ข้ อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สั งคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
หน่ วยที่ 1 เวลาและเหตุการณ์

จานวน 20 ข้อ

จงกา  ทับตัวอักษร ตรงกับตัวเลือกทีต่ ้ องการลงในกระดาษคาตอบ
1. การกระทาในอดีตของเรา ส่ งผลถึง
ความเป็ นไปในปั จจุบนั และยังส่ งผล
ต่อเนื่องไปถึง……………….……..
ควรเติมคาใดลงในช่องว่าง
ก. อนาคต
ข. ปี หน้า
ค. วันพรุ่ งนี้
ง. ชีวติ หน้า
2. ช่วงเวลาที่กาลังดาเนินอยูใ่ นขณะนี้เรี ยกว่า
อะไร
ก. อดีต
ข. ปัจจุบนั
ค. อนาคต
ง. ประวัติศาสตร์
3. คาในข้อใดหมายถึงอดีต
ก. วันมะรื น
ข. วันพรุ่ งนี้
ค. วานซื นนี้
ง. วันนี้
4. การนับเวลาเป็ น พ.ศ. และ ค.ศ. เกี่ยวข้อง
กับเรื่ องใด
ก. การเมือง
ข. เศรษฐกิจ
ค. สังคม
ง. ศาสนา
5. ถ้าแม่ของฉันเกิดเมื่อ พ.ศ. 2520
แม่ของฉันจะเกิดในปี ค.ศ. ใด
ก. ค.ศ. 1977
ข. ค.ศ. 1978
ค. ค.ศ. 1979
ง. ค.ศ. 1980

6. การนับวันแบบสุ ริยคติของไทย วันที่
5 ธันวาคม ของทุกปี ตรงกับวันสาคัญ
ในวันใด
ก. วันจักรี
ข. วันชาติ
ค. วันฉัตรมงคล
ง. วันรัฐธรรมนูญ
7. ถ้าวันขึ้น 8 ค่า เดือน 1 ตรงกับ วันที่ 19
ธ.ค. 2547 วันขึ้น 15 ค่า เดือน 1
จะตรงกับวัน เดือน ปี ข้อใด
ก. 24 ธ.ค. 2547 ข. 25 ธ.ค. 2547
ค. 26 ธ.ค. 2547 ง. 27 ธ.ค. 2547
8. ข้อความใด ไม่ สัมพันธ์ กับวันที่มีรูป
 ในปฏิทิน
ก. วันที่มองไม่เห็นดวงจันทร์
ข. ดวงจันทร์มืดหมดดวง
ค. ตรงกับวันแรม 15 ค่า
ง. ดวงจันทร์เต็มดวง
9. รู ป ที่มีอยูใ่ นปฏิทินหมายถึงสิ่ งใด
ก. โลก
ข. ดวงดาว
ค. ดวงจันทร์
ง. ดวงอาทิตย์
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10. ในการนับเวลาแบบจันทรคติ จากวันที่มีรูป
 จนถึงวันที่มีรูป  ในปฏิทินจะห่างกัน
ประมาณกี่วนั
ก. 1 วัน
ข. 2 วัน
ค. 5 วัน
ง. 8 วัน
11. การนาข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้
มาเปรี ยบเทียบกันจัดเป็ นขั้นตอนใด
ของวิธีการทางประวัติศาสตร์
ก. นาเสนอ
ข. ตรวจสอบ
ค. รวบรวม
ง. กาหนด
12. ถ้าต้องการค้นหาเว็บไซต์ขอ้ มูลด้านต่างๆ
ของชุมชน ค้นได้จากแหล่งใด
ก. คอมพิวเตอร์
ข. หนังสื อในห้องสมุด
ค. เอกสารทางราชการ
ง. หนังสื อประวัติชุมชน
13. ผูใ้ หญ่ในชุมชน จัดเป็ นแหล่งข้อมูล
ในลักษณะใด
ก. บุคคล
ข. บันทึก
ค. สถานที่
ง. เอกสาร
14. ใครน่าจะรู ้ประวัติของชุมชนได้ดีที่สุด
ก. นักโบราณคดี
ข. นักวิชาการผูท้ รงคุณวุฒิ
ค. ผูอ้ าศัยอยูใ่ นชุมชนมานาน
ง. ข้าราชการที่อยูใ่ นพื้นที่ของชุ มชน
15. การอ่านหนังสื อเกี่ยวกับเรื่ องที่เราสื บค้น
ข้อมูล จัดเป็ นขั้นตอนใด
ก. กาหนด
ข. รวบรวม
ค. ตรวจสอบ
ง. นาเสนอ

16. การที่นกั เรี ยนสื บค้นประวัติของชุมชน
ที่ตนอาศัยอยู่ ทาให้เกิดผลดีอย่างไร
ก. ช่วยให้ชุมชนเจริ ญขึ้น
ข. ช่วยให้พฒั นาชุมชนได้เร็ วขึ้น
ค. ทาให้ชุมชนเกิดความสงบสุ ข
ง. รู้ประวัติความเป็ นมาของชุมชน
17. การสื บค้นข้อมูลที่พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
ช่วยให้ทราบข้อมูลของชุมชนด้านใด
ก. ระเบียบวินยั ในชุมชน
ข. วิถีชีวติ ของคนในชุมชน
ค. การปกครองของชุมชน
ง. ภาวะประชากรในชุมชน
18. ทาไมจึงต้องตรวจสอบและตีความข้อมูล
ของชุมชนก่อนนาเสนอ
ก. ได้ขอ้ มูลที่ซบั ซ้อน
ข. ได้ขอ้ มูลจานวนมาก
ค. ได้ขอ้ มูลที่น่าเชื่อถือ
ง. ได้ขอ้ มูลที่ทนั สมัยที่สุด
19. วิธีใดไม่ควรนาเสนอข้อมูลของชุมชน
ก. ร้องเป็ นเพลง
ข. จัดนิทรรศการ
ค. เขียนเรี ยงความ
ง. เล่าเป็ นเรื่ องราว
20. ถ้าในชุมชนของเรามีท้ งั วัด โบสถ์ มัสยิด
และศาลเจ้า สามารถบอกได้วา่ อย่างไร
ก. ชุมชนนี้มีประชากรหนาแน่น
ข. ชุมชนนี้เป็ นศูนย์รวมอานาจ
ค. ผูน้ าชุมชนนี้เป็ นผูม้ ีอานาจ
ง. ชุมชนนี้มีคนหลายเชื้อชาติ
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