โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
กาหนดเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ Q.C.
ครั้งที่ 6 ประจาเดือน มกราคม ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น ม.1 Gifted
วิชาภาษาไทย
เนื้อหาที่จะสอบ :

- ประโยคควำมเดียว

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ประโยคแบ่งออกเป็นกี่ชนิด
ก. 1 ชนิด
ข. 2 ชนิด
ค. 3 ชนิด
ง. 4 ชนิด
2. ข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นประโยคควำมเดียว
ก. หมำเห่ำ
ข. แม่ไปตลำด
ค. เธอจะกินขนมหรือดื่มนม
ง. แมวตัวน้อยร้องเหมียวๆ
3. ข้อใดเป็นประโยคควำมเดียว
ก. คนที่มีสุขภำพดีมำจำกคนที่กินอำหำรดีถูกหลักโภชนำกำร
ข. กำรทำงำนให้สำเร็จลุล่วงอย่ำงมีประสิทธิภำพมิได้อยู่ที่คนเพียงอย่ำงเดียว
ค. ขณะนี้ถึงเวลำที่ทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ปัญหำเศรษฐกิจของชำติอย่ำงจริงจัง
ง. ควำมมีน้ำใจทีได้มำจำกควำมจำเป็น หำกมำจำกควำมต้องกำรทีจ่ ะให้
4. ข้อใดเป็นประโยคต่ำงจำกข้ออืน่
ก. ของกินสำหรับเด็กๆเต็มตะกร้ำใบใหญ่
ข. เรำจะได้นั่งรถรำงรอบเกำะรัตนโกสินทร์
ค. สินค้ำในร้ำนของเขำทันสมัยทุกชนิด
ง. เรื่องที่เสนอขึ้นไปติดขัดตรงไหนบ้ำง
5. ข้อใดมีส่วนประกอบของประโยคเหมือนตัวอย่ำง “ดอกไม้เหี่ยวในแจกัน ดูแล้วน่ำเกลียด”
ก. พนักงำนหนุ่มหน้ำร้ำนขี้เกียจมำก
ข. ผู้หญิงแก่ข้ำงบ้ำนให้อำหำรแมวจรจัด
ค. แมวน้อยสีขำวตัวอ้วนนอนหลับสนิท
ง. คนกวำดถนนเป็นผู้หญิงทำงำนอย่ำงคล่องแคล่ว
วิชาคณิตศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :

- แบบรูปและควำมสัมพันธ์

ตัวอย่างข้อสอบ :

1. จงหำจำนวนในลำดับถัดไปของควำมสัมพันธ์ 2,4,6,8, ...
ก. 12
ข. -12
2. จงหำจำนวนในลำดับที่ n ของควำมสัมพันธ์ 5,10,15 , 20 ,…
ก. 5+n
ข. 5n
3. จำกแบบรูป 47, 49, 51, 53 , … มีควำมสัมพันธ์ในลักษณะใด
ก. เพิ่มที่ละ 3
ข. ลดลงทีละ 3
4. จงหำจำนวนในลำดับที่ 8 ของควำมสัมพันธ์ 7, 5 , 3 , 1 , …
ก. -3
ข. -5
5. ข้อใดเป็นสมกำร
ก. 2(5)+1 = 3
ข. 2x = 10

ค. 10

ง.-10

ค. 5n+2

ง. 5n+5

ค. เพิ่มทีละ 2

ง. ลดลงทีละ 2

ค. -7

ง. -9

ค. 4x+1 > 10

ง. 5x
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1+x

วิชาวิทยาศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :

- ระบบย่อยอำหำร ระบบไหลเวียนเลือด

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. นักเรียนสำมำรถกลืนอำหำรพร้อมกับหำยใจได้หรือไม่
ก.ไ ด้ เพรำะหลอดลมกับหลอดอำหำรแยกกัน
ข. ได้ เพรำะมีฝำปิดกล่องเสียงเป็นเยื่อบำง ๆ
ค. ไม่ได้ เพรำะฝำปิดกล่องเสียงจะปิดหลอดลมไว้
ง. ไม่ได้ เพรำะฝำปิดกล่องเสียงจะปิดหลอดอำหำรไว้
2 .ลิ้นกั้นหัวใจคนเรำมีไว้สำหรับ
ก. กั้นเลือดแดงไม่ให้ปนกับเลือดดำ
ข. กั้นมำให้โลหิตไหลย้อนกลับ
ค. กั้นห้องขวำออกจำกห้องซ้ำย
ง. สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่ำงกำย
3. สำเหตุข้อใดทำให้เกิดกำรผุพังทำงเคมี
ก. กิจกรรมของสิ่งมีชีวิต
ข. กำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ค. กำรสลำยตัวของหินปูน
ง. กำรแข็งตัวของน้ำที่ขังอยู่จำมซอกหิน
4. หมำกถือของมวล 10 กิโลกรัม นั่งอยู่บนรถบรรทุกซึ่งแล่นไปบนถนนรำบได้ระยะทำง 50 เมตร หมำกจะทำงำนได้กี่จลู
ก. 0 จูล
ข. 5 จูล
ค. 500 จูล
ง. 5,000 จูล
5. กำรเคลื่อนที่ของแมงกะพรุนมีลักษณะเช่นเดียวกับกำรเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตชนิดใด
ก. ดำวทะเล
ข. ปลิงทะเล
ค. หมึกกล้วย
ง. ดอกไม้ทะเล

วิชาสังคมศึกษา
เนื้อหาที่จะสอบ :

- เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์

- ภูมิศำสตร์ประเทศไทย

ตัวอย่างข้อสอบ :
1.นำยทักษิณต้องกำรเดินทำงท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย นำยทักษิณควรเลือกใช้เครื่องมือในข้อใด(ส 5.1 ม.1/1)
ก.รูปถ่ำยทำงอำกำศ
ข.แผนที่
ค.ลูกโลกจำลอง
ง.เข็มทิศ
2.เส้นเวลำมำตรฐำนกรีนิชหรือเวลำสำกล มีควำมสัมพันธ์กับข้อใดมำกที่สุด(ส 5.1 ม.1/1)
ก.เส้นขนำน
ข.เส้นเมริเดียนแรก
ค.เส้นศูนย์สูตร
ง.เส้นละติจุด
3.กำรศึกษำลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชียควรใช้เครื่องมือชนิดใด(ส 5.1 ม.1/1)
ก.เข็มทิศ
ข.ภำพถ่ำยทำงอำกำศ
ค.ลูกโลกจำลอง
ง.แผนที่กำยภำพ
4.เขตโซนเวลำของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่เส้นเมอริเดียนลองจิจดู ที่ 105 องศำตะวันออกเพรำะฉะนั้นเวลำที่ประเทศไทยเร็วกว่ำเวลำที่เมืองกรีนิชกี่
ชั่วโมง(ส 5.2 ม.1/1)
ก. 4 ชั่วโมง
ข.5 ชั่วโมง
ค. 6 ชั่วโมง
ง.7 ชั่วโมง
5.อุปกรณ์ใดมีควำมจำเป็นมำกที่สดุ สำหรับนักเดินเรือ(ส 5.1 ม.1/2)
ก.ลูกโลกจำลอง
ข.แผนที่
ค.เข็มทิศ
ง.ภำพถ่ำยทำงอำกำศ
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