ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 2
วิชา ทัศนศิลป์

กลุ่มสาระ สาระศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ให้กาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
1. ข้อใดมีรูปร่างอิสระ
ก. เหรียญบาท
ข. ไม้บรรทัด
ค. กระดานดา
ง. ปู
2. ข้อใดไม่มีรูปร่างอิสระ
ก. ดอกไม้
ข. แมลงปอ
ค. แผ่น CD
ง. สับปะรด
3. ข้อใดไม่ใช่รูปทรงเรขาคณิต
ก. ถ่านไฟฉาย
ข. บัวรดนา
ค. กล่องของขวัญ
ง. โทรทัศน์
4.
จากภาพ มีลักษณะคล้ายกับรูปร่างของข้อใด
ก. ซองจดหมาย
ข. ดินสอ
ค. ส้ม
ง. เสือ
5. เส้นตรงแนวตังให้ความรู้สึกอย่างไร
ก. ไม่อยู่นิ่ง
ข. มั่นคง
ค. ความกว้าง
ง. ไม่แน่นอน
6.
จากภาพ นักเรียนมองเห็นเส้นใด
ก. เส้นขดก้นหอย
ข. เส้นหยัก
ค. เส้นโค้ง
ง. เส้นประ
7. ผิวเปียกลื่น คือพืนผิวของข้อใด
ก. ไข่ไก่
ข. นาแข็ง
ค. ขนเม่น
ง. กระดองเต่า
8. ข้อใดคือความสาคัญของพืนที่ว่าง
ก. ช่วยให้เกิดความหนาแน่น
ข. เกิดความโล่ง
ค. ช่วยให้ภาพสมบูรณ์
ง. ช่วยให้ภาพดูโดดเด่น
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จานวน 40 ข้อ

9. ข้อใดจัดอยู่ในสีวรรณะเย็น
ก. สีส้มเหลือง
ข. สีเขียวเหลือง
ค. สีแดง
ง. สีส้ม
10. ข้อใดจัดอยู่ในสีวรรณะอุ่น
ก. สีเขียว
ข. สีนาเงิน
ค. สีม่วงแดง
ง. สีเทา
11. ภาพใดไม่เหมาะสาหรับใช้โทนสีร้อน
ก. ภาพป่าไม้
ข. ภาพภูเขาไฟ
ค. ภาพทะเลทราย
ง. ภาพไฟไหม้
12. ข้อใดเป็นแม่สีทังหมด
ก. สีแดง สีเหลือง สีนาเงิน
ข. สีขาว สีดา สีเทา
ค. สีนาเงิน สีแดง สีเขียว
ง. สีดา สีแดง สีนาเงิน
13. ความรู้สึกใดมีความสัมพันธ์กับสีวรรณะเย็น
ก. อบอุ่น
ข. สุขุม
ค. สดใส
ง. โอ่อ่า
14. สีเขียวเกิดมาจากสีคู่ใด
ก. สีนาเงิน + สีแดง
ข. สีนาเงิน + สีดา
ค. สีเหลือง + สีนาเงิน
ง. สีเหลือง + สีแดง
15. เมื่อมองสีแดงแล้ว จะเกิดความรู้สึกใด
ก. รุนแรง
ข. สงบ
ค. เยือกเย็น
ง. สบายตา
16. ต้องการระบายสีม่วงของดอกอัญชัน ต้องนาสีใดมาผสมกัน
ก. สีนาเงินและสีเขียว
ข. สีแดงและสีเขียว
ค. สีนาเงินและสีเหลือง
ง. สีแดงและสีนาเงิน
17. วรรณะสีเย็นเหมาะกับภาพใด
ก. ภาพใต้ท้องทะเล
ข. ภาพภูเขาไฟ
ค. ภาพดินแตกระแหง
ง. ภาพอาหาร
18. สีใดให้ความรู้สึกร้อน
ก. สีนาเงิน
ข. สีแดง
ค. สีเขียว
ง. สีฟ้า
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19. ภาพป่าเขา จะเน้นสีใดเป็นพิเศษ
ก. สีนาตาล สีฟ้า
ข. สีนาตาล สีเหลือง
ค. สีฟ้า สีเขียว
ง. สีเขียว สีเหลือง
20. ภาพที่ดูแล้วเกิดความรู้สึกร้อนระอุ แสดงว่าภาพนันใช้สีใดในการระบาย
ก. สีแดงเหลือง
ข. สีเขียวเหลือง
ค. สีนาเงินเหลือง
ง. สีนาเงินม่วง
21. ข้อใดไม่จัดว่าเป็นอุปกรณ์ในการพิมพ์ภาพ
ก. สีนา
ข. จานสี
ค. หลอดดูด
ง. กระดาษวาดเขียน
22. ข้อใดเป็นวัสดุสังเคราะห์
ก. ยางลบ
ข. เปลือกหอย
ค. เปลือกไม้
ง. ก้านกล้วย
23. ก้านกล้วย นิยมนามาใช้ทางานศิลปะชนิดใดมากที่สุด
ก. งานแกะสลัก
ข. ภาพพิมพ์
ค. งานปั้น
ง. ภาพปะติด
24. ข้อใดเป็นวัสดุธรรมชาติ
ก. คลิป
ข. ฝาขวดนาอัดลม
ค. แกนกระดาษชาระ
ง. ดินเหนียว
25. วัสดุใดเหมาะสาหรับนามาทาแม่พิมพ์
ก. ฟักทอง
ข. ทุเรียน
ค. สับปะรด
ง. เงาะ
26. สีชนิดใดมีการใช้งานยุ่งยากกว่าสีชนิดอื่น
ก. สีไม้
ข. สีเทียน
ค. สีเมจิก
ง. สีโปสเตอร์
27. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก. ดินสอมีไว้สาหรับลบภาพ
ข. แก้วนามีไว้สาหรับเก็บพู่กัน
ค. พูก่ ันมีไว้สาหรับปัดฝุ่น
ง. สีไม้มีวิธีใช้โดยนามาฝนกับกระดาษ
28. สีในข้อใดเวลาใช้ต้องผสมนาก่อนระบาย
ก. สีชอล์ก
ข. สีเมจิก
ค. สีโปสเตอร์
ง. สีเทียน
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29. การจัดวางภาพควรจัดวางอย่างไร
ก. วาดภาพให้มีขนาดเหมาะสมกับกรอบ ข. วาดภาพให้กระจายทั่วกระดาษ
ค. วาดภาพให้มีจุดสนใจอย่างน้อย 3 จุด
ง. วาดภาพโดยเน้นนาหนักไปข้างใดข้างหนึ่ง
30. การสร้างมิติของภาพสามารถทาได้ด้วยวิธีใด
ก. ระบายสีเข้ม
ข. ระบายสีจาง
ค. ระบายสีให้เกิดระยะใกล้ – ไกล
ง. เพิ่มแสงลงไปในภาพให้มากๆ
31. ในการระบายสี ส่วนที่เข้มที่สุดเราเรียกว่าอะไร
ก. แสง
ข. เงา
ค. ไฟ
ง. วัตถุ
32. การระบายสีต้นหญ้าด้วยสีอ่อน แสดงให้เห็นถึงภาพอยู่ในระยะใด
ก. ระยะไกล
ข. ระยะใกล้
ค. ระยะกลาง
ง. ระยะห่าง
33. ถ้าหากต้องการวาดภาพให้เกิดแสงเงา ควรใช้อุปกรณ์ใดในการแรเงา
ก. กระดาษ
ข. สีนา
ค. สีโปสเตอร์
ง. ดินสอ
34. นักเรียนควรใช้สีอะไรระบายภาพมะม่วงสุก
ก. สีส้ม
ข. สีแดง
ค. สีเหลือง
ง. สีเขียว
35. ตุง เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใด
ก. ภาคกลาง
ข. ภาคใต้
ค. ภาคเหนือ
ง. ภาคอีสาน
36. งานฉลุตุง ใช้ในช่วงประเพณีใด
ก. ขึนบ้านใหม่
ข. สงกรานต์
ค. เข้าพรรษา
ง. ออกพรรษา
37. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรม
ก. กระทง
ข. หน้ากากผีตาโขน
ค. โอ่งมังกร
ง. เทียนพรรษา
38. ข้อใดปฏิบัติถูกต้องในการชมงานศิลปะท้องถิน่
ก. กล่าวตาหนิผลงานที่ไม่ชื่นชอบ
ข. ตรวจสอบวิธีการทา
ค. โห่ร้องเมื่อพบงานศิลปะที่ถูกใจ
ง. ชื่นชมและเห็นคุณค่า
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39. ข้อใดถือว่าเป็นศิลปะท้องถิ่น
ก. เครื่องใช้ไฟฟ้า
ข. เครื่องจักสาน
ค. ดินญี่ปุ่น
ง. แป้งขนมปัง
40. เครื่องปั่นดินเผา เป็นผลงานศิลปะที่ใช้วัสดุใดในการปั้น
ก. ดินเหนียว
ข. ดินนามัน
ค. ดินญี่ปุ่น
ง. แป้งขนมปัง
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