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 1.   สิ่งของชนิดใดที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไป

  ก. โอ่งมังกร

  ข. เครื่องบิน

  ค. รถยนต์

 2.  ข้อใดเป็นทรัพยากรธรรมชาติ

  ก. หนังสือเรียน

  ข. เครื่องบิน

  ค. น�้ามัน

 3.  ทรัพยากรในข้อใดน�ามาใช้ในการผลิตกระดาษ

  ก.  ต้นไม้

  ข.  แร่ธาตุ

  ค.  ยางพารา

 4.   การกระท�าใดส่งผลให้มีรายได้

  ก.  น�าเงินไปเที่ยวทะเล

  ข.  แม่ไปขายผักที่ตลาด

  ค.  แบ่งกับข้าวให้เพื่อนบ้าน

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ส�าหรับนักเรียน)

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สอบประจ�าภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2560

 ชื่อ ................................................................................... นามสกุล ......................................................................

 เลขประจ�าตัวสอบ ............................................................. โรงเรียน .......................................................................

 สอบวันที่ ........................ เดือน ....................................... พ.ศ. ........................  

 ฝ่ายโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)  

คะแนนเต็ม 30 คะแนน

เวลาสอบ 60 นาที

8 8 5 4 5 1 5 5 6 8 1 4 0

ให้นกัเรยีนเขยีนเครือ่งหมาย ✕ ทบัตวัอกัษรหน้าค�าตอบทีถ่กูต้อง (คะแนนเตม็ 30 คะแนน)



* ข้อสอบชุดนี้ห้ามน�าไปเผยแพร่ เพราะอาจจะท�าให้การทดสอบคลาดเคลื่อนได้ ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2

2

 5.   หากต้องการทราบการใช้จ่ายเงินของตนเอง สามารถปฏิบัติตนได้ตามวิธีใด

  ก.  ฝากเงินกับธนาคาร

  ข. ออมเงินไว้ในออมสิน

  ค. ท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย

 6.  การกระท�าในข้อใดเป็นการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้

  ก. มีเงิน 20 บาท ซื้อขนม 15 บาท หยอดกระปุกออมสินวันละ 5 บาท

  ข. ได้เงินมาโรงเรียนวันละ 20 บาท ใช้จ่ายวันละ 20 บาท

  ค. ยืมเงินเพื่อนซื้อขนมเมื่อเงินไม่พอ

 7.  จากข้อ 6 หากปฏิบัติตามจะก่อให้เกิดผลดีต่อตนเองและครอบครัวอย่างไร

  ก.  มีเงินไว้ซื้อของแพง ๆ ได้

  ข.  มีเงินไว้ใช้จ่ายยามจ�าเป็น

  ค.  มีเงินซื้อขนมแบ่งเพื่อน

 8.   สิ่งใดเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในปัจจุบัน

  ก.  เงิน

  ข.  ทองค�า

  ค.  เปลือกหอย

 9.   ข้อใดเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยไม่ใช้เงิน

  ก.  ซื้อของที่ร้านค้า

  ข.  ใช้คูปองแลกซื้อข้าว

  ค.  น�าข้าวสารแลกกับไข่ไก่
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10.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง

  ก.  การน�าเงินแลกกับสิ่งของ เรียกว่า การแลกก.  การน�าเงินแลกกับสิ่งของ เรียกว่า การแลก

  ข. การน�าสิ่งของแลกกับเงิน เรียกว่า การขาย

  ค. การน�าสินค้าแลกเปลี่ยนกัน เรียกว่า การซื้อขาย

11.  สิ่งใดที่ผู้ซื้อสินค้าและบริการไม่ควรกระท�า

  ก. ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนการตัดสินใจซื้อ

  ข. ท�าให้สินค้าช�ารุดแล้วไม่รับผิดชอบ

  ค. เลือกซื้อสินค้าที่จ�าเป็น

12.  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายส่งผลดีต่อสังคมอย่างไร

  ก.  ประเทศชาติขาดภาษีอากรในการพัฒนาประเทศ

  ข.  ผู้ขายจะได้รับเงินตอบแทนท�าให้มีรายได้

  ค.  ท�าให้สังคมสงบสุขและประเทศชาติมั่นคง

  สังเกตภาพที่ก�าหนด แล้วตอบค�าถามข้อ 13-14

13.  จากภาพ A คือใคร

  ก.  ผู้ซื้อ

  ข.  ผู้ขาย

  ค.  ผู้ผลิต

A

B
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14.  จากภาพ B ควรท�าอย่างไร

  ก.  ต่อราคาให้ถูกลง

  ข.  ขายของที่มีคุณภาพ

  ค.  ขายของที่ถูก คุณภาพต�่า

15.  ในเขตชนบท จะไม่พบเห็นสิ่งใดระหว่างการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน

  ก.  ภูเขา

  ข.  บ้านเรือน

  ค.  อาคารสูง

  พิจารณาบทความ แล้วตอบค�าถามข้อ 16-17

16.  จากบทความ แสดงให้เห็นถึงลักษณะชุมชนในเขตใด

  ก.  เขตอุตสาหกรรม

  ข.  เขตชนบท

  ค.  เขตเมือง 

17.  จากบทความ สิ่งใดเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

  ก.  ถนน พื้นที่ทางการเกษตร

  ข.  น�้า โรงเรียน

  ค.  ฝน ถนน

 เมื่อคืนฝนตกหนักมาก ท�าให้น�้าท่วมผลผลิตทางการเกษตรของ

ชาวบา้นไดร้บัความเสยีหาย และน�า้ไดก้ดัเซาะถนนขาดไปหนึง่ชอ่งทาง ท�าใหร้ถ

วิ่งได้เพียงช่องทางเดียว โรงเรียนจึงประกาศให้นักเรียนหยุดเรียน
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  สังเกตแผนที่ที่ก�าหนด แล้วตอบค�าถามข้อ 18-19
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18.  จากแผนที่ ไมพ่บสิ่งใด

  ก.  ทะเล

  ข.  ทางหลวง

  ค.  ทางรถไฟ 

19.  แผนที่ดังกล่าว แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งใด

  ก.  การกระจายตัวของประชากร

  ข.  ลักษณะภูมิประเทศ

  ค.  ลักษณะภูมิอากาศ

20.  ข้อใดแสดงถึงการระบุต�าแหน่งอย่างง่าย

  ก.  อ�าเภอมะขามอยู่ทางทิศเหนือ

  ข.  อ�าเภอขลุงอยู่ใกล้กับอ�าเภอเมืองจันทบุรี

  ค.  อ�าเภอแหลมสิงห์ตั้งอยู่ที่บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

21.  การที่โลกหมุนรอบตัวเอง ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ใด

  ก.  น�้าขึ้น-น�้าลง

  ข.  ข้างขึ้น-ข้างแรม

  ค.  กลางวัน-กลางคืน

22.  จากภาพ แสดงให้เห็นถึงวิถีการด�าเนินชีวิตของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับฤดูกาลใด

           ก.  ฤดูฝน

           ข.   ฤดูร้อน

           ค.  ฤดูหนาว
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23.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง

  ก.  ฤดูหนาว ผู้คนจะสวมใส่เสื้อผ้าที่หนาเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย

  ข.  ฤดูฝน ชาวนาจะงดเว้นการท�านาเพราะกลัวน�้าจะท่วมผลผลิต

  ค.  ฤดูร้อน นักท่องเที่ยวจะนิยมไปเที่ยวภูเขา

 24.  ข้อใดเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

  ก.  โรงเรียน บ้าน

  ข.  ภูเขา น�้าตก

  ค.  ถนน รถยนต์

25.  บ้านเรือนจัดเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านใดมากที่สุด

  ก.  เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้

  ข.  เป็นที่ผ่อนคลาย

  ค.  เป็นที่อยู่อาศัย

26.  น�้ามีคุณค่าและความส�าคัญต่อมนุษย์อย่างไร

  ก.  ใช้อาบ และดื่มกิน

  ข.  ใช้เล่นน�้าสงกรานต์

  ค.  เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้า

27.  ข้อใดเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดไปทั้งหมด

  ก.  น�้ามัน ต้นไม้

  ข.  ถ่านหิน ดิน

  ค.  น�้า อากาศ
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28.  วิธีการใดเป็นการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

  ก.  อาบน�้าวันละ 1 ครั้ง

  ข.  ปิดไฟดวงที่ไม่ได้ใช้ทุกครั้ง

  ค.  เปิดน�้าจากก๊อกน�้าเวลาล้างภาชนะ

29.  การกระท�าใดเป็นการปฏิบัติตนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนได้ถูกต้อง

  ก.  รักษาความสะอาดทุกครั้งหลังใช้ห้องน�้า

  ข.  ทิ้งขยะตามบริเวณโรงเรียน

  ค.  นั่งดูเพื่อนท�าความสะอาดห้อง

30.  ข้อใดเป็นการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน

  ได้เหมาะสมที่สุด

  ก.  ร่วมกันปลูกป่าไม้ในชุมชน

  ข.  เทน�้าหลังจากซักผ้า ล้างจานลงในแม่น�้า

  ค.  ซื้อหุ่นยนต์ราคาแพง มาช่วยเก็บขยะในชุมชน


