โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
กาหนดเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ Q.C.
ครั้งที่ 6 ประจาเดือน มกราคม ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น G.9 / ม.3
วิชาภาษาไทย
เนื้อหาที่จะสอบ :
1.1 บทวิเครำะห์

บทที่ 1 อะไรๆก็ไม่เป็นไร

ช้ำงเอรำวัณ
ศึกอินทรชิต
บทละครเรื่องรำมเกียรติ์
บทพำกย์เรื่องรำมเกียรติ์
บทพรรณนำในบทพำกย์เอรำวัณ
1.2 บทพำกย์เอรำวัณ
1.3 คำอธิบำยศัพท์และข้อควำม
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. บทพำกย์เอรำวัณเป็นพระรำชนิพนธ์ในพระมหำกษัตริย์พระองค์ใด
ก.พระบำทสมเด็จพระพุทธเสิศหล้ำนภำลัย
ข.พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก
ค.พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
ง. พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
2. บทพำกย์เอรำวัณมีที่มำจำกวรรณคดีเรื่องใด
ก.รำมำยณะ (รำ-มำ-ยำ-นะ)
ข.มหำภำรตะ (มะ-หำ-พำ-ระ-ตะ)
ค.รำมเกียรติ์ (รำม-มะ-เกียน)
ง. นฤทุมนำกำร (นะ-รึ-ทุม-นำ-กำร)
3. เหตุใดอินทรชิตจึงต้องแปลงกำยเป็นพระอินทร์ (อิน ทะ ระ ชิด)
ก.เพื่อลวงพระรำม
ข.เพื่อลวงพระลักษณ์
ค.อยำกเป็นพระอินทร์
ง. เพื่อหวังเป็นใหญ่
4. อินทรชิตเป็นลูกของใคร
ก.ทศกัณฐ์กับนำงสีดำ
ค.ทศกัณฐ์กับนำงมณโฑ
5. ชื่อเดิมของอินทรชิตมีชื่อว่ำอะไร
ก.รณพีร์
ค.รณพักตร์

วิชาคณิตศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :

ข.พระรำมกับนำงสีดำ
ง.พระลักษณ์กบั นำงมณโฑ
ข.ทศพักย์
ง.ทศกัณฐ์

- สถิติ

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ข้อมูล 5,3,7,x,12,20 มีค่ำเฉลี่ยเลขคณิตเป็น 10 ค่ำของ x ตรงกับข้อใด
ก. 13
ข. 14
ค. 15
ง. 16
2. จงหำมัธยฐำนของข้อมูลต่อไปนี้ 3,5,1,7,2,4,5
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ก. 2
ข. 3
ค. 4
ง. 5
3. จงหำฐำนนิยมของข้อมูลต่อไปนี้ 5,3,8,7,6,5,5,9,6,3
ก. 3
ข. 5
ค. 6
ง. 7
4. จงหำพิสัยของข้อมูลต่อไปนี้ 4,8,12,7,19,3,15,9
ก. 12
ข. 15
ค. 16
ง. 19
5. ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของข้อมูล 3,4,5,9,3,7,4,4,9,2 เป็นเท่ำใด _____________________________________________

วิชาวิทยาศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :

- ควำมสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
- กำรถ่ำยทอดพลังงำนในระบบนิเวศ
- ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
- วัฐจักรของสำรในระบบนิเวศ

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ปัจจัยทำงกำยภำพใดจำกัดกำรกระจำยของสิ่งมีชีวิตในมหำสมุทร แต่ไม่จำกัดกำรกระจำยสิ่งมีชีวิตบนบก
ก.
น้ำ
ข. แร่ธำตุ
ค. ไนโตรเจน
ง. ออกซิเจน
2. สิ่งมีชีวิตชนิดแรกในห่วงโซ่อำหำรธรรมชำติส่วนมำกเป็นอะไร
ก. ผู้ย่อยสลำยสำรอินทรีย์
ข. สิ่งมีชีวิตกินพืชเป็นอำหำร
ค. สิ่งมีชีวิตที่กินสัตว์เป็นอำหำร
ง. สิ่งมีชีวิตที่สังเครำะห์ด้วยแสง
3. หญ้ำ
กระต่ำย
แมวป่ำ จำกห่วงโซ่อำหำร ถ้ำประชำกรแมวป่ำลดลงน่ำจะเกิดผลใดต่อประชำกร
กระต่ำยในระยะยำว
ก. ลดลง
ข. เพิ่มขึ้น
ค. เพิ่มขึ้นแล้วลดลง
ง. ลดลงแล้วเพิ่มขึ้น
4. สิ่งมีชีวิตใดแทนควำมสัมพันธ์แบบผู้ล่ำ
ก. นกเค้ำแมวและหนู
ข. กวำงและต้นมะม่วง
ค. โพรโทซัวและปลวก
ง. พยำธิตัวตืดและสุนัข
15. องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศตรงกับข้อใด
ก. ผู้ผลิต, ผู้บริโภค, ผู้ย่อยสลำย
ข. ผู้ผลิต, ผู้บริโภค
ค. ผู้บริโภค, ผู้ย่อยสลำย
ง. ผู้ผลิต, ผูย้ ่อยสลำย
วิชาสังคมศึกษา
เนื้อหาที่จะสอบ :
ภูมิศำสตร์
1.เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ประเภทให้ข้อมูล
2.เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ประเภทให้หำข้อมูล
3.ระบบสำรสนเทศภูมศิ ำสตร์หรือ จีไอเอส(GIS)
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข.3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
2. ข้อใดคือเครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ประเภทให้ข้อมูล
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ก. แผนที่
ข. เข็มทิศ
ค. จีพีเอส
3. แผนที่ที่เก่ำแก่ที่สุดในโลกเป็นของชนชำติใด
ก.จีน
ข. เมโสโปเตเมีย
ค. อินเดีย
4. สัญลักษณ์ ในแผนที่ที่ใช้แทนลักษณะข้อมูลเฉพำะของแม่น้ำนิยมใช้สัญลักษณ์ใด
ก. สัญลักษณ์ที่เป็นจุด
ข. สัญลักษณ์ที่เป็นลำยเส้น
ค. สัญลักษณ์ที่เป็นพื้นที่
5. ดำวเทียมดวงแรกที่ถูกส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกเป็นครั้งแรกเป็นของชำติใด
ก. อังกฤษ
ข. รัสเซีย
ค. ฝรั่งเศส
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ง. กล้องสำมมิติ
ง. ญี่ปุ่น
ง. สัญลักษณ์ที่เป็นอุณหภูมิ
ง. ไทย

