โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
กาหนดเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ Q.C.
ครั้งที่ 5 ประจาเดือน พฤศจิกายน ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น ม.6
วิชาภาษาไทย
เนื้อหาที่จะสอบ :

-

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. กำรพูดอภิปรำยมีลักษณะตรงกับข้อใด
ก. กำรพูดเพื่อโน้มน้ำวใจให้เชื่อและปฏิบตั ิตำม
ข. กำรพูดเพื่อแสดงควำมคิดเห็นเพื่อใช้ในกำรแก้ปัญหำ
ค. กำรพูดเพื่อระดมควำมคิดในกำรสร้ำงกระบวนกำรทำงำน
ง. กำรพูดเพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
2. ภำษำที่ใช้ในกำรแสดงทรรศนะมีลักษณะอย่ำงไร
ก. ลำดับควำมคิดโดยกล่ำวสลับไปมำ
ข. ใช้ภำษำที่ลึกซึ้งกินใจและสื่ออำรมณ์
ค. ใช้ถ้อยคำกะทัดรัด ควำมหมำยชัดเจน
ง. ภำษำทำงกำรเพื่อให้เกิดควำมเชื่อมั่น
3. คุณสมบัติที่สำคัญของผู้โต้แย้ง คือข้อใด
ก. มีควำมสำมำรถในกำรนำเสนอได้ละเอียด
ข. มีควำมสำมำรถในกำรสรุปได้คมคำยและน่ำเชื่อถือ
ค. มีควำมสำมำรถในกำรหำหลักฐำนประกอบกำรโต้แย้ง
ง. มีควำมสำมำรถในกำรแตกประเด็นให้ครอบคลุมทุกปัญหำ
4. กำรพูดโต้แย้งที่มีกำรอ้ำงถึงแหล่งข้อมูล และตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือ เป็นกำรพูดโต้แย้งแบบใด
ก. กำรพูดโต้แย้งด้วยเหตุผล
ข. กำรพูดโต้แย้งควำมคิดเห็น
ค. กำรพูดโต้แย้งเกี่ยวกับคุณค่ำ ง. กำรพูดโต้แย้งเกีย่ วกับข้อเท็จจริง
5. ข้อใดเป็นกำรแสดงทรรศนะที่ดแี ละเป็นประโยชน์ในทำงสร้ำงสรรค์
ก. คณะกรรมกำรนักเรียนเห็นชอบที่จะให้มีกำรจัดประกวดกระทงที่ประดิษฐ์จำกของรีไซเคิลในงำนฉลองลอยกระทงปีนี้
ข. พวกเรำเห็นว่ำพวกเรำควรทำนอำหำรเช้ำให้น้อย แต่ควรเน้นที่อำหำรกลำงวันและอำหำรเย็นให้มำกเพรำะใช้พลังงำนมำตลอดทั้งวัน
ค. เพื่อนในกลุ่มหลำยคนตกลงกันว่ำจะไปสร้ำงฝำยกั้นน้ำที่จังหวัดกำญจนบุรี แต่เห็นว่ำต้องมีกำรระดมเงินทุนจำกหลำยแห่งเพื่อใช้ในกำร
สร้ำงฝำยก่อน
ง. ผู้ส่งออกสิ่งทอรำยใหญ่เห็นว่ำไหมที่ผลิตจำกประเทศไทยมีคณ
ุ ภำพทัดเทียมกับไหมจำกต่ำงประเทศ จึงควรสนับสนุนกำรปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหม ให้ครอบคลุมทั้งสีภ่ ำคเพื่อเป็นกำรกระจำยรำยได้อย่ำงทั่วถึง
วิชาคณิตศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. จงหำโดเมนของ
ก.

ข.

มีค่ำเท่ำใด
ค.

ง.

ข.

ค.

ง.

3. กำหนดให้
ก.โดเมน = [1,∞]

ข. โดเมน [-∞,0]

ค. เรนจ์ = [-∞,0]

ง.เรนจ์= [0,∞)

4. กำหนด
ก.โดเมน = [-1,0]

ข. โดเมน = R

ค. เรนจ์ = [0,∞]

ง.เรนจ์= [-∞,1]

ข. โดเมน = R

ค. โดเมน > 0

ง.โดเมน ≥ 0

2.
ก.

5.กำหนด
ก.โดเมนหำค่ำไม่ได้
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วิชาวิทยาศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :

- ระบบนิเวศ

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ข้อใดจัดเป็นองค์ประกอบที่สมบูรณ์ของระบบนิเวศ
ก. ผู้ผลิตอย่ำงเดียว
ข. ผู้บริโภคอย่ำงเดียว
ค. ผู้ผลิต , ผู้บริโภค , ผู้ย่อยสลำย
ง. ผู้ย่อยสลำยอย่ำงเดียว
2. กำหนดให้ ขอนไม้
เห็ด
คน
แบคทีเรีย
ก. ขอนไม้
ข. เห็ด
ค. คน
ง. แบคทีเรีย
3. ข้อใด ไม่ใช่ หลักกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
ก. กำรพัฒนำเศรษฐกิจให้มั่นคง
ข. กำรส่งเสริมให้ประชำกรมีคุณภำพชีวิตที่ดี
ค. กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติให้มีใช้ไปนำนๆ
ง. กำรใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม
4. ข้อใดเป็นสิ่งแวดล้อมทำงชีวภำพ
ก. น้ำ
ข. ดิน
ค. แสง
ง. พืช
5. ยกตัวอย่ำงสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ มำ 1 ชนิด __________________________________________________

วิชาสังคมศึกษา
เนื้อหาที่จะสอบ :

- ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศำสนำ

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. องค์ประกอบใดจำแนกศำสนำเป็นอเทวนิยม เทวนิยม เอกเทวนิยม หรือพหุเทวนิยม
ก.ศำสดำ
ข.พิธีกรรม
ค.ควำมเชื่อ
2. องค์ประกอบของศำสนำที่สำคัญที่สุดที่จะขำดมิได้ ได้แก่ข้อใด
ก.ศำสดำ
ข.ควำมเท็จ
ค.ควำมเชื่อ
3.ข้อใด คือ มูลเหตุกำรเกิดขึ้นของศำสนำประเภทอเทวนิยม
ก.ควำมไม่รู้
ข.ควำมภักดี
ค.ควำมกลัว
4.แนวคิดเกี่ยวกับพระมหำกษัตริยไ์ ทยทรงเป็น “ สมมติเทพ ” ได้รับอิทธิพลจำกศำสนำใด
ก. ศำสนำพุทธ
ข. ศำสนำฮินดู
ค.ศำสนำเชน
5. ข้อใดกล่ำวถึงจุดมุ่งหมำยสูงสุดของศำสนำพุทธ คริสต์ อิสลำม พรำหมณ์ ได้ถูกต้อง
ก.พระพุทธเจ้ำ/ พระเยซู / พรระอัลเลำะห์ / พระพรหม
ข.นิพพำน / อำณำจักรพระเจ้ำ / พระอัลเลำะห์ / โมกษะ
ค.อริยมรรค / ตรีเอกำนุภำพ / กำรประกอบพิธฮี ัจญ์ / ตรีมุรตี
ง. อริยสัจ 4 / บัญญัติ 10 ประกำร / หลักศรัทธำ 6 ประกำร / อำศรม 4
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ง.รูปเคำรพ
ง.รูปเคำรพ
ง.ปัญญำ
ง.ศำสนำซิกข์

