โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
กาหนดเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ Q.C.
ครั้งที่ 5 ประจาเดือน พฤศจิกายน ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น ม.3 Gifted
วิชาภาษาไทย
เนื้อหาที่จะสอบ :

- อิศรญำณภำษิต

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. สำนวนไทยในข้อใดไม่ปรำกฏในอิศรญำณภำษิต
ก. ฆ่ำควำยเสียดำยพริก
ข. น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ำ
2. คำประพันธ์ข้อใดสอนให้รู้จักประมำณตน
ก. ใจของเรำไม่สอนใจใครจะสอน
ค. อันยศศักดิ์มิใช่เหล้ำเมำแต่พอ
3. “เอำเสำหินแปดศอกตอกเป็นหลัก
ไปมำผลักบ่อยเข้ำเสำยังไหว”
คำประพันธ์ข้ำงต้นเปรียบเทียบกับสิ่งใด
ก. ชื่อเสียงเกียรติยศของคนไม่จรี งั ยั่งยืน
ค. สุขภำพร่ำงกำยของมนุษย์มีวันทรุดโทรม
4. “อันเพชรดีมีค่ำรำคำยิ่ง ส่งให้ลิงจะรู้ค่ำรำคำหรือ”
สำนวนไทยในข้อใดไม่เกีย่ วข้องกับคำประพันธ์ข้ำงต้น
ก. วำนรได้แก้ว
ข. ไก่ได้พลอย
5. “วำสนำไม่คู่เคียงเถียงเขำยำก
ถึงมีปำกมีเสียเปล่ำเหมือนเต่ำหอย”
ข้อควำมที่พิมพ์ตัวหนำ หมำยถึงข้อใด
ก. ชอบนินทำเล็กนินทำน้อย ข. ไม่กล้ำพูด
วิชาคณิตศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :

ค. เดินตำมหลังผู้ใหญ่หมำไม่กดั

ง. วัวสันหลังหวะ

ข. อย่ำให้สูงกว่ำฐำนนำนไปล้ม
ง. ตรองเสียก่อนจึงค่อยทำกรรมทั้งมวล

ข. ผู้ที่มีกำลังอำนำจมำกย่อมมีโอกำสอ่อนกำลังลงได้
ง. ใจคนย่อมอ่อนไหวไปตำมคำพูดของผู้อื่น

ค. กิ้งก่ำได้ทอง

ง. ใกล้เกลือกินด่ำง

ค. พูดไม่ขึ้นหรือพูดไม่มีใครสนใจ

ง. พูดมำก

- อสมกำร

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ข้อใดไม่เป็นอสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ก.
ข.
ค.
2. ข้อใดคือประโยคสัญลักษณ์แทนประโยค ผลต่างของจานวนจานวนหนึ่งกับยี่สิบไม่น้อยกว่าสิบ
ก.
ข.
ค.
3. ข้อใดคือประโยคแทนอสมกำร
ก. สี่เท่ำ ของผลต่ำง ของจำนวนจำนวนหนึ่งกับสอง ไม่เท่ำกับหนึ่ง
ข. สี่เท่ำ ของผลบวก ของจำนวนจำนวนหนึ่งกับสอง ไม่เท่ำกับหนึ่ง
ค. ผลต่ำงของ สี่เท่ำของจำนวนจำนวนหนึ่งกับสอง ไม่เท่ำกับหนึ่ง
ง. ผลบวกของ สี่เท่ำของจำนวนจำนวนหนึ่งกับสอง ไม่เท่ำกับหนึ่ง
4. ข้อใดเป็นคำตอบของอสมกำร
ก. -5
ข. 8
ค. -4
5. อสมกำรในข้อใดมีคำตอบเป็นจำนวนจริงทุกจำนวน
ก.
ข.
ค.
กำหนดเนื้อหำและตัวอย่ำงข้อสอบ Q.C. ครั้งที่ 5 / 2560 ม.3 Gifted หน้ำ 1 จำก 2

ง.
ง.

ง. 9
ง.

วิชาวิทยาศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :

- วิวัฒนำกำร

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำทุกชนิดชนิดขณะเคลื่อนที่ในสุญญำกำศจะมีสงิ่ หนึ่งเท่ำกันเสมอ คือ
ก. ควำมยำวคลื่น
ข. แอมพลิจูด
ค. ควำมถี่
ง. ควำมเร็ว
2. ใครเป็นผู้ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงขึ้น
ก. ดำวินซี
ข.กำลิเลโอ
ค. เซอร์ไอแซก นิวตัน
ง. แฮรินสัน ชมิต
3.นิวตรอนที่เคลื่อนที่เข้ำไปในสนำมแม่เหล็กจะมีแนวโน้มของกำรเคลื่อนที่อย่ำงไร
ก. ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนที่
ข. เคลื่อนที่ไปในทิศทำงเดียวกับสนำมแม่เหล็ก
ค. เคลื่อนที่ตั้งฉำกกับสนำมแม่เหล็กในทิศตำมกฎมือขวำ
ง. เคลื่อนที่ตั้งฉำกกับสนำมแม่เหล็กในทิศตำมกฎมือซ้ำย
4. ทฤษฎีของใครได้รับกำรยอมรับมำกที่สุด(ตัวอย่ำง)
ก. ลำมำร์ก
ข. ดำร์วิน
ค .ลินเนียส
ง. พลำโต
5. กฎกำรใช้และไม่ใช้คือทฤษฎีของใคร(ข้อสอบ)
ก. ลำมำร์ก
ข. ดำร์วิน
ค. ลินเนียส
ง. พลำโต

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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