โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
กาหนดเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ Q.C.
ครั้งที่ 1 ประจาเดือน มิถุนายน ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น G.9 / ม.3
วิชาภาษาไทย
เนื้อหาที่จะสอบ :

บทที่ 1 อะไรๆก็ไม่เป็นไร 1.1 ข้อคิดจำกเรื่อง
1.2 ภำษำในกำรสื่อสำร
1.3 ลักษณะกำรใช้ภำษำในกำรสื่อสำร - วัจนภำษำ - อวัจนภำษำ
1.4 ปัจจัยกำรใช้ภำษำในกำรสื่อสำร
- กำรตั้งประเด็นในกำรสื่อสำร - จุดมุ่งหมำยในกำรสื่อสำร
- สำรที่ต้องกำรสื่อ - ควำมชัดเจน
- ควำมเข้ำใจง่ำย
- ควำมถูกต้องตำมหลักกำรใช้ภำษำ
- กำรใช้เสียง สำยตำ กิริยำท่ำทำง

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. คำว่ำ "ไม่เป็นไร" บ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะใดของคนไทยในสำยตำของชำวต่ำงชำติที่อยู่ในเมืองไทย (เนื้อหำสำระของเรื่อง)
ก. คนปำกกับใจไม่ตรงกัน ข. คนมีมนุษยสัมพันธ์ดี
ค. คนเฉื่อยชำ
ง. คนใจดี
2. ชำวต่ำงชำติมักจะรู้จักคำที่บ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะของคนไทยอยู่คำหนึ่ง คือคำในข้อใด (เนื้อหำสำระของเรื่อง)
ก. ไม่เป็นไร
ข. ช่ำงมันเถอะ
ค. ช่ำงเถอะน่ำ
ง. ขอบคุณ
3. ควำมรู้สึกในข้อใดที่ไม่จำเป็นต้องระงับด้วยคำว่ำ "ไม่เป็นไร" (เนื้อหำสำระของเรื่อง)
ก. ควำมสนุกสนำน
ข. ควำมพลำดหวัง
ค. ควำมโกรธแค้น
ง. ควำมเศร้ำโศก
4. กำรสื่อสำรของมนุษย์เกิดจำกอะไร (ภำษำในกำรสื่อสำร) ตอบ _________________________________________
5. กำรใช้ภำษำในกำรสื่อสำร มีภำษำประเภทใดบ้ำง (ลักษณะกำรใช้ภำษำในกำรสื่อสำร) ตอบ ______________________

วิชาคณิตศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ : - พื้นทีผิวและปริมำตรของปริซึม
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ห้องเรียนกว้ำง 5 เมตร ยำว 6 เมตร สูง 3.5 เมตร อำกำศภำยในห้องมีปริมำตรเท่ำไร
ก. 105 ลูกบำศก์เมตร
ข. 150 ลูกบำศก์เมตร
ค. 1,050 ลูกบำศก์เมตร
ง. 1,500 ลูกบำศก์เมตร
2. ถังทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำกมีฐำนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยำวด้ำนละ 50 เซนติเมตร จุน้ำได้ 200 ลิตร ถังนี้สูงเท่ำไร
ก. 40 เซนติเมตร
ข. 80 เซนติเมตร
ค. 400 เซนติเมตร
ง. 800 เซนติเมตร
3. ทรงกระบอกวัดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงได้ 14 เซนติเมตรสูง 10 ซม มีปริมำตรเท่ำใด
ก. 1,450 ลูกบำศก์เซนติเมตร
ข. 1,540 ลูกบำศก์เซนติเมตร
ค. 1,640 ลูกบำศก์เซนติเมตร
ง. 1,750 ลูกบำศก์เซนติเมตร
4. ทรงกระบอกมีรัศมี 7 เซนติเมตร มีปริมำตร 770 ลูกบำศก์เซนติเมตร มีควำมสูงเท่ำใด
ก. 5 เซนติเมตร
ข. 10 เซนติเมตร
ค. 15 เซนติเมตร
ง. 20 เซนติเมตร
5. ถังน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก กว้ำง10 เซนติเมตร ยำว 20 เซนติเมตร สูง 1 เมตร จุน้ำกี่ลิตร ตอบ ________________________
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วิชาวิทยาศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :

บทที่ 1 เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ - ผลของแรงลัพธ์กระทำต่อวัตถุ - แรงกิริยำและแรงปฏิกิริยำ
- แรงพยุง - แรงเสียดทำน

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ข้อใดเป็นปริมำณเวกเตอร์
ก. มวล
ข. อัตรำเร็ว
2. แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่ำเท่ำกับศูนย์มีควำมสัมพันธ์กับข้อใด
ก. ไม่มีแรงใด ๆ กระทำต่อวัตถุ
ค. วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยควำมเร็วที่ลดลง
3. เมื่อวัตถุมีควำมหนำแน่นน้อยกว่ำของเหลวผลจะเป็นอย่ำงไร
ก. วัตถุจะลอยบนของเหลว
ค. วัตถุจะลอยปริ่มในของเหลว
4. ขนำดของแรงพยุงเท่ำกับเท่ำใด
ก. น้ำหนักของของเหลวที่อยู่ในภำชนะ
ค. น้ำหนักของวัตถุชิ้นนั้น ๆ
5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะของกำรเคลื่อนที่ในแนวโค้ง
ก. วัตถุมีกำรเคลื่อนที่ทั้งแนวดิ่งและแนวรำบพร้อมๆ กัน
ค .วัตถุมีกำรเคลื่อนที่ในแนวรำบเท่ำนั้น
วิชาสังคมศึกษา
เนื้อหาที่จะสอบ :

ค. ระยะทำง

ง. กำรกระจัด

ข. วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยควำมเร็วคงที่
ง. วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยควำมเร่งที่ไม่แน่นอน
ข. วัตถุจะจมในของเหลว
ง. วัตถุจะลอยแล้วค่อย ๆ จมในของเหลว
ข. น้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่
ง. น้ำหนักครึ่งหนึ่งของของเหลวที่ถูกแทนที่
ข. วัตถุมีกำรเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเท่ำนั้น
ง. วัตถุเคลื่อนที่ในแนวดิ่งด้วยควำมเร็วคงตัว

สาระการเรียนรู้ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน่วยที่ 1 พระพุทธ
หน่วยที่ 2 พระธรรม

- พุทธประวัติ
หน่วยที่ 3 พระสงฆ์

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. พระรำชำคณะของไทยรูปใดบ้ำงที่เดินทำงไปเผยแผ่พระพุทธศำสนำในประเทศศรีลังกำ
ก. พระพระโสณะ และพระอุบำลี
ข. อุบำลี และพระอภัยมุนี
ค. พระมหินทะและพระอุบำลี
ง. พระมหินทะและพระอภัยมุนี
2. เหตุผลที่ทำให้พระพุทธศำสนำเผยแผ่ไปทั่วโลกในปัจจุบันคือข้อใด
ก. ตระหนักในคุณค่ำของหลักธรรม
ข. นับถือตำมบรรพบุรุษสืบทอดกันมำ
ค. นับถือตำมผู้นำของประเทศ
ง. มีหลักธรรมแตกต่ำงจำกศำสนำอื่น
3. ประเทศที่ได้รับกำรเผยแผ่ศำสนำก่อนประเทศอื่น คือประเทศใด
ก. ศรีลังกำ
ข. ไทย
ค. ญี่ปุ่น
ง. จีน
4. องค์กรใดมีบทบำทสำคัญในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำให้แพร่หลำยทั่วโลก
ก. สภำพุทธศำสนำแห่งโลก ข. พุทธศำสตร์สำกล
ค. พุทธศำสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ง. พุทธสมำคมระหว่ำงชำติ
5. ข้อใดถูกต้องที่สุดในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำไปยังดินแดนต่ำงๆ
ก. หลังกำรปรินิพพำนของพระพุทธเจ้ำครบ 1 ปี
ข. หลังกำรสังคำยนำ ครั้งที่ 1 สมัยพระเจ้ำอชำติศัตรู
ค. หลังกำรสังคำยนำ ครั้งที่ 2 สมัยพระเจ้ำกำลำโศกรำช ง. หลังกำรสังคำยนำ ครั้งที่ 3 สมัยพระเจ้ำอโศกมหำรำช
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