โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
กาหนดเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ Q.C.
ครั้งที่ 6 ประจาเดือน มกราคม ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น ม.2 Gifted
วิชาภาษาไทย
เนื้อหาที่จะสอบ :

- คำรำชำศัพท์

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ข้อใดใช้คำรำชำศัพท์ไม่ถูกต้อง
ก. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวประทับอยู่ในพลับพลำ
ข. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงตรัสกับผู้นำโครงกำร
ค. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเสวยพระกระยำหำร
ง. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ ัวทรงมีพลำนำมัยสมบูรณ์
2. เมื่อเรำพูดกับพระมหำกษัตริยส์ รรพนำมแทนตัวเรำ คือคำใด
ก. พระองค์
ข. ข้ำพเจ้ำ
ค. ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำท
ง. ข้ำพระพุทธเจ้ำ
3. ข้อใดใช้คำรำชำศัพท์ไม่ถูกต้อง
ก. ในหลวงโปรดกำรแข่งเรือ
ข. วันที่ 5 ธันวำคมเป็นวันพระรำชสมภพของในหลวง
ค. ในหลวงประทำนปริญญำบัตร
ง. ใกล้รุ่งเป็นเพลงพระรำชนิพนธ์
4. “ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ ัว……………กับประชำชน ” ควรใช้คำใดเติมลงในช่องว่ำง
ก. ทรงปฏิสันถำร
ข. มีพระปฏิสันถำร
ค. ทรงทักทำยปรำศรัย
ง. ทรงมีพระรำชปฏิสันถำร
5. “ นักเรียนทูลเกล้ำถวำยช่อดอกไม้……….สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ”
ก. แด่
ข. แก่
ค. กับ
ง. แต่

วิชาคณิตศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :

- สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ตัวอย่างข้อสอบ :

1. ผลต่ำงของจำนวนสองจำนวนเป็น 6 ถ้ำจำนวนหนึ่งเป็น 35 แล้วอีกจำนวนเป็นเท่ำไหร่
ก. 40
ข. 41
ค. 61
ง. 66
2. สำมเท่ำของผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ 5 เป็น 45 จงเขียนสมกำรแทนประโยคนี้
ก. 3x + 45 = 5
ข. 3x + 5 = 45
ค. 3(x + 5) = 45
ง. 3(x + 45) = 5
3. สองเท่ำของจำนวนจำนวนหนึ่งเป็นสองเท่ำของ 30 จงหำจำนวนนั้น
ก. 10
ข. 20
ค. 30
ง. 40
4. ปัจจุบันเอมีอำยุเป็นสี่เท่ำของบี อีก 4 ปีข้ำงหน้ำ เอจะมีอำยุเป็นสองเท่ำของบี จงเขียนสมกำรเพื่อหำอำยุของบี
ก. 4x + 4 = 2(x + 4) ข. 4x = 2(x + 4)
ค. x + 4 = 2(x + 4)
ง. 2x = 4(x + 4)
5. จำนวนน้อยมีค่ำน้อยกว่ำจำนวนมำกอยู่ 10 ผลบวกของจำนวนทั้งสองเป็น 76 จงหำจำนวนทั้งสอง
ก. 34 และ 44
ข. 40 และ 44
ค. 38 และ 40
ง. 33 และ 43

กำหนดเนื้อหำและตัวอย่ำงข้อสอบ Q.C. ครั้งที่ 7 / 2560 ม.2 Gifted หน้ำ 1 จำก 2

วิชาวิทยาศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :

- ระบบหำยใจ และระบบขับถ่ำยของสัตว์

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. สำรในข้อใดเป็นกรด
ก. NaCl
ข. NaOH
2. กำรเกิดปฎิกริ ิยำระหว่ำงกรดกับเบสเรำเรียกว่ำปฎิกริ ิยำอะไร
ก. ปฎิกิริยำกรดและเบส ข. ปฎิกิริยำกำรสะเทิน
3. สัตว์น้ำที่หำยใจแบบเดียวกัน คือ
ก. ไฮดรำ, ปลำ
ข. ปลำ, เต่ำ
4. เครื่องมือที่ใช้ในกำรตรวจสอบประจุไฟฟ้ำ คือข้อใด
ก. อิเล็กโทรสโคป
ข. อิเล็กโทรกรำฟ
5. สำรมลพิษชนิดใดเป็นสำเหตุทำให้ฝนมีสมบัติเป็นกรดมำกที่สุด
ก. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ค. คลอโรฟลูออโรคำร์บอน
วิชาสังคมศึกษา
เนื้อหาที่จะสอบ :

ค. HCl

ง. KOH

ค .ปฎิกิริยำรีดอกซ์

ง. ปฎิกิริยำนนอนรีดอกซ์

ค. ไฮดรำ, พลำนำเรีย

ง. พลำนำเรีย, ปลำ

ค. เทอร์โมกรำฟ

ง. แอมมิเตอร์

ข. คำร์บอนไดออกไซด์
ง. สำรประกอบไฮโดรคำร์บอน

- เครื่องมือทำงภูมิ แผนที่ ประเภทของแผนที่ องค์ประกอบของแผนที่

ตัวอย่างข้อสอบ :
1.ในแผนที่ภูมิประเทศ ใช้สีใดแสดงตำแหน่งแทนถนน
ก.สีแดง
ข.สีเขียว
ค.สีน้ำเงิน
ง.สีน้ำตำล
2.ถ้ำวัดระยะทำงจริงในภูมิประเทศได้ 5 กิโลเมตร และวัดระยะทำงในแผนที่ ณ จุดที่ตรงกันได้ 5 เซนติเมตร แผนที่นี้มมี ำตรำส่วนเท่ำใด
ก.1: 50,000
ข.1: 100,000
ค.1: 250,000
ง.1: 500,000
3.เส้นแบ่งเขตเวลำสำกลอยู่ที่เส้นเมอริเดียนใด
ก. 0 องศำ
ข.45 องศำ
ค. 90 องศำ
ง.180 องศำ
4.ข้อใดเป็นเครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ประเภทให้ข้อมูล
ก.แผนที่
ข.กล้องวัดระดับ
ค.มำตรวัดลม
ง.เครื่องย่อขยำยพื้นที่
5.กล้องสำมมิติ(Stereoscpoe) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้คู่กับสิ่งใด
ก.แผนที่
ข.ลูกโลก
ค.ภำพจำกดำวเทียม
ง.ภำพถ่ำยทำงอำกำศ
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