ข้ อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สั งคมศึกษาฯ
หน่ วยที่ 3

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2

ชุมชนของเรา

จานวน 30 ข้อ

จงกา  ทับตัวอักษร ตรงกับตัวเลือกทีต่ ้ องการลงในกระดาษคาตอบ
6. ชุมชนที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณริ มน้ า ผูค้ นในชุมชน
ส่ วนใหญ่ใช้ยานพาหนะใดในการเดินทาง
ก. รถยนต์
ข. เรื อ
ค. เกวียน
7. แม่ให้ฝ้ายไปซื้ อผัก ฝ้ ายจะไปซื้ อผัก
ได้จากที่ใด
ก. ตลาด
ข. สถานีตารวจ
ค. ที่วา่ การอาเภอ
8. ใครมีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรี ยบร้อย
ภายในหมู่บา้ น
ก. กานัน
ข. ผูใ้ หญ่บา้ น
ค. อบต.
9. ใครเป็ นผูป้ กครองดูแลคนในตาบล
ก. กานัน
ข. ผูใ้ หญ่บา้ น
ค. อบต.
10. ใครเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในกิจกรรมของชุมชน
ก. โตเล่นการพนันในชุมชน
ข. เล็กใช้สิทธิ เลือกตั้ง ส.ส.
ค. หนึ่งไม่ช่วยงานพัฒนาชุมชน

1. สถานที่ใด เป็ นที่ประกอบพิธีกรรม
ทางพระพุทธศาสนา
ก. วัด
ข. มัสยิด
ค. สุ เหร่ า
2. ข้อใดคือลักษณะความเป็ นอยูข่ องชุมชน
ในชนบท
ก. แบบชิงดีชิงเด่น
ข. แบบตัวใครตัวมัน
ค. แบบพึ่งพาอาศัยกัน
3. สถานที่ใด เป็ นที่ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาอิสลาม
ก. วัด
ข. มัสยิด
ค. สุ เหร่ า
4. ชุมชนที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ผูค้ นในชุมชนมักจะประกอบอาชีพใด
ก. ขายของที่ระลึก
ข. เลี้ยงสัตว์
ค. ทาไร่
5. เมื่ออายุครบ 15 ปี เราจะไปทาบัตรประจาตัว
ประชาชนได้จากที่ใด
ก. โรงเรี ยน
ข. สวนสาธารณะ
ค. ที่วา่ การอาเภอ
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11. ข้อใดไม่ ใช่ การมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
ของชุมชน
ก. การรณรงค์กาจัดลูกน้ ายุงลาย
ข. การรณรงค์ฉีดวัคซี นป้ องกัน
โรคพิษสุ นขั บ้า
ค. การเข้าร่ วมประกวดนางงาม
12. เพราะเหตุใดชุมชนจาเป็ นต้องมีผปู้ กครอง
คอยดูแล
ก. เพื่อให้คนในชุมชนนับถือ
ข. เพื่อให้คนในชุมชนแบ่งพรรคแบ่งพวก
ค. เพื่อให้คนในชุมชนอยูก่ นั
อย่างมีความสุ ข
13. ใครปฏิบตั ิตนไม่ถูกต้อง
ก. เก่งนาสุ นขั ที่เลี้ยงมาปล่อยในวัด
ข. ต๋ อยทาบุญตักบาตรทุกวันพระ
ค. อ๋ อยร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
14. ข้อใดไม่ ใช่ หลักการปฏิบตั ิตนในการอยู่
ร่ วมกันในชุมชน
ก. ปฏิบตั ิตามขนบธรรมเนียมประเพณี
ข. ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของสังคม
ค. ปฏิบตั ิตามใจของตนเอง
15. อาชีพใดถือว่าเป็ นรั้วของชาติ
ก. ตารวจ
ข. ทหาร
ค. ครู
16. ข้อใดไม่ ใช่ อาชีพเกษตรกรรม
ก. การค้าขาย
ข. การเลี้ยงสัตว์
ค. การเพาะปลูกพืช

17. อาชีพใดที่ได้รับการยกย่องว่าเป็ น
กระดูกสันหลังของชาติ
ก. ครู
ข. ชาวนา
ค. ตารวจ
18. อาชีพที่จาหน่ายหรื อรับแลกเปลี่ยนสิ นค้า
คืออาชีพใด
ก. ครู
ข. ตารวจ
ค. พ่อค้าแม่คา้
19. ข้อใดไม่ ใช่ อาชีพบริ การ
ก. ชาวสวน
ข. ช่างตัดเสื้ อผ้า
ค. พนักงานขับรถ
20. ผูท้ ี่นาผลผลิตหรื อบริ การมาแลกกับเงิน
เรี ยกว่าอะไร
ก. ผูซ้ ้ื อ
ข. ผูข้ าย
ค. ลูกค้า
21. สื่ อกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสิ นค้า
และบริ การในปัจจุบนั คือข้อใด
ก. เปลือกหอย
ข. ลูกปัด
ค. เงินตรา
22. ข้อใดไม่ ใช่ สัญลักษณ์ที่แสดงความเป็ น
ชาติไทย
ก. การฟัง
ข. การไหว้
ค. การแต่งกาย
23. ภาษาประจาชาติของคนไทยคือข้อใด
ก. ภาษาจีน
ข. ภาษาไทย
ค. ภาษาอังกฤษ
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24. เราจะช่วยกันอนุ รักษ์ภาษาไทยได้อย่างไร
ก. พูดไม่ตอ้ งชัด แต่อ่านและเขียน
ให้ถูกต้อง
ข. พูดให้ชดั เจน อ่านให้ถูกต้อง
เขียนผิดได้บา้ ง
ค. พูดให้ชดั เจน อ่านและเขียนให้ถูกต้อง
25. อาหารในข้อใดไม่ได้แสดงถึงความเป็ นไทย
ก. พิซซ่า
ข. ต้มยากุง้
ค. น้ าพริ กกะปิ
26. ข้อใดเป็ นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ก. ไปนัง่ เล่นในวัด
ข. ไม่ขีดเขียนกาแพงวัด
ค. ไปดูพระพุทธรู ปที่ขดุ ได้

27. ข้อใดไม่ ใช่ การแสดงความเคารพของคนไทย
ก. การไหว้
ข. การกราบ
ค. การจับมือ
28. ข้อใดไม่ ใช่ สิ่งที่แสดงถึงความเป็ นมา
ของชาติไทย
ก. ศิลาจารึ ก
ข. ตึกแถว
ค. อนุสาวรี ย ์
29. ข้อใดคือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็ น
ชาติไทย
ก. สี ผวิ
ข. สี ผม
ค. ธงชาติ
30. ใครปฏิบตั ิตนที่แสดงถึงความเป็ นชาติไทย
ก. หน่อยรับประทานพิซซ่า
ข. อ้อมใส่ ชุดไทยไปงานแต่งงาน
ค. หนิงทักทายด้วยการจับมือ
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