โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
กาหนดเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ Q.C.
ครั้งที่ 5 ประจาเดือน พฤศจิกายน ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น G.11 สายศิลป์
วิชาภาษาไทย
เนื้อหาที่จะสอบ :

-

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. เรื่อง คัมภีร์ฉันทศำสตร์ แพทย์ศำสตร์สงเครำะห์ มีจุดประสงค์ในกำรแต่งอย่ำงไร
ก. แต่งขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทำงรักษำโรคสำหรับแพทย์ในโรงพยำบำล
ข. รวบรวมคัมภีร์แพทย์ที่มผี ู้แต่งไว้แล้วให้สมบูรณ์ทสี่ ุด
ค. แต่งขึ้นเพื่อใช้เป็นคัมภีร์แพทย์ที่ถูกต้องที่สุด
ง. รวบรวมคัมภีร์เก่ำมำใช้ในกำรรักษำโรคระบำด
2. ข้อควำมใดที่แสดงว่ำตำรำแพทย์ของไทยมีควำมสัมพันธ์กับพระพุทธศำสนำ
ก. ไม่รู้คมั ภีรเ์ วช ห่อนเห็นเหตุซึ่งโรคทำ
ข. โมโหอย่ำหลงเล่ห์ ด้วยกำเมมิจฉำใน
ค. หมอนวดแลหมอยำ ผู้เรียนรู้คัมภีร์ไสย์
ง. ไหว้ครูกุมำรภัจ ผู้เจนจัดในคัมภีร์
3. “เรียนรู้คัมภีรไ์ สย สุขุมไว้อย่ำแพร่งพรำย ควรกล่ำวจึ่งขยำย อย่ำยื่นแก้วแก่วำนร” ข้อควำมนี้มีคณ
ุ ค่ำ ทำงวรรณศิลป์อย่ำงไร
ก. ใช้สำนวนไทยประกอบกำรอธิบำย
ข. ใช้คำง่ำยที่มีควำมหมำยลึกซึ้ง
ค. ใช้คำที่เหมำะกับเนื้อเรื่อง
ง. ใช้โวหำรเปรียบเทียบ
4. คำกลุ่มใดที่เกี่ยวข้องกับควำมคิดที่ไม่ดีในกำรรักษำผู้ป่วย
ก. พิริย วิจิกิจฉำ ทิฏฐิมำโน
ข. วิตักโก วิจิกิจฉำ ทิฏฐิมำโน
ค. พิริย วิจิกิจฉำ วิหิงษำ
ง. พิริย อุทธัจ วิหิงษำ
5. “ข้ำขอประนมหัดถ์ พระไตรรัตนนำถำ ตรีโลกอมรมำ อภิวำทนำกำร อนึ่งข้ำอัญชลี พระฤๅษีผู้ทรงญำณ แปดองค์เธอมีฌำน โดยรอบรู้ในโรคำ”
ข้อควำมนี้แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใด
ก. กลอน
ข. โคลง
ค. กำพย์
ง. ฉันท์
วิชาคณิตศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :

- ควำมหมำยของลำดับ

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. จงหำพจน์ที่สองของลำดับ an  2n  2
ก. 2
ข.3
2
2. จงหำพจน์แรกของลำดับ a n  n  5
ก. 3
ข.4
3. จงหำพจน์ที่สี่ของลำดับ a n 
ก.

4
10

ค.4

ง. 5

ค.5

ง. 6

2n
5n

ข.

8
20

4. กำหนดข้อมูลให้ดังนี้ 2, 6, 10,14…. จงหำพจน์ที่หกของลำดับนี้
ก. 20
ข.21
5. กำหนดข้อมูลให้ดังนี้ 5, 10, 30, 120…. จงหำพจน์ถัดไปของลำดับนี้
ก. 250
ข. 400

ค.

2
5

ง.

10
25

ค. 22

ง. 25

ค. 600

ง. 625
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วิชาวิทยาศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :

- สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ข้อใดจัดเป็นสิ่งแวดล้อม
ก. สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรำ ที่เกิดตำมธรรมชำติ
ข. สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรำ ทั้งเกิดขึ้นเองและเกิดตำมธรรมชำติ
ค. ทรัพยำกรธรรมขำติ
ง. สิ่งรอบตัวเรำ
2. ข้อใดไม่จัดเป็นสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ
ก. พืช
ข. ดิน
ค. น้ำ
ง. อำกำศ
3. ข้อใดเป็นข้อแตกต่ำงของสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพและสิ่งแวดล้อมทำงชีวภำพ
ก. สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพมีชีวิต
ข. สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพไม่มีชีวิต
ค. สิ่งแวดล้อมทำงชีวภำพไม่มีชีวติ
ง. สิ่งแวดล้อมทั้ง 2 ชนิด จัดเป็นสิง่ แวดล้อมที่มีชีวิต
4. ข้อใดจึงเป็นสมบัติของ กลุ่มสิ่งมีชีวิต
ก. แมลงวันอำศัยในโรงอำหำรของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ข. แมลงวันจำนวน 10 ตัว อยู่บนจำนข้ำว
ค. แมลงวันจำนวน 10 ตัว อยู่บนจำนข้ำวในโรงเรียน
ง. แมลงวันจำนวน 10 ตัว อยู่บนจำนข้ำวในโรงเรียนของโรงเรียนสำรสำสน์วิเทศเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1/11/60
5. ยกตัวอย่ำงสิ่งอวดล้อมทำงกำยภำพ มำ 2 ชนิด __________________________________________________
วิชาสังคมศึกษา
เนื้อหาที่จะสอบ :

- ควำมหมำย สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ ปัญหำพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจ หน่วยเศรษฐกิจ

ตัวอย่างข้อสอบ :
1.ปัญหำพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจ เกิดขึ้นจำกเหตุผลใด ในข้อใด
ก.กลุ่มผูผ้ ลิตน้ำมัน ลดปริมำณกำรผลิตลง
ข.รำคำปัจจัยกำรผลิตสูงขึ้น เนื่องจำกรำคำน้ำมัน
ค.ปัจจัยกำรผลิตมีจำนวนจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับควำมต้องกำรของมนุษย์
ง.งบประมำณของประเทศมีจำกัด
2.ข้อควำมใดเป็นเรื่องของเศรษฐศำสตร์มหภำค
ก.กำรลงทุนในประเทศลดลง
ข.รำคำยำงในประเทศในปีนี้ต่ำกว่ำปีที่แล้ว
ค.รำคำข้ำวเปลือกตกต่ำ
ง.ยอดจำหน่ำยรถยนต์เพิม่ มำกขึ้น
3.ทรัพยำกรที่สำคัญที่สดุ ในกำรพัฒนำประเทศคือข้อใด
ก.ทรัพยำกรดิน
ข.ทรัพยำกรเวลำ
ค.ทรัพยำกรมนุษย์
ง.ทรัพยำกรธรรมชำติ
4.กำรศึกษำวิชำเศรษฐศำสตร์ เกิดจำกเหตุผลข้อใด
ก.กำรแบ่งปันทรัพยำกรระหว่ำงประเทศที่มีอยูม่ ำกมำย
ข.ควำมพยำยำมในกำรจัดสรรทรัพยำกร
ค.กำรจัดสรรทรัพยำกรที่มีอยู่มำกมำยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ง.กำรจัดสรรทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจำกัดให้เพียงพอกับควำมต้องกำร
5.กฎของอุปสงค์ข้อใดถูกต้อง
ก.ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่ลำ่ สุด
ข.ซื้อเนื้อปลำแช่แข็งแทนปลำสด
ค.ซื้อบัตรเพื่อเข้ำชำภำพยนตร์
ง.ซื้อรองเท้ำได้หลำยคูเ่ พรำะห้ำงสรรพสินค้ำจัดรำยกำรลดรำคำ
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