โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
กาหนดเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ Q.C.
ครั้งที่ 6 ประจาเดือน มกราคม ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น ม.6
วิชาภาษาไทย
เนื้อหาที่จะสอบ :

-

ตัวอย่างข้อสอบ :
1.ข้อใดใช้อุปมำโวหำร
ก.เมื่อกุมำรนั้นคลอดออกจำกท้องแม่ออกแลไปบ่มิพ้นตน ตนเย็นนั้นแลเจ็บเนื้อเจ็บตนนักหนำ
ข.สิ่งอำหำรอันแม่กินเข้ำไปในท้องนั้นไหม้และย่อยลง ด้วยอำนำจแห่งไฟธำตุอันร้อนนั้น ส่วนตัวกุมำรนั้นบ่มิไหม้
ค.เมื่อกุมำรอยู่ในท้องแม่นั้นลำบำกนักหนำ พึงเกลียดพึงหน่ำยพ้นประมำณนัก ก็ชื้นแลเหม็นกลิ่นตืดและเอือนอันได้ 80 ครอก
ง.แลกุมำรนั้นเจ็บเนื้อเจ็บตนดั่งคนอันท่ำนขังไว้ในไหอันคับแคบนักหนำ แค้นเนื้อแค้นใจ แลเดือดเนื้อเดือดใจนักหนำ เหยียดตีนมือบ่มไิ ด้ดั่ง
ท่ำนเอำใส่ไว้ในที่คับ
2.ข้อใดกล่ำวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกวีผู้ทรงพระรำชนิพนธ์เรื่องไตรภูมิพระร่วง
ก.ผนวชเป็นพระภิกษุขณะครองรำชย์
ข.เป็นพระมหำกษัตริย์องค์ที่ 5 แห่งรำชวงศ์สุโขทัย
ค.เมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งพระมหำอุปรำช ทรงครองเมืองศรีสัชนำลัยอยู่ 6 ปี
ง.เมื่อทรงครองรำชย์แล้ว มีพระนำมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ำพระมหำธรรมรำชำธิรำชที่ 1
3. ข้อใดเป็นคำภำษำบำลีสันสกฤตในภำษำไทยทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับศำสนำ
ก. โมกข์ อำสน์
ข.อนัตตำ ทุกข์
ค.สถำปนำ สิทธิ์
ง. เวทนำ อวิชชำ
4.คำในข้อใดเป็นคำยืมภำษำเขมรในภำษำไทยที่มลี ักษณะเป็นคำแผลง
ก. บรรทม ผลำญ
ข.กำเนิด บันดำล
ค. ดำเนิน สมเด็จ
ง. สำรวจ ตำรวจ
5. คำยืมภำษำอังกฤษในภำษำไทยในข้อใด มีลักษณะต่ำงจำกข้ออืน่
ก.ดีเปรสชัน คอนโทรล
ข. คุกกี้ เว็บไซต์
ค. แก๊ง แท็กซี่
ง. โควตำ เชิ้ต
วิชาคณิตศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. กำหนดข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย 1,4,6,7,8,9 จงหำค่ำเฉลี่ยเลขคณิต
1. 3.6
2. 4.6
3. 5.6
4. 6.6
2. ถ้ำข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย 2,3,5,8,2 ข้อควำมในข้อใดต่อไปนี้เป็นเท็จ
1. มัธยฐำนเท่ำกับ 3
2. ฐำนนิยมน้อยกว่ำ 4
3. ฐำนนิยมน้อยกว่ำค่ำเฉลี่ยเลขคณิต
4. ค่ำเฉลี่ยเลขคณิตมำกกว่ำ 4
3. ข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย 3,3,4,4,5,6,6,6,8,9 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
1. ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต < มัธยฐำน < ฐำนนิยม
2. ฐำนนิยม < มัธยฐำน < ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต
3. ฐำนนิยม<ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต < มัธยฐำน
4. มัธยฐำน< ฐำนนิยม < ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต
4. กำหนดให้ข้อมูลชุดหนึ่ง คือ 7,4,x,7,8 ถ้ำค่ำเฉลีย่ เลขคณิตของข้อมูลชุดนี้มีค่ำเท่ำกับมัธยฐำนแล้ว x มีค่ำเท่ำใด
1. 6
2. 8
3. 4
4. 7
5. เด็กกลุ่มหนึ่งมี 5 คน สี่คนแรกมีอำยุ 5,7,8 และ 9 ปี ตำมลำดับ ถ้ำค่ำเฉลี่ยเลขคณิตของเด็กทั้ง 5 คน คือ 6 ค่ำกึ่งกลำงพิสัยของเด็กกลุ่มนี้คือ
1.4.5
2. 5.0
3. 6.0
4. 5.5
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วิชาวิทยาศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :

-

ตัวอย่างข้อสอบ :
1.ควำมสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในข้อใดที่มีควำมสัมพันธ์ในรูปแบบทีแ่ ตกต่ำงไปจำกพวก
1. ต่อไทรกับต้นไทร
2. ฉลำมกับเหำฉลำม
3. นกทำรังอยู่บนต้นไม้
4. เพรียงเกำะบนตัวสัตว์
2.ข้อใดจัดเป็นสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
1.แตงโมไม่มเี มล็ด
2.กล้วยไม้ทไี่ ด้จำกกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
3.แบคทีเรียที่สำมำรถผลิตฮอร์โมนอินซูลิน
4.กล้วยไม้พันธุ์ใหม่ที่ได้จำกกำรฉำยรังสีแกมมำ
3.ควำมเข้มข้นของสำรมีผลต่อกระบวนกำรแพร่อย่ำงไร
1.มีผลต่อเยื่อหุ้มเซลล์
2.มีผลต่ออัตรำกำรแพร่
3.ไม่มีผลต่อกระบวนกำรแพร่
4.มีผลต่อปริมำณน้ำในกำรแพร่
4.กำรแพร่แบบฟำซิลิเทตมีอัตรำกำรแพร่เร็วกว่ำ หรือช้ำกว่ำกำรแพร่แบบธรรมดำ เพรำะเหตุใด
1.ช้ำกว่ำ เพรำะสำรมีโมเลกุลใหญ่
2.ช้ำกว่ำ เพรำะโปรตีนตัวพำมีจำนวนน้อย
3.เร็วกว่ำ เพรำะสำรมีโมเลกุลใหญ่ แต่มีปริมำณมำก
4.เร็วกว่ำ เพรำะโปรตีนตัวพำทำให้สำรผ่ำนเยื่อหุ้มเซลล์ได้เร็ว
5.เมื่อใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้มำกเกินไป ต้นไม้จะไม่เจริญงอกงำมตำมต้องกำร แต่กลับเหี่ยวเฉำลง เพรำะเหตุใด
1.สำรละลำยในดินมีควำมเข้มข้นมำกกว่ำในเซลล์ ทำให้น้ำออสโมซิสจำกเซลล์ออกสู่ดิน
2.สำรละลำยในดินมีควำมเข้มข้นมำกกว่ำในเซลล์ ทำให้น้ำออสโมซิสจำกดินเข้ำสู่เซลล์
3.สำรละลำยในดินมีควำมเข้มข้นน้อยกว่ำในเซลล์ ทำให้น้ำออสโมซิสจำกเซลล์ออกสู่ดิน
4.สำรละลำยในดินมีควำมเข้มข้นน้อยกว่ำในเซลล์ ทำให้น้ำออสโมซิสจำกดินเข้ำสู่เซลล์

วิชาสังคมศึกษา
เนื้อหาที่จะสอบ :

- ประวัติศำสตร์ไทย และประวัติศำสตร์ตะวันตก

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. สงครำมเกำหลีมีควำมคล้ำยคลึงกันกับสงครำมเวียดนำมในประเด็นใด
ก. กำรมีบทบำทของสหประชำชำติ
ข. ควำมยืดเยื้อของสงครำม
ค. กำรเป็นส่วนหนึ่งของสงครำมเย็น
ง. กำรแบ่งประเทศหลังยุตสิ งครำม
2. ข้อใดเป็นสำเหตุสำคัญที่สดุ ของควำมขัดแย้งระหว่ำงประเทศในยุคสงครำมเย็น
ก. กำรแย่งชิงทรัพยำกรระหว่ำงประเทศต่ำง ๆ
ข. ควำมแตกต่ำงของอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองของประเทศมหำอำนำจ
ค.กำรแข่งขันกันเป็นใหญ่ในภูมิภำคของประเทศต่ำง ๆ
ง. ควำมแตกต่ำงทำงศำสนำและเชื้อชำติของประเทศมหำอำนำจ
3. ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญทีส่ นับสนุนกำรเป็นโลกำภิวัฒน์
ก. กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ
ข. ควำมเป็นนำนำชำติทำงกำรศึกษำ
ค. ควำมมั่นคงทำงกำรเมือง
ง. กำรพัฒนำทำงวิชำกำร
4. เหตุกำรณ์ใดในโลกตะวันตกที่ถือว่ำเป็นก้ำงแรกของควำมเป็นประชำธิปไตย
ก. กำรปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ของอังกฤษ
ข. กำรปฏิวัติเพื่อเอกรำชของสหรัฐอเมริกำ
ค. กำรปฏิวัติของชนชั้นกลำงในฝรั่งเศส
ง. กำรปฏิวัติลม้ รำชวงศ์โรมำนอฟของรัสเซีย
5. นักปรัชญำทำงกำรเมืองผู้เสนอแนวคิดเรื่องลัทธิเสรีภำพที่นับว่ำเกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนมำกที่สุดคือใคร
ก. จอห์น ล็อค
ข. มองเตสกิเออ
ค. วอลแตร์
ง. รุสโซ
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