โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
กาหนดเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ Q.C.
ครั้งที่ 5 ประจาเดือน พฤศจิกายน ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น ม.1 Gifted
วิชาภาษาไทย
เนื้อหาที่จะสอบ :

- รำชำธิรำช ตอน สมิงพระรำมอำสำ, เที่ยวท่ำเรือ

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. พระเจ้ำฝรั่งมังฆ้องเรียกพระรำชกุมำรว่ำ เชลย ตรงกับสำนวนใด
ก. ใกล้เกลือกินด่ำง
ข. ได้คืบจะเอำศอก
ค. น้ำขุนไว้ใน น้ำใสไว้นอก
2. "ครั้นจะรับอำสำบัดนี้เล่ำก็เหมือนหำบสองบ่ำอำสำสองเจ้ำหำควรไม่" จำกข้อควำมนีเ้ ป็นโวหำรชนิดใด
ก. อุปลักษณ์
ข. อุปมำโวหำร
ค. สำธกโวหำร
3. คุณธรรมที่ชัดเจนที่สดุ ในกำรสูร้ บระหว่ำงกำมะนีและสมิงพระรำมคือข้อใด
ก. สัจจะ
ข. ควำมกล้ำหำญ
ค. กำรรู้จักแพ้ ชนะ
4. ข้อใดใช้ภำษำเชิงสร้ำงสรรค์
ก. เรือด่วนจมผู้คนล้มหำยตำยจำก
ข. ช้ำงตกใจวิ่งหนีทับคนตำยระนำว
ค. ธรรมชำติเป็นขุมทรัพย์แห่งแรงบันดำลใจและปัญญำมนุษย์
ง. ข่ำวดีข่ำวด่วนรีบๆ ไปกันเถอะ ของดีๆ มีเยอะมำกมำยช้ำอดหมดเสร็จจะร้องไห้
5. เวลำบ่ำยพ่อค้ำแม่ค้ำชุดใหม่ นำสินค้ำประเภทใดมำวำงขำย
ก. อำหำรสำเร็จรูป
ข. เสื้อผ้ำสำเร็จรูป
ค. ของเก่ำแปลกๆ

วิชาคณิตศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :

ง. ปลำหมอตำยเพรำะปำก
ง. สัทพจน์โวหำร
ง. กำรรู้จักเคำรพสิทธิของคู่ต่อสู้

ง. ถูกทุกข้อ

- ทศนิยมและเศษส่วน

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. จงหำค่ำประจำหลักของเลข 2 ในจำนวนทศนิยม 31.562
ก.
ข.
2. จงหำค่ำของเลข 9 ในจำนวนทศนิยม 95.623
ก.

ข.

3.
ก.
4. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
ก. 0.24 > 0.21
5. เลข 4 ในข้อใดมีค่ำน้อยที่สุด
ก. 20.3784

ข.

ค.

ง.

ค.

ง.

เป็นรูปกระจำยของจำนวนทศนิยมใด
ค.

ง.

ข. -0.38 > -0.39

ค. 2.31 = 2.310

ง. 2.71 < 2.7

ข. 0.004

ค. 1.00004

ง. 31.2400
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วิชาวิทยาศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :

-

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. อวัยวะที่ควบคุมกำรหมุนเวียนของเลือดคือข้อใด
ก. ตับ
ข. ปอด
ค. ม้ำม
ง. หัวใจ
2. เลือดเสียกลำยเป็นเลือดดีได้เมือ่ ไหลผ่ำนไปที่อวัยวะใด
ก. ปอด
ข. ลำไส้
ค. หัวใจ
ง. ม้ำม
3. แขวนลูกตุ้มด้วยเชือกยำว 0.4 เมตร จะแกว่งด้วยคำบเวลำเท่ำไร
ก. 1.2
ข. 1.25
ค. 1.256
ง. 1.325
4. พื้นผิวของโลกมีแหล่งน้ำร้อยละเท่ำไหร่
ก. 60
ข. 70
ค. 80
ง. 90
5. ธำตุคลอรีน (Cl) ในธรรมชำติมี 2 ไอโซโทป คือ C – 35 และ C – 37 มีมวลอะตอม 34.969 และ 36.966 มีปริมำณในธรรมชำติร้อยละ
75.770 และ 24.230 ตำมลำดับ จงหำมวลอะตอมเฉลี่ยธำตุคลอรีน (Cl)
ก. 35.453
ข. 35.553
ค. 36.453
ง. 36.553

วิชาสังคมศึกษา
เนื้อหาที่จะสอบ :

- เครื่องมือทำงภูมิ

- แผนที่

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ในแผนที่ภูมิประเทศ ใช้สีใดแสดงตำแหน่งแทนถนน
ก. สีแดง
ข. สีเขียว
2. ถ้ำวัดระยะทำงจริงในภูมิประเทศได้ 5 กิโลเมตร และวัดระยะทำงในแผนที่
ก. 1: 50,000
ข. 1: 100,000
3. เส้นแบ่งเขตเวลำสำกลอยู่ที่เส้นเมอริเดียนใด
ก. 0 องศำ
ข. 45 องศำ
4. ข้อใดเป็นเครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ประเภทให้ข้อมูล
ก .แผนที่
ข. กล้องวัดระดับ
5. กล้องสำมมิติ(Stereoscpoe) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้คู่กับสิ่งใด
ก. แผนที่
ข. ลูกโลก

- ประเภทของแผนที่

- องค์ประกอบของแผนที่

ค. สีน้ำเงิน
ง. สีน้ำตำล
ณ จุดที่ตรงกันได้ 5 เซนติเมตร แผนที่นี้มมี ำตรำส่วนเท่ำใด
ค. 1: 250,000
ง. 1: 500,000
ค. 90 องศำ

ง. 180 องศำ

ค. มำตรวัดลม

ง. เครื่องย่อขยำยพื้นที่

ค. ภำพจำกดำวเทียม

ง. ภำพถ่ำยทำงอำกำศ
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