โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
กาหนดเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ Q.C.
ครั้งที่ 7 ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น G.10 , ม.4
วิชาภาษาไทย
เนื้อหาที่จะสอบ :

-

ตัวอย่างข้อสอบ :
1. ลักษณะของมหำชำติภำคกลำงแตกต่ำงจำกภำคใต้อย่ำงไร
ก. มหำชำติภำคใต้ไม่เน้นลักษณะเฉพำะ
ข. มหำชำติภำคกลำงไม่นยิ มเล่นคำและเล่นเสียงสัมผัส
ค. มหำชำติภำคกลำงเน้นกำรพรรณนำควำมน้อยกว่ำภำคใต้
ง.มหำชำติภำคใต้เน้นกำรพรรณนำควำมน้อยกว่ำภำคกลำง
2. มหำเวสสันดรชำดกมีอิทธิพลต่อสังคมไทยอย่ำงไร
ก. เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติตนให้ร่ำรวย
ข.เป็นแนวทำงในกำรบำเพ็ญตนอย่ำงผู้เสียสละ
ค. เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัตติ นให้เจริญก้ำวหน้ำ
ง.เป็นแนวทำงในกำรบำเพ็ญตนให้มีญำณแก่กล้ำ
3.“ผู้ใดจักมำกลำงไพรเขียวป่ำไม้ ผู้ใดพ้อยจักมำผ่ำไม้ไว้ หื้อเป็นหลัว ผู้ใดจักมำช่วยกู้พี่ตุ้มหัวนำงหนุนหมอนและห่มผ้ำ ผู้ใดพ้อยจักมำตักน้ำช่วยหน้ำ
แม่อุดม...” จำกบทมหำชำติข้ำงต้นมีลักษณะอย่ำงไร
ก. มีกำรใช้คำง่ำยๆ ไม่เน้นกำรพรรณนำควำมอย่ำงพิสดำร
ข.มีกำรใช้คำที่มีลักษณะเฉพำะของท้องถิ่น
ค. มีควำมไพเรำะ และใช้คำอย่ำงอลังกำร
ง.มีกำรพรรณนำควำมที่ชัดเจน
4. กำรฟังเทศน์มหำชำติจะได้รับอำนิสงส์อย่ำงไร
ก. เมื่อเกิดใหม่ในชำติหน้ำจะได้เกิดเป็นเทวดำ
ข.เมื่อตำยไปจะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นสูงสุด
ค. เมื่อตำยจำกโลกนีไ้ ปแล้วจะได้พบพระศรีอำริย์พุทธเจ้ำในอนำคต ง.เมื่อเกิดใหม่ในชำติหน้ำจะได้อยู่บนสวรรค์ชั้นดำวดึงส์
5. ข้อใดต่อไปนี้ กล่ำวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับเรื่อง มหำเวสสันดรชำดก
ก. มหำเวสสันดรชำดกที่แปลเป็นภำษำไทยเล่มแรก คือ มหำชำติคำหลวง
ข. มีผู้สันนิษฐำนว่ำ กำรแปลเรื่อง มหำเวสสันดรชำดกมีมำตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นรำชธำนี
ค. เรื่องมหำชำติ มีที่มำจำกเหตุกำรณ์ครั้งที่พระพุทธองค์ประทับอยูท่ ี่นิโครธำรำมมหำวิหำร
ง. อินเดียฝ่ำยเหนือใช้คำประพันธ์ประเภทฉันท์แต่งมหำเวสสันดรชำดกเป็นภำษำบำลี
วิชาคณิตศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :
ตัวอย่างข้อสอบ :
1. มีอักษรอยู่ 3 ตัว คือ a,n,t เมื่อนำมำเรียงกัน ควำมน่ำจะเป็นที่จะได้คำที่มีควำมหมำยเป็นเท่ำใด
ก.
ข.
ค.
2. ครอบครัวหนึ่งมีบุตร 4 คน อำยุต่ำงกัน จงหำควำมน่ำจะเป็นที่ครอบครัวนี้จะมีบุตรคนแรกเป็นหญิง

ง.

ก.
ข.
ค.
3. สุ่มตัวอักษรจำกคำว่ำ drink ขึน้ มำ 1 ตัว จงหำควำมน่ำจะเป็นที่จะได้ สระ

ง.

ก.
ข.
ค.
ง.
4. กล่องใบหนึ่งมีบัตรที่เขียนเลข 1, 5, 6, 7, 9, 11, 14 ,18 ถ้ำสุ่มหยิบบัตร 1 ใบ จงหำควำมน่ำจะเป็นที่หยิบได้จำนวนคู่
ก.
ข.
ค.
ง.
5. หยิบลูกบอลจำกถุง 8 ลูก ซึ่งในถุงมีลูกบอลสีแดง 2 ลูก สีน้ำเงิน 3 ลูก สีดำ 2 ลูก สีฟ้ำ 1 ลูก จงหำควำมน่ำจะเป็นทีจะหยิบได้ลูกสีดำหรือสีฟ้ำ
ก.

ข.

ค.
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ง.

วิชาวิทยาศาสตร์
เนื้อหาที่จะสอบ :

- สำรและสมบัติของสำร เรื่อง พอลิเมอร์

ตัวอย่างข้อสอบ :
1.น้ำมันแก๊สโซฮอล์ในข้อใดมีปริมำณเอทำนอลน้อยทีส่ ุด
ก.E10
ข.E20
2. น้ำมันเบนซีนที่มีไอโซออกเทน 40 % 0จะมีค่ำออกเทนเท่ำใด
ก. 40
ข. 50
3. สำรใดไม่เป็นสำรสังเครำะห์พอลิเมอร์
ก. โฟม
ข. ไนลอน
4. สำรใดเป็นโคพอลิเมอร์
ก.แป้ง
ข.เซลลูโลส
5. หลอดดูดน้ำทำมำจำกพลำสติกชนิดใด
ก. พอลิโพรพิลีน
ข.พอลิไวนิลคลอไรด์

วิชาสังคมศึกษา
เนื้อหาที่จะสอบ :

ค.E30

ง.E85

ค. 60

ง.70

ค. เซลลูโลส

ง. กรดอะมิโน

ค.ยำงธรรมชำติ

ง.ยำงสังเครำะห์

ค. พอลิสไตรีน

ง. พอลิเอทิลีน

- 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

กำหนดเนื้อหำและตัวอย่ำงข้อสอบ Q.C. ครั้งที่ 7 / 2560 G.10 , ม.4 หน้ำ 2 จำก 2

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

