โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
กาหนดเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ Q.C.
ครั้งที่ 6 ประจาเดือน มกราคม ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น G.8 / ม.2
วิชาภาษาไทย
เนื้อหาที่จะสอบ : บทที่ 5 กำพย์ห่อโคลงประพำสธำรทองแดง
1.1 บทวิเครำะห์
ศึกษำธรรมชำติผำ่ นวรรณศิลป์
1.2 กำพย์ห่อโคลงประพำสธำรทองแดง
1.3 คำอธิบำยศัพท์และข้อควำม
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. กำพย์ห่อโคลงประพำสธำรทองแดง ดีเด่นด้ำนโวหำรใด
ก.บรรยำยโวหำร
ข.อุปมำโวหำร
ค.สำธกโวหำร
ง.พรรณนำโวหำร
2. กำพย์ห่อโคลงประพำสธำรทองแดง เป็นบทพระนิพนธ์ของใคร
ก.เจ้ำฟ้ำกุ้ง
ข.สุนทรภู่
ค.พระเจ้ำมณเฑียรทอง
ง.พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย
3. “ในกำรเสด็จทำงชลมำรค” ชลมำรค(อ่ำนว่ำ ชน ละ มำด) หมำยถึงอะไร
ก.ทำงบก
ข.ทำงน้ำ
ค.ทำงอำกำศ
ง.ครึ่งบกครึ่งน้ำ
4. ธำรทองแดง เป็นชื่อลำน้ำที่เขำพระพุทธบำท ในจังหวัดอะไร
ก.ลพบุรี
ข.กำญจนบุรี
ค.สระบุรี
ง.นครปฐม
5. “ลงท่ำน้ำดำป้วน เล่นร้องฮูมแปร๋น” โคลงบำทนี้มีลักษณะเด่นทำงวรรณศิลป์ดำ้ นใด
ก.มีกำรใช้คำเลียนเสียงธรรมชำติ
ข.มีกำรใช้อุปลักษณ์
ค.มีกำรใช้อุปมำ
ง.มีกำรเล่นคำ
วิชาคณิตศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :
- ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. จำนวนจริงประกอบด้วยจำนวนใดบ้ำง
ก. จำนวนเต็ม
ข. จำนวนตรรกยะ
ค. จำนวนอตรรกยะ
ง. ถูกทุกข้อ
2. รำกที่สองของ 1,024 คือ
ก. 22 และ -22
ข. 28 และ -28
ค. 32 และ -32
ง. 38 และ -38
3. รำกที่สำมของ -5,832 มีค่ำตรงกับข้อใด
ก. 28
ข. -28
ค. 18
ง. -18
4. จงหำพื้นที่ของรูปสำมเหลี่ยมมุมฉำกที่มีด้ำนหนึ่งยำว 3 เซนติเมตร และด้ำนตรงข้ำมมุมฉำกยำว 5 เซนติเมตร
ก. 4 ตำรำงเซนติเมตร
ข. 6 ตำรำงเซนติเมตร
ค. 8 ตำรำงเซนติเมตร
ง. 10 ตำรำงเซนติเมตร
5. สำมเหลี่ยมมุมฉำกที่มีด้ำนประกอบมุมฉำกยำว 9 และ 12 เซนติเมตร มีควำมยำวรอบรูปเท่ำใด ____________________
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วิชาวิทยาศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :
เรื่อง นัยน์ตากับการมองเห็น
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ส่วนประกอบของตำทีท่ ำหน้ำที่รับแสงจำกวัตถุ คล้ำยเลนส์ของกล้องถ่ำยรูป คือ
ก. เลนส์ตำ
ข. เรตินำ
ค. ม่ำนตำ
2. ผนังของลูกตำเป็นผนังที่เหนียวและแข็งแรงมำก สำมำรถแบ่งออกได้เป็นกี่ชั้น
ก. 2 ชั้น
ข. 3 ชั้น
ค. 4 ชั้น
3. เนื้อเยื่อชั้นนอกสุดของลูกนัยน์ตำเรียกว่ำอะไร
ก .เรตินำ
ข. โครอยด์
ค. สเคอรำ
4. ส่วนหนึ่งของสเคลอรำที่เป็นเนื้อสีขำว เรียกว่ำ
ก. รูม่ำนตำ
ข. ลูกตำ
ค. ตำขำว
5. กำรที่คนเรำมีสีม่ำนตำต่ำงกันเนื่องจำกอะไร
ก. มีรงควัตถุในเยื่อชั้นโครอยด์ต่ำงกัน
ข. มีปรัศวภำควิโลมที่ตำ่ งกัน
ค. เกิดจำกสเปกตรัมของแสงที่ต่ำงกัน
ง. ไม่มีข้อที่กล่ำวได้ถูกต้อง
วิชาสังคมศึกษา
เนื้อหาที่จะสอบ : - เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์

ง. กล้ำมเนื้อยึดเลนส์ตำ
ง. 5 ชั้น
ง. เมลำนิน
ง. ของเหลวเบ้ำตำ

1. แผนที่
2. รีโมตเซนซิ่ง 3. กำรกำหนดตำแหน่งบนพืน้ โลกหรือจีพีเอส ( GPS)
4. ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์หรือจีไอเอส

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์หมำยถึง
ก. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทำงกำยภำพ
ข. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทำงสังคม
ค. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทำงกำรศึกษำ
ง. ถูกทั้ง 3 ข้อ
2. ถ้ำนักเรียนต้องกำรดูเส้นทำงถนนสำยหลวง นักเรียนต้องเลือกใช้แผนที่ประเภทใด
ก. แผนที่ท่องเที่ยว
ข. แผนที่ธรณีวิทยำ
ค. แผนที่ภูมิประเทศ
ง. แผนที่เส้นทำงคมนำคม
3. ข้อใดคือควำมหมำยของแผนที่
ก. แผนที่คือสิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึ้น
ข. แผนที่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ
ค. แผนที่คือสิ่งที่มนุษย์ใช้แสดงสิ่งต่ำงๆ ที่ปรำกฏบนพืน้ ผิวโลกทั้งที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติและมนุษย์สร้ำงขึ้น
ง. แผนที่ไม่มจี ริงในชีวติ ของมนุษย์
4. แผนที่แสดงรำยละเอียดของพื้นผิวโลกคือแผนทีป่ ระเภทใด
ก. แผนที่ภูมิประเทศ
ข. แผนที่ธรณีวิทยำ
ค. แผนที่กำรใช้ที่ดนิ
ง. แผนที่แสดงแหล่งแร่
5. เมื่อนักเรียนต้องเข้ำร่วมกิจกรรมเดินป่ำ เครื่งมือทำงภูมศำสตร์ชนิดใดเหมำะสมมำกที่สุด
ก. เข็มทิศ
ข. แผนที่กำยภำพ
ค. ภำพถ่ำยทำงอำกำศ
ง. แผนที่เส้นทำงคมนำคม
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