โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
กาหนดเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ Q.C.
ครั้งที่ 7 ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น ม.6 สายศิลป์
วิชาภาษาไทย
เนื้อหาที่จะสอบ :

-

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ข้อใดไม่ ใช่วิธี กำรอ่ ำนขยำยควำม
ก. กำรกล่ำวถึ งสำเหตุแ ละผลที่สัมพันธ์กัน
ค. กำรอธิ บำยสิ่งที่เกี่ย วข้ องกั บเรื่องนั้นเพิ่มเติม
2. “อำหำรดีสุขภำพดี ” แนวคิดสำคัญของข้ อควำมนี้คือข้อ ใด
ก. อำหำรที่มีประโยชน์ส่ง ผลดีต่ อสุขภำพให้แข็งแรง
ค. สุขภำพที่ แข็ งแรงเกิดจำกกำรรับประทำนอำหำรที่สดสะอำด
3. สิ่งสำคัญสำหรับกำรอ่ำ นตีควำม คือข้อ ใด
ก. ใช้ค วำมคิดสร้ำงสรรค์ตีค วำมหมำยของข้ อควำม
ค. อ่ำ นเรื่อ งให้ละเอียดแล้วจั บ ประเด็นสำคัญของผู้เขียน
4. ข้ อใดไม่ ใช่หลักกำรอ่ำนเพื่อ ประเมินค่ำ
ก. พิจำรณำควำมรู้สึก
ค. พิจำรณำกลวิธีกำรแต่ ง
5.

สัญลัก ษณ์ดังกล่ำ ว หมำยควำมว่ ำอย่ำ งไร
ก. ระวั งอั นตรำยจำกฝุ่ นละออง
ค. ระวังอันตรำยจำกไฟฟ้ำแรงสูง

ข. ถ้ อยคำที่เขียนจะต้ องมี ควำมหมำยที่ชัดเจน
ง. กำรยกตั วอย่ ำงหรื อข้ อเท็จ จริงมำประกอบเนื้อเรื่อ งเดิม
ข. อำหำรดีช่วยให้สุขภำพจิตและสุขภำพกำยแข็ งแรง
ง. สุ ขภำพไม่แข็งแรงเพรำะรับ ประทำนอำหำรที่ไม่มีประโยชน์
ข. พิจ ำรณำสำระและเจตนำของผู้เขีย นที่ต้ องกำรสื่อ
ง. อำศัยบริบ ทเพื่ อช่ วยในกำรอธิบำยควำมหมำยของคำ
ข. พิจำรณำภำษำที่ใ ช้
ง. พิจำรณำเกี่ย วกับรูป แบบคำประพันธ์
ข. ระวั งอันตรำยจำกคลื่นเสียง
ง. ระวั งอั นตรำยจำกกัมมันตภำพรังสี

วิชาคณิตศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :
ตัวอย่างข้อสอบ :

โดยที่

แล้ว เป็นมุมกี่องศำ
ก.
ข.
ค.
ง.
2. ให้ ABC เป็นรูปสำมเหลี่ยมมุมฉำก โดยมี C เป็นมุมฉำก ถ้ำมุม A มีขนำด 17 องศำข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก.
ข.
ค.
ง.
3. ถ้ำ

จะได้

ก.
4. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก.
5. จงหำค่ำ
ที่ทำให้
ก.

ตรงกับข้อใด

ข.
ข.
ข.

ค.
ค.

ง.
ง.

ค.
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ง.

วิชาวิทยาศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :

- ต่อมไร้ท่อ

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ข้อใดจัดเป็นองค์ประกอบของ DNA และ RNA
ก. น้ำตำล, ฟอตเฟต, เบส
ข. น้ำตำล, ฟอตเฟต, แป้ง
ค. น้ำตำล, ฟอตเฟต, ไขมัน
ง. น้ำตำล, ฟอตเฟต, คลอโรฟิลล์
2. โรคใดจัดเป็นโรคเกี่ยวกับพันธุกรรม
ก. เบำหวำน
ข. ภูมิแพ้
ค. ไข้หวัด
ง. เอดส์
3. ข้อใดไม่จัดเป็นโรคที่เกิดจำกโครโมโซมเพศ
ก. ธำรัสซีเมีย
ข. G - 60 - PD
ค. ฮีโมฟีเลีย
ง. ตำบอดสี
4. ครอบครัวนี้มลี ูก 3 คน มีกลุ่มเลือด A, B, O กลุม่ เลือดของพ่อแม่ คือข้อใด
ก. AB x O
ข. AB x A
ค. AB x AB
ง. A x B
5. โครโมโซมใดเป็นตัวบ่งบอกควำมเป็นชำยและหญิง ______________________________________________

วิชาสังคมศึกษา
เนื้อหาที่จะสอบ :

- ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศำสนำ

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. องค์ประกอบใดจำแนกศำสนำเป็นอเทวนิยม เทวนิยม เอกเทวนิยม หรือพหุเทวนิยม
ก.ศำสดำ
ข.พิธีกรรม
ค.ควำมเชื่อ
2. องค์ประกอบของศำสนำที่สำคัญที่สุดที่จะขำดมิได้ ได้แก่ข้อใด
ก.ศำสดำ
ข.ควำมเท็จ
ค.ควำมเชื่อ
3.ข้อใด คือ มูลเหตุกำรเกิดขึ้นของศำสนำประเภทอเทวนิยม
ก.ควำมไม่รู้
ข.ควำมภักดี
ค.ควำมกลัว
4.แนวคิดเกี่ยวกับพระมหำกษัตริยไ์ ทยทรงเป็น “ สมมติเทพ ” ได้รับอิทธิพลจำกศำสนำใด
ก. ศำสนำพุทธ
ข. ศำสนำฮินดู
ค.ศำสนำเชน
5. ข้อใดกล่ำวถึงจุดมุ่งหมำยสูงสุดของศำสนำพุทธ คริสต์ อิสลำม พรำหมณ์ ได้ถูกต้อง
ก.พระพุทธเจ้ำ/ พระเยซู / พรระอัลเลำะห์ / พระพรหม
ข.นิพพำน / อำณำจักรพระเจ้ำ / พระอัลเลำะห์ / โมกษะ
ค.อริยมรรค / ตรีเอกำนุภำพ / กำรประกอบพิธฮี ัจญ์ / ตรีมุรตี
ง. อริยสัจ 4 / บัญญัติ 10 ประกำร / หลักศรัทธำ 6 ประกำร / อำศรม 4

ง.รูปเคำรพ
ง.รูปเคำรพ
ง.ปัญญำ
ง.ศำสนำซิกข์
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