โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
กาหนดเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ Q.C.
ครั้งที่ 1 ประจาเดือน มิถุนายน ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น G.12 สายวิทย์
วิชาภาษาไทย
เนื้อหาที่จะสอบ :
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ข้อใดเป็นกำรกระทำตำมกฎมณเฑียรบำลในกำรถวำยฎีกำของประชำชนในสมัยโบรำณ
ก. เฮ้ยใครรับฟ้องของมันที ตีเสียสำมสิบจึงปล่อยไป
ข. ระวำงโทษเบ็ดเสร็จเจ็ดสถำน ถึงประหำรชีวิตเป็นผุยผง
ค. ดำริพลำงทำงเสด็จยำตรำ ออกมำพระที่นั่งจักรพรรดิ
ง. พระสูตรรูดกร่ำงกระจ่ำงองค์ ขุนนำงกรำบรำบลงเป็นขนัด
2. กูก็ชั่วมัวรักแต่สองนำง ละวำงให้วันทองน้องโศกศัลย์
เมื่อตีได้เชียงใหม่ก็โปรดครัน จะเพ็ดทูลครำวนั้นก็คล่องใจ คำว่ำ “สองนำง” ในบทประพันธ์ข้ำงต้นหมำยถึงใคร
ก. นำงลำวทอง กับ นำงสำยทอง
ข. นำงศรีมำลำ กับ นำงสร้อยฟ้ำ
ค. นำงลำวทอง กับ นำงสร้อยฟ้ำ
ง. นำงลำวทอง กับ นำงแก้วกิริยำ
3. ได้ยินเสียงฆ้องย่ำประจำวัง ลอยลมล่องดังถึงเคหำ
คะเนนับย่ำยำมได้สำมครำ ดูเวลำปลอดห่วงทักทิน คำว่ำ “ทักทิน” ในบทประพันธ์ข้ำงต้นมีควำมหมำยตรงกับข้อใด
ก. ฤกษ์มหำโจร
ข. วันดีตำมหลักโหรำศำสตร์
ค. วันชั่วร้ำยตำมหลักโหรำศำสตร์
ง. เวลำที่เหมำะสำหรับกำรประกอบพิธีไสยศำสตร์
4. ข้อใดใช้ภำพพจน์ต่ำงจำกข้ออื่น
ก. ครำนั้นพระองค์ผู้ทรงภพ ฟังจบแค้นคั่งดังเพลิงไหม้
เหมือนดินประสิวปลิวติดกับเปลวไฟ ดูดู๋เป็นได้อีวันทอง
ข. อีแสนถ่อยจัญไรใจทมิฬ ดังเพชรนิลเกิดขึ้นในอำจม
รูปงำมนำมเพรำะน้อยไปหรือ ใจไม่ซื่อสมศักดิเ์ ท่ำเส้นผม
ค. คิดคะนึงถึงมิตรแต่ก่อนเก่ำ นิจจำเจ้ำเหินห่ำงร้ำงพิสมัย
ถึงสองครั้งตั้งแต่พรำกจำกพี่ไป ดังเด็ดใจจำกร่ำงก็รำวกัน
ง. เจ้ำพลำยงำมตำมรับเอำกลับมำ ทีนี้หน้ำจะดำเป็นน้ำหมึก
กำเริบใจด้วยเจ้ำไวยกำลังฮึก จะพำแม่ตกลึกให้จำตำย
5. อีวันทองกูให้อ้ำยแผนไป อ้ำยช้ำงบังอำจใจทำจู่ลู่
ฉุดมันขึ้นช้ำงอ้ำงถึงกู ตะคอกขู่อีวันทองให้ตกใจ คำว่ำ “จู่ลู่” ในบทประพันธ์ข้ำงต้น หมำยถึงข้อใด
ก. สู่รู้
ข. โกรธ
ค. ชั่วร้ำย
ง. ถลันเข้ำไป
วิชาคณิตศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ให้
หำร
จะเหลือเศษเท่ำใด
ก.
ข.
ค.
ง.
2. ให้
หำร
จะเหลือเศษเท่ำใด
ก. -8
ข. -7
ค. -6
ง. -5
3. ให้
หำร
เมื่อ เป็นค่ำคงตัวเศษเหลือข้อใดคือ
ก. 29
ข. 28
ค. 27
ง.26
4. จงหำผลบวกของคำตอบของสมกำร
ก.
ข.
ค.
ง.
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5. จงหำผลคูณของคำตอบสมกำร
ก.

ข.

ค.

ง.

วิชาวิทยาศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ : อะตอมและตำรำงธำตุ
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ผลกำรทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด ในกำรยิงอนุภำคแอลฟำไปยังแผ่นทองคำบำง ๆ แสดงให้เห็นถึงสิง่ ใด
ก. โปรตอนรวมกันอยู่ตรงกลำงอะตอมและมีขนำดเล็กมำก
ข. อิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสในระดับพลังงำนต่ำงกัน
ค. โปรตอนและอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อย่ำงอิสระภำยในอะตอม ง. นิวเคลียสประกอบด้วยนิวตรอนและโปรตอนซึ่งมีประจุไฟฟ้ำเป็นบวกทั้งคู่
2. สิ่งที่ใช้กำหนดชนิดของธำตุคืออะไร
ก. ขนำดอะตอม
ข. จำนวนโปรตอน
ค. จำนวนนิวตรอน
ง. จำนวนอิเล็กตรอน
3. พันธะที่เกิดจำกเวเลนซ์อิเล็กตรอนหลุดออกจำกอะตอมคือพันธะใด
ก. โลหะ
ข. อโลหะ
ค. ไอออนิก
ง. โคเวเลนซ์
4. ไอโซโทน มีจำนวนอนุภำคใดเท่ำกัน
ก. นิวตรอน
ข. โปรตรอน
ค. โฟตอน
ง. อิเล็กตรอน
5. ธำตุที่มีกำรจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น 2 , 8 , 5 จะอยู่ตำแหน่งใดของตำรำงธำตุ
ก. คำบ 3 หมู่ 5
ข. คำบ 4 หมู่ 5
ค. คำบ 5 หมู่ 4
ง. คำบ 5 หมู่ 3
วิชาสังคมศึกษา
เนื้อหาที่จะสอบ : - พระพุทธศำสนำ
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. พระพุทธศำสนำสอนว่ำเรำควรปฏิบัติต่อทุกข์อย่ำงไร
1. วำงเฉยเป็นอุเบกขำ
2. ต่อสู้เอำชนะทุกวิถีทำง
3. ยอมรับว่ำเป็นผลของกรรม
4. รับรู้ว่ำเป็นควำมจริงของชีวิต
2. กำรกระทำในข้อใดจัดได้ว่ำนำหลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันอัฏฐมีบูชำมำประยุกต์ปฏิบตั ิในกำรดำเนินชีวิต
1. แพร ช่วยพ่อแม่ทำงำนบ้ำนอย่ำงสม่ำเสมอทุกวัน
2. พลอย ทำกำรบ้ำนและอ่ำนหนังสือทุกวันเพื่อเตรียมตัวสอบ
3. พิสุทธิ์ ไปทำงำนพิเศษหลังเลิกเรียนและในวันหยุดเพื่อเก็บเงินไว้ซื้อสิ่งของที่ตนเองอยำกได้
4. ภำนุ สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆ ในโรงเรียน เพื่อให้เพื่อไว้วำงใจและเลือกเป็น ประธำนนักเรียน
3. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ มีจุดเด่นสำคัญที่สดุ ข้อใด
1. กำรบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ของชำวพุทธ
2. กำรปฏิบัติตนตำมพิธีกรรมของพระพุทธศำสนำอย่ำงเคร่งครัด
3. กำรประกำศตนว่ำยอมรับนับถือพระพุทธศำสนำเป็นศำสนำประจำชีวิตของตน
4. กำรแสดงตนว่ำจะนับถือพระพุทธศำสนำและจะถือปฏิบตั ิตำมศีล 8 ตลอดชีวิ
4. กำรศึกษำเรื่องมหำชนกชำดก ทำให้ได้แนวคิดที่สำคัญในเรื่องใด
1. ควำมเสียสละ ควำมซื่อสัตย์
2. ควำมซื่อสัตย์ ควำมอดทนอดกลั้น
3. ควำมเสียสละ ควำมกตัญญูกตเวที
4. ควำมเพียรพยำยำม ควำมอดทน และโยนิโสมนสิกำร
5. กำรฝึกฝนตนเพื่อให้เกิดปัญญำตำมคำสอนของพระพุทธศำสนำ มีควำมหมำยตรงกับข้อใด
1. กำรฝึกจิตให้เรียบร้อยเป็นปกติ
2. กำรฝึกจิตให้หนักแน่นในกำรดำรงชีวิต
3. กำรฝึกจิตให้เป็นสมำธิขณะทำงำนหรือเรียนหนังสือ
4. กำรฝึกจิตให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในกำรประกอบอำชีพ
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