โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
กาหนดเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ Q.C.
ครั้งที่ 5 ประจาเดือน พฤศจิกายน ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น G.10 สายศิลป์
วิชาภาษาไทย
เนื้อหาที่จะสอบ :

-

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ข้อใดกล่ำวถึงเรื่อง หัวใจชำยหนุ่ม ได้ถูกต้อง
ก. ตัวละครเป็นชำยหนุม่ นักเรียนนอกที่เพิ่งเดินทำงกลับจำกฝรั่งเศส
ข. อุไรเป็นตัวละครที่มีคณ
ุ สมบัติเป็นหญิงไทยผู้มีมำรยำทงดงำม รักนวลสงวนตัว
ค. ตัวละครเดินทำงกลับประเทศไทยโดยทำงเรือ ขณะเขียนจดหมำยฉบับแรกเขำอยู่ในเรือโอยำมะมะรู
ง. จดหมำยทุกฉบับในเรื่อง หัวใจชำยหนุ่ม เป็นจดหมำยที่ประพันธ์เขียนถึงประเสริฐ
2.“แน่ทีเดียวฉันไม่ได้ปล่อยให้โอกำสเช่นนั้น เปลืองเปล่ำ และภำยในเวลำ 2 ชั่วโมง ที่ไป ดูไฟนั้น นับว่ำฉันกับแม่อุไรได้รู้จักกันดีเกือบเท่ำกับคนที่ได้
คุ้นเคยกันมำแล้วตลอดชีวิต” จำกพฤติกรรมของตัวละครข้ำงต้น สอดคล้องกับสำนวนสุภำษิตใด
ก. ปำกปรำศรัย น้ำใจเชือดคอ ข. กินบนเรือน ขี้บนหลังคำ
ค. มือถือสำก ปำกถือศีล
ง. ชิงสุกก่อนห่ำม
3. จำกเรื่อง หัวใจชำยหนุ่ม มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกำลที่ 6
ก. มีกำรแสดงละครพูดที่ตัวละครเป็นชำยจริงหญิงแท้
ข. รัฐบำลส่งเสริมให้คนไทยรับวัฒนธรรมต่ำงชำติเพื่อควำมทันสมัย
ค. นักเรียนนอกเรียกร้องให้ผู้ชำยไทยมีภรรยำหลำยคน
ง. กำรเดินทำงโดยสำรด้วยรถไฟ
4. ข้อใดแสดงว่ำ พระพินิฐพัฒนำกรและภรรยำ เป็นผู้ “ศิวิไลซ์” ตำมควำมคิดของประพันธ์
ก. อนุญำตให้ประพันธ์และอุไรแต่งงำนกันโดยง่ำย
ข. ยอมให้ลูกสำวคุยกับผู้ชำยดึกๆ ดื่นๆ
ค. ตำมทันค่ำนิยมแบบตะวันตก
ง. ใช้ของที่มีรำคำแพง
5. จำกสำนวนสุภำษิต “ปลูกเรือนตำมใจผู้อยู่ ผูกอู่ตำมใจผู้นอน” สอดคล้องกับเหตุกำรณ์ใดในเรื่อง หัวใจชำยหนุ่ม
ก. ประพันธ์พอใจที่จะเลือกคูร่ ักด้วยตนเอง และไม่เห็นด้วยกับกำรคลุมถุงชน
ข. เมื่อประไพรู้ว่ำ ประพันธ์พี่ชำยของตนพอใจในอุไรจึงได้เป็นแม่สอื่ ชักนำให้ทั้งคู่
ค. เมื่อประพันธ์ทรำบเรื่องกำรคบหำของอุไรกับพระยำ ตระเวนนคร จึงขอหย่ำเพื่อให้อุไรได้ทำตำมต้องกำร
ง. ประพันธ์พยำยำมเอำใจอุไรทุกอย่ำง เพื่อให้หล่อนรู้สึกพอใจในตัวเขำ
วิชาคณิตศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ข้อใดคือคำตอบของ
ก.

-

ข.

ค.

ง.

2. ข้อใดคือค่ำของ
ก.
3. ข้อใดคือค่ำประมำณของ
ก.

ข.

ค.

ง.

ข.

ค.

ง.

4. จงหำของ
ก.

ข.

ค.

ง.
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5. จงหำช่วงคำตอบของอสมกำร
ก.
วิชาวิทยาศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :

ข.

ค.

- ธำตุและสำรประกอบ

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. สำรในข้อใดเป็นธำตุอโลหะ
ก. คำร์บอน
ข. อลูมิเนียม
ค. แมกนีเซียม
2. ข้อใดไม่ใช่สมบัติของธำตุโลหะ (Metal)
ก. ไม่นำไฟฟ้ำ
ข.นำไฟฟ้ำได้
ค. มีจุดเดือดสูง
3. สิ่งที่ใช้กำหนดชนิดของธำตุคืออะไร
ก. ขนำดอะตอม
ข. จำนวนโปรตอน
ค. จำนวนนิวตรอน
4. ผลกำรทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด ในกำรยิงอนุภำคแอลฟำไปยังแผ่นทองคำบำง ๆ แสดงให้เห็นถึงสิง่ ใด
ก. โปรตอนรวมกันอยู่ตรงกลำงอะตอมและมีขนำดเล็กมำก
ข. อิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสในระดับพลังงำนต่ำงกัน
ค. โปรตอนและอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อย่ำงอิสระภำยในอะตอม
ง. นิวเคลียสประกอบด้วยนิวตรอนและโปรตอนซึ่งมีประจุไฟฟ้ำเป็นบวกทั้งคู่
5. (Quota’57-วิทย์ 2) ไอโซโทน มีจำนวนอนุภำคใดเท่ำกัน
ก. นิวตรอน
ข.โปรตรอน
ค. โฟตอน

วิชาสังคมศึกษา
เนื้อหาที่จะสอบ :

ง.

ง. สังกะสี
ง. บำงชนิดเป็นสำรแม่เหล็ก
ง. จำนวนอิเล็กตรอน

ง. อิเล็กตรอน

- 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

ง.รูปเคำรพ
ง.รูปเคำรพ
ง.ปัญญำ
ง.ศำสนำซิกข์
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