ข้ อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สั งคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
หน่ วยที่ 5

สิ่ งแวดล้อมของชุมชน

จำนวน 20 ข้อ

จงกา  ทับตัวอักษร ตรงกับตัวเลือกทีต่ ้ องการลงในกระดาษคาตอบ
1. ลักษณะภูมิประเทศแบบใดเหมำะแก่
กำรเพำะปลูกมำกที่สุด
ก. ที่รำบสู ง
ข. ที่ลำดชัน
ค. ที่รำบลุ่มแม่น้ ำ
ง. ที่รำบระหว่ำงภูเขำ
2. ข้อใดไม่ ใช่ ฤดูที่มีในประเทศไทย
ก. ฤดูร้อน
ข. ฤดูฝน
ค. ฤดูหนำว
ง. ฤดูใบไม้ร่วง
3. ถ้ำต้องกำรแสดงรำยละเอียดของสิ่ งของ
ในห้องเรี ยน ควรจัดทำสิ่ งใด
ก. แผนผัง
ข. แผนที่
ค. แผนภูมิ
ง. แผนภำพ
4. ข้อใดจำเป็ นต้องทรำบในกำรอ่ำนแผนที่
ก. ประวัติของสถำนที่จริ ง
ข. ควำมหมำยของสัญลักษณ์ในแผนที่
ค. กำรรู้จกั สถำนที่จริ ง
ง. อำณำเขตของสถำนที่จริ ง

5. ข้อใดไม่ ใช่ ประโยชน์ของแผนที่
ก. ใช้คน้ หำเส้นทำง
ข. ใช้คน้ หำสถำนที่
ค. ใช้วำงแผนในกำรทำงำน
ง. ใช้วดั อุณหภูมิของพื้นที่
6. ทรัพยำกรในข้อใดที่คนเรำต้องใช้
อย่ำงประหยัดและคุม้ ค่ำที่สุด
ก. น้ ำมันเชื้อเพลิง
ข. แสงแดด
ค. น้ ำทะเล
ง. อำกำศ
7. จำกข้อ 6 เป็ นเพรำะเหตุใด
ก. มีรำคำแพง
ข. เพรำะมีอยูอ่ ย่ำงจำกัด
ค. เพรำะมีประโยชน์มำกมำย
ง. เพรำะทุกประเทศต้องกำร
8. ทรัพยำกรในข้อใดจัดเป็ นทรัพยำกร
สิ้ นเปลือง
ก. ลม
ข. อำกำศ
ค. ถ่ำนหิ น
ง. แสงแดด
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9. สิ่ งใดเป็ นสิ่ งแวดล้อมทำงสังคมที่มีคุณค่ำ
ต่อจิตใจของคนในชุมชน
ก. วัด โบสถ์ หรื อมัสยิด
ข. โรงเรี ยน
ค. ธนำคำร
ง. โรงพยำบำล
10. สิ่ งใดไม่ ใช่ สิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติ
ก. ดิน
ข. ถนน
ค. ต้นไม้
ง. น้ ำ
11. กำรกระทำใดที่มีผลเสี ยต่อสิ่ งแวดล้อม
ทำงธรรมชำติ
ก. เก็บของป่ ำไปขำย
ข. ใช้ปุ๋ยคอกบำรุ งดิน
ค. ศึกษำวงจรชีวติ ของสัตว์ป่ำ
ง. สนับสนุนกำรจับสัตว์ป่ำมำเลี้ยง
12. นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในกำรรักษำป่ ำไม้
ได้ตำมข้อใด
ก. อำสำไปเฝ้ ำป่ ำ
ข. แจ้งตำรวจจับกุมผูท้ ี่ลกั ลอบตัดไม้
ทำลำยป่ ำ
ค. สนับสนุนกำรใช้วสั ดุอื่นแทนไม้
ง. ร่ วมเดินประท้วงผูท้ ี่ลกั ลอบ
ตัดต้นไม้
13. เมื่อเรำไปเที่ยวป่ ำ ไม่ควรทำสิ่ งใด
ก. ศึกษำลักษณะของต้นไม้
ข. ชมควำมสวยงำมของธรรมชำติ
ค. สังเกตชีวติ ควำมเป็ นอยูข่ องสัตว์ป่ำ
ง. ทิ้งขยะไว้ตำมบริ เวณต่ำงๆ เพื่อให้
สัตว์มำกิน

14. ข้อใดเป็ นวิธีกำรดูแลรักษำแหล่งน้ ำ
ในชุมชน
ก. บำบัดน้ ำเสี ยก่อนปล่อยลงสู่ แม่น้ ำ
ข. ปล่อยสัตว์เลี้ยงลงไปในแหล่งน้ ำ
ค. ไปนัง่ พักผ่อนบริ เวณแหล่งน้ ำ
ง. จับสัตว์น้ ำในแหล่งน้ ำไปขำย
15. ข้อใดไม่ ใช่ วธิ ี ดูแลรักษำสิ่ งแวดล้อม
ก. มีควำมรักในธรรมชำติ
ข. ใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัด
ค. ไปเที่ยวชมธรรมชำติเป็ นประจำ
ง. รักษำควำมสะอำดของสถำนที่
ต่ำงๆ ในชุมชน
16. ข้อใดทำให้ประชำกรลดลง
ก. กำรเกิด
ข. กำรตำย
ค. กำรย้ำยเข้ำ
ง. กำรเจ็บป่ วย
17. ข้อใดเป็ นสำเหตุกำรลดลงของจำนวน
สมำชิกในชุมชน
ก. คนในชุมชนทะเลำะกัน
ข. คนในชุมชนย้ำยออก
ค. ผูน้ ำชุมชนไม่สบำย
ง. คนในชุมชนไม่เชื่ อฟังผูน้ ำชุ มชน
18. ถ้ำมีจำนวนสมำชิกในบ้ำนเพิ่มขึ้นมำก
เกินไป จะทำให้เกิดผลอย่ำงไร
ก. ทำให้มีรำยรับในบ้ำนเพิ่มมำกขึ้น
ข. ทำให้สนุกสนำนเวลำไปเที่ยว
ค. ทำให้สมำชิกสำมัคคีกนั มำกขึ้น
ง. ทำให้แย่งกันใช้สถำนที่ต่ำงๆ ในบ้ำน
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19. สิ่ งแวดล้อมทำงสังคมในข้อใด มีคุณค่ำต่อ
กำรศึกษำ
ก. ถนน
ข. สะพำน
ค. โบรำณวัตถุ
ง. อำคำรบ้ำนเรื อน

20. เรำสำมำรถดูแลรักษำสิ่ งแวดล้อม
ทำงสังคมในโรงเรี ยนได้ตำมข้อใด
ก. ช่วยเก็บเศษขยะที่พบเห็น
บริ เวณโรงเรี ยน
ข. ตั้งใจเรี ยนหนังสื อ
ค. มำโรงเรี ยนทุกวัน
ง. เข้ำร่ วมกิจกรรมที่โรงเรี ยนจัด
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