ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 1
วิชา ทัศนศิลป์

กลุ่มสาระ ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ให้กาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
1. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับรูปร่างเรขาคณิต
ก. มีรูปแบบแน่นอน
ข.
ค. ระบุชื่อเรียกได้
ง.
2. สิ่งของในข้อใดมีรูปร่างเรขาคณิต
ก. ลูกบอล
ข.
ค. สตรอว์เบอร์รี่
ง.
3. ภาพใดไม่ใช่รูปทรง
ก.
ข.
ค.

รูปแบบไม่เฉพาะเจาะจง
มนุษย์สร้างขึ้นเป็นส่วนใหญ่
ผีเสื้อ
เต่า

ง.

4. ข้อใดไม่เข้าพวก
ก. กรวย
ข.
ค. ปริซึม
ง.
5. ข้อใดไม่จัดว่าเป็นทัศนธาตุ
ก. เส้น
ข.
ค. พู่กัน
ง.
6. เส้นในภาพใดให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว ไม่สงบนิ่ง
ก. __ __ __
ข.
ค.
ง.
7. ถ้าหากต้องการวาดภาพตึกควรนาเส้นใดมาใช้
ก.
ข.
ค.
ง.
8. ฟองน้า มีพื้นผิวอย่างไร
ก. ผิวอ่อนนุ่ม
ข.
ค. ผิวเรียบ
ง.
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พีระมิด
รองเท้า
พื้นผิว
ที่ว่าง
///

ผิวเปียกลื่น
ผิวขรุขระ

จานวน 40 ข้อ

9. สีในข้อใดสามารถอยู่ได้ทั้ง 2 วรรณะ
ก. สีเหลือง สีส้ม
ข. สีเหลือง สีม่วง
ค. สีเหลือง สีแดง
ง. สีเหลือง สีน้าเงิน
10. สีในข้อใดไม่ใช่แม่สี
ก. สีเขียว
ข. สีเหลือง
ค. สีแดง
ง. สีน้าเงิน
11. ข้อใดไม่ใช่สีวรรณะเย็น
ก. สีเขียว
ข. สีน้าเงิน
ค. สีส้มแดง
ง. สีเหลือง
12. สีม่วงแดง จัดอยู่ในสีวรรณะใด
ก. วรรณะสีอุ่น
ข. วรรณะสีเย็น
ค. วรรณะสีเข้ม
ง. วรรณะสีจาง
13. ถ้าหากต้องการระบายสีสันของดวงอาทิตย์ ต้องนาสีใดมาผสมกัน
ก. สีส้มและสีม่วง
ข. สีน้าเงินและสีแดง
ค. สีเหลืองและสีเขียว
ง. สีแดงและสีเหลือง
14. เมื่อนาสีเหลืองและสีน้าเงินมาผสมกันจะเกิดเป็นสีใด
ก. สีม่วง
ข. สีส้ม
ค. สีแดง
ง. สีเขียว
15. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสีวรรณะอุ่น
ก. แสดงถึงความรุ่งโรจน์
ข. แสดงถึงความเยือกเย็น
ค. แสดงถึงความสบาย
ง. แสดงถึงความสุขุม
16. มองแล้วสบายตา ชุ่มชื้น คือสีในข้อใด
ก. สีแดง
ข. สีขาว
ค. สีเขียว
ง. สีส้ม
17. ภาพใดมักใช้สีเขียว และสีฟ้าเป็นส่วนใหญ่
ก. ภาพสวนสัตว์
ข. ภาพน้าตก
ค. ภาพทะเล
ง. ภาพป่าเขา
18. สีแดงเหลือง และสีส้ม เมื่อใช้สีเหล่านี้บนภาพวาดจะทาให้รู้สึกอย่างไร
ก. ภาพนั้นสวยงาม
ข. ภาพนั้นร้อนระอุ
ค. ภาพนั้นมีความร่มเย็น
ง. ภาพนั้นให้ความรู้สึกเหงา
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19. ภาพพื้นดินแห้งแล้ง ควรระบายด้วยสีโทนใด
ก. โทนสีเย็น
ข. โทนสีร้อน
ค. โทนสีเข้ม
ง. โทนสีจาง
20. สีแดงให้ความรู้สึกอย่างไร
ก. สงบเงียบ
ข. สุขุม
ค. รุนแรง
ง. ผ่อนคลาย
21. การฉลุ เป็นวิธีการในข้อใด
ก. การเติม
ข. การเจาะ
ค. การติด
ง. การต่อ
22. อุปกรณ์ใดมีความสาคัญที่สุดในการพิมพ์ภาพ
ก. สีน้า
ข. จานสี
ค. คัตเตอร์
ง. ยางลบ
23. ข้อใดเป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ
ก. เชือก
ข. ดินน้ามัน
ค. กระดาษ
ง. ก้อนหิน
24. ปลาทอง ควรนามาเป็นแม่พิมพ์หรือไม่ เพราะอะไร
ก. ควร เพราะมีสีสันสวยงาม
ข. ควร เพราะนามาขอดเกล็ดทาสีได้
ค. ไม่ควร เพราะเป็นสิ่งมีชีวิต
ง. ไม่ควร เพราะลื่นหลุดมือง่าย
25. ข้อใดไม่จัดว่าเป็นวัสดุและอุปกรณ์สาหรับวาดภาพ
ก. แก้วน้า
ข. จานสี
ค. พู่กัน
ง. กระป๋องนม
26. สีในข้อใดไม่ต้องผสมน้าก่อนใช้งาน
ก. สีน้า
ข. สีฝุ่น
ค. สีเทียน
ง. สีโปสเตอร์
27. สีชนิดในนามาใช้งานได้ง่ายที่สุด
ก. สีไม้
ข. สีเทียน
ค. สีน้า
ง. สีโปสเตอร์
28. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. พูก่ ันใช้คู่กับสีน้าหรือสีโปสเตอร์
ข. แก้วน้ามีไว้ผสมสี
ค. สีไม้นามาใช้โดยฝนกับกระดาษ
ง. ดินสอมีไว้ร่างภาพ
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29. ข้อใดไม่ใช่หลักการวาดภาพ
ก. ร่างภาพ
ค. ตกแต่งภาพ
30. เราควรจัดวางภาพแบบข้อใด
ก.



ข. ระบายสี
ง. ตัดกระดาษ



ข.



ค.

ง.







31. ด้านที่ถูกแสงตกกระทบมาก ต้องระบายสีอย่างไร
ก. สีเข้ม
ข. สีดา
ค. สีสดใส
ง. สีจาง
32. ภาพที่อยู่ในระยะใกล้ ควรระบายสีอย่างไร
ก. ระบายด้วยสีจาง
ข. ระบายด้วยสีเข้ม
ค. ระบายสีสวยๆ
ง. ระบายสีขาวมากๆ
33. นักเรียนควรใช้สีอะไรระบายภาพต้นหญ้า
ก. สีม่วง
ข. สีชมพู
ค. สีน้าเงิน
ง. สีเขียวอ่อน
34. ภาพยีราฟ ควรวาดในแนวใด
ก. แนวทแยงซ้าย
ข. แนวทแยงขวา
ค. แนวนอน
ง. แนวตั้ง
35. เมื่อกล่าวถึงประเพณีบุญหลวงจังหวัดเลย จะคู่กับงานศิลปะในข้อใด
ก. หน้ากากผีตาโขน
ข. ชามตราไก่
ค. ร่มบ่อสร้าง
ง. ตุง
36. กระทงที่นามาลอยในประเพณีลอยกระทง จะถูกตกแต่งให้สวยงามเพื่ออะไร
ก. ความร่ารวย
ข. ความสวยงาม
ค. ความภูมิใจ
ง. ความเป็นสิริมงคล
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37. หน้ากากผีตาโขนเป็นศิลปะประเภทใด
ก. งานปั้น
ข. งานแกะสลัก
ค. ภาพวาด
ง. ภาพพิมพ์
38. ศิลปะใดเกิดจากการปั้น
ก. โอ่งมังกร
ข. เรือกอและ
ค. ร่มบ่อสร้าง
ง. หน้ากากผีตาโขน
39. ความแตกต่างของศิลปะ ที่เกิดขึ้นของแต่ละท้องถิ่น มีสาเหตุใดเป็นสาคัญ
ก. ความเจริญทางเทคโนโลยี
ข. ความรู้ของคนในชุมชน
ค. ฐานะของคนในชุมชน
ง. วัฒนธรรมประเพณี
40. ข้อใดเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงของภาคกลาง
ก. หน้ากากผีตาโขน
ข. ร่มบ่อสร้าง
ค. เครื่องปั้นดินเผา
ง. ตุ๊กตาดินเผา
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