ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 1
วิชา ทัศนศิลป์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระศิลปะ
จานวน 40 ข้อ

ให้กาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
1. การจัดจังหวะแบบซ้ากัน มีลักษณะอย่างไร
ก. มีลักษณะแบบเดียวกัน
ข. มีลักษณะต่างกัน
ค. ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน
ง. ขนาดเล็กไปใหญ่
2. ภาพใดเป็นการจัดจังหวะแบบสลับไปมา
ก.

ข.

ค.

ง.

3. การท้าให้ภาพมีจังหวะที่เหมาะสม ควรค้านึงถึงสิ่งใด
ก. สี
ข. พืนผิว
ค. รูปทรง
ง. พืนที่ว่าง
4.
จากภาพ เป็นการจัดจังหวะแบบใด

ก. แบบซ้ากัน
ค. แบบสลับไปมา
5. การจัดจังหวะที่ดีจะท้าให้ภาพเป็นอย่างไร
ก. รู้สึกร้อนแรง
ค. สร้างความน่าสนใจ
6. ภาพเขียน ถูกสร้างสรรค์มาจากสิ่งใด
ก. ดินน้ามัน
ค. ใบไม้

ข. แบบไหลลื่น
ง. แบบลดลงเรือ่ ยๆ
ข. ดูแล้วสบายตา
ง. ภาพดูนูนออกมาจากพืนหลัง
ข. ดินสอสี
ง. ทราย
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7. ข้อใดกล่าวถึงงานปั้นได้ถกู ต้อง
ก. มีลักษณะเป็น 2 มิติ
ข. มองเห็นได้รอบด้าน
ค. เป็นระนาบแบนๆ
ง. ท้าจากเศษวัสดุ
8. วัสดุใดไม่ควรน้ามาใช้ในงานภาพพิมพ์
ก. เชือก
ข. ใบไม้
ค. ฟองน้า
ง. เศษแก้ว
9.
จากภาพ เป็นผลงานประเภทใด

10.

11.

12.

13.

14.

15.

ก. ภาพปะติด
ข. ภาพเขียน
ค. ภาพพิมพ์
ง. งานปั้น
ข้อใดไม่ใช่วัสดุที่ใช้ในงานปั้น
ก. กระดาษผสมกาว
ข. ดินเหนียว
ค. พู่กัน
ง. ทราย
งานทัศนศิลป์ สามารถรับรู้ได้ผ่านอวัยวะในข้อใด
ก. หู
ข. ตา
ค. ปาก
ง. จมูก
สถานที่ใดไม่ได้มีไว้ส้าหรับแสดงผลงานทางทัศนศิลป์
ก. หอศิลป์
ข. สวนศิลป์
ค. สนามกีฬา
ง. พิพิธภัณฑ์
ผลงานใดสามารถให้ประโยชน์ในด้านการสื่อสาร
ก. หัวโขน
ข. พระปรางค์
ค. เครื่องใช้ในบ้าน
ง. แผ่นป้ายต่างๆ
ในสมัยก่อนมีการประดับตกแต่งเครื่องแต่งกายให้สวยงามด้วยสิ่งใด
ก. ขนนก
ข. ขนไก่
ค. ขนแมว
ง. ขนจามรี
พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามฯ ถือเป็นงานทัศนศิลป์ด้านใด
ก. งานปั้น
ข. งานจิตรกรรม
ค. งานประติมากรรม
ง. งานสถาปัตยกรรม
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16. ข้อใดเป็นแสงจากธรรมชาติ
ก. แสงจากไฟฉาย
ข. แสงจากเทียนไข
ค. แสงจากดวงอาทิตย์
ง. แสงจากหลอดไฟ
17. เงาตกทอด จะมีรูปร่างเป็นอย่างไร
ก. ตรงข้ามกับวัตถุ
ข. เหมือนวัตถุเสมอ
ค. ไม่เหมือนวัตถุ
ง. ขึนอยู่กับแสงที่ส่อง
18. เงาในตัวเองเป็นอย่างไร
ก. เงาที่เกิดขึนบนพืน
ข. เงาที่เกิดขึนข้างๆ วัตถุ
ค. เงาที่เกิดขึนบนวัตถุ
ง. เงาที่เกิดขึนภายนอกวัตถุ
19. การระบายสีให้มีน้าหนักอ่อน – แก่ เข้ม – จาง เป็นการวาดภาพโดยใช้สิ่งใด
ก. ใช้แสงเงา
ข. ใช้น้าหนักสี
ค. ใช้วรรณะสี
ง. ใช้น้าหนักแสง
20. วรรณะของสี หมายถึงข้อใด
ก. เฉดสีในกลุ่มเดียวกัน
ข. สภาพของน้าหนักสี
ค. ความรู้สึกในการมองเห็นสี
ง. การเลือกใช้สี
21. การน้าเอาวัสดุอ่อนที่สามารถรวมกันได้หรือแบ่งแยกออกจากกันได้มาใช้สร้างผลงานเป็นรูปทรง
ต่างๆ ตามที่ต้องการ หมายถึงงานทัศนศิลป์ประเภทใด
ก. งานปั้น
ข. ภาพพิมพ์
ค. ภาพเขียน
ง. งานแกะสลัก
22. วัสดุในข้อใดเหมาะส้าหรับงานปั้นชินเล็กๆ
ก. แป้งสาลี
ข. ดินเหนียว
ค. ดินน้ามัน
ง. กระดาษผสมกาว
23. ถ้าหากดินเหนียวมีความแข็งมาก ต้องท้าอย่างไร
ก. เปลี่ยนไปใช้วัสดุอย่างอื่นแทน
ข. ไปหาดินเหนียวที่อื่น
ค. ใช้มือนวดดินเหนียวจนอ่อนตัว
ง. ผสมกาวเพิ่ม
24. การปั้นรูปปั้นของสิ่งมีชีวิต ควรเริ่มจากข้อใด
ก. เตรียมดิน
ข. ออกแบบสิ่งที่จะปั้น
ค. ปั้นส่วนประกอบต่างๆ
ง. สังเกตลักษณะของสิ่งที่จะปั้น
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25. ข้อใดเป็นวัสดุธรรมชาติ
ก. เศษผ้า
ข. ขนนก
ค. ฝาขวด
ง. กล่องกระดาษ
26. ถ้าต้องการพิมพ์ภาพเป็นรูปตัวหนอน ควรใช้วัสดุใดเป็นแม่พิมพ์มากที่สุด
ก. ใบไม้
ข. กิ่งไม้
ค. นิวมือ
ง. ฝ่ามือ
27. ข้อใดไม่ใช่วัสดุสังเคราะห์
ก. เชือก
ข. ฟองน้า
ค. ยางลบ
ง. ดินเหนียว
28. วัสดุในข้อใดไม่ควรน้ามาท้าแม่พมิ พ์
ก. กระดาษ
ข. ใบมีด
ค. ดอกไม้
ง. ผลไม้
29. การจัดภาพให้เป็นเอกภาพ เป็นการจัดภาพอย่างไร
ก. จัดให้เป็นกลุ่มเป็นก้อน
ข. จัดให้กระจัดกระจาย
ค. จัดให้ภาพทังสองด้านเท่ากัน
ง. จัดให้ภาพมีลักษณะประสานกลมกลืนกัน
30. การพิมพ์ภาพที่ดี ควรเริ่มจากอะไร
ก. ร่างภาพ
ข. หาแม่พิมพ์
ค. ออกแบบภาพ
ง. เตรียมอุปกรณ์
31.
จากภาพ จะแก้ปัญหาภาพได้อย่างไร
ก. เพิ่มภาพด้านขวา
ข. เพิ่มภาพตรงกลาง
ค. ลดภาพด้านซ้าย
ง. ลดภาพด้านล่าง
32.

จากภาพ เป็นการจัดภาพแบบใด
ก. เอกภาพ
ข. ช่วงจังหวะ
ค. ความสมดุล
ง. ความกลมกลืน
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33. ข้อใดไม่ใช่แหล่งการเรียนรู้ของงานทัศนศิลป์
ก. วีดิทัศน์
ข. หอศิลป์
ค. สิ่งแวดล้อม
ง. สถานบันเทิง
34. งานแกะสลัก มีความคล้ายคลึงกับงานใด
ก. จิตรกรรมฝาผนัง
ข. เครื่องจักสาน
ค. ผ้าบาติก
ง. งานปั้น
35. งานทัศนศิลป์ที่มีลกั ษณะเป็นภาพ 2 มิติ มักปรากฏอยู่บนบานหน้าต่างและบานประตูของวัด
เป็นผลงานทัศนศิลป์ประเภทใด
ก. งานแกะสลักหิน
ข. จิตรกรรมฝาผนัง
ค. เครื่องปั้นดินเผา
ง. เครื่องจักสาน
36. ข้อใดเป็นการกล่าวถึงผลงานเครื่องปั้นดินเผา
ก. น้ามาสานขึนรูปให้เป็นเครื่องใช้
ข. เป็นผลงานทัศนศิลป์ 3 มิติ สามารถใช้เป็นภาชนะภายในบ้านได้
ค. มีลักษณะเป็นภาพ 2 มิติ มีพืนหลัง ไม่มีเงา มีลวดลายอ่อนช้อยสวยงาม
ง. ได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งศิลปะบนผืนผ้า โดดเด่นในเรื่องลวดลายบนผืนผ้า
37. ข้อใดไม่ใช่งานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรม
ก. ตุ๊กตาชาววัง
ข. เครื่องปั้นดินเผา
ค. ปราสาทหินต่างๆ
ง. เฟอร์นิเจอร์รับแขก
38. ประเทศพม่าและอินเดีย มีอิทธิพลต่อการสร้างงานศิลปะพืนบ้านของท้องถิน่ ใดของไทย
ก. ภาคใต้
ข. ภาคอีสาน
ค. ภาคเหนือ
ง. ภาคกลาง
39. ผลงานท้องถิ่นของภาคใต้ในข้อใดที่ได้รับอิทธิพลจากต่างชาติ
ก. ปราสาทหิน
ข. ร่มบ่อสร้าง
ค. โอ่งมังกร
ง. ผ้าบาติก
40.
จากภาพ เป็นผลงานประเภทใด

ก. งานแกะสลัก
ค. ผ้าบาติก

ข. เครื่องจักสาน
ง. ภาพเขียน
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