โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
กาหนดเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ Q.C.
ครั้งที่ 1 ประจาเดือน มิถุนายน ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น G.11 สายวิทย์
วิชาภาษาไทย
เนื้อหาที่จะสอบ :
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. มหำเวสสันดรชำดก กัณฑ์มัทรี มีควำมดีเด่นในด้ำนใด
ก. กำรใช้ถ้อยคำให้เกิดควำมรู้สึกสะเทือนอำรมณ์
ข. กำรใช้ภำษำภำพพจน์
ค. รูปแบบคำประพันธ์
ง. เนื้อหำ
2. ข้อควำมใดใช้พรรณนำในโอกำสที่แตกต่ำงจำกข้อควำมอื่น
ก. เสียงเนื้อนกนี่ร่ำร้องสำรำญรังเรียกคู่คูขยับขัน
ทั้งจักจั่นพรรณลองไนเรไรร้องอยูห่ ริ่งๆ
ระเรื่อยโรยโหยสำเนียงดั่งเสียงสังคีตขับประโคมไพร
ข. รัศมีพระจันทรก็มัวหมองเหมือนหนึ่งจะโศกเศร้ำ
แสนวิปโยคเมื่อยำมปัจจุสมัย ทั้งรัศมีพระสุริโยทัย
ส่องอยู่รำงๆ ขึ้นเรืองฟ้ำ
ค. แสงพระจันทร์ดั้นส่องต้องน้ำค้ำงที่ขังให้ไหลลง
หยดย้อย เหมือนหนึ่งน้ำพลอยพร้อยๆ อยู่พรำยๆ
ง. จะเอำแต่เสียงจักจั่นและเรไรอันร่ำร้องนั่นหรือมำต่ำง แตรสังข์และพิณพำทย์
3. ข้อควำมใดแสดงถึงควำมอดทนของพระนำงมัทรี
ก. ดะดุ่มเดินเมิลมุ่งละเมำะไม้มองหมอบ แต่ย่ำงเหยียบ เกรียบกรอบก็เหลียวหลัง พระโสตฟังให้หวำดแว่ว
ว่ำสำเนียงเสียงพระลูกแก้วเจ้ำบ่นอยู่งึมๆ
ข. ถึงที่ไหนจะรกเรี้ยวก็ซอกซอนอุตส่ำห์เที่ยวไม่ถอยหลัง
จนเนื้อหนังข่วนขำดเป็นริ้วรอย โลหิตไหลย้อย
ทุกหย่อมหนำม
ค. โอ้แม่อุ้มท้องประคองเคียงเลี้ยงเจ้ำมำก็หมำยมั่น
สำคัญว่ำจะได้อยู่เป็นเพื่อนยำกจะฝำกผีพึ่งลูกทั้ง 2 คน
ง. ได้แต่มัทรีผู้แสนดื้อผูเ้ ดียวดอก
ไม่รู้จักปลิ้นปลอกพลิกไพล่เอำตัวหนี
4. เรื่อง มหำเวสสันดรชำดก กัณฑ์มัทรี ให้ข้อคิดใดที่สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบัน
ก. ควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวของคนในครอบครัว
ข. กำรปฏิบัตติ นเพื่อควำมหลุดพ้น
ค. กำรปฏิบัตติ ่อนักบวช
ง. ควำมรักเพือ่ นมนุษย์
5. “เจ้ำเป็นแต่เพียงเมียหรือมำหมิ่นได้ ถ้ำแม้นพี่อยู่ในกรุงไกรเหมือนแต่ก่อนเก่ำ หำกว่ำเจ้ำทำเช่นนี้ กำยของมัทรี ก็ขำดสะบั้นลงทันตำ ด้วยพระกรเบื้อง
ขวำของอำตมำนี้แล้วแล” ข้อควำมนี้สะท้อนภำพใดในสังคมไทย
ก. สะท้อนให้เห็นค่ำนิยมเกี่ยวกับสตรีเมื่อแต่งงำนแล้วถือว่ำเป็นทรัพย์สินของสำมี
ข. สะท้อนให้เห็นขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ค. สะท้อนให้เห็นควำมเชื่อของสังคมไทย
ง. สะท้อนให้เห็นธรรมชำติของมนุษย์
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วิชาคณิตศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ : สถิติและข้อมูล
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. สถิติที่ใช้จัดกระทำกับข้อมูลที่ได้มำเพียงบำงส่วนของข้อมูลทั้งหมด เรียกว่ำอะไร
ก. สถิติเชิงพรรณนำ
ข. สถิติศำสตร์
ค. สถิติเชิงอนุมำน
ง. สถิติเชิงวิเครำะห์
2. กำรหำข้อสรุปจำกข้อมูลที่มี เพือ่ ตอบคำถำมตำมที่ต้องกำร โดยข้อมูลที่นำมำวิเครำะห์นั้นเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่เรียกว่ำ ตัวอย่ำง ที่เลือกมำจำกข้อมูล
ทั้งหมดที่เรียกว่ำ ประชำกร จัดเป็นองค์ประกอบใดของสถิติ
ก. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ข. กำรนำเสนอข้อมูล
ค. กำรสรุปข้อมูล
ง. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
3. กำรสัมภำษณ์ กำรสอบถำมทำงไปรษณีย์ กำรสอบถำมทำงโทรศัพท์ เป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบบใด
ก. ข้อมูลเชิงปริมำณ
ข. ข้อมูลเชิงคุณภำพ
ค. ข้อมูลทุติยภูมิ
ง. ข้อมูลปฐมภูมิ
4.กำรเก็บข้อมูลจำกทุกหน่วยในประชำกรเรียกว่ำอะไร
ก. กำรสำรวจ
ข. กำรสำมะโน
ค. กำรสัมภำษณ์
ง. กำรสำรวจด้วยตัวอย่ำง
5. ควำมชอบ วัดในรูป ชอบมำกที่สุด ชอบมำก ชอบปำนกลำง ชอบน้อย ไม่ชอบเลย จัดเป็นข้อมูลแบบใด
ก. ข้อมูลเชิงสถิติ
ข. ข้อมูลเชิงคุณภำพ
ค. ข้อมูลเชิงปริมำณ
ง. ข้อมูลเชิงอนุมำน
วิชาวิทยาศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. คือควำมสำคัญของชั้นบรรยำกำศ
ก. ช่วยปรับอุณหภูมิบนพื้นโลก
ค. เพิ่มรังสีอลั ตรำไวโอเลตให้โลกอบอุ่น
2. ข้อเสียของโอโซนคือข้อใด
ก. ทำให้เกิดไอน้ำ
ค. ทำให้ละคำยเคืองต่อระบบทำงเดินหำยใจ
3. ชั้นบรรยำกำศสำมำรถคงสภำพอยู่ได้เพรำะเหตุใด
ก. แรงโน้มถ่วงของโลก
ค. แรงโน้มถ่วงระหว่ำงมวล
4. ชั้นบรรยำกำศโทรโพสเฟียร์ มีลักษณะเป็นอย่ำงไร
ก. เกิดควำมแปรปรวนทำงสภำพอำกำศ
ค. เป็นชั้นที่บรรยำกำศเย็นที่สดุ
5. ชั้นบรรยำกำศใดมีสถำนะเป็นประจุไฟฟ้ำ
ก. โทรโพสเฟียร์
ข. สตำร์โทสเฟียร์

ข. ป้องกันรังสีและอนุภำคต่ำงๆ
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก
ข. ทำให้เย็นสบำย
ง. ช่วยกรองรังสีอัลตรำไวโอเลต
ข. มีสำรป้องกันกำรหลุดลอยไปของชั้นบรรยำกำศ
ง. บรรยำกำศเป็นแก๊สปกคลุมโลกเสมอ
ข. เป็นชั้นที่เครื่องบินบินผ่ำน
ง. อำกำศมีสถำนะเป็นประจุไฟฟ้ำ
ค. มีโซสเฟียร์

ง. เทอร์โมสเฟียร์

วิชาสังคมศึกษา
เนื้อหาที่จะสอบ : - เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศำสตร์โลก
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ข้อใดถูกต้อง(โควตำ มช. ปี 53)
ก. โลกโคจรรอบดวงอำทิตย์วงโคจรเป็นรูปวงรี
ข. ลองจิจูดคือระยะทำงที่วัดเป็นมุมไปทำงเหนือและใต้ของเส้นศูนย์สูตร
ค. ซีกโลกเหนือมีสดั ส่วนของพื้นน้ำต่อแผ่นดินมำกกว่ำซีกโลกใต้
ง. เส้นที่ลำกในแนวเหนือใต้ เชื่อมระหว่ำงขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ตัดกับเส้นศูนย์สูตรเป็นมุมฉำกเรียกว่ำ เส้นขนำนของละติจดู
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2. กำรตรวจสอบพิกัดผิวโลกด้วยเครื่อง GPS(Global Positioning System)ต้องใช้สัญญำณจำกดำวเทียมอย่ำงน้อยกี่ดวงจึงจะได้ค่ำพิกัดที่สำมำรถ
นำไปอ้ำงอิงได้ (โควตำ มช. ปี 53)
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4
3. แผนที่ภูมิประเทศของประเทศไทยที่นิยมใช้กันแพร่หลำยทีส่ ุด คือแผนที่มำตรำส่วนเท่ำใด (โควตำ มช. ปี 53)
ก. 1: 25,000 และ 1: 50,000
ข. 1: 25,000 และ 1: 250,000
ค. 1: 50,000 และ 1: 100,000
ง. 1: 50,000 และ 1: 250,000
4. ข้อใดกล่ำวถึงเทคโนโลยีสำรวจระยะไกล(Remote Sensing -RS) ไม่ถูกต้อง(โควตำ มช. ปี 53)
ก. สำรวจข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ข. บันทึกข้อมูลหรือพื้นที่เป้ำหมำยด้วยอุปกรณ์บันทึกผล
ค. อำศัยแม่เหล็กไฟฟ้ำเป็นสื่อกลำงในกำรบันทึกข้อมูล
ง. ประมวลผลเป็นรูปภำพถ่ำยและข้อมูลเชิงตัวเลข
5. นักท่องเที่ยวในสถำนที่ใดที่เห็นดวงอำทิตย์ลับขอบฟ้ำหลังสุด (โควตำ มช. ปี 53)
ก. ปำย
ข. แม่สอด
ค. หัวหิน
ง. แหลมพรหมเทพ
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