โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
กาหนดเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ Q.C.
ครั้งที่ 6 ประจาเดือน มกราคม ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น G.10 Gifted
วิชาภาษาไทย
เนื้อหาที่จะสอบ :

-

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ข้อใดแสดงให้เห็นควำมขัดแย้ง
ก. หว่ำนข้ำวในฤดูใบไม้ผลิ ข้ำวเมล็ดหนึ่งจะกลำยเป็นหมื่นเมล็ดในฤดูใบไม้ร่วง
ข.ข้ำวแต่ละเม็ดคือควำมยำกแค้นแสนสำหัส
ค.รอบข้ำงไม่มีนำที่ไหนทิ้งว่ำง แต่ชำวนำก็ยังอดตำย
ง.เหงื่อหยดบนดินภำยใต้ต้นข้ำว
2.เพรำะเหตุใด หลีเ่ ชินจึงสำมำรถบรรยำยควำมทุกข์ยำกของชำวนำในบทกวีได้อย่ำงชัดเจน
ก.เพรำะหลี่เชินเป็นข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
ข.เพรำะหลี่เชินเป็นผู้ใหญ่บ้ำน
ค.เพรำะหลี่เชินเป็นชำวนำ
ง.เพรำะหลี่เชินเป็นพ่อค้ำ
3.เหตุใดข้ำวในประเทศไทยจึงมีรำคำต่ำกว่ำผลผลิตอื่นๆ
ก.ข้ำวที่ผลิตได้มีคุณภำพต่ำ
ข.ผลผลิตมีมำกเกินควำมต้องกำรของผู้บริโภค
ค.ผู้บริโภคมีทำงเลือกในกำรบริโภคอำหำรประเภทอื่นมำกขึ้น
ง.รัฐบำลควบคุมรำคำ เพรำะข้ำวเป็นอำหำรหลักที่สำคัญ
4.เทคนิคกำรเขียนบทกวีของหลีเ่ ชินมีลักษณะอย่ำงไร
ก.บรรยำยโดยถ่ำยทอดเสมือนชำวนำเป็นผู้มำบรรยำยเอง
ข.บรรยำยแบบอธิบำยขั้นตอนในกำรทำนำของชำวนำ
ค.บรรยำยแบบสิ่งที่คนพบเห็นมำให้ผู้อ่ำนเข้ำใจ
ง.บรรยำยภำพเหมือนจิตรกรวำดภำพ
5.ข้อใดเป็นข้อควำมแสดงข้อเท็จจริง
ก.ส่วนจิตร ภูมิศักดิ์ ใช้ชีวิตเสมือนกับนำชำวนำมำบรรยำยเรื่องของตนให้ผู้อ่ำนฟังด้วยตนเอง
ข.เรื่องควำมทุกข์ของชำวนำในบทกวี ก็คงยังจะเป็นแรงสร้ำงควำมสะเทือนใจให้แก่กวียุคคอมพิวเตอร์สืบต่อไป
ค.อย่ำว่ำแต่กำรลำเลิกทวงบุญคุณเลยควำมช่วยเหลือที่สังคมมีต่อคนกลุ่มนี้ในด้ำนของปัจจัยในกำรผลิต กำรพยุงหรือกำรประกันรำคำ และ
กำรรักษำควำมยุติธรรมทั้งปวง ก็ยังแทบจะเป็นไปไม่ได้
ง.กวีผู้นี้รับรำชกำรมีตำแหน่งเป็นข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นอยู่ในชนบท
วิชาคณิตศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :
- อัตรำส่วนตรีโกณมิติ
ตัวอย่างข้อสอบ :
กำหนดให้ ABC เป็นรูปสำมเหลี่ยมมุมฉำกโดยที่ C เป็นมุมฉำก และ cotA=

จงหำ ข้อ1-3

1.จำกโจทย์ cosecAเท่ำกับเท่ำใด
ก.

ข.

ค.

ง.

ข.

ค.

ง.

ข.

ค.

ง.

2.จำกโจทย์ cosAเท่ำกับเท่ำใด
ก. 2
3. จำกโจทย์ มุม Aมีค่ำกี่องศำ
ก.
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4. กำหนดให้ ABC เป็นรูปสำมเหลี่ยมมุมฉำกโดยที่ C เป็นมุมฉำก และ a,b,c เป็นควำมยำวด้ำนตรงข้ำมมุม A,B,C ตำมลำดับ ถ้ำ a=5 และ b= 12 แล้ว sinB
มีค่ำเท่ำใด
ก.
5.

ข.

ค.

ง.

ข.

ค.

ง.

เท่ำกับ sin กี่องศำ
ก.

วิชาวิทยาศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :

- ปริมำณสำรสัมพันธ์

ตัวอย่างข้อสอบ :
1.วันที่ชำวประมงบอกว่ำเป็นวันที่มีน้ำเป็นตรงกับวันใด
ก. วันขึ้น 8 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ
ข. วันขึ้น 15 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ
ค. วันขึ้น 15 ค่ำ และวันแรม 8 ค่ำ
ง. วันขึ้น 8 ค่ำ และวันแรม 8 ค่ำ
2. สถำนกำรณ์ใดที่ทำให้น้ำทะเลขึ้นสูงสุด
ก. โลก ดวงจันทร์ ดวงอำทิตย์มำอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน
ข. ดวงจันทร์ โลก และดวงอำทิตย์โคจรอยู่ในแนวตั้งฉำกกัน
ค. โลก ดวงอำทิตย์มำอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน
ง. ดวงจันทร์ และดวงอำทิตย์โคจรอยู่ในแนวตั้งฉำกกัน
3. แก๊สคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จำนวน 44กรัมที่ STP จะมีปริมำตรกี่ลติ ร
ก. 11.2 ลิตร
ข. 22.4 ลิตร
ค. 44.8 ลิตร
ง. 67.2 ลิตร
3
4. นำกลูโคส (C6H12O6) จำนวน 90 g. มำละลำยน้ำ จนได้สำรละลำยที่มีปริมำตร500 cm จงหำว่ำสำรละลำยนี้จะมีควำมเข้มข้นกีm
่ ol/dm3(มวล
อะตอม S=32 , H=1 , O =16)
ก. 1.0 mol/dm3
ข.1.5 mol/dm3
ค. 0.25 mol/dm3
ง. 1.95 mol/dm3
5. เมื่อเรำอยู่กลำงแจ้งและมองไปรอบ ๆ ตัว เรำจะเห็นพื้นโลกทอดไกลออกไปจรดขอบฟ้ำเป็นรูปครึ่งวงกลม เรำเรียกเส้นตัดระหว่ำงพื้นโลกกับขอบ
ฟ้ำว่ำอะไร?
ก. เส้นขอบฟ้ำ
ข. เส้นละติจูด
ค. เส้นลองติจูด
ง. เส้นตัดโลก

วิชาสังคมศึกษา
เนื้อหาที่จะสอบ :

- รัฐ ระบอบกำรปกครอง วัฒนธรรม ภูมปิ ัญญำไทย

ตัวอย่างข้อสอบ :
1.ข้อใดกล่ำวถึงควำมหมำยของวัฒนธรรมได้ชัดเจนทีส่ ุด
ก.สิ่งที่เป็นควำมเจริญของแต่ละท้องถิ่น
ข.ประเพณีของชำติต่ำงๆ ที่มีกำรพัฒนำจนถึงปัจจุบัน
ค.เอกลักษณ์ของชนชำติต่ำงๆ ที่มคี วำมเจริญก้ำวหน้ำ
ง.ทุกสิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึ้นเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและถ่ำยทอดจำกบรรพบุรุษมำยังคนรุ่นหลัง
2.วัฒนธรรมไทยในแต่ละภูมภิ ำคมีควำมแตกต่ำงกันเนื่องจำกสิ่งใด
ก.สภำพแวดล้อมทำงสังคม
ข.สภำพแวดล้อมทำงประชำกร
ค.สภำพแวดล้อมทำงภูมิศำสตร์
ง.สภำพแวดล้อมทำงเทคโนโลยี
3.ประเพณีทำขวัญข้ำว มีควำมสอดคล้องกับข้อใด
ก.ภูมิหลังทำงประวัติศำสตร์
ข.อิทธิพลจำกศำสนำอิสลำม
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ค.อิทธิพลทำงพระพุทธศำสนำ
4.เป้ำหมำยหลักของกำรแบ่งใช้อำนำจอธิปไตย คืออะไร
ก.สร้ำงควำมมั่นคงให้แก่ประเทศ
ข.เป็นกำรส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
ค.คุ้มครองสิทธิ เสรีภำพ และประโยชน์ของประชำชน
ง.ทำให้สถำบันที่ใช้อำนำจอธิปไตยไม่ก้ำวก่ำยหน้ำที่กัน
5.สถำบันใดเป็นผู้ใช้อำนำจนิติบัญญัติแทนประชำชน
ก.ศำล
ข.รัฐบำล

ง.อิทธิพลจำกศำสนำพรำหมณ์

ค.รัฐสภำ

ง.สภำผู้แทนรำษฎร
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