โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
กาหนดเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ Q.C.
ครั้งที่ 5 ประจาเดือน พฤศจิกายน ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น G.11 สายวิทย์
วิชาภาษาไทย
เนื้อหาที่จะสอบ :

-

ตัวอย่างข้อสอบ :
1.กำรนำควำมรูซ้ ึ่งได้จำกกำรฟังและดูไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดผูฟ้ ังและดูต้องทำอย่ำงไร
ก.พิจำรณำควำมถูกต้องและคุณค่ำของสำร
ข.พิจำรณำควำมรู้และควำมน่ำเชือ่ ถือของผู้ส่งสำร
ค.พิจำรณำควำมถูกต้องของสำรและวิธีกำรส่งสำร
ง.พิจำรณำข้อเท็จจริงและควำมรูค้ วำมเหมำะสมของผู้ส่งสำร
2.กำรฟังและดูอย่ำงมีวจิ ำรณญำณมีกระบวนกำรอย่ำงไร
ก.ฟัง ตัดสินใจ นำไปใช้
ข.ฟังคิดไตร่ตรอง ตัดสินใจ นำไปใช้
ค.ฟังคิดไตร่ตรอง ตัดสินใจประเมินค่ำนำไปใช้
ง.ฟังพิจำรณำจุดเด่นจุดด้อย ประเมินค่ำ นำไปใช้
3.ข้อใดแสดงมำรยำทในกำรพูดได้ถูกต้องและเหมำะสม
ก.ปรำง กล่ำวทักทำยคณะครูทมี่ ำตรวจเยีย่ มโรงเรียนอย่ำงเป็นกันเอง
ข.ปุ้ย พูดขยำยข้อบกพร่องของเพื่อนที่นำเสนอผลงำนเสร็จก่อน
ค.ปอ พูดถึงปมด้อยของป่ำนเพื่อให้เกิดควำมสนุกสนำน
ง.แป้ง พูดกับเพื่อนในที่สำธำรณะด้วยถ้อยคำสุภำพ
4.กำรโน้มน้ำวใจ หมำยควำมว่ำอย่ำงไร
ก.กำรกระทำโดยวิธีกำรต่ำงๆ เพื่อเปลี่ยนควำมเชื่อ ทัศนคติ ค่ำนิยมและกำรกระทำของบุคคล
ข.ควำมคิดที่จะให้ผู้อื่นร่วมมือกับตนกระทำในสิ่งที่ตนเองต้องกำรเปลี่ยนแปลง
ค.ควำมต้องกำรให้ผู้อื่นมีควำมคิดเห็นและกำรกระทำตำมทีต่ นต้องกำร
ง.ควำมพยำยำมในกำรทำให้บุคคลอื่นเปลีย่ นแปลงทัศนคติ
5.กำรพูดโดยยกประโยชน์ ข้อดี ข้อเสียของสิ่งนั้นๆให้ผู้รับสำรทรำบ เป็นกำรพูดโน้มน้ำวใจประเภทใด
ก.กำรพูดขอร้องวิงวอน
ข.กำรพูดโฆษณำ
ค.กำรพูดเชิญชวน
ง.กำรพูดโต้แย้ง
วิชาคณิตศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :

- ชนิดของเซตและควำมสัมพันธ์ของเซต

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. เซต Aเป็นเซตชนิดใด ถ้ำ A={x/xเป็นจำนวนนับที่สำมหำรลงตัว}
ก. เซตจำกัด
ข. เซตอนันต์
2. ให้ B= {1,23,{456},789, {1234},9} จงบอกจำนวนสมำชิกของเซต B
ก. 2 ตัว
ข.4 ตัว
3. เซต A และ เซต B ในข้อใดเป็นเซตที่เท่ำกัน
ก. A= {0,1,3,7}
และ B={x/x เป็นจำนวนเต็มที่น้อยกว่ำสิบ}
ค.A = {x/x เป็นจำนวนเต็มคี่ที่น้อยว่ำ 10} และ B = {1,3,5,7,9}
4. ข้อใดเป็นกำรเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขของ P = {10,20,30,40,50,.....}
ก.P={X/X = 5N}
ข. P={X/X = 5N+4}
5. เซตในข้อใดเป็นเซตว่ำง
ก.{X/X เป็นจำนวนเต็มบวกที่มำกกว่ำ 6}
ค.{X/X เป็นจำนวนเต็มที่ 9 หำรลงตัว }

ค.เซตว่ำง

ง.เซตทั่วไป

ค.6 ตัว

ง. 8 ตัว

ข. A = {12,14,16,18} และ B = {x/x เป็นจำนวนนับที่น้อยกว่ำ 20}
ง. A = {5,10,15,20,...}และ B = {x/x เป็นจำนวนนับที่ 5 หำรลงตัว}
ค. P={X/X = 10N}

ง. P={X/X = 10N-4}

ข.{X/X เป็นจำนวนเฉพำะที่มำกกว่ำ 3 และน้อยกว่ำ 10 }
ง. {X/X เป็นจำนวนนับที่อยู่ระหว่ำง 24 กับ 25}
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วิชาวิทยาศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :

-

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. นักดำรำศำสตร์ศึกษำเกี่ยวกับสิง่ ใด
ก. ชั้นบรรยำกำศต่ำง ๆ
ข. ดำวเครำะห์และดำวฤกษ์
ค. กำรสลำยตัวของดวงดำวต่ำง ๆ
ง. ดวงดำวและปรำกฏกำรณ์ตำ่ ง ๆ ของวัตถุในท้องฟ้ำ
2. แนวระดับสำยตำที่เป็นเส้นวงกลมล้อมรอบตัวในแนวรำบเรียกว่ำอะไร
ก. เส้นขอบฟ้ำ
ข. เส้นเมริเดียน
ค. เส้นศูนย์สูตรฟ้ำ
ง. เส้นสุรยิ วิถี
3.กำรบอกตำแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้ำจะบอกด้วยค่ำชนิดใด
ก. ทิศเหนือ ทิศใต้
ข. มุมทิศ มุมเงย
ค. ขั้วฟ้ำเหนือ ขั้วฟ้ำใต้
ง. จุดเหนือศีรษะเส้นขอบฟ้ำ
4. โลกเป็นดวงดำวที่อยู่ในกำแล็กซี่ทำงช้ำงเผือกหรือไม่
ก. เป็น เพรำะโลกเป็นดำวเครำะห์ที่มีขนำดใหญ่
ข. ไม่เป็น เพรำะโลกมีแสงสว่ำงในตัวของมันเอง
ค. เป็น เพรำะโลกเป็นดำวเครำะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะและระบบสุริยะเป็นส่วนหนึ่งของกำแล็กซีท่ ำงช้ำงเผือก
ง. ไม่เป็น เพรำะโลกไม่ได้เกิดจำกกำรรวมตัวของดวงดำวอื่น ๆ เข้ำไว้ด้วย
5.จุดเหนือศีรษะจะทำมุมกับผูส้ ังเกตและเส้นขอบฟ้ำกี่องศำ
ก. 45 องศำ
ข. 70 องศำ
ค. 90 องศำ
ง. 105 องศำ

วิชาสังคมศึกษา
เนื้อหาที่จะสอบ :

- ควำมหมำย ควำมสำคัญและประโยชน์ของเศรษฐศำสตร์ ควำมขำดแคลน กำรผลิต ปัจจัยกำรผลิต อุปสงค์ อุปทำน

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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