โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
กาหนดเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ Q.C.
ครั้งที่ 6 ประจาเดือน มกราคม ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น ม.2 Gifted
วิชาภาษาไทย
เนื้อหาที่จะสอบ :

- โคลงสุภำษิตพระรำชนิพนธ์ ร.5, กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่ำช้ำ

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. โคลงสุภำษิตเป็นบทพระรำชนิพนธ์ของใคร
ก. พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวฯ
ค. พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่ ัวฯ
2. โคลงสุภำษิตโสฬสไตรยำงค์มสี ภุ ำษิตทั้งหมดกี่หมวด
ก. 12 หมวด
ข. 14 หมวด
3. จำกโคลงสุภำษิตโสฬสไตรยำงค์ ข้อใดไม่ใช่สำมสิ่งที่ควรรัก
ก. ควำมกล้ำ
ข. ควำมสุภำพ
4. สุภำษิตข้อใดสอนเกี่ยวกับบุคลิกกำรวำงตัวในสังคม
ก. ควรกล้ำกล้ำกล่ำวถ้อย ทั้งหทัย แท้เฮย
ค. มำรยำทเรียบเสียมสำน เสงียมเงื่อน งำมนอ
5. “สิ่งใดในโลกล้วน
เปลี่ยนแปลง
หนึ่งชรำหย่อนแรง เร่งร้น
ควำมตำยติดตำมแสวง
ทำชีพประลัยเฮย
..................................
.........................”
จำกข้อควำมข้ำงต้น ควรเติมคำใดจึงจะได้เนื้อควำมและ
ฉันทลักษณ์ที่ถูกต้อง
ก. สำมสิ่งควรทิ้งเว้น
ขำดสิ้นสันดำน
ค. สำมส่วนควรเกลียดใกล้ เกลียดซ้อง สมำคม
วิชาคณิตศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :

ข. พระบำทสมเด็จประมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัวฯ
ง. พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช
ค. 16 หมวด

ง. 18 หมวด

ค. ควำมรักใคร่

ง. ควำมซื่อสัตย์

ข. สรรพำงค์โสภำคย์พร้อม ธัญลักษณ์
ง. สุจริตจิตโอบอ้อม อำรี

ข. สำมส่วนควรคิดค้น
ง. สำมสิ่งควรเกลียดท้อ

คติรู้ ควรคอย
จิตแท้ อย่ำสมำน

-กำรประยุกต์สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ข้อใดเป็นสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ก. 2(5) = 3
ข. 7y = 2+2x
2. ข้อใดเป็นสมบัติสมมำตร
ก. ถ้ำ a=b แล้ว b=a
ค. ถ้ำ a = b และ b=c แล้ว a = c
3. ข้อใดเป็นคำตอบของสมกำร 2x – 10 = 0
ก. 20
ข. -20
4. ข้อใดมีคำตอบเป็น
ก.
ข.
5. จงแก้สมกำร
ก.
ข.

ค.

ง. 2x = 3x+1

ข. ถ้ำ a = b แล้ว ca = cb
ง.ถ้ำ a=b แล้ว a+c = c+b
ค. 5

ง. -5

ค.

ง.

ค.

ง.
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วิชาวิทยาศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :

- ระบบย่อยอำหำร ระบบไหลเวียนเลือด

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. นักเรียนสำมำรถกลืนอำหำรพร้อมกับหำยใจได้หรือไม่
ก.ไ ด้ เพรำะหลอดลมกับหลอดอำหำรแยกกัน
ค. ไม่ได้ เพรำะฝำปิดกล่องเสียงจะปิดหลอดลมไว้
2 .ลิ้นกั้นหัวใจคนเรำมีไว้สำหรับ
ก. กั้นเลือดแดงไม่ให้ปนกับเลือดดำ
ค. กั้นห้องขวำออกจำกห้องซ้ำย
3. มลภำวะหมำยถึงอะไร
ก. ภำวะสภำพของสิ่งมีชีวิต
ข. ภำวะสภำพแวดล้อม
4. อุปกรณ์ไฟฟ้ำจะทำงำนได้เมื่อวงไฟฟ้ำมีลักษณะเป็นอย่ำงไร
ก. วงจรลัด
ข. วงจรสั้น
5. ข้อใดต่อไปนี้มีสมบัติตำ่ งจำกพวก
ก. น้ำยำล้ำงห้องน้ำ
ข. น้ำส้มสำยชู

วิชาสังคมศึกษา
เนื้อหาที่จะสอบ :

ข. ได้ เพรำะมีฝำปิดกล่องเสียงเป็นเยื่อบำง ๆ
ง. ไม่ได้ เพรำะฝำปิดกล่องเสียงจะปิดหลอดอำหำรไว้
ข. กั้นมำให้โลหิตไหลย้อนกลับ
ง. สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่ำงกำย
ค. ภำวะทำงเสียง

ง. ภำวะที่เกิดกับมนุษย์

ค. วงจรปิด

ง. วงจรเปิด

ค. น้ำมะขำม

ง. น้ำสบู่

- เครื่องมือทำงภูมิ แผนที่ ภูมิศำสตร์ของทวีปยุโรป

ตัวอย่างข้อสอบ :
1.กำรนำจีพีเอสมำใช้ในสถำนกำรณ์ใดเหมำะสมที่สดุ (ส 5.1 ม.2/4)
ก.เดินทำงโดยใช้เรือข้ำมฝำก
ข.ใช้สะกดรอยตำมผู้อื่น
ค.คันหำข้อมูลจำนวนประชำกรในประเทศฝรั่งเศส
ง.หำตำแหน่งที่ตั้งของพีระมิดที่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์
2.บริเวณคำบสมุทรสแกนดิเนเวียมีลักษณะภูมปิ ระเทศแบบใด(ส 5.1 ม.2/1)
ก.มีลักษณะเป็นที่รำบสูง
ข.มีลักษณะเป็นที่รำบชำยฝั่งทะเล
ค.มีลักษณะเป็นภูเขำสูงสลับซับซ้อน
ง.มีลักษณะชำยฝั่งเว้ำแหว่งยำวลึกเข้ำไปตอนในของแผ่นดินและมีน้ำขัง
3.ภูมิภำคใดของทวีปยุโรปที่ไม่มีอำณำเขตติดต่อกับทะเล(ส 5.1 ม.2/1)
ก.ภำคตะวันออก
ข.ภำคตะวันตก
ค.ภำคเหนือ
ง.ภำคใต้
4.ข้อใดเป็นสำเหตุสำคัญที่ทำให้ภำคเหนือของทวีปยุโรปมีประชำกรอำศัยอยู่เบำบำง(ส 5.1 ม.2/2)
ก.มีอำณำเขตติดต่อกับทะเล
ข.มีอำกำศหนำวเย็นตลอดปี
ค.เกิดภัยพิบัติธรรมชำติขึ้นบ่อยครัง้
ง.มีภูเขำสูงไม่เหมำะแก่กำรตั้งถิ่นฐำน
5.คำกล่ำวที่ว่ำ “ผู้ดีอังกฤษชอบพกร่ม” แสดงให้เห็นถึงลักษณะทำงภูมิศำสตร์ของประเทศสหรำชอำณำจักรอย่ำงไร(ส5.1ม.2/2)
ก.มีลักษณะเป็นภูเขำสูงตั้งขวำงทิศทำงลมส่งผลให้มฝี นตกหนักบริเวณหน้ำภูเขำ
ข.มีฝนตกชุกเพรำะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกำะและได้รบั อิทธิพลจำกลมประจำ
ค.มีลมมรสุมพัดผ่ำนจึงทำให้เกิดควำมแตกต่ำงของอุณหภูมิระหว่ำงวันมำก
ง.มีแดดร้อนจัดอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร
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