โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
กาหนดเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ Q.C.
ครั้งที่ 1 ประจาเดือน มิถุนายน ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น G.10 สายศิลป์
วิชาภาษาไทย
เนื้อหาที่จะสอบ :
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. “เมื่อพระพุทธเจ้ำตรัสรู้แล้ว ได้มีพระกรุณำแสดงธรรมเทศนำสั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลำยให้หลุดพ้นจำกกิเลส และยกระดับจิตใจ
ตนเองให้งดงำม ซึ่งจะทำให้ทุกคนสำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงสงบสุข” จำกคำกล่ำวนี้แสดงให้เห็นถึงคำนมัสกำรในข้อใด
ก. คำนมัสกำรพระธรรมคุณ
ข. คำนมัสกำรพระพุทธคุณ
ค. คำนมัสกำรมำตำปิตุคุณ
ง. คำนมัสกำรพระสังฆคุณ
2. คำนมัสกำรคุณำนุคุณมีคุณค่ำด้ำนกลวิธีกำรแต่งอย่ำงไร
ก. กำรใช้สำนวนเปรียบเทียบถึงควำมรักที่ลูกมีต่อพ่อแม่ได้อย่ำงละเอียด ลึกซึ้ง
ข. กำรใช้สำนวนเปรียบเทียบให้เกิดควำมรู้สึกสะเทือนอำรมณ์
ค. กำรเลือกสรรคำเหมำะกับเนื้อเรื่องและมีเสียงเสนำะ
ง. กำรเลือกใช้คำที่เข้ำใจง่ำยมีควำมหมำยกว้ำง
3. คำนมัสกำรคุณำนุคุณบทใด แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทกำพย์ฉบัง 16
ก. คำนมัสกำรพระธรรมคุณ, คำนมัสกำรพระสังฆคุณ
ข. คำนมัสกำรพระพุทธคุณ, คำนมัสกำรพระสังฆคุณ
ค. คำนมัสกำรอำจริยคุณ, คำนมัสกำรพระธรรมคุณ
ง. คำนมัสกำรมำตำปิตุคุณ, คำนมัสกำรพระพุทธคุณ
4. “ญำดำเป็นผู้มีน้ำใจแบ่งปันสิ่งของแก่ผู้อื่น และยังพูดจำไพเรำะ ไม่พูดคำหยำบ ใครๆ จึงรักและอยำกเป็นเพื่อนกับเธอ เนื่องจำกเธอ
ยึดหลักสังคหวัตถุ 4 ในกำรดำเนินชีวิต” จำกข้อควำมข้ำงต้น ญำดำประพฤติตนสอดคล้องกับคำนมัสกำรในข้อใด
ก. คำนมัสกำรพระธรรมคุณ
ข. คำนมัสกำรมำตำปิตุคุณ
ค. คำนมัสกำรพระพุทธคุณ
ง. คำนมัสกำรพระสังฆคุณ
5. พระพุทธเจ้ำทรงเป็นผู้มีพระคุณต่อมนุษย์อย่ำงไร
ก. เป็นผู้ทรงแสวงหำหนทำงหลุดพ้นจำกควำมทุกข์ทั้งปวงให้แก่มนุษย์
ข. เป็นผู้สืบทอดหลักธรรมอันเป็นหัวใจของมนุษย์ทั้งปวง
ค. เป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่ก่อประโยชน์ให้แก่มนุษย์ทั้งปวง
ง. เป็นผู้ให้กำเนิดมนุษย์ทั้งปวงโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

วิชาคณิตศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ : กำรเขียนเซตและชนิดของเซต
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. T = {1,2,3,....} เป็นกำรเขียนเซตแบบใด
ก. แบบแจกแจงสมำชิก ข. แบบบอกเงื่อนไข

ค.แบบเซตว่ำง

ง. แบบทั้ง ก. และ ข.
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2. Z = {X/X ∈ I แล้ว 3< x < 11 } จงหำ n(Z) =?
ก. 5
ข. 6
3. เซตของสระของคาว่า “ อรอนงค์ ” จัดเป็นเซตชนิดใด
ก. เซตจำกัด
ข. เซตว่ำง
4. เซตที่มีจำนวนสมำชิกเท่ำกับจำนวนเต็มบวกใดๆ เรียกว่ำเซตอะไร
ก. เซตจำกัด
ข. เซตว่ำง
5. K = {3, 6, 9, 12,....... }เขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขได้อย่ำงไร
ก. K ={X/X=3N}
ข. K ={X/X=3N-1}

ค. 7

ง. 8

ค. เซตอนันต์

ง. เซตที่เท่ำกัน

ค. เซตอนันต์

ง. เซตที่เท่ำกัน

ค. K ={X/X=2N-1}

ง. K ={X/X=

}

วิชาวิทยาศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ : - ธำตุและสำรประกอบ
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. สำรในข้อใดเป็นธำตุอโลหะ
ก. คำร์บอน
ข. อลูมิเนียม
ค. แมกนีเซียม
ง. สังกะสี
2. ข้อใดไม่ใช่สมบัติของธำตุโลหะ (Metal)
ก. ไม่นำไฟฟ้ำ
ข. นำไฟฟ้ำได้
ค. มีจุดเดือดสูง
ง. บำงชนิดเป็นสำรแม่เหล็ก
3. สิ่งที่ใช้กำหนดชนิดของธำตุคืออะไร
ก. ขนำดอะตอม
ข. จำนวนโปรตอน
ค. จำนวนนิวตรอน
ง. จำนวนอิเล็กตรอน
4. ผลกำรทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด ในกำรยิงอนุภำคแอลฟำไปยังแผ่นทองคำบำง ๆ แสดงให้เห็นถึงสิ่งใด
ก. โปรตอนรวมกันอยูต่ รงกลำงอะตอมและมีขนำดเล็กมำก
ข. อิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสในระดับพลังงำนต่ำงกัน
ค. โปรตอนและอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อย่ำงอิสระภำยในอะตอม
ง. นิวเคลียสประกอบด้วยนิวตรอนและโปรตอนซึ่งมีประจุไฟฟ้ำเป็นบวกทั้งคู่
5. (Quota’57-วิทย์ 2) ไอโซโทน มีจำนวนอนุภำคใดเท่ำกัน
ก. นิวตรอน
ข. โปรตรอน
ค. โฟตอน
ง. อิเล็กตรอน

วิชาสังคมศึกษา
เนื้อหาที่จะสอบ : - สังคมมนุษย์ โครงสร้ำงทำงสังคม กำรจัดระเบียบทำงสังคม กำรขัดเกลำทำงสังคม ปัญหำสังคมไทย วัฒนธรรม
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ข้อใดมีหน้ำที่จัดระเบียบทำงสังคม(โควตำ 53)
ก. ทัศนคติ
ข. วัฒนธรรม
ค. เทคโนโลยี
ง. วิถีชำวบ้ำน
2. สิ่งที่ควบคุมพฤติกรรมของคนให้เป็นไปตำมที่สังคมต้องกำรคือข้อใด(โควตำ 53)
ก. กลุ่มคน
ข. กฎหมำย
ค. บรรทัดฐำน
ง. สถำบันทำงสังคม
3. เหตุกำรณ์ใดเป็นกระบวนกำรขัดเกลำทำงสังคม(โควตำ 53)
ก. เอกเล่นฟุตบอลกับเพื่อนร่วมทีม
ข. ตำยำยเป็นผู้สอนเด็กหญิงเมย์ให้เป็นผู้ที่มีสัมมำคำรวะ
ค. น.ส.น้ำถูกลงโทษเนื่องจำกทุจริตในกำรสอบ
ง. ตำรวจออกคำสั่งแก่นำยเคนในข้อหำฝ่ำฝืนกฎจรำจร
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4. ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมประเภทเดียวกัน(โควตำ 53)
ก. เสื้อผ้ำ รองเท้ำ รถมอเตอร์ไซด์
ข. บ้ำนทรงไทย ไม้แกะสลัก เสื่อจันทบูร
ค. ทองหยิบ ทองหยอด ข้ำวเกรียบปำกหม้อ
ง. ควำมเชื่อเรื่องพรมจรรย์ กำรรักนวลสงวนตัว เรือนหอ
5. กำรกระทำของบุคคลในข้อใดไม่เป็นกำรแสดงบทบำททำงสังคม(โควตำ 53)
ก. ครูแดงอบรมนักเรียนก่อนสอนหนังสือ
ข. ร.ต.อ.ศุภชัยจับกลุ่มวัยรุ่นแข่งจักรยำนยนต์บนถนนแถวชำนเมือง
ค. น.ส.เมรี ใช้เวลำว่ำงหลังเลิกเรียนทำกำรบ้ำนกับเพื่อน
ง. ด.ญ.เดือนขี่จักรยำนไปสวนสำธำรณะ
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