ข้ อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สั งคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
หน่ วยที่ 2 เราเป็ นคนไทย

จานวน 20 ข้อ

จงกา  ทับตัวอักษร ตรงกับตัวเลือกทีต่ ้ องการลงในกระดาษคาตอบ
1. ข้อใดเป็ นหน้าที่ของนักเรี ยน เมื่อมาโรงเรี ยน
ก. ไปคอยรับใช้คุณครู ทุกท่าน
ข. ไม่พดู คุยกับเพื่อนที่ไม่ชอบ
ค. ไม่ส่งเสี ยงดังเมื่อเล่นในสนาม
ง. แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ
2. สิ่ งที่รัฐธรรมนูญกาหนดให้พลเมืองทุกคน
ต้องปฏิบตั ิ เรี ยกว่าอะไร
ก. สิ ทธิ
ข. เสรี ภาพ
ค. หน้าที่
ง. สถานภาพ
3. เมื่อเกิดความขัดแย้งกันในห้องเรี ยน
ควรแก้ปัญหาอย่างไร
ก. พูดคุยกันด้วยเหตุผล
ข. ให้คุณครู เป็ นผูต้ ดั สิ น
ค. เข้าข้างฝ่ ายที่ถูกต้อง
ง. แก้ปัญหาด้วยการใช้กาลัง
4. ข้อใดเป็ นวัฒนธรรมการแต่งกาย
ในการไปร่ วมประเพณี ทางศาสนา
ก. แต่งกายตามแฟชัน่
ข. แต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย
ค. แต่งกายตามความพอใจ
ง. แต่งกายด้วยเสื้ อผ้าราคาแพง
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5. เพราะเหตุใดเราจึงต้องเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญ
ก. เพราะนาไปใช้ในการสอบ
ข. เพราะจะได้เข้าใจนักการเมือง
ค. เพราะหลักสู ตรกาหนดให้เรี ยน
ง. เพราะเป็ นกฎหมายที่ใช้ปกครอง
ประเทศของเรา
6. การปฏิบตั ิตนอย่างไร ทาให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
ก. ต่างคนต่างอยู่
ข. ยึดตนเองเป็ นหลัก
ค. เอื้ออาทรซึ่ งกันและกัน
ง. ทาเฉพาะหน้าที่ของตนเอง
7. ประเพณี ใดช่วยส่ งเสริ มให้ลูกหลาน
แสดงความกตัญญูแก่ญาติผใู ้ หญ่
ก. ประเพณี แห่เทียนพรรษา
ข. ประเพณี วนั สงกรานต์
ค. ประเพณี แรกนาขวัญ
ง. ประเพณี ลอยกระทง

13. ศาสนาใดที่มีวฒั นธรรมเกี่ยวกับ
การแต่งกายตามหลักการของศาสนา
ที่เป็ นเอกลักษณ์
ก. ศาสนาคริ สต์
ข. ศาสนาอิสลาม
ค. ศาสนาพราหมณ์
ง. พระพุทธศาสนา
14. เพราะเหตุใดในท้องถิ่นต่างๆของไทย
จึงมีวฒั นธรรมประเพณี เกี่ยวกับ
การเพาะปลูก
ก. เป็ นอาชีพที่สืบทอดมาแต่โบราณ
ข. เป็ นอาชีพที่รัฐกาหนดให้ทา
ค. เป็ นอาชีพหลักของคนไทย
ง. เป็ นอาชีพที่รัฐส่ งเสริ ม
15. ภาษาใดถูกกาหนดให้เป็ นภาษา
ทางราชการ
ก. ภาษาไทย
ข. ภาษาจีน
ค. ภาษาบาลี
ง. ภาษาอังกฤษ
16. คนในชุมชนควรมีส่วนร่ วมในการ
บริ หารงานในชุมชนในข้อใด
ก. ร่ วมเดินขบวนขับไล่เจ้าหน้าที่
ข. ออกกฎหมายใช้ภายในชุมชน
ค. ส่ งบัตรสนเท่ห์ให้กบั เจ้าหน้าที่
ที่ไม่ซื่อสัตย์
ง. รักษาสิ่ งแวดล้อมในชุมชน

8. ข้อใดเป็ นหน้าที่ของเด็กในวัยเรี ยน
ก. เรี ยนหนังสื อ
ข. ทางาน
ค. เสี ยภาษี
ง. รับใช้ชาติ
9. นักเรี ยนสามารถช่วยอนุ รักษ์ทรัพยากร
ในชุมชนได้โดยวิธีใดจึงจะเหมาะสม
ก. ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่ งเสพติด
ข. เข้าร่ วมประเพณี ในชุมชน
ค. ศึกษาสภาพแวดล้อมในชุมชน
ง. รักษาความสะอาดของแหล่งน้ า
10. ข้อใดไม่ ใช่ ประเพณี เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ก. บุญบั้งไฟ
ข. ทอดกฐิน
ค. ตักบาตรเทโว
ง. แห่เทียนพรรษา
11. ข้อใดไม่ ใช่ ลกั ษณะที่แสดงความเป็ นไทย
ก. วัฒนธรรมไทย
ข. รู ปร่ างหน้าตา
ค. ธงชาติไทย
ง. ภาษาไทย
12. สถานทูตไทยประจาต่างประเทศ
ใช้สัญลักษณ์ใดที่แสดงความเป็ นไทย
ก. วัฒนธรรมไทย
ข. ประเพณี ไทย
ค. ธงชาติไทย
ง. ภาษาไทย
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17. เพราะเหตุใดคนที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณริ มฝั่งแม่น้ า 19. ข้อใดไม่จดั เป็ นสมุนไพรไทย
จึงนิยมสร้างบ้านเรื อนแพ
ก. ชา
ข. ขิง
ก. เป็ นความนิยมตามแฟชัน่
ค. ข่า
ง. ตะไคร้
ข. ล่องแพไปค้าขายที่อื่นได้
20. ข้อใดเป็ นหน้าที่ของเด็กในวัยเรี ยน
ค. ปรับระดับขึ้นลงตามระดับน้ า
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ในแม่น้ าได้ จึงไม่ถูกน้ าท่วม
ก. รับราชการเป็ นทหาร
ง. เป็ นกฎข้อบังคับของกรม
ข. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ชลประทาน
ค. เสี ยภาษีอากร
18. ข้อใดไม่ ใช่ หน้าที่ขององค์การบริ หาร
ง. ไปเลือกตั้ง
ส่ วนตาบล
ก. บารุ งรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข. รักษาความสะอาดของชุมชน
ค. ป้ องกันและระงับโรคติดต่อ
ง. ออกกฎหมายใช้ในชุมชน
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