โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
กาหนดเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ Q.C.
ครั้งที่ 6 ประจาเดือน มกราคม ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น G.11 สายศิลป์
วิชาภาษาไทย
เนื้อหาที่จะสอบ :

-

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. เรื่อง โคลนติดล้อ ตอน ควำมนิยมเป็นเสมียน สะท้อนภำพสังคมในข้อใด
ก. กำรประกอบอำชีพ
ข. สภำพเศรษฐกิจ
ค. กำรดำรงชีวิต
ง. กำรศึกษำ
2. “ไม่มีใครเห็น ไม่มีใครรู้จัก ไม่มใี ครรัก ไม่มีใครอำลัย” ข้อควำมนี้เป็นกำรใช้คำลักษณะใด
ก. กำรใช้คำง่ำย
ข. กำรเน้นคำ
ค. กำรเล่นคำ
ง. กำรซ้ำคำ
3. เรื่อง โคลนติดล้อ ตอน ควำมนิยมเป็นเสมียน ให้ข้อคิดใดแก่ผู้อ่ำน
ก. ให้รู้จักกำรวำงตัวให้เหมำะสมไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมตำมผู้อื่น
ข. ให้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถสร้ำงประโยชน์ให้แก่สังคม
ค. อำชีพที่เหมำะสำหรับคนไทย คือ อำชีพเกษตรกรรม
ง. ไม่ให้ลืมควำมเป็นมำของตนเอง ให้รู้จักปรับตัว
4. ในตอนจบของเรื่อง โคลนติดล้อ ตอน ควำมนิยมเป็นเสมียน ใช้วิธีจบอย่ำงไร
ก. จบด้วยข้อเท็จจริงที่ให้ผู้อ่ำนไปสรุป
ข. จบด้วยคำถำมที่ให้ผู้อ่ำนไปคิดต่อ
ค. จบด้วยประเด็นที่ให้ผู้อ่ำนโต้แย้ง
ง. จบด้วยข้อคิดที่ให้ผู้อ่ำนคิดตำม
5. “ในเงินเดือน 15 บำทนี้ พ่อเสมียนยังอุตส่ำห์จำหน่ำยจ่ำยทรัพย์ได้ต่ำงๆ เช่น นุ่งผ้ำม่วงสี ใส่เสื้อขำวสวมหมวกสักหลำด และในเวลำที่กลับจำก
ออฟฟิศแล้วต้องสวมกำงเกงแพรจีนด้วย และจะต้องไปดูหนังอีกอำทิตย์ละ 2 ครั้ง เป็นอย่ำงน้อย” กำรใช้จ่ำยลักษณะนีต้ รงกับสำนวนไทยว่ำอย่ำงไร
ก. เห็นช้ำงขี้ขี้ตำมช้ำง
ข. เกี่ยวแฝกมุงป่ำ
ค. กระเชอก้นรั่ว
ง. คำงคกขึ้นวอ

วิชาคณิตศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :

- อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขำคณิต

ตัวอย่างข้อสอบ :

1. 1 + 3 + 5 +… จงหำผลบวกของอนุกรมเลขคณิต 30 พจน์แรก
ก. 600
ข. 700
ค. 800
2. จงหำผลบวกเขคณิตของ 20 + 17 + 14 +…+ -1
ก. 76
ข. 77
ค. 79
3. อนุกรมเลขคณิตชุดหนึ่งมี a1=10 , d = 5 จงหำผลบวก 10 พจน์แรก
ก. 314
ข. 327
ค. 325
4. อนุกรม 3  3  3 3  9  9 3  27  ... เป็นอนุกรมเรขำคณิตมี r เท่ำกับเท่ำไร
ก. 3
ข. 3
ค. 3 3
5. อนุกรมเรขำคณิต 1 + 2 +4 +8 +… จงหำผลบวก 6 พจน์แรก
ก. 61
ข. 63
ค.65

ง. 900
ง. 81
ง. 330
ง.

9 3

ง. 66
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วิชาวิทยาศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :

- ลักษณะทำงพันธุกรรม

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ข้อใดจัดเป็นจีโนไทป์
ก. ยีน
ข. สีตำ
ค. สีผิว
ง. ลักษณะเส้นผม
2. ข้อใดจัดเป็นกำรแปรผันแบบต่อเนื่อง
ก. ลักยิ้ม
ข. หูมีติ่ง
ค. ห่อลิ้น
ง. ควำมสูง
3. ข้อใดกล่ำวถูกต้อง
ก. พันธุกรรรมมีควำมโดดเด่นเรื่อยๆ
ข. พันธุกรรมไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้
ค. พันธุกรรมเป็นกำรถ่ำยทอดจำกรุ่นสู่รุ่น
ง. พันธุกรรมเป็นสิ่งที่เรำสร้ำงเองได้
4. ยกตัวอย่ำงลักษณะฟีโนไทป์ มำ 1 ชนิด _______________________________________________________
5. ดอกกุหลำบสีหลำบจงลักษณะฟีโนไทป์ มำ 1 ชนิด ____________________________________

วิชาสังคมศึกษา
เนื้อหาที่จะสอบ :

- กลไกรำคำ ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทำน

ตัวอย่างข้อสอบ :
1.กลไกรำคำไม่สำมำรถใช้ได้อย่ำงสมบูรณ์กับสินค้ำและบริกำรประเภทใด
ก. เครื่องไฟฟ้ำมีตำหนิ
ข.กำรบริกำรของรถไฟไทย
ค. เสื้อผ้ำทีผ่ ลิตเพื่อส่งออก ง. เครื่องจักรในโรงงำนอุตสำหกรรม
2.ปริมำณเสนอขำยสินค้ำชนิดใดชนิดหนึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยข้อใดน้อยที่สุด
ก. รำคำสินค้ำชนิดนั้น
ข. รำคำปัจจัยกำรผลิต
ค. รำยได้ของผู้ซื้อ
ง. ระดับเทคโนโลยี
3.สินค้ำข้อใดแตกต่ำงจำกข้ออื่น
ก. ป้ำยรถโดยสำรประจำทำงและที่พักรอรถ
ข. หนังสือเรียนที่แจกให้ฟรีแก่นักเรียนยำกจน
ค. ใบปลิวโฆษณำเครื่องสำอำงที่แจกฟรีหน้ำศูนย์กำรค้ำ
ง. อำกำศบริสุทธิ์บนยอดดอยอินทนนท์
4.จุดมุ่งหมำยของผู้บริโภคในทำงเศรษฐศำสตร์คือข้อใด
ก. กำรมีเงินสำหรับซื้อสินค้ำที่มีควำมต้องกำรมำกทีส่ ุด
ข. กำรบริโภคสินค้ำที่มีคณ
ุ ภำพในระดับรำยได้ที่มีอยู่
ค. ควำมพอใจสูงสุดจำกกำรบริโภคสินค้ำในระดับรำยได้ที่มีอยู่
ง. กำรแสวงหำสินค้ำมำสนองควำมต้องกำรให้ได้มำกที่สดุ
5. ทฤษฎีเกษตรผสมผสำนหรือทฤษฎีใหม่ ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมีจุดเริ่มต้นที่ใด
ก.โครงกำรสถำนีเกษตรบนดอยอ่ำงขำง จังหวัดเชียงใหม่
ข. วัดมงคลชัยพัฒนำ จังหวัดสระบุรี
ค. สถำนีเกษตรหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี
ง. โครงกำรแปลงนำสำธิต ในเขตพระตำหนักจิตรลดำรโหฐำน
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