โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
กาหนดเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ Q.C.
ครั้งที่ 5 ประจาเดือน พฤศจิกายน ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น G.8 / ม.2
วิชาภาษาไทย
เนื้อหาที่จะสอบ : บทที่ 9 พอใจให้สุข
1.1 ข้อคิดจำกเรื่อง
1.2 ควำมรู้เรื่องกลอน
1.3 ลักษณะต่ำงๆของกลอน
- บท และ บำท - จำนวนวรรค - จำนวนคำและจังหวะกำรอ่ำน - สัมผัส - ข้อควรระวังในกำรแต่งกลลอน
1.4 กลอนประเภทต่ำงๆ - กลอนสี่ - กลอนหก - กลอนแปด - กลอนสักวำ - กลอนดอกสร้อย – กลอนบทละคร
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ใครคือผู้แต่งเรื่อง “พอใจให้สุข”
ก. ชมัยภร แสงกระจ่ำง
ข. สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์
ค. ฐะปะนีย์ นำครทรรพ
ง. ศิริภรณ์ จิรับปภำ
2. เรื่อง “พอใจให้สุข” แต่งด้วยคำประพันธ์ชนิดใด
ก. กลอนหก
ข. กลอนแปด
ค. กลอนสักวำ
ง. กลอนดอกสร้อย
3. ข้อใดให้ควำมหมำยของคำว่ำ “พอใจให้สุข” ได้ดีที่สุด
ก. จงหำควำมสุขให้ชีวิตตำมควำมพึงพอใจของตน
ข. ควำมพอใจของแต่ละคนมีขอบเขตไม่เท่ำกัน
ค. จงพอใจในสิ่งที่ตนเป็นแล้วจะพบกับควำมสุข
ง. ควำมสงบเป็นควำมสุขที่แท้จริงของมนุษย์
4. “แม้มิได้เป็นจันทร์อันสกำว จงเป็นดำวดวงแจ่มแอร่มตำ” คำว่ำ “สกำว” มีควำมหมำยตรงกับข้อใด
ก. ขำวสะอำด
ข. ควำมรื่นเริง
ค. สว่ำงไสว
ง. ดวงเดือน
5. “ถือสันโดษบำเพ็ญให้เด่นดี ในสิ่งที่เรำเป็นเช่นนั้นเทอญ” คำประพันธ์นี้ตรงกับคำสอนในข้อใดของพระพุทธเจ้ำ
ก. เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
ข. รู้เขำรู้เรำแล้วท่ำนจะมีสุข
ค. จงพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่
ง. รักดีหำมจั่วรักชั่วหำมเสำ

วิชาคณิตศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :
- ทฤษฎีบทพีทำโกรัส
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. สำมเหลี่ยมมุมฉำกที่มีด้ำนประกอบมุมฉำกยำว 3 และ 4 เซนติเมตร มีควำมยำวด้ำนตรงข้ำมมุมฉำกเท่ำใด
ก. 3 เซนติเมตร
ข. 4 เซนติเมตร
ค. 5 เซนติเมตร
ง. 6 เซนติเมตร
2. สำมเหลี่ยมมุมฉำกที่มีด้ำนประกอบมุมฉำกด้ำนหนึง่ ยำว 5 และด้ำนตรงข้ำมมุมฉำกยำว 13 เซนติเมตร
ด้ำนประกอบมุมฉำกที่เหลืออีกด้ำนหนึ่งมีควำมยำวเท่ำใด
ก. 10 เซนติเมตร
ข. 11 เซนติเมตร
ค. 12 เซนติเมตร
ง. 13 เซนติเมตร
3. กำหนดควำมยำวของด้ำนทั้งสำมของรูปสำมเหลี่ยมมำให้ ข้อใดไม่เป็นรูปสำมเหลี่ยมมุมฉำก
ก. 9, 12, 15
ข. 11, 60, 69
ค. 20, 21, 29
ง. 8, 15, 17
4. จงหำพื้นที่ของรูปสำมเหลี่ยมมุมฉำกที่มีด้ำนหนึ่งยำว 7 เซนติเมตร และด้ำนตรงข้ำมมุมฉำกยำว 25 เซนติเมตร
ก. 24 ตำรำงเซนติเมตร
ข. 44 ตำรำงเซนติเมตร
ค. 64 ตำรำงเซนติเมตร
ง. 84 ตำรำงเซนติเมตร
5. สำมเหลี่ยมมุมฉำกที่มีด้ำนประกอบมุมฉำกยำว 60 และ 11 เซนติเมตร มีควำมยำวรอบรูปเท่ำใด ______________________
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วิชาวิทยาศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :

บทที่ 1 อำหำรกับกำรดำรงชีวิต
1. อำหำรกับสำรอำหำร - ควำมหมำยของอำหำร และสำรอำหำร - กำรแบ่งกลุ่มสำรอำหำร และกำรทดสอบ

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. สำรเคมีที่เป็นส่วนประกอบของอำหำรเรียกว่ำอะไร ตอบ สำรอำหำร
2. เรำใช้เกณฑ์ใดในกำรแบ่งกลุ่มอำหำรออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ตอบ กำรให้พลังงำน
3. สำรอำหำรประเภทใดที่ให้พลังงำนมำกทีส่ ุด
ก. คำร์โบไฮเดรต
ข. ไขมัน
ค. โปรตีน
4. สำรละลำยที่ใช้ทดสอบโปรตีนคือสำรใด
ก. ไอโอดีน
ข. ไบยูเร็ต
ค. เบเนดิกต์
5. กำรใช้นำอำหำรมำถูกับกระดำษใช้ทดสอบหำรสำรอำหำรประเภทใด
ก. คำร์โบไฮเดรต
ข. ไขมัน
ค. โปรตีน

วิชาสังคมศึกษา
เนื้อหาที่จะสอบ :

ง. วิตมิน
ง. น้ำ
ง. วิตมิน

สำระกำรเรียนรู้ เศรษฐศำสตร์ หน่วยที่ 1 กำรลงทุนและกำรออม
หน่วยที่ 2 กำรผลิตสินค้ำและบริกำร
หน่วยที่ 3 กำรพัฒนำกำรผลิตในท้องถิ่นตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ข้อใดที่ทำให้กำรออมบรรลุผลตำมที่กำหนดได้ดที ี่สุด
ก. กำรฝำกธนำคำร
ค. กำรกำหนดเป้ำหมำยกำรออม
2. เงินออมที่นำฝำกธนำคำรผู้ออมจะได้ผลตอบแทนตำมข้อใด
ก. กำไร
ข. ดอกเบี้ย
3. กำรลงทุนเพื่อกำรออมในข้อใดที่ได้รับผลตอบแทนที่ถูกต้อง
ก. กำรซื้อทรัพย์สิน – เงินปันผล
ค. กำรซื้อพันธบัตรรัฐบำล – กำไร
4. ข้อใดคือปัญหำกำรออมที่สำคัญในสังคมไทย
ก. คนไทยส่วนใหญ่มีรำยได้ตำ่
ค. คนไทยส่วนใหญ่ไม่นิยมกำรออม
5. ผู้ที่มีควำมมั่นคงในชีวิตและเห็นคุณค่ำของกำรออม คือ บุคคลในข้อใด
ก. พัชร ใช้หลักควำมตระหนี่
ข. อำนนท์ หำงำนพิเศษทำเพือ่ เพิ่มรำยได้
ค. กรกช ได้รับมรดก ดูแลทรัพย์สนิ อย่ำงดี
ง. กรวิทย์ เก็บเงินค่ำขนมฝำกธนำคำรตั้งแต่เล็กจนเป็นนิสัย

ข. กำรทำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย
ง. กำรมีคุณธรรมจริยธรรมในกำรออม
ค. เงินปันผล

ง. ของสมนำคุณ

ข. กำรฝำกธนำคำรพำณิชย์ – กำไร
ง. กำรซื้อหุ้นของธุรกิจ – เงินปันผลและดอกเบี้ย
ข. คนไทยส่วนใหญ่มีกำรศึกษำต่ำ
ง. คนไทยส่วนใหญ่ขำดควำมรู้เรื่องกำรออม
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