โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
กาหนดเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ Q.C.
ครั้งที่ 2 ประจาเดือน กรกฎาคม ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น G.7 / ม.1
วิชาภาษาไทย
เนื้อหาที่จะสอบ : - ภาษาพูด - ภาษาเขียน - การสรุปใจความสาคัญ - คาประสม
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ข้อใดไม่ควรใช่ภาษาพูด
ก. เมื่อพูดกับเพื่อน
ข. เมื่อพูดกับพ่อแม่
ค. เมื่อกล่าวสุทรพจน์
2. ใจความสาคัญแต่ละย่อหน้ามักปรากฏอยู่ในสถานะใด
ก. ถ้อยคา
ข. ประโยค
ค. สานวนโวหาร
3. ข้อใดคือคาประสม
ก. ลูกนา
ข. สาคัญ
ค. ดีดี
4. ข้อใดไม่ใช่คาประสม
ก. ดูถูก
ข. ห่อหมก
ค. จารึก
5. การเขียนรายงานเชิงวิชาการ ควรใช้ภาษาระดับใด
ก. ภาษาปาก
ข. ภาษาทางการ
ค. ภาษาพิธีการ

ง. เมื่อเขียนบันทึกประจาวัน
ง. ถูกทุกข้อ
ง. โยคี
ง. พัดลม
ง. ภาษากึ่งทางการ

วิชาคณิตศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ : - การสร้างทางเรขาคณิต
- ความหมายของเลขยกกาลัง
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ข้อใดเป็นคาอนิยามในทางเรขาคณิต
ก. จุด
ข. ส่วนของเส้นตรง
ค. รังสี
ง. มุม
2. ลากเส้นเชื่อมต่อจุด 2 จุดใด ๆ บนระนาบเดียวกัน ให้เป็นส่วนของเส้นตรงได้กี่เส้น
ก. มากมายนับไม่ถ้วน
ข. มากกว่า 2 เส้น แต่ไม่เกิน 5 เส้น
ค. 20 เส้น
ง. 1 เส้น
3. ถ้า ( –12 )5 จะได้ข้อใดถูกต้อง
ก. ฐานคือ 12 เลขชีกาลังคือ 5
ข. ฐานคือ – 12 เลขชีกาลังคือ 5
ค. ฐานคือ 12 เลขชีกาลังคือ -5
ง. ฐานคือ – 12 เลขชีกาลังคือ – 5
4. (-4)3 มีค่าตรงกับข้อใด
ก. 12
ข. -12
ค. 64
ง. -64
2
5. (-1) (5+2) มีค่าเท่ากับจานวนในข้อใด
ก. -49
ข. 49
ค. -29
ง. 29
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วิชาวิทยาศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ : - สมบัติของสาร
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ข้อใดเป็นคอลลอยด์
ก. ทองเหลือง
ข. นาแป้ง
2. ข้อใดเป็นสารบริสุทธิ์
ก. นาทะเล
ข. นาอัดลม
3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสารละลาย
ก. มีอัตราของสารผสมคงที่
ค. รวมตัวกันของสาร 2 ชนิดขึนไป
4. ข้อความใดถูกต้อง
ก. คอลลอยด์เกิดการตกตะกอน
ค. สารละลายเกิดการกระเจิงแสง
5. ข้อสรุปใดไม่ถูกต้อง
ก. ธาตุเป็นสารบริสุทธิ์
ค. สารประกอบเป็นสารบริสุทธิ์

ค. นมสด

ง. นาโคลน

ค. ดินเหนียว

ง. นาตาลทรายขาว

ข. เป็นสารที่มองเห็นเป็นเนือเดียวกัน
ง. แยกส่วนประกอบได้โดยวิธีกายภาพ
ข. สารละลายเกิดการตกตะกอน
ง. คอลลอยด์เกิดการกระเจิงแสง
ข. สารละลายเป็นสารเนือเดียว
ง. สารเนือเดียวเป็นสารบริสุทธิ์

วิชาสังคมศึกษา
เนื้อหาที่จะสอบ : หลักธรรม, พุทธสาวก, พุทธสาวิกาและพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. หลักธรรมใดที่เป็นหนทางแห่งความพินาศ
ก. อบายมุข 6
ข. ธาตุ 4
ค. ไตรสิกขา
ง. คิหิสุข
2. หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนาใจของผู้อื่น ผูกไมตรี เอือเฟื้อเกือกูล คือหลักธรรมใด
ก. สังคหวัตถุ 4
ข. พรหมวิหาร 4
ค. อริยสัจ 4
ง. ไตรสิกขา
3. ข้อใดจัดเป็นมโนกรรม
ก.นกช่วยพยุงคนแก่ข้ามถนน
ข. นวลรู้สึกสงสารเด็กที่นั่งร้องไห้
ค.นิ่มพูดปลอบใจเพื่อนทีส่ อบตก
ง.น้อยเล่นกีฬากับน้องอย่างสนุกสนาน
4. ตะวันชอบชวนเดือนฉายไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุด ทุกเช้าก่อนเข้าเรียน ทาให้เดือนฉายมีความรู้รอบตัวหลายอย่าง เหตุการณ์นี
สอดคล้องกับข้อใด
ก.กายกรรม
ข.ความพยายาม
ค.การคบบัณฑิต
ง.ความเอาใจใส่
5. การคิดพิจารณาอย่างถ่องแท้อย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจ เป็นวิธีคิดแบบใด
ก.วิธีคิดแบบขันติ
ข.วิธีคิดแบบมโนกรรม
ค.วิธีคิดแบบการเจริญสติปัญญา
ง.วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
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