ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 2
วิชา ทัศนศิลป์ ป. 3

กลุ่มสาระ สาระศิลปะ
จานวน 30 ข้อ

ให้กาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
1. ลูกบอล มีรูปทรงอย่างไร
ก. รูปทรงรี
ข. รูปทรงกลม
ค. รูปทรงสี่เหลี่ยม
ง. รูปทรงสามเหลี่ยม
2. ภาพใด เป็นภาพรูปทรงของสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
ก.
ข.

ค.

3.

ง.

จากภาพ เป็นรูปร่างของอะไร

ก. นก
ค. ไข่
4. ปลาดาว มีเส้นชนิดใดเป็นส่วนประกอบ
ก. เส้นตรง
ค. เส้นซิกแซ็ก
5. สิ่งใดมีเส้นตรงเป็นส่วนประกอบ
ก. ไข่ไก่
ค. แยมโรล
6. พื้นผิวอ่อนนุ่ม เป็นพื้นผิวของสิ่งใดต่อไปนี้
ก. ขนสัตว์
ค. ลูกโป่ง

ข. ไก่
ง. แมว
ข. เส้นเฉียง
ง. เส้นขดก้นหอย
ข. กล้วย
ง. กล่องชอล์ก
ข. ก้อนหิน
ง. กาว
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7. ภาพข้อใดจัดอยู่ในกลุ่มภาพที่มีเส้นตรงเป็นส่วนประกอบ
ก.
ข.

ค.

ง.

8. ภาพข้อใดจัดอยู่ในกลุ่มภาพที่มีรูปทรงเรขาคณิต
ก.
ข.

ค.

ง.

9. ภาพใดจัดอยู่ในกลุ่มภาพที่มีสีแดง
ก.

ข.

ค.

ง.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

จากภาพ มีรูปทรงลักษณะเป็นอย่างไร

ก. ทรงรี
ข. ทรงกลม
ค. ทรงกระบอก
ง. ทรงสามเหลี่ยม
ข้อใดเป็นสิ่งของเครื่องใช้ภายในโรงเรียนที่มีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ก. แก้วน้้า
ข. เสาธง
ค. กระดานด้า
ง. ไม้กวาด
สิ่งของเครื่องใช้ในบ้าน มักถูกออกแบบให้มีลกั ษณะตามข้อใด
ก. เป็นรูปทรงเรขาคณิต
ข. เป็นรูปทรงอิสระ
ค. มีรูปร่างโค้งมน
ง. มีสีสันสดใส
ข้อใดไม่ใช่วัสดุ อุปกรณ์ ในการท้างานปั้น
ก. ไม้ปั้น
ข. ไม้กลิ้ง
ค. จานสี
ง. ดินน้้ามัน
วัสดุใดไม่ควรน้ามาเป็นแม่พิมพ์
ก. ใบไม้
ข. เชือก
ค. ยางลบ
ง. กิ่งกุหลาบ
ไม้ปลายแหลมสามารถน้ามาใช้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานปั้นอย่างไร
ก. ใช้ตกแต่งลวดลาย
ข. ใช้เป็นต้นแบบ
ค. ใช้ตัดชิ้นงาน
ง. ใช้นวดดิน
สิ่งแรกที่ควรท้าในการวาดภาพสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา คือข้อใด
ก. ร่างภาพ
ข. สังเกตสิ่งที่จะวาด
ค. ระบายสีภาพ
ง. ลงเส้นหนัก
อุปกรณ์ใดเหมาะที่จะน้ามาใช้ร่างภาพ
ก. สีไม้
ข. ปากกา
ค. ดินสอ HB
ง. พู่กัน
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18. ข้อใดเป็นขั้นตอนในการวาดภาพสิ่งของ
ก. ร่างภาพด้วยดินสอ
ข. ดูขนาดของต้นแบบ
ค. ทาสีบนวัตถุต้นแบบ
ง. ท้าความสะอาดวัตถุต้นแบบ
19. ภาพดอกมะลิ ควรอยู่ในภาพใด
ก. ภาพไปเที่ยวทะเล
ข. ภาพแข่งกีฬา
ค. ภาพวันเกิด
ง. ภาพวันแม่
20. ภาพเทียนพรรษา ควรใช้สีใดระบาย
ก. สีส้ม
ข. สีขาว
ค. สีเหลือง
ง. สีน้าเงิน
21.
จากภาพ ควรแก้ไขอย่างไร

ก. ลดขนาดภาพลง
ค. วาดภาพเพิ่ม
22.

ก.
ข.
ค.
ง.

ข. ขยายภาพขึ้น
ง. ลบภาพบางส่วนออก
จากภาพ มีความโดดเด่นอย่างไร

ความสมดุล
การใช้สีสันที่สดใส
ความสะอาดเรียบร้อย
ความหมายที่สื่อจากภาพ
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23. วัสดุชนิดใดน้าไปใช้ปั้นได้ง่ายที่สุด
ก. ขี้ผึ้ง
ข. ดินเหนียว
ค. ดินน้้ามัน
ง. ขี้เลื่อยผสมกาว
24. ถ้าต้องการเพิ่มหรือลดส่วนต่างๆ ของงานปั้น ควรใช้วัสดุข้อใด
ก.
ข.

ค.

ง.

25. ไม้ปั้น มีไว้ส้าหรับท้าอะไรในงานปั้น
ก. ตัดดิน
ข. นวดดิน
ค. ยึดดินไม่ให้หลุดจากกัน
ง. ตกแต่งลวดลายให้สวยงาม
26. ถ้าต้องการให้งานปั้นมีสีสันสวยงาม เหมือนจริง ควรใช้วัสดุใด
ก. ดินทราย
ข. ดินน้้ามัน
ค. ดินเหนียว
ง. ขี้เลื่อยผสมกาว
27. ข้อใดเป็นผลงานศิลปะท้องถิ่นภาคเหนือ
ก. ตุง
ข. ผ้าไหมมัดหมี่
ค. โคมไฟผีตาโขน
ง. ชั้นวางของไม้สัก
28. ผลงานในข้อใดที่เป็นงานปั้น
ก. หน้ากากผีตาโขน
ข. ตุ๊กตาชาววัง
ค. เทียนพรรษา
ง. ดอกศรีพังงา
29. ผักตบชวา สามารถน้าไปท้างานศิลปะได้อย่างไร
ก. น้าไปทดลองสี
ข. น้าไปปั้นเป็นตุ๊กตา
ค. น้าไปสานเป็นตะกร้า
ง. น้าไปแกะสลักเป็นโคมไฟ
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30. เครื่องปั้นดินเผา ท้าจากวัสดุใด
ก. ต้นกก
ค. ดินเหนียว

ข. เส้นติ้ว
ง. ใบยางพารา
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