โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
กาหนดเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ Q.C.
ครั้งที่ 6 ประจาเดือน มกราคม ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น G.11 สายศิลป์
วิชาภาษาไทย
เนื้อหาที่จะสอบ :

-

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ภำษำไทยมำตรฐำน มีลักษณะอย่ำงไร
ก.เป็นภำษำทีพ่ ัฒนำแล้วใช้รูปแบบไวยำกรณ์ของต่ำงชำติ
ข.เป็นภำษำที่ใช้ในกำรสื่อสำรของบุคคลในระดับสูง
ค.เป็นภำษำของผู้ที่มีกำรศึกษำ
ง.เป็นภำษำที่ใช้ในเมืองหลวง
2.วรรณกรรมเป็นผลผลิตของกำรใช้ภำษำให้ถูกต้องตำมวัฒนธรรมข้อใด
ก.ใช้ภำษำถูกต้องตำมหลักกำรใช้ภำษำเชิงสร้ำงสรรค์
ข.ใช้ภำษำถูกต้องตำมแบบแผนของภำษำ
ค.ใช้ภำษำถูกต้องตำมสำนวนภำษำ
ง.ใช้ภำษำถูกต้องตำมควำมหมำย
3.ภำษำถิ่น หมำยถึงภำษำที่มลี ักษณะอย่ำงไร
ก.ภำษำที่มีต้นเค้ำมำจำกแหล่งเดียวกัน แต่มำแตกต่ำงตำมสภำพภูมิศำสตร์
ข.ภำษำย่อยของภำษำใดภำษำหนึง่ แตกต่ำงกันไปตำมท้องถิ่น
ค.ภำษำที่ใช้ในกำรถ่ำยทอดวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น
ง.ภำษำของชนกลุ่มน้อยที่ใช้สื่อสำรเฉพำะท้องถิ่น
4.เหตุใดจึงกล่ำวว่ำ ภำษำเป็นวัฒนธรรมของชำติ
ก.เพรำะภำษำเป็นเครื่องแสดงถึงควำมเจริญรุ่งเรืองของคนในชำติที่สร้ำงสมกันมำช้ำนำน
ข.เพรำะภำษำมีบทบำทต่อประเทศชำติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันต่อไปถึงอนำคต
ค.เพรำะภำษำเป็นสิ่งที่คนในชำติสร้ำงขึ้นและพัฒนำไปตำมยุคสมัย
ง.เพรำะภำษำเป็นเครื่องมือบันทึกเรื่องรำวของคนในชำติ
5.นำยกิตติศักดิไ์ ปพูดให้ร้ำยนำงสำวอำรีวรรณต่อหน้ำสำธำรณชน แล้วมำงุบงิบขอโทษในภำยหลัง เหตุกำรณ์นี้ถ้ำจะใช้เป็นสำนวนไทยให้ถูกต้องตำม
วัฒนธรรมกำรใช้ภำษำ ควรใช้ว่ำอย่ำงไร
ก.ช้ำงตำยทั้งตัวเอำใบบัวปิดไม่มิด ข.ตบหัวที่ศำลำ ไปขอขมำที่บ้ำน
ค.ปัสสำวะให้พ้นตัว
ง.ถ่มน้ำลำยรดฟ้ำ

วิชาคณิตศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :

- กำรให้เหตุผล

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. เหตุ
1) นักยิมนำสติกทุกคนมีอำยุไม่เกิน 25 ปี
2) ดวงเดือนมีอำยุ 26 ปี
ข้อใดสรุปผลถูกต้อง
ก. ดวงเดือนไม่ใช่นักกีฬำ
ค. ดวงเดือนไม่ใช่นักยิมนำสติก
2. เหตุ
1. คนที่กินข้ำวอิ่มแล้วทุกคนชอบหัวเรำะ
2. อ้วนไม่ชอบหัวเรำะ
ผลสรุป อ้วนยังกินข้ำวไม่อมิ่
ข้อใดกล่ำวถูกต้อง เกี่ยวกับกำรให้เหตุผลนี้

ข. ดวงเดือนอำจเป็นนักยิมนำสติก
ง. ข้อมูลที่ให้ไม่เพียงพอที่จะสรุปผล
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ก. เป็นกำรให้เหตุผลแบบนิรนัย กำรให้เหตุผลไม่สมเหตุสมผล
ค. เป็นกำรให้เหตุผลแบบอุปนัย กำรให้เหตุผลไม่สมเหตุสมผล
3. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับกำรให้เหตุผลแบบนิรนัย
ก.เป็นกำรเหตุผลจำกใหญ่ไปย่อย
ค.เกิดจำกกำรทำซ้ำ
4. เหตุ
1) นักฟุตบอลทุกคนเป็นคนมีสุขภำพดี
2) นำย ข เป็นคนมีสุขภำพดี
ผล นำย ข เป็นนักฟุตบอล
ข้อใดกล่ำวถูกต้อง เกี่ยวกับกำรให้เหตุผลนี้
ก. เป็นกำรให้เหตุผลแบบนิรนัย กำรให้เหตุผลไม่สมเหตุสมผล
ค. เป็นกำรให้เหตุผลแบบอุปนัย กำรให้เหตุผลไม่สมเหตุสมผล
5. ผลบวกของ 1+2+3+.....+150 มีค่ำเท่ำกับข้อใด
ก. 11,315
ข.11,325
วิชาวิทยาศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :

ข.ควำมรู้พื้นฐำนเป็นที่ยอมรับ
ง. เหตุเป็นที่ยอมรับ

ข. เป็นกำรให้เหตุผลแบบนิรนัย กำรให้เหตุผลสมเหตุสมผล
ง. เป็นกำรให้เหตุผลแบบอุปนัย กำรให้เหตุผลสมเหตุสมผล
ค.11,335

ง. 11,345

- กำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ลักษณะในข้อใดเกิดจำกกำรถ่ำยทอดทำงพันธุกรรม
ก. เสือนพเป็นโจรเหมือนพ่อ
ค. กมลชอบทำนไก่ทอดเหมือนพ่อ
2. ลักษณะใดเกี่ยวข้องกับยีนน้อยที่สุด
ก. สีผิว
ข. ควำมสูง
3. ลักษณะใดเป็นควำมแปรผันต่อเนื่อง
ก. มีติ่งหู
ข. ห่อลิ้น
4. โอกำสที่จะได้ลูกสำวมีค่ำเท่ำกับเท่ำใด
ก. 25%
ข. 50%
5. ข้อใดเป็นประโยชน์จำกเทคโนโลยีชีวภำพ
ก. กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ค. พืช GMOs

วิชาสังคมศึกษา
เนื้อหาที่จะสอบ :

ข. เป็นกำรให้เหตุผลแบบนิรนัย กำรให้เหตุผลสมเหตุสมผล
ง. เป็นกำรให้เหตุผลแบบอุปนัย กำรให้เหตุผลสมเหตุสมผล

ข. พรลักษณ์มลี ักยิม้ เหมือนแม่
ง. สมำนและแม่ป่วยเป็นโรคกระเพำะ
ค. อำรมณ์

ง. สติปัญญำ

ค. คิ้วห่ำง

ง. ควำมสูง

ค. 75%

ง. 100%

ข. โคลนนิ่ง
ง. ถูกทุกข้อ

- ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทำน จุดดุลยภำพ

ตัวอย่างข้อสอบ :
1.ปริมำณเสนอขำยสินค้ำชนิดใดชนิดหนึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยข้อใดน้อยที่สุด
ก. รำคำสินค้ำชนิดนั้น
ข. รำคำปัจจัยกำรผลิต
2.สินค้ำข้อใดแตกต่ำงจำกข้ออื่น
ก. ป้ำยรถโดยสำรประจำทำงและที่พักรอรถ
ค. ใบปลิวโฆษณำเครื่องสำอำงที่แจกฟรีหน้ำศูนย์กำรค้ำ
3.จุดมุ่งหมำยของผู้บริโภคในทำงเศรษฐศำสตร์คือข้อใด
ก. กำรมีเงินสำหรับซื้อสินค้ำที่มีควำมต้องกำรมำกทีส่ ุด

ค. รำยได้ของผู้ซื้อ

ง. ระดับเทคโนโลยี

ข. หนังสือเรียนที่แจกให้ฟรีแก่นักเรียนยำกจน
ง. อำกำศบริสุทธิ์บนยอดดอยอินทนนท์
ข. กำรบริโภคสินค้ำที่มีคณ
ุ ภำพในระดับรำยได้ที่มีอยู่

กำหนดเนื้อหำและตัวอย่ำงข้อสอบ Q.C. ครั้งที่ 6 / 2561 G.11 สำยศิลป์ หน้ำ 2 จำก 2

ค. ควำมพอใจสูงสุดจำกกำรบริโภคสินค้ำในระดับรำยได้ที่มีอยู่
ง. กำรแสวงหำสินค้ำมำสนองควำมต้องกำรให้ได้มำกที่สดุ
4. ทฤษฎีเกษตรผสมผสำนหรือทฤษฎีใหม่ ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมีจุดเริ่มต้นที่ใด
ก. โครงกำรสถำนีเกษตรบนดอยอ่ำงขำง จังหวัดเชียงใหม่
ข. วัดมงคลชัยพัฒนำ จังหวัดสระบุรี
ค. สถำนีเกษตรหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี
ง. โครงกำรแปลงนำสำธิต ในเขตพระตำหนักจิตรลดำรโหฐำน
5.ข้อใดคือทุนที่แท้จริง
ก. เงินลงทุนจำนวนหนึ่งล้ำนบำท
ข.เครื่องอบขนมปัง
ค.สินเชื่อที่ธนำคำรปล่อยกู้
ง.ที่ดินว่ำงเปล่ำจำนวน 2 ไร่
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