โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
กาหนดเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ Q.C.
ครั้งที่ 5 ประจาเดือน พฤศจิกายน ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น G.10 สายศิลป์
วิชาภาษาไทย
เนื้อหาที่จะสอบ :

-

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. กำรสรุปควำมจำกกำรฟังและกำรดูให้ควำมสำคัญ ต่อเรื่องใดมำกที่สุด
ก.ควำมสมเหตุสมผลและกำรใช้ภำษำ
ข.ควำมรู้ ควำมคิดและกำรใช้ภำษำ
ค.เจตนำของผูส้ ่งสำรและเนื้อหำ
ง.เนื้อหำและกำรใช้ภำษำ
2. บุคคลในข้อใดมีพฤติกรรมเป็นผู้สรุปควำมที่ดี
ก.ดวงดำรำ ตั้งใจฟังสื่อทุกชนิดแล้วเขียนสำระสำคัญ ของเรื่องเพื่อนำควำมรูไ้ ปเผยแพร่
ข.ดวงจันทร์ เลือกฟังเรื่องที่ชอบแล้วสรุปประเด็นสำคัญเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ค.ดวงเดือน ฟังเรื่องแล้ววิเครำะห์แหล่งที่มำ สรุปแนวคิดสำคัญของเรื่องโดยใช้ภำษำเขียน
ง.ดวงดำว ทำควำมเข้ำใจกับเรื่องที่ฟังแล้วสรุปประเด็นสำคัญของเรือ่ งด้วยสำนวนตนเอง
3.กำรฟังเรื่องให้เข้ำใจ มีวิธีกำรอย่ำงไรในขณะที่ฟัง
ก.จับใจควำมสำคัญของเรื่องที่ฟังเป็นตอนๆ
ข.แสดงควำมคิดเห็นต่อเรื่องที่ฟัง
ค.ฟังแล้วนำมำคิดตำม
ง.ฟังแล้วตั้งคำถำม
4.นำยสุรพลได้รับเลือกให้เป็นนำยก อบต. คนใหม่ มีเรื่องสำคัญที่ต้องแถลงให้รำษฎรในท้องถิ่นของตนทรำบนำยสุรพลควรใช้กำรพูดวิธีใด
ก.กำรท่องมำพูด
ข.กำรอ่ำนต้นแบบ
ค.กำรพูดฉับพลัน
ง.กำรพูดที่เตรียมล่วงหน้ำ
5.นำยนิติเป็นนักพูดที่มีอำรมณ์ขัน กำรใช้อำรมณ์ขันในกำรพูด เป็นผลดีอย่ำงไร
ก.ช่วยสร้ำงจินตนำกำรให้แก่ผู้ฟัง
ข.ช่วยทำให้เกิดควำมศรัทธำในตัวผู้พูดยิ่งขึ้น
ค.ช่วยผ่อนคลำยควำมตึงเครียดของผู้ฟัง
ง.ช่วยแก้ปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงไปได้
วิชาคณิตศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :

- รำกที่ n ของจำนวนจริง

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. รำกที่ 3 ของ -512 คือข้อใด
ก.4
ข.8
ค.-4
ง.-8
2. รำกที่ 5 ของ 243 คือข้อใด
ก. 2
ข.3
ค.4
ง. 5
3. ค่ำหลักของรำกที่ 3 ของ - 64 คือข้อใด
ก.4
ข.-4
ค.4 กับ -4
ง. ไม่มีข้อใดถูก
4.ค่ำหลักของรำกที่ 4 ของ 16 คือข้อใด
ก.2
ข.-2
ค.2 กับ -2
ง. ไม่มีข้อใดถูก
5. ข้อใดกล่ำวถูกต้อง
ก.ถ้ำ a เป็นจำนวนจริงบวก และ n เป็นจำนวนเต็มคู่บวกจะมีรำกที่ n ของ a ที่เป็นจำนวนจริงค่ำเดียวเท่ำนั้น
ข.ถ้ำ a เป็นจำนวนจริงบวก และ n เป็นจำนวนเต็มคี่บวกจะมีรำกที่ n ของ a ที่เป็นจำนวนจริง 1 ค่ำ
ค.ถ้ำ a เป็นจำนวนจริงลบ และ n เป็นจำนวนเต็มคูบ่ วกจะมีรำกที่ n ของ a ที่เป็นจำนวนจริง 2 ค่ำ
ง.ถ้ำ a เป็นจำนวนจริงลบและ n เป็นจำนวนเต็มคีบ่ วกจะไม่มรี ำกที่ n ของ a ที่เป็นจำนวนจริง
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วิชาวิทยาศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :

-

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ทฤษฎีกำรกำเนิดของจักรวำลมีหลำยทฤษฎี แต่ทฤษฎีที่อธิบำยได้น่ำสนใจมำกคือข้อใด
ก. ทฤษฎีบิกแบงและทฤษฎีสภำวะคงที่
ข. ทฤษฎีกำรขยำยตัวของเอกภพ
ค. ทฤษฎีสภำวะคงที่
ง. ทฤษฎีบิกแบง
2. เนื้อสำรที่เกิดขึ้นขณะเกิดบิกแบงคือข้อใด
ก. โฟตอน
ข. มวลของสำรไฮโดรเจนและฮีเลียม
ค. อะตอมของไฮโดรเจนและฮีเลียม
ง. ควำร์ก อิเล็กตรอน นิวทริโน และโฟตอน
3. อนุภำคมูลฐำนที่มีขนำดเล็กที่สดุ ในกำรให้กำเนิดเอกภพ เรียกว่ำอะไร
ก. โปรตอน
ข. นิวเคียส
ค. อิเล็กตรอน
ง. ควำร์ก
4. กำรเกิดกำแล็กซีต่ำงๆ และดำวฤกษ์ เกิดขึ้นเมื่อใดหลังจำกบิกแบง
ก. 100,000 ปี
ข. 300,000 ปี
ค. 1,000 ล้ำนปี
ง. 3,000 ล้ำนปี
5. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติดำรำจักรทำงช้ำงเผือก
ก. เป็นดำรำจักรไม่มรี ูปร่ำง
ข. เส้นผ่ำนศูนย์กลำงประมำณ100,000 ปีแสง
ค. ประกอบด้วยดำวฤกษ์ทุกดวงที่มองเห็นด้วยตำเปล่ำ
ง. มองเห็นเป็นทำงสีขำวผำดผ่ำนท้องฟ้ำในคืนเดือนมืด

วิชาสังคมศึกษา
เนื้อหาที่จะสอบ :

- วัฒนธรรมไทย ปัญหำสังคมไทย ค่ำนิยมในสังคมไทย

ตัวอย่างข้อสอบ :
1.ข้อใดมีหน้ำที่จัดระเบียบทำงสังคม
ก. ทัศนคติ
ข. วัฒนธรรม
2.สิ่งที่ควบคุมพฤติกรรมของคนให้เป็นไปตำมที่สังคมต้องกำรคือข้อใด
ก. กลุ่มคน
ข. กฎหมำย
3.เหตุกำรณ์ใดเป็นกระบวนกำรขัดเกลำทำงสังคม
ก. เอกเล่นฟุตบอลกับเพื่อนร่วมทีม
ค. น.ส.น้ำถูกลงโทษเนื่องจำกทุจริตในกำรสอบ
4.ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมประเภทเดียวกัน
ก.เสื้อผ้ำ รองเท้ำ รถมอเตอร์ไซด์
ค.ทองหยิบ ทองหยอด ข้ำวเกรียบปำกหม้อ
5.กำรกระทำของบุคคลในข้อใดไม่เป็นกำรแสดงบทบำททำงสังคม(โควตำ 53)
ก. ครูแดงอบรมนักเรียนก่อนสอนหนังสือ
ข. ร.ต.อ.ศุภชัยจับกลุ่มวัยรุ่นแข่งจักรยำนยนต์บนถนนแถวชำนเมือง
ค. น.ส.เมรี ใช้เวลำว่ำงหลังเลิกเรียนทำกำรบ้ำนกับเพื่อน
ง. ด.ญ.เดือนขี่จักรยำนไปสวนสำธำรณะ

ค. เทคโนโลยี

ง. วิถีชำวบ้ำน

ค. บรรทัดฐำน

ง. สถำบันทำงสังคม

ข. ตำยำยเป็นผู้สอนเด็กหญิงเมย์ให้เป็นผู้ที่มสี ัมมำคำรวะ
ง. ตำรวจออกคำสั่งแก่นำยเคนในข้อหำฝ่ำฝืนกฎจรำจร
ข.บ้ำนทรงไทย ไม้แกะสลัก เสือ่ จันทบูร
ง.ควำมเชื่อเรื่องพรมจรรย์ กำรรักนวลสงวนตัว เรือนหอ
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