โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
กาหนดเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ Q.C.
ครั้งที่ 7 ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น ม.3 Gifted
วิชาภาษาไทย
เนื้อหาที่จะสอบ :

- สันธำน,บุพบท

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ข้อใดเป็นสันธำนเชื่อมใจควำมขัดแย้งกัน
ก. ถึงป่วยหนักเขำก็ยังไปหำเธอ
ค. เขำเพลียมำกจึงนอนหลับสนิท
2. ประโยคนี้ควรนำสันธำนในข้อใดมำเติมจึงจะเหมำะที่สุด
.........ลูกเกียจคร้ำน แม่....ตีลูก
ก. ครั้น.....ก็
ข. เพรำะ.....จึง
3. ข้อใดมีสันธำนเชื่อมใจควำมเป็นเหตุเป็นผลกัน
ก. ถึงอำจำรย์จะดุแต่นักเรียนก็รัก
ค. ลูกต้องอำบน้ำไม่เช่นนั้นก็ไปกวำดบ้ำน
4. ข้อใดมีคำบุพบท
ก. พี่และน้องกำลังวิ่งเล่น ข. ใครกำลังวิ่งเล่นที่สนำม
5. คำว่ำ ใต้ ในข้อใดเป็นคำบุพบท
ก. เพื่อนฉันเป็นคนใต้
ข. พำยุพัดมำจำกทำงใต้

วิชาคณิตศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :

ข. เพรำะอำกำศหนำวจึงใส่เสื้อหนำๆ
ง. เด็กๆ ต้องดื่มนมไม่เช่นนั้นจะไม่แข็งแรง

ค. ถึง.....ก็

ง. กว่ำ....ก็

ข. ครั้นพำยุพัดฝนก็ตก
ง. เพรำะเธอรูปร่ำงดีจึงใส่ชุดนี้สวย
ค. เธอขยันเพรำะกลัวสอบตก

ง. ทำไมเธอต้องขยัน

ค. ใครจะไปใต้บ้ำง

ง. มีรังมดอยู่ใต้เตียง

- กำรแจกแจงควำมถี่ของข้อมูล

ตัวอย่างข้อสอบ :

1. อันตรภำคชั้นใดมีควำมกว้ำงของอันตรภำคชั้นเป็น 10
ก. 40 - 50
ข. 40 - 44
ค. 40 - 49
ง. 41 - 49
2. ถ้ำอันตรภำคชั้นมีควำมกว้ำงเท่ำกับ 5 และมีจุดกึ่งกลำงชั้นเท่ำกับ 42 แล้วข้อมูลนี้ตรงกับอันตรภำคชั้นใด
ก. 40 - 44
ข. 39 - 44
ค. 40 - 45
ง. 39 – 45
3. จงหำจำนวนอันตรภำคชั้นของข้อมูลที่มีพิสัยเท่ำกับ 45 และควำมกว้ำงของอันตรภำคชั้นเป็น 5
ก. 9
ข. 10
ค. 11
ง. 12
4. กรำฟเส้นโค้งควำมถี่แบบเบ้ขวำ จะมีควำมสัมพันธ์ของค่ำกลำงของข้อมูลตรงกับข้อใด
ก. < มัธยฐำน < ฐำนนิยม
ข. > มัธยฐำน > ฐำนนิยม
ค. = มัธยฐำน = ฐำนนิยม
ง. < มัธยฐำน > ฐำนนิยม
5. ข้อมูลรำยได้ส่วนใหญ่ของประชำกรในประเทศที่ยำกจน แสดงด้วยกรำฟเส้นโค้งแบบใด
ก. เส้นโค้งเบ้ซ้ำย
ข. เส้นโค้งเบ้ขวำ
ค. เส้นโค้งปกติ
ง. เส้นโค้งเรียบ
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วิชาวิทยาศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :

- ประชำกร กำรถ่ำยทอดพลังงำน

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ปฎิกิริยำกำรเตรียมพลำสติกในโรงงำนอุตสำหกรรมเรียกว่ำเกิดปฎิกิริยำ
ก. พอลิเมอไรเซชัน
ข. ไดเมอไรเซชัน
ค. โอลิโกเมอไรเซชัน
ง. ไอโซเมอไรเซชัน
2. ประโยชน์ของพอลิยูรีเทน คือ
ก. ใช้เป็นตัวทำละลำย
ข. ใช้ทำน้ำยำซักเงำ
ค. ใช้ทำน้ำยำขัดโลหะ
ง. ใช้เคลือบผิววัสดุ
3. พืชนำพลังงำนจำกแสงอำทิตย์มำเปลีย่ นเป็นพลังงำนเคมีหรือพลังงำนศักย์เก็บไว้ในโมเลกุลของอำหำรโดยขบวนกำรใด
ก. คำยน้ำ
ข. หำยใจ
ค. ถ่ำยทอดพลังงำน
ง. สังเครำะห์ด้วยแสง
4. ข้อใดกล่ำวไม่ถูกต้อง
ก. จำนวนโปรตอนเรียกว่ำเลขอะตอม
ข. ผลรวมของโปรตอนและนิวตรอนเรียกว่ำเลขมวล
ค. อะตอมของธำตุต่ำงชนิดกันจะมีเลขมวลเท่ำกันได้ เรียกว่ำ ไอโซโทป
ง. อะตอมของธำตุชนิดหนึ่งจะมีโปรตอนเฉพำะตัวไม่ซ้ำกับธำตุอื่น
5. มนุษย์ได้ส่งดำวเทียมหรือยำนอวกำศไปโคจรรอบโลกได้โดยอำศัยพำหนะใด
ก.จรวด
ข.กระสวยอวกำศ
ค.ยำนขนส่งอวกำศ
ง.ยำนขนส่งดำวเทียม

วิชาสังคมศึกษา
เนื้อหาที่จะสอบ :

- 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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