ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 1

กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จานวน 40 ข้อ

ให้กาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
1. ไม้กวาดทางมะพร้าว ใช้กวาดพื้นชนิดใด
ก. พื้นซีเมนต์ที่มีน้าขัง
ข. พื้นดินที่มีเศษใบไม้แห้ง
ค. พื้นไม้ที่มีฝุ่นละอองมาก
2. หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ใช้กระดาษเช็ดคราบเปื้อนของภาชนะให้สะอาดก่อนน้ากลับมาใช้ใหม่
ข. วางภาชนะทิ้งไว้ให้สมาชิกในบ้านที่มีหน้าที่ล้างจานเก็บไปล้าง
ค. เก็บภาชนะไปล้างให้สะอาดด้วยตนเอง
3. การช่วยพ่อแม่ท้างานบ้าน ท้าให้เกิดประโยชน์อย่างไร
ก. เป็นที่ชื่นชมของผู้อื่น
ข. ได้รับรางวัลตอบแทน
ค. บ้านสะอาดและน่าอยู่
4. เสื้อผ้าที่ใส่แล้ว ควรท้าอย่างไร
ก. น้าไปซัก
ข. พับเก็บเข้าตู้ทันที
ค. ใส่ไม้แขวนเก็บเข้าตู้
5. ใครจัดเก็บถุงเท้าที่ซักสะอาดแล้วได้ถูกต้อง
ก. อ้อมแขวนไว้ที่ราว
ข. ฝ้ายพับเก็บไว้ในรองเท้า
ค. หญิงม้วนเป็นคู่ ๆ เก็บไว้ในตู้
6. การจัดเก็บเสื้อผ้าที่เป็นระเบียบ มีประโยชน์ต่อใครมากที่สุด
ก. พ่อแม่
ข. ตนเอง
ค. เพื่อน
7. ขั้นตอนแรกในการเตรียมเนื้อไก่ คือข้อใด
ก. หั่นเนื้อไก่ตามแนวขวาง
ข. ล้างเนื้อไก่ด้วยน้้าสะอาด
ค. จัดวางเนื้อไก่ใส่จาน
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8. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ปรุงอาหาร
ก. มีด
ข. ทัพพี
ค. ตะหลิว
9. แกงส้ม เป็นการประกอบอาหารแบบใด
ก. การนึ่ง
ข. การผัด
ค. การต้ม
10. ข้อใดกล่าวถูกต้องในการท้างานบ้าน
ก. สมาชิกในบ้านทุกคนควรช่วยกันท้างานบ้าน
ข. งานบ้านเป็นหน้าที่ของแม่เพียงคนเดียว
ค. เราไม่จ้าเป็นต้องท้างานบ้านทุกวัน
11. ในวัยของนักเรียนควรช่วยงานบ้านในข้อใด จึงจะเหมาะสม
ก. กวาดบ้าน
ข. ซ่อมท่อน้้า
ค. ประกอบอาหาร
12. ใครจัดเก็บเสื้อผ้าได้ถูกต้อง
ก. ก้อยซักผ้าทุกชนิดรวมกัน
ข. จอยแขวนเสื้อที่ใส่แล้วไว้ในตู้
ค. แอนพับเสื้อผ้าที่ซักแล้วและจัดแยกประเภท
13. ข้อใดจัดเป็นเสื้อผ้าที่ต้องรีด
ก. เสื้อยืด
ข. ชุดนักเรียน
ค. ผ้าเช็ดตัว
14. ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือเกษตรที่ใช้กับงานดิน
ก. สายยาง
ข. คราด
ค. ช้อนปลูก
15. เราควรใช้เครื่องมือชนิดใดย้ายต้นกล้า
ก. เสียม
ข. พลั่ว
ค. ช้อนปลูก
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16. อุปกรณ์ใดไม่ใช้ในการเพาะเมล็ดในกระบะเพาะ
ก. จอบ
ข. ช้อนปลูก
ค. บัวรดน้้า
17. ใครใช้เครื่องมือไม่เหมาะสม
ก. เตยใช้เสียมถางหญ้า
ข. อั้มใช้ช้อนปลูกย้ายต้นกล้า
ค. ป้อมใช้สายยางรดน้้าต้นไม้
18. ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้องในการใช้เครื่องมือช่าง
ก. ศึกษาวิธีการใช้งานก่อนใช้
ข. ตรวจสอบสภาพก่อนใช้งาน
ค. หยอกล้อกันขณะใช้เครื่องมือ
19. เราใช้สิ่งใดตอกตะปู
ก. ค้อน
ข. คัตเตอร์
ค. ประแจ
20. การเลือกใช้วัสดุในงานประดิษฐ์ ควรเลือกใช้วัสดุอย่างไร
ก. วัสดุที่หาได้ยาก
ข. วัสดุทคี่ นอื่นไม่นิยมใช้
ค. วัสดุทหี่ าได้ง่ายในท้องถิ่น
21. การน้าเครื่องมือที่ช้ารุดมาใช้ในการท้างานประดิษฐ์ อาจท้าให้เกิดผลอย่างไร
ก. อาจได้รับอันตรายขณะท้างาน
ข. ท้างานได้ล้าบาก
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
22. เพราะเหตุใดจึงไม่ควรสะบัดปลายไม้กวาดขณะกวาดพื้นที่มีน้าขัง
ก. ท้าให้น้ากระเด็นเปื้อนปลายไม้กวาด
ข. ท้าให้น้าท่วมขังพื้นมากกว่าเดิม
ค. ท้าให้น้ากระเซ็นถูกผู้กวาด
23. ถ้าวางเข็มขัดไว้ที่พื้นห้องหลังใช้เสร็จแล้ว จะเกิดผลเสียอย่างไร
ก. เข็มขัดอาจขาดง่าย
ข. อาจเหยียบแล้วลื่นล้มได้
ค. อาจถูกแม่ลงโทษได้
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24. เพราะเหตุใดขณะล้างผลส้มจึงต้องถูที่เปลือกผลส้มเบาๆ
ก. เพื่อล้างสารเคมีที่อาจติดมา
ข. เพื่อให้ผลส้มมีรสหวาน
ค. เพื่อให้ผลส้มเงางาม
25. สิ่งของข้อใดมีประโยชน์ในการใช้งานคล้ายกัน
ก. ดินสอ - ปากกา
ข. แปรงสีฟัน - ขันน้้า
ค. กรรไกร - ไม้บรรทัด
26. การใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ท้าให้เกิดผลดีอย่างไร
ก. หุงข้าวได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
ข. หุงข้าวได้ปริมาณที่มากขึน้
ค. ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
27. ข้อใดคือขั้นตอนแรกของการท้างานประดิษฐ์
ก. ออกแบบ
ข. เลือกวัสดุ
ค. ตกแต่ง
28. ในการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ ควรค้านึงถึงสิ่งใดมากที่สุด
ก. รูปแบบที่ไม่เปลี่ยนแปลง
ข. วิธีการท้าที่ซับซ้อน
ค. ประโยชน์การใช้งาน
29. เครื่องมือชนิดใดเหมาะส้าหรับน้ามาใช้ตัดขวดพลาสติกที่ใช้ในงานประดิษฐ์
ก. คัตเตอร์
ข. กรรไกร
ค. เลื่อย
30. ถ้าตุ๊กตาผ้าขาด ควรใช้อุปกรณ์ใดซ่อมแซม
ก. กาว
ข. เข็มและด้าย
ค. สกอตเทป
31. สิ่งใดที่ใช้ติดกระดาษแทนกาวได้
ก. ดินเหนียว
ข. แป้งเปียก
ค. ดินน้้ามัน
32. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของข้อมูล
ก. ใช้ในการเรียน
ข. ช่วยให้มีชื่อเสียง
ค. ใช้ติดต่อกับผู้อื่น
33. ข้อมูลของใครมาจากแหล่งข้อมูลชั้นต้น
ก. นพสอบถามข้อมูลการท้าอาหารจากแม่ครัว
ข. กุ๊กดูรายการสารคดีต่าง ๆ ในโทรทัศน์
ค. อิ๋วอ่านหนังสือในห้องสมุด
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34. ข้อมูลใดเชื่อถือได้มากที่สุด
ก. คาดคะเนเอง
ข. พูดคุยกับเพื่อน
ค. สอบถามจากผู้รู้
35. แหล่งข้อมูลมีประโยชน์อย่างไร
ก. ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง
ข. ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน
ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
36. นักเรียนควรปฏิบัติตนในการใช้ห้องสมุดอย่างไร
ก. จดข้อความลงในหนังสือ
ข. คืนหนังสือตามเวลาที่ก้าหนด
ค. ท้าการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ในห้องสมุด
37. ใครจัดเก็บข้อมูลไม่ถูกต้อง
ก. อ้อยเก็บข้อมูลทั้งหมดรวมกัน
ข. ทรายเก็บเอกสารใส่ในแฟ้มงาน
ค. ป้องเก็บรายงานที่พิมพ์ไว้ในแฟลชไดรฟ์
38. อุปกรณ์ใดของคอมพิวเตอร์ท้าหน้าที่คล้ายสมองของคน
ก. ซีพียู
ข. จอภาพ
39. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์เก็บข้อมูล
ก. แผ่นบันทึกซีดี
ข. แฟลชไดรฟ์
40. แผงแป้นอักขระ มีหน้าที่การท้างานอย่างไร
ก. ใช้รับข้อมูล
ข. ใช้ประมวลผลข้อมูล
ค. ใช้แสดงข้อมูลเสียง

....
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ค. เครื่องพิมพ์
ค. เมาส์

