี่ ิธี
ก. 28
ข. 56
ค. 8
ง. 14
2. มีคน 4 คน เลือกขึ้นลิฟท์ 5 ตัว โดยมีเงื่อนไขว่ำแต่ละคนห้ำมขึ้นลิฟท์ตัวเดียวกันจงหำวิธีทั้งหมด
ก. 180
ข. 140
ค. 120
ง. 100
3. จงหำวิธีในกำรแจกของ 4 ชิ้นที่แตกต่ำงกันให้เด็ก 3 คน โดยแต่ละคนจะได้กี่ชิ้นก็ได้ แต่ต้องแจกหมดทุกชิ้น
ก. 8.11
ข. 8.21
ค. 8.31
ง. 8.41
4. ในกำรเขียนตัวเลขสำมหลักจำกเลขโดด 1 ถึง 7 โดยที่เลขโดดในหลักทั้งสำมไม่ซ้ำกันเลยจะมีวิธีเขียนตัวเลขเหล่ำนีไ้ ด้กี่วิธี
ก. 110
ข. 120
ค. 160
ง. 210
5. ต้องกำรจัดที่นั่งให้ผู้ใหญ่ 2 คนกับเด็ก 3 คน เดินทำงด้วยรถยนต์ 5 ที่นั่งโดยคนขับต้องเป็นผู้ใหญ่จะมีจำนวนวิธีกำรจัดได้กี่วิธี
ก. 48
ข. 30
ค. 15
ง. 6
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วิชาวิทยาศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :

- ปริมำณสัมพันธ์

- งำน

- กำรบอกตำแหน่งท้องฟ้ำ

- ของแข็ง ของเหลว แก๊ส

ตัวอย่างข้อสอบ :
1.หน่วยมำตรฐำน 1/12 ของมวล C–12 1 อะตอม มีมวลกี่กรัม
ก. 1.66 x 10–24
ข. 1.66 x 10–23
ค. 1.49 x 10–24
ง. 1.49 x 10–23
2. ธำตุ Be 1 อะตอม จะมีมวลอะตอมเท่ำใด
ก. 1.66 x 10–24
ข. 1.66 x 10–23
ค. 1.49 x 10–24
ง. 1.49 x 10–23
3. สำรที่มีอนุภำคเรียงชิดกัน มีรูปร่ำงที่เเน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลงไปตำมภำชนะที่บรรจุ เเละบำงชนิดสำมำรถระเหิดได้คือคุณสมบัติของสำรในสถำนะ
ใด
ก. ของแข็ง
ข. ของเหลว
ค. ก๊ำซ
ง. สำรละลำย
4. งำนในข้อใดมีค่ำเป็นศูนย์
ก. ทิศของแรงและแนวกำรเคลื่อนที่ตั้งฉำกกัน
ข. ทิศของแรงและแนวกำรเคลื่อนที่มีทิศเดียวกัน
ค. ทิศของแรงและแนวกำรเคลื่อนที่ทำมุมกัน
ง. ทิศของแรงและแนวกำรเคลื่อนที่ตรงข้ำมกัน
5. เมื่อเรำอยู่กลำงแจ้งและมองไปรอบ ๆ ตัว เรำจะเห็นพื้นโลกทอดไกลออกไปจรดขอบฟ้ำเป็นรูปครึ่งวงกลม เรำเรียกเส้นตัดระหว่ำงพื้นโลกกับขอบ
ฟ้ำว่ำอะไร?
ก. เส้นขอบฟ้ำ
ข. เส้นละติจูด
ค. เส้นลองติจูด
ง. เส้นตัดโลก

วิชาสังคมศึกษา
เนื้อหาที่จะสอบ :

- หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ พุทธประวัติ วันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ พุทธสำวก

ตัวอย่างข้อสอบ :
1.วันมำฆบูชำ ซึ่งเป็นวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำในประเทศไทยเกิดขึ้นในสมัยใด
ก.สมัยรัชกำลที่ 1
ข.สมัยรัชกำลที่ 2
ค.สมัยรัชกำลที่ 3
ง.สมัยรัชกำลที่ 4
2.พระพุทธศำสนำที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือในปัจจุบัน เรียกว่ำพุทธศำสนำนิกำยใด
ก.นิกำยมหำยำน
ข.นิกำยเถรวำท
ค.นิกำยสุขำวดี
ง.นิกำยเซน
3.คำว่ำ “ ทำงสำยกลำงในพระพุทธศำสนำ ” นั้นอยู่กลำงตรงไหนจึงชื่อว่ำ สำยกลำง
ก.อยู่กลำงพอดีระหว่ำงควำมดีกับควำมชั่ว
ข.อยู่กลำงระหว่ำงเข้มงวดเกินไปกับปล่อยปะละเลยเกินไป
ค.อยู่กลำงระหว่ำงควำมพอใจกับควำมไม่พอใจ
ง.อยู่กลำงระหว่ำงควำมสุขน้อยกับควำมสุขมำก
4.คำว่ำ “ ทำงสำยกลำง ” นั้นอยู่กลำงระหว่ำงลัทธิใด
ก.อัตตกลิมถำนุโยค กับ อมรำวิกเขปิกำทิฎฐิ
ข.อัตตกลิมถำนุโยค กับ สัสสตทิฎฐิ
ค.อัตตกลิมถำนุโยค กับ กำมสุขลั ลิกำนุโยค
ง.กำมสุขัลลิกำนุโยค กับ นัตถิกทิฎฐิ
5.พระธรรมเทศนำกัณฑ์แรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นชื่อว่ำอะไร
ก.อนุปุพพิกถำ
ข.ธัมมจักกัปวัตนสูตร
ค.สิงคลำกสูตร
ง.อำทิตตปริยำยสูตร
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