ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 2
วิชา ทัศนศิลป์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ให้กาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
1.
จากภาพ เป็นการจัดจังหวะแบบใด

ก. แบบซ้ากัน
ค. แบบสลับไปมา
2. ภาพใด เป็นการจัดช่วงจังหวะที่ไม่เท่ากัน

ข. แบบไหลลื่น
ง. แบบเพิ่มขึนเรือ่ ย

ก.

ข.

ค.

ง.

3. ข้อใดไม่ใช่ความรู้สึกเมื่อมองการจัดจังหวะที่ไม่เท่ากัน
ก. ร่าเริง
ข. ขัดแย้ง
ค. ตื่นเต้น
ง. เรียบเฉย
4. ข้อใดเป็นความหมายของการจัดช่วงจังหวะที่ไม่เท่ากัน
ก. การจัดเรียงขนาดที่เท่ากัน
ข. การจัดเรียงพืนผิวเหมือนกัน
ค. การจัดให้มีการสลับสับหว่าง
ง. การจัดให้ไปในทิศทางเดียวกัน
5. ข้อใดเป็นการจัดจังหวะแบบเพิ่มขึนเรื่อยๆ
ก. จัดจากเล็กไปใหญ่
ข. จัดให้มีการสลับกัน
ค. จัดให้มีขนาดเท่ากัน
ง. จัดให้เป็นลักษณะหมุนวน
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กลุ่มสาระศิลปะ
จานวน 40 ข้อ

6. ข้อใดไม่ใช่วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการท้าผลงานภาพวาด
ก. พู่กัน
ข. จานสี
ค. ดินสอ
ง. กระดาษสี
7. ขันตอนแรกในการพิมพ์ภาพ คือข้อใด
ก. ตกแต่งภาพ
ข. ทาสีบนแม่พิมพ์
ค. ประกอบสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน
ง. ออกแบบภาพที่ต้องการพิมพ์
8. ข้อใดเป็นวัสดุส้าคัญที่ใช้ในงานภาพปะติดจากกระดาษ
ก. กระดาษสี
ข. ดินเหนียว
ค. สีเทียน
ง. ใบไม้
9. ข้อใดไม่ใช่วัสดุที่ใช้ในงานปั้น
ก. ดินน้ามัน
ข. ดินเหนียว
ค. พู่กัน
ง. ทราย
10. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ในการท้างานภาพพิมพ์
ก. สีไม้
ข. สีโปสเตอร์
ค. ดินเหนียว
ง. สีเทียน
11. ข้อใดเป็นหลักฐานที่แสดงเกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่างานทัศนศิลป์ในยุคหิน
ก. ตุ๊กตาหิน
ข. ขวานหิน
ค. ครกหิน
ง. ก้อนหิน
12. สถานที่ใดมีไว้ส้าหรับแสดงงานศิลปะ
ก. สนามเด็กเล่น
ข. สวนสนุก
ค. สวนศิลป์
ง. สวนสัตว์
13. เพราะเหตุใดเครื่องเบญจรงค์จึงให้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ
ก. มีความสวยงาม จึงท้าให้ชาวต่างชาติสนใจซือ
ข. ท้าจากวัสดุที่หายาก จึงท้าให้มีราคาสูง
ค. เป็นวัตถุโบราณ จึงท้าให้ขายได้มาก
ง. เป็นสินค้า OTOP ชาวบ้านจึงซือไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน
14. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์
ก. ให้ความสุข
ข. ให้ความขบขัน
ค. ให้ความรู้
ง. ให้ความอิ่มเอิบใจ
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15. งานทัศนศิลป์ไม่ได้มีความส้าคัญต่อการด้าเนินชีวิตในด้านใด
ก. การนอน
ข. การเรียน
ค. การโฆษณา
ง. การแต่งกาย
16. เงาของวัตถุที่เกิดบนพืนหรือพาดบนวัตถุอื่นที่รองรับ คือเงาในข้อใด
ก. เงาในตัวเอง
ข. เงานอกวัตถุ
ค. เงาพาดผ่าน
ง. เงาตกทอด
17. ถ้ามีแสงสว่างมากหรือวัตถุอยู่ใกล้แสงมาก เงาจะมีลักษณะอย่างไร
ก. มีสีอ่อนๆ หรือสีขาว
ข. เงามีสเี ข้มหรือสีด้า
ค. เงาจางลง
ง. เงามีสีขาว
18. ข้อใดไม่ใช่แสงจากธรรมชาติ
ก. แสงจากดวงอาทิตย์
ข. แสงจากดวงจันทร์
ค. แสงจากเทียนไข
ง. แสงจากหิ่งห้อย
19. สีของสิ่งที่อยู่ไกลจะเป็นอย่างไร
ก. มองเห็นรางๆ
ข. สีสันสดใสมาก
ค. มีความเข้มมาก
ง. มองเห็นได้ชัดเจน
20. ข้อใดเป็นสีในวรรณะเย็น
ก. สีส้ม
ข. สีแดง
ค. สีเขียว
ง. สีส้มแดง
21. ข้อใดไม่สามารถน้ามาเป็นวัสดุในการปั้นได้
ก. ดินเหนียว
ข. ดินน้ามัน
ค. ผลไม้
ง. ขีผึง
22. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของวัสดุที่เหมาะกับงานปั้น
ก. มีความอ่อนตัวสูง
ข. มีความเหนียวและนิ่ม
ค. ไม่จับตัวกันเป็นก้อน
ง. แบ่งแยกออกจากกันไม่ได้
23. การจัดวางงานปั้นเรื่องราวต่างๆ ควรค้านึงถึงสิ่งใดมากที่สุด
ก. จุดเด่นของภาพ
ข. วัสดุในการปั้น
ค. ส่วนประกอบฉาก
ง. สีของดินน้ามัน
24. ข้อใดเป็นส่วนหลักของการปั้นช้าง
ก. หู
ข. ตา
ค. งา
ง. หัว
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25. ข้อใดไม่ใช่วัสดุธรรมชาติ
ก. ใบไม้
ข. เปลือกหอย
ค. เศษฟองน้า
ง. ก้อนกรวด
26. ข้อใดไม่ควรน้ามาใช้เป็นแม่พิมพ์ เพราะอะไร
ก. เปลือกถั่ว เพราะมีผิวขรุขระ
ข. เปลือกส้ม เพราะมีผิวเรียบ
ค. เปลือกลินจี่ เพราะมีผิวขรุขระ
ง. เปลือกทุเรียน เพราะมีผิวแหลมคม
27. การพิมพ์ภาพท้องทะเลตอนเที่ยง ควรพิมพ์ภาพพระอาทิตย์ไว้บริเวณใดของภาพ จึงใกล้เคียง
ของจริง
ก. บริเวณกึ่งกลางด้านล่างของภาพ
ข. บริเวณกึ่งกลางด้านบนของภาพ
ค. มุมด้านล่างซ้ายของทะเล
ง. มุมด้านล่างขวาของทะเล
28. ข้อใดเป็นการจัดภาพพิมพ์ให้มีลักษณะกลมกลืน ไม่ขัดแย้งกัน
ก. จัดภาพให้อยู่รวมกัน
ข. จัดภาพให้มีน้าหนักเท่ากัน
ค. ใช้สีโทนเดียวกัน
ง. จัดช่วงจังหวะเท่าๆ กัน
29. การจัดภาพที่มีลักษณะซ้าย – ขวาสมดุลกัน เป็นการจัดภาพอย่างไร
ก. เอกภาพ
ข. ช่วงจังหวะ
ค. ความสมดุล
ง. ความกลมกลืน
30. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดภาพ
ก. เอกภาพ
ข. ช่วงจังหวะ
ค. ความสมดุล
ง. ความกระจัดกระจาย
31.
จากภาพ จะแก้ไขอย่างไร

ก. เพิ่มรายละเอียดตรงมุมภาพทัง 4 ด้าน
ข. เพิ่มรายละเอียดตรงมุมด้านซ้าย
ค. เพิ่มรายละเอียดตรงมุมด้านขวา
ง. ไม่ต้องแก้ไขดีอยู่แล้ว
32. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. เอกภาพ เป็นการจัดภาพให้อยู่รวมกัน
ข. ความสมดุล เป็นการเน้นน้าหนักด้านใดด้านหนึ่ง
ค. ความกลมกลืน เป็นการจัดภาพไม่ให้ขัดแย้งกัน
ง. ช่วงจังหวะ เป็นการจัดภาพให้มีความรู้สึกเคลื่อนไหว
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33. การท้าผ้าบาติกไม่ใช้แม่พิมพ์ใดในการท้างาน
ก. ไม้
ข. โลหะ
ค. เทียน
ง. ทองแดง
34. งานทัศนศิลป์ในข้อใด มีลักษณะเป็นภาพ 2 มิติ มีพืนหลัง ไม่มีเงา ลวดลายอ่อนช้อย สวยงาม
พบเห็นส่วนใหญ่ตามผนังวัด
ก. งานปั้น
ข. ผ้าบาติก
ค. เครื่องจักสาน
ง. จิตรกรรมฝาผนัง
35. “ใช้วัสดุในธรรมชาติมาท้าให้เป็นเส้นบางๆ แล้วน้ามาสานขึนรูปให้เป็นเครื่องใช้”
จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นผลงานประเภทใด
ก. เครื่องจักสาน
ข. เครื่องปั้นดินเผา
ค. จิตรกรรมฝาผนัง
ง. งานแกะสลักหิน
36.
จากภาพ เป็นผลงานประเภทใด

37.

38.

39.

40.

ก. งานปั้น
ข. ผ้าบาติก
ค. เครื่องจักสาน
ง. จิตรกรรมฝาผนัง
ข้อใดเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของงานทัศนศิลป์
ก. ภาพวาดบนกระดาษ
ข. ภาพวาดบนหนังสัตว์
ค. ภาพวาดบนผนังถ้า
ง. ภาพวาดบนพืนดิน
ร่มบ่อสร้าง เป็นผลงานที่มีชื่อเสียงของจังหวัดใด
ก. เชียงใหม่
ข. เชียงราย
ค. พิษณุโลก
ง. แม่ฮ่องสอน
ปราสาทหินส่วนใหญ่ของภาคอีสาน ได้รับอิทธิพลศิลปะจากที่ใด
ก. ลาว
ข. มอญ
ค. ขอม
ง. ญวน
ข้อใดไม่ควรปฏิบัติขณะเข้าชมผลงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์
ก. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
ข. หยิบผลงานที่สนใจมาชมใกล้ๆ
ค. ซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลงาน
ง. เข้าชมอย่างเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดัง
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