โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
กาหนดเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ Q.C.
ครั้งที่ 1 ประจาเดือน มิถุนายน ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น G.7 Gifted
วิชาภาษาไทย
เนื้อหาที่จะสอบ :
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ข้อใดกล่ำวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับภำษำ
ก. ภำษำทำให้คนเรำสื่อสำรกันได้
ข. ภำษำสำมำรถบอกเรื่องรำว
ค. ภำษำแสดงระดับฐำนะของคนในสังคม
ง. ภำษำบอกควำมรู้สึกนึกคิดให้กันได้
2. ต้นไม้ในข้อใดไม่นิยมปลูกในบ้ำน
ก. พุทธรักษำ ดำวเรือง
ข. ทองพันชั่ง วำสนำ
ค. มะยม ขนุน
ง. เต่ำรั้ง ลั่นทม
3. ดอกจำปำลำว เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรในประเทศไทย
ก. ดอกระทม
ข. ดอกลั่นทม
ค. ดอกจำปี
ง. ดอกลีลำวดี
4. ข้อใดไม่ใช่หลักของเกษตรทฤษฎีใหม่
ก. ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนและเพื่อเพิ่มรำยได้
ข. รวมกลุ่มเพื่อกำรผลิต
ค. ผลิตเพื่อขำยเพื่อให้ได้กำไรมำกที่สุด
ง. ร่วมมือกับองค์กรภำยนอกในกำรทำธุรกิจและพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ทุกฝ่ำยได้รับผลประโยชน์
5. หนังสือประเภทใดให้ควำมบันเทิงมำกที่สุด
ก. หนังสือวิชำกำร
ข. หนังสือพิมพ์
ค. หนังสือนิตยสำร
ง. หนังสืออัตชีวประวัติ
วิชาคณิตศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ : - ระบบจำนวนเต็ม
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. จงหำค่ำของ (-42) + 35 = ?
ก. -9
ข. -7
2. จงหำค่ำของ (-65) + (-45) = ?
ก. -110
ข. -20
3. จงหำค่ำของ 59 - (-12) = ?
ก. -52
ข. 27
4. x + 5 = −7 จงหำจำนวนเต็มที่แทน x แล้วทำให้ประโยคเป็นจริง
ก. -12
ข. -8
5. กำหนดให้ a = 15 , b = −9 , c = 4 จงหำค่ำของ a + b − c
ก. -2
ข. -4

ค. 11

ง. 29

ค. 35

ง. 120

ค. 63

ง. 71

ค. 6

ง. 10

ค. 2

ง. 28
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วิชาวิทยาศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ : - กำรจำแนกสำร
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. สำรผสมชนิดหนึ่งมีลักษณะมองเห็นเป็นสำร 2 ชนิดแบ่งแยกกันอย่ำงชัดเจน เมื่อปล่อยทิ้งไว้จะ ตกตะกอน นักเรียนคิดว่ำสำรดัง
กล่ำวคือสำรในข้อใด
ก. คอลลอยด์
ข. สำรละลำย
ค. สำรบริสุทธิ์
ง. สำรแขวนลอย
2. ปริมำณที่แสดงค่ำทั้งขนำดและทิศทำง เรียกว่ำปริมำณใด
ก. มูลฐำน
ข. เวกเตอร์
ค. สเกลำร์
ง. อนุพันธ์
3. ปริมำณในข้อใดต่อไปนี้มีขนำดเล็กที่สุด
ก. 1 cm
ข. 1 mm
ค. 1 nm
ง. 1 m
4. ในกระบวนกำรทำงชีววิทยำ 4 ขั้นตอน นักเรียนคิดว่ำกระบวนกำรใดมีควำมสำคัญมำกที่สุด
ก. กำรตั้งปัญหำ
ข. กำรทดลอง
ค. กำรตั้งสมมติฐำน
ง. กำรสรุป
5. ส่วนประกอบในนิวเคลียสมีหน้ำที่อะไร
ก. ควบคุมกำรคำยน้ำ
ข. เพิ่มควำมแข็งแรงให้เซลล์
ค. เก็บและสะสมของเสียภำยในเซลล์
ง. เป็นแหล่งสงเครำะห์สำรพันธุกรรม

วิชาสังคมศึกษา
เนื้อหาที่จะสอบ :
ตัวอย่างข้อสอบ :

- ควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำ พุทธประวัติ ชำดก วันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ

1. พุทธศำสนำมีควำมสำคัญกับคนไทยอย่ำงไร
ก. เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ค. พุทธศำสนำช่วยให้สังคมเกิดควำมสงบสุข
2. พระพุทธเจ้ำทรงประสูติ ณ ที่ใด
ก. พุทธคยำ
ข. สวนลุมพีนวี ัน
3. พระพุทธเจ้ำใช้วิธีกำรใดทีช่ ่วยให้พระองค์ตรัสรู้เป็น สัมมำสัมพุทธเจ้ำ
ก. บำเพ็ญตะบะ
ข. ปฏิบัติโยคะ
4. คติที่ได้จำกชำดกเรื่อง อัมพชำดก คือ
ก. รู้จักเอื้อฟื้อเผื่อแผ่
ข. รู้จักเสียสละ
5. วันวิสำขบูชำตรงกับวันใด
ก. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
ข. ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6

ข. เป็นแหล่งรวมศิลปะ วัฒนธรรมของไทย
ง. พุทธศำสนำมีบทบำทต่อกำรดำเนินชีวิตของคนไทยทุกด้ำน
ค. สำรนำถ

ง. กุสิณำรำ

ค. บำเพ็ญทุกกิริยำ

ง. บำเพ็ญเพียรทำงจิต

ค. รู้จักกำรเคำรพ

ง. ให้รู้จักเชื่อฟังครู อำจำรย์

ค. ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8

ง. ขึ้น 15 ค่ำเดือน 9
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