โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
กาหนดเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ Q.C.
ครั้งที่ 1 ประจาเดือน มิถุนายน ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น G.7 / ม.1
วิชาภาษาไทย
เนื้อหาที่จะสอบ : วิถีงำมควำมพอเพียง, กำรอ่ำนพยำงค์ทมี่ ี รร, พยำงค์หนัก-พยำงค์เบำ
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. เรื่องวิถีงำมควำมพอเพียง มีจุดมุ่งหมำยอย่ำงไร
ก. เพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเขียนควำมเรียงและเรียงควำม
ข. เพื่อให้นำประโยชน์ที่ได้ไปใช้ปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน
ค. เพื่อให้เห็นคุณค่ำและควำมรักควำมอบอุ่นในครอบครัว
ง. เพื่อให้เห็นตัวอย่ำงกำรประพฤติปฏิบัติของคนในครอบครัว
2. กำรประพฤติปฏิบัติตนของพ่อแม่ของดวงฤทัย สอดคล้องกับหลักกำรในข้อใดเป็นสำคัญ
ก. เศรษฐกิจพอเพียง
ข. หนึ่งชุมชน หนึง่ ผลิตภัณฑ์ ค. กำรพัฒนำแบบผสมผสำน
ง. กำรส่งเสริมศิลปำชีพ
3. แนวพระรำชดำริเกี่ยวกับ “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นของพระองค์ใด
ก. พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก
ข. พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
ค. พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
ง. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช
4. “แม่นำรำยได้จำกำรขำยขนมเก็บเป็นทุนกำรศึกษำของลูก” ข้อควำมนี้สะท้อนให้เห็นข้อใดชัดเจนที่สดุ
ก. กำรใช้จ่ำยอย่ำงประหยัด ข. กำรพึ่งพำตนเองได้
ค. กำรวำงแผนเพื่ออนำคต
ง. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
5. “รร” ในข้อควำมไม่ได้ใช้แทนเสียง
ก. หรรษำ
ข. กรรแสง
ค. ภรรดำ
ง. ธรรมชำติ

วิชาคณิตศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :

เรื่อง จานวนเต็ม

- จำนวนเต็ม
- กำรเปรียบเทียบจำนวนเต็ม
- กำรบวกและกำรลบจำนวนเต็ม

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. จำนวนเต็มลบที่มีค่ำมำกที่สดุ คือข้อใด
ก. -9
ข. -6
2. ข้อใดถูกต้อง
ก. -12 > 11
ข. -12 > -13
3. ค่ำสัมบูรณ์ของ – 25 คือ _________
4. ข้อใดเป็นจำนวนตรงข้ำมของ -405
ก. 0
ข. 1
5. 5 + (-21) ผลบวกคือข้อใด
ก. -26
ข. 26

- จำนวนตรงข้ำมแล้วค่ำสัมบูรณ์

ค. -2

ง. -1

ค. -12 > 14

ง. -12 < -15

ค. 405

ง. – 405

ค. -16

ง. 16

กำหนดเนื้อหำและตัวอย่ำงข้อสอบ Q.C. ครั้งที่ 1 / 2561 G.7 / ม.1 หน้ำ 1 จำก 2

วิชาวิทยาศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ : - เรียนรู้วิทยำศำสตร์อย่ำงไร - กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
- สมบัติของสำร
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ข้อใดเป็นควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์
ก. ควำมรู้ที่บอกต่อกันมำ
ข. ควำมรู้ที่เกิดจำกกำรคิด
ค. ควำมรู้ที่เกิดจำกกำรพิสูจน์
ง. ควำมรู้ที่เกิดจำกจินตนำกำร
2. กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์มีขั้นตอนใดเป็นพื้นฐำน
ก. กำรสังเกต
ข. กำรระบุปัญหำ
ค. กำรตั้งสมมติฐำน
3. เครื่องมือในข้อใดที่ใช้วัดอุณหภูมิ
ก. บำรอนมิเตอร์
ข. ไฮโกรมิเตอร์
ค. กระดำษลิตมัส
4. ข้อใดเป็นสำรละลำย
ก. น้ำ
ข. น้ำหวำน
ค. น้ำตำลทรำย
5. ข้อใดเป็นตัวทำละลำย
ก. น้ำหวำน
ข. น้ำตำลทรำย
ค. น้ำ

ง. กำรสร้ำงคำอธิบำย
ง. เทอร์มอมิเตอร์
ง. น้ำผึง้
ง. น้ำผึง้

วิชาสังคมศึกษา
เนื้อหาที่จะสอบ : เรื่อง พระพุทธ : พุทธประวัติ, นิทำนชำดก, วันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ควำมหมำยของวันธรรมสวนะคืออะไร
ก. วันพระสงฆ์
ข. วันพระพุทธเจ้ำ
ค. วันพระธรรม
ง. วันฟังธรรม
2. พระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศำสนำคือใคร
ก. วัปปะ
ข. สสชิ
ค. โกญฑัญญะ
ง. มหำนำมะ
3. ข้อควำมใดสอดคล้องกับพุทธประวัติตอนทอดพระเนตรเห็นเทวทูต
ก. กำรเห็นในสิ่งที่ดีงำม
ข. เทวดำที่สำมำรถบันดำลสิ่งต่ำงๆ ได้
ค. ช่องทำงในกำรแก้ปัญหำจนประสบควำมสำเร็จ
ง. กำรเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตำย แล้วนำมำคิดจนเห็นควำมจริงว่ำชีวิตนั้นเป็นทุกข์
4. ติตติรชำดกให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์ในเรื่องใด
ก. ควำมมีเหตุผล
ข. กำรยอมรับฟังควำมคิดผู้อื่น
ค. กำรตัดสินใจด้วยควำมรอบคอบ
ง. ควำมเคำรพยำเกรงกันตำมลำดับอำวุโส
5. พระพุทธเจ้ำมีพระนำมว่ำอะไร
ก. เจ้ำชำยเทวรำช
ข. เจ้ำชำยสุททนะ
ค. เจ้ำชำยสิทธิศักดิ์
ง. เจ้ำชำยสิทธัตถะ

กำหนดเนื้อหำและตัวอย่ำงข้อสอบ Q.C. ครั้งที่ 1 / 2561 G.7 / ม.1 หน้ำ 2 จำก 2

