ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 2

กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จานวน 40 ข้อ

ให้กาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
1. การกวาดบ้านที่ถกู ต้องมีวิธีกวาดอย่างไร
ก. กวาดจากบริเวณด้านนอกบ้านเข้าหาด้านในบ้าน
ข. กวาดเศษผงมากองรวมกันไว้ตามมุมห้อง
ค. กวาดเศษผงไปในทิศทางเดียวกัน
2. ใครปฏิบัติได้ถูกต้อง
ก. มดเก็บแก้วเข้าตู้ทันทีเมื่อล้างเสร็จ
ข. จอยผึ่งแก้วให้แห้งก่อนเก็บเข้าตู้
ค. แก้มใช้ฟองน้าถูแก้วเฉพาะด้านใน
3. ผลดีของการท้างานบ้านตรงกับข้อใด
ก. บ้านสะอาดและเรียบร้อย
ข. เป็นที่ชื่นชมของผู้พบเห็น
ค. สมาชิกในบ้านรักกัน
4. ก่อนน้าเสือผ้าไปซัก ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ผึ่งเสือผ้าให้เหงื่อแห้งก่อน
ข. ใส่ลงตะกร้าแล้วฉีดน้าหอม
ค. แช่ผ้าทังหมดรวมกันในกะละมัง
5. เด็กผู้หญิงควรแต่งกายไปวัดอย่างไร
ก. สวมเสือยืด และนุ่งกางเกงขาสัน
ข. สวมเสือแขนกุด และนุ่งกระโปรงสัน
ค. สวมเสือแขนสัน และนุ่งกระโปรงยาว
6. เสือผ้าที่จัดเก็บเป็นระเบียบมีประโยชน์อย่างไร
ก. สะดวกในการหยิบใช้งาน
ข. เป็นที่ชื่นชมของผู้อื่น
ค. เสือผ้าไม่เก่าและสีซีด
7. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้นึ่งข้าวเหนียว
ก. หม้อ
ข. ลังถึง
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ค. กระทะ

8. ข้อใดเป็นขันตอนการเตรียมอาหารประเภทผัก
1) หั่นหรือเด็ดส่วนที่ไม่ต้องการออก
2) ใช้มีดหั่นเป็นท่อนๆ ให้ยาวพอประมาณ
3) ล้างน้าสะอาด หรือแช่ด้วยน้าผสมด่างทับทิม
ก. 1, 2, 3
ข. 3, 1, 2
9. การวางอาหารไว้บนตะแกรงเหนือไฟ เป็นวิธีการท้าอาหารข้อใด
ก. การนึ่ง
ข. การอบ
10. หากไม่ท้างานบ้านจะส่งผลอย่างไร
ก. บ้านสกปรก และไม่เป็นระเบียบ
ข. เป็นที่รงั เกียจของเพื่อนบ้าน
ค. ขาดความน่าเชื่อถือ
11 ข้อใดเรียงล้าดับขันตอนในการล้างแก้วได้ถกู ต้อง
1) จัดเก็บแก้วเข้าตู้ให้เรียบร้อย
2) ผึ่งแก้วให้แห้ง
3) ล้างแก้วด้วยน้ายาล้างจาน
4) ล้างแก้วด้วยน้าสะอาด
ก. 2, 3, 4, 1
ข. 3, 4, 2, 1
12. เราควรเลือกใช้เครื่องมือในข้อใดรดน้าต้นมะม่วงต้นใหญ่
ก. สายยาง
ข. บัวรดน้า
13. ถ้าต้องการตัดแต่งให้ต้นไม้เป็นพุ่มสวยงาม ควรใช้เครื่องมือในข้อใด
ก. กรรไกรตัดหญ้า
ข. กรรไกรตัดกิ่ง
14. เครื่องมือเกษตรชนิดใดไม่ใช้กับการเพาะเมล็ดในแปลงเพาะ
ก. บัวรดน้า
ข. จอบ
15. เครื่องมือเกษตรที่เป็นโลหะควรเก็บรักษาอย่างไรหลังใช้เสร็จแล้ว
ก. ทาน้ามันกันสนิม
ข. แช่น้าทิงไว้ 1 วัน
ค. เช็ดแล้ววางรวมกันบนชันวางของ
16. ใครใช้งานประแจได้ถูกต้อง
ก. โต้งใช้ประแจขันนอตให้แน่น
ข. เอกใช้ประแจยึดจับวัสดุ
ค. ทินใช้ประแจเจาะไม้
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ค. 1, 3, 2
ค. การปิ้ง

ค. 3, 4, 1, 2
ค. แก้วน้า
ค. มีดดายหญ้า
ค. คราด

17. ถ้าต้องการตัดไม้เป็นท่อนๆ ควรใช้อุปกรณ์ในข้อใด
ก. มีด
ข. คัตเตอร์
ค. เลื่อย
18. การเลือกใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นประดิษฐ์สิ่งของ จะท้าให้เกิดผลดีอย่างไร
ก. เสียค่าใช้จ่ายน้อย
ข. ได้ผลงานที่มีความแข็งแรง
ค. ได้ผลงานที่มีสีสันสวยงาม
19. คัตเตอร์ไม่ควรน้ามาใช้กับวัสดุชนิดใด
ก. กระดาษ
ข. พลาสติก
ค. ผ้า
20. ถ้าใส่เสือผ้าที่ไม่ได้ซักซ้าๆ จะเกิดผลอย่างไร
ก. อาจท้าให้ผู้สวมใส่เป็นโรคผิวหนัง
ข. ท้าให้เสือผ้าเก่าและสีซีดเร็ว
ค. ท้าให้เสือผ้าขาดเร็ว
21. ใครจัดเก็บเครื่องแต่งกายได้ถูกต้อง
ก. ปอยจัดเรียงรองเท้าเป็นคู่ ๆ
ข. หนึ่งพาดเข็มขัดไว้ที่ขอบหน้าต่าง
ค. ต้อมม้วนถุงเท้าเก็บไว้ในรองเท้า
22. เพราะเหตุใดจึงไม่น้าจานมาใส่แกง
ก. ก้นตืน ท้าให้น้าแกงหกง่าย
ข. มีขนาดเล็ก ใส่แกงได้น้อย
ค. ก้นลึก ท้าให้ตักอาหารล้าบาก
23. ถ้าน้าหอยที่ซือมา ประกอบอาหารทันที จะเกิดผลเสียอย่างไร
ก. หอยสุกช้า
ข. หอยไม่สะอาด
ค. เนือหอยแข็ง ไม่อร่อย
24. การเตรียมอาหารประเภทเนือสัตว์ ควรระมัดระวังอันตรายในข้อใดมากที่สุด
ก. อาจถูกน้ามันกระเด็นใส่
ข. อาจถูกน้าร้อนลวก
ค. อาจถูกมีดบาด
25. แปรงสีฟันที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
ก. มีด้ามจับถนัดมือ
ข. มีขนาดเล็ก ปลายเรียวแหลม
ค. มีลวดลายและสีสันที่สวยงาม
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26. เราใช้สิ่งใดซ่อมแซมและเย็บเสือผ้า
ก. เหล็กแหลม เข็มเย็บผ้า
ข. ด้าย วงเวียน
ค. เข็มเย็บผ้า ด้าย
27. ข้อใดเป็นสิ่งส้าคัญในการท้างานประดิษฐ์
ก. วัสดุที่ใช้ต้องเป็นวัสดุที่มีราคาแพง
ข. วางแผนการท้างานก่อนลงมือปฏิบัติ
ค. ลอกเลียนแบบชินงานผู้อื่น
28. ความคิดริเริ่มในการท้าชินงานประดิษฐ์ จัดอยู่ในกระบวนการออกแบบขันตอนใด
ก. การก้าหนดปัญหา
ข. การรวบรวมข้อมูล
ค. การประเมินผล
29. ข้อใดเป็นงานประดิษฐ์ที่ท้าจากวัสดุธรรมชาติ
ก. หุ่นยนต์กระป๋องน้าอัดลม
ข. รถลากกล่องกระดาษ
ค. ตุ๊กตาเปลือกไข่
30. ถ้าต้องการตัดกระดาษเป็นรูปวงกลม ควรใช้อุปกรณ์ใด
ก. มีด
ข. คัตเตอร์
ค. กรรไกร
31. การประดิษฐ์รถของเล่น ควรท้าอย่างไรเพื่อไม่ให้ล้อหลุดง่าย
ก. ใช้เข็มเย็บผ้าเย็บกระดาษติดกับไม้
ข. ใช้กระดาษหุ้มที่ปลายไม้
ค. ทากาวที่ไม้ให้หนา
32. การรู้ราคาสินค้าชนิดเดียวกันของร้าน 2 แห่ง เป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านใด
ก. ด้านการตัดสินใจ
ข. ด้านการเรียนรู้
ค. ด้านการสื่อสาร
33. นกต้องการทราบข้อมูลเรื่องการปลูกผักสวนครัว นกควรหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด
ก. แม่ค้า
ข. ต้ารวจ
ค. คุณครูที่สอนวิชางานเกษตร
34. เพราะเหตุใดแหล่งข้อมูลของทางราชการจึงมีความน่าเชื่อถือ
ก. มีการอ้างอิงอย่างเป็นหลักเกณฑ์
ข. รวบรวมจากงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ
ค. ได้มาจากการสอบถามคนเก่าแก่
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35. แหล่งข้อมูลที่ดมี ีประโยชน์อย่างไร
ก. ได้รับข้อมูลทีถ่ ูกต้อง
ข. ได้รับค้าข้อมูลที่แปลกใหม่
ค. ได้รับข้อมูลที่คนส่วนใหญ่สนใจ
36. ใครรักษาแหล่งข้อมูลได้ถกู ต้อง
ก. ก้อยจดบันทึกลงในหนังสือห้องสมุด
ข. แป้งหยิบของในพิพิธภัณฑ์ขึนมาดู
ค. น้อยใช้ที่คั่นหนังสือคั่นหน้าที่อ่านค้างไว้
37. ภาพวาดที่เป็นผลงานของนักเรียนควรเก็บอย่างไร
ก. เก็บไว้ในลินชักห้องเก็บของ
ข. ใส่ไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน
ค. เก็บใส่กล่องไว้ในตู้เสือผ้า
38. ข้อใดไม่มีหน้าที่ในการแสดงผล
ก. จอภาพ
ข. ล้าโพง
ค. ซีพียู
39. อุปกรณ์ใดท้าหน้าที่แสดงผลข้อมูลลงบนกระดาษ
ก. เครื่องพิมพ์
ข. แฟลชไดรฟ์
ค. แผ่นบันทึกซีดี
40. หากนักเรียนต้องการจัดเก็บข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ควรใช้อุปกรณ์ใด
ก. ซีพียู
ข. แฟลชไดรฟ์
ค. แผงแป้นอักขระ

....
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