ข้ อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สั งคมศึกษาฯ
หน่ วยที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2

บ้านของฉัน

จานวน 20 ข้อ

จงกา  ทับตัวอักษร ตรงกับตัวเลือกทีต่ ้ องการลงในกระดาษคาตอบ
1. ข้อใดเป็ นการนับปี แบบสากลในปัจจุบนั
ก. พ.ศ.
ข. ค.ศ.
ค. ร.ศ.
2. ข้อใดเป็ นการนับปี แบบไทยในปัจจุบนั
ก. พ.ศ.
ข. ค.ศ.
ค. ร.ศ.
3. เราเรี ยนรู ้เกี่ยวกับวัน เดือน ปี ได้จากสิ่ งใด
ก. นาฬิกา
ข. ปฏิทิน
ค. โทรศัพท์มือถือ
4. ปี พ.ศ. 2550 ตรงกับปี ค.ศ. ใด
ก. ค.ศ. 2005
ข. ค.ศ. 2006
ค. ค.ศ. 2007
5. อ๊อดเกิดปี ค.ศ. 2000 ตรงกับปี พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ. 2543
ข. พ.ศ. 2544
ค. พ.ศ. 2545
6. ข้อใดไม่ ใช่ ประโยชน์ของปฏิทิน
ก. ทาให้รู้วนั คล้ายวันเกิดของคุณพ่อ
ข. ทาให้รู้วนั สงกรานต์ตรงกับวันใด
ค. ทาให้รู้วนั เจ็บป่ วยของเราได้

7. ข้อใดไม่ ใช่ ประโยชน์ของการเรี ยนรู้
เกี่ยวกับช่วงเวลา
ก. ทาให้นอนตื่นสายได้
ข. ทาให้เป็ นคนตรงต่อเวลา
ค. ทาให้รู้อดีต ปัจจุบนั และอนาคต
8. แบบที่เขียนย่อแสดงรายละเอียดของ
สิ่ งต่างๆ ว่าตั้งอยูต่ าแหน่งใดในพื้นที่
เรี ยกว่าอะไร
ก. แผนที่
ข. แผนผัง
ค. แผนภูมิ
9. ถ้าเราต้องการแสดงรายละเอียดของสิ่ งของ
ในบ้าน ควรจัดทาสิ่ งใด
ก. แผนภูมิ
ข. แผนที่
ค. แผนผัง
10. ข้อใดไม่ ใช่ เครื่ องมือที่ใช้ในการวัด
เพื่อเขียนแผนผัง
ก. ไม้บรรทัด
ข. เชือก
ค. ตะปู
11. ถ้าต้องการวัดขนาดของบ้าน ควรใช้
เครื่ องมือในข้อใด
ก. ตลับเมตร
ข. เชือก
ค. ไม้เมตร
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12. ถ้าเขียนแผนผังโดยใช้มาตราส่ วน
10 ม. : 1 ซม. หมายความว่าอย่างไร
ก. ความยาวจริ ง 10 เมตร ความยาวที่เขียน
ลงในแผนผัง คือ 1 เมตร
ข. ความยาวจริ ง 10 เมตร ความยาวที่เขียน
ลงในแผนผัง คือ 1 เซนติเมตร
ค. ความยาวจริ ง 1 เมตร ความยาวที่เขียน
ลงในแผนผัง คือ 10 เซนติเมตร
13. ถ้าคนในครอบครัวมีความคิดเห็นขัดแย้งกัน
ควรทาอย่างไร
ก. ร่ วมกันแก้ไขปั ญหา
ข. ต่างฝ่ ายต่างเอาชนะ
ค. พ่อแม่ตอ้ งยอมให้ลูกชนะ
14. อา คือญาติฝ่ายใด
ก. ญาติฝ่ายตา
ข. ญาติฝ่ายพ่อ
ค. ญาติฝ่ายแม่
15. หน้าที่ในเรื่ องอาหารการกินและความสะอาด
ของบ้าน มักเป็ นหน้าที่ของใคร
ก. หน้าที่ของลูก
ข. หน้าที่ของพ่อ
ค. หน้าที่ของแม่

16. ข้อใดคือหน้าที่ของลูก
ก. ตั้งใจเรี ยนหนังสื อ
ข. ดูแลเรื่ องค่าใช้จ่ายในบ้าน
ค. ดูแลความสงบภายในครอบครัว
17. เมื่อสมาชิกในครอบครัวมีความต้องการ
ที่แตกต่างกัน ควรทาอย่างไร
ก. ทาตามใจลูก
ข. กาหนดข้อตกลงร่ วมกัน
ค. ใช้อานาจเด็ดขาดอยูท่ ี่พอ่
18. ข้อใดไม่ ใช่ สิทธิเด็ก
ก. สิ ทธิที่จะมีชีวติ
ข. สิ ทธิที่จะได้รับการพัฒนา
ค. สิ ทธิ ในการเลือกตั้ง ส.ส.
19. การที่สมาชิกในครอบครัวต่างทาหน้าที่
ของตนเอง จะทาให้ครอบครัวเป็ นอย่างไร
ก. ทะเลาะเบาะแว้งกัน
ข. อยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
ค. ต่างคนต่างอยูไ่ ม่เกี่ยวข้องกัน
20. ใครทาหน้าที่ของตนเองไม่ถูกต้อง
ก. ใหญ่ช่วยพ่อแม่ทางานบ้าน
ข. กลางคอยตักเตือนน้องเมื่อทาผิด
ค. เล็กเล่นเกมจนไม่ไปโรงเรี ยน
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