โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
กาหนดเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ Q.C.
ครั้งที่ 1 ประจาเดือน มิถุนายน ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น G.9 Gifted
วิชาภาษาไทย
เนื้อหาที่จะสอบ :
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ข้อใดเป็น อวัจนภำษำ
ก. เสียงร้องของเด็ก
ข. คำสนทนำทำงโทรศัพท์
2. สุนัขคุยกันจัดเป็นภำษำหรือไม่
ก. เป็น เพรำะเป็นภำษำสัตว์
ค. ไม่เป็น เพรำะไม่สำมำรถเขียนได้
3. สิ่งใดไม่ปรำกฏในกำรโฆษณำ
ก. ข้อดี
ข. รำคำ
4. อิทธิผลของกำรโฆษณำคือ
ก. ภำษำเปลีย่ น
ข. ผู้คนเปลีย่ น
5. ข้อใดเป็นกำรโฆษณำที่ไม่ใช้วิธีกำรโน้มน้ำวใจ
ก. โสมรสดีที่ชำวเกำหลีนิยม
ค. นิตยสำรนี้มีวำงจำหน่ำยในท้องตลำดทั่วไป

ค. กำรใช้สัญญำณมือ

ง. เสียงพูดของนกขุนทอง

ข. เป็น เพรำะคนสำมำรถเข้ำใจ
ง. ไม่เป็น เพรำะภำษำคือเสียงของมนุษย์เท่ำนั้น
ค. ข้อเสีย

ง. ผู้ผลิต

ค. ค่ำเงินเปลีย่ น

ง. ถูกทั้ง ข.และ ค.

ข. ชำเขียวพร้อมดื่มสั่งตรงมำจำกญี่ปุ่น
ง. เป็นรถที่ได้รบั รำงวัลยอดเยีย่ มแห่งปี

วิชาคณิตศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ : พื้นที่ผิวและปริมำตร
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. จงหำปริมำตรของปริซึมสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ ที่มีด้ำนกว้ำง 5 ซม. ยำว 6 ซม. และสูง 4 ซม.
ก. 24 ลบ.ซม.
ข. 50 ลบ.ซม.
ค. 96 ลบ.ซม.
ง. 120 ลบ.ซม.
2. ห้องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำกกว้ำง 4เมตร ยำว 4 เมตร สูง 3 เมตร ต้องกำรทำสีผนังด้ำนในของห้อง บริเวณที่ทำสีจะมีพื้นที่เท่ำใด
ก. 48 ลบ.ซม.
ข. 54 ลบ.ซม.
ค. 62 ลบ.ซม.
ง. 83 ลบ.ซม.
3. จงหำปริมำตรของกระป๋องนมทรงกระบอก ซึ่งมีควำมสูง 7ซม. และรัศมีที่ฐำนยำว 2ซม.
ก. 36 ลบ.ซม.
ข. 62 ลบ.ซม.
ค. 88 ลบ.ซม.
ง. 130 ลบ.ซม.
4. อ่ำงเก็บน้ำทรงสี่เหลีย่ มมุมฉำกบรรจุน้ำอยูเ่ ต็มอ่ำง มีด้ำนกว้ำง 2 เมตร ยำว 4 เมตรและสูง 9 เมตร จงหำปริมำตรของน้ำ
ก. 40
ข. 56
ค. 72
ง. 84
5. พรศิริต้องกำรห่อกล่องของขวัญทรงลูกบำศก์ ซึ่งมีแต่ละด้ำนยำว3ซม.จะต้องใช้กระดำษอย่ำงน้อยกี่ซม.
ก. 32 ซม.
ข. 54 ซม.
ค. 62 ซม.
ง. 71 ซม.
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วิชาวิทยาศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ : - ไฟฟ้ำเคมี
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ข้อใดจัดเป็นอนินทรีย์สำร
ก. คำร์โบไฮเดรต
ข. โปรตีน
2. อินทรีย์สำร พบธำตุใดทีเ่ ป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต
ก. S
ข. Fe
3. ควำมแตกต่ำงของพลังงำนไฟฟ้ำระหว่ำงจุด 2 จุด คือข้อใด
ก. ประจุไฟฟ้ำ
ข. กระแสไฟฟ้ำ
4. ข้อใดหมำยถึงตัวรีดิวซ์
ก. สำรที่ให้อิเล็กตรอนแก่สำรอื่นแล้วมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น
ค. สำรที่รับอิเล็กตรอนแก่สำรอื่นแล้วมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น
5. ข้อใดไม่ที่เป็นลักษณะกำรถ่ำยทอดทำงพันธุกรรม
ก. ถนัดมือขวำ
ข. ลักยิ้ม

ค. ไขมัน

ง. น้ำ

ค. C

ง. F

ค. ควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ

ง. ควำมต่ำงศักย์ไฟฟ้ำ

ข. สำรที่ให้อิเล็กตรอนแก่สำรอื่นแล้วมีเลขออกซิเดชันลดลง
ง. สำรที่รับอิเล็กตรอนแก่สำรอื่นแล้วมีเลขออกซิเดชันลดลง
ค. แผลเป็น

ง. ตำ 2 ชั้น

วิชาสังคมศึกษา
เนื้อหาที่จะสอบ : - กำรเผยแพร่กำรนับถือพะพุทธศำสนำของประเทศต่ำงๆทั่วโลก พุทธประวัติ ชำดก วันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. บุคคลที่มีส่วนสำคัญทีม่ ีส่วนในกำรเผยแพร่พุทธศำสนำในประเทศอินเดีย คือใคร
ก. พระเจ้ำพิมพิสำร
ข. พระเจ้ำอโศกมหำรำช
ค. พระเจ้ำเทวทัต
ง. พระเจ้ำกนิษกะ
2. หนังสือชื่อ “ประทีปแห่งเอเชีย” เป็นหนังสือที่บอกเล่ำเรื่องรำวเกี่ยวกับสิ่งใด
ก. คำสอนทำงศำสนำ
ข. บันทึกกำรเดินทำง
ค. หลักกำรเผยแพร่ศำสนำ ง. ประวัติของพระพุทธเจ้ำ
3. พระพุทธรูป ปำงปฐมเทศนำ เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์สำคัญใด
ก. เหตุกำรณ์ตรัสรู้ครั้งแรก
ข. เหตุกำรณ์โปรดพระมำรดำที่สวรรค์ชั้นดำวดึงค์
ค. กำรแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์
ง. เสดงธรรมโปรดสัตว์โลก
4. หัวใจของพระพุทธศำสนำ คือ หลักธรรมใด
ก. โอวำทปำฏิโมกข์
ข. ธัมมจักกัปวัตนสูตร
ค. อริยสัจ 4
ง. มรรคมีองค์ 8
5. ข้อคิดที่ได้จำกสุวัณณหังสชำดก
ก. ไม่เป็นคนโลภ
ข. เป็นคนควรกตัญญู
ค. รู้จักเสียสละ
ง. เคำรพซึ่งกันและกัน
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