ตารางวิเคราะห์ ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี วิชา วิทยาศาสตร์ ชุ ดที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ข้ อ

มาตรฐาน / ตัวชี้วดั
มฐ.
มฐ.
มฐ.
ว 1.2
ว 3.1
ว 4.1

มฐ. ว 1.1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1






2

3

1

1

2

1

มฐ.
ว 6.1

มฐ.
ว 7.1

1

1
























1

ข้ อ

1
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

มฐ.
ว 1.1
2

3

มาตรฐาน / ตัวชี้วดั
มฐ.
มฐ.
มฐ.
ว 1.2
ว 3.1
ว 4.1
1
1 2
1










มฐ.
ว 6.1
1

มฐ.
ว 7.1
1





หมายเหตุ : มฐ. ว 8.1 ป.1 / 1-7 ประเมินในระหว่างการเรี ยนการสอน
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ข้ อสอบมาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 1
วิชา วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1

จานวน 40 ข้ อ

ให้ กาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบทีถ่ ูกต้ อง
1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. สิ่ งมีชีวติ ทุกชนิดต้องสร้างอาหารเองได้
ข. สิ่ งมีชีวติ ทุกชนิดต้องเคลื่อนที่ได้
ค. สิ่ งมีชีวติ ทุกชนิดมีการเจริ ญเติบโต
2. สิ่ งใดมีลกั ษณะ แตกต่ างจากพวก
ก. กบเหลาดินสอ ข. ม้าหมุน ค. แมวไทย
ใช้ ตารางบันทึกผลการสารวจสิ่ งต่ างๆ รอบตัว ตอบคาถามข้ อ 3 – 5
สิ่ งที่สังเกตได้
1
2
3

เคลื่อนที่ได้

-

มีการเจริ ญเติบโต


-

3. ข้อใดเป็ นสิ่ งมีชีวติ
ก. 3 ข. 2 ค. 1 , 2
4. จากตาราง สิ่ งที่สังเกตได้ชนิดใดเป็ นต้นไม้
ก. 3 ข. 1 ค. 2
5. จากตารางสรุ ปได้ดงั นี้
(1) หมายเลข 3 เป็ นสิ่ งมีชีวติ
(2) สิ่ งมีชีวติ มีท้ งั ที่เคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้
(3) สิ่ งมีชีวติ ต้องมีการเจริ ญเติบโต
ข้อใดสรุ ปได้ถูกต้อง
ก. ข้อ (1) และ (2) ข. ข้อ (2) และ (3) ค. ข้อ (1) และ (3)
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ต้องการอาหารและน้ า


-

ใช้ ภาพต่ อไปนีต้ อบคาถามข้ อ 6

–8









6. ถ้าพืชขาดหมายเลข  ไป พืชจะเป็ นอย่างไร
ก. ไม่สามารถสื บพันธุ์ได้
ข. ไม่ได้รับแสงแดดอย่างพอเพียง
ค. ไม่มีอาหารและน้ าไปเลี้ยงลาต้น
7. หมายเลข  ช่วยในการสื บพันธุ์ได้อย่างไร
ก. ใช้สีสันล่อแมลงให้มาผสมเกสร
ข. นาเมล็ดไปขยายพันธุ์ต่อได้
ค. เมื่อร่ วงลงสู่ พ้นื แล้วจะเกิดเป็ นต้นใหม่
8. ข้อใด ไม่ ใช่ ประโยชน์ของหมายเลข 
ก. ห่อหุ ม้ เมล็ด
ข. ใช้เป็ นอาหาร
ค. ใช้ในการสร้างอาหารของพืช
9. ข้อใดกล่าวถูกต้ อง
ก. โครงสร้างของพืชและสัตว์มีความแตกต่างกัน
ข. รากของพืชเปรี ยบเสมือนจมูกของคนและสัตว์
ค. ถ้าโครงสร้างพืชเกิดขาดหายไปจะไม่ส่งผลต่อการดารงชีวติ ของพืช
10. โครงสร้างภายนอกของสัตว์ชนิดใด แตกต่ างจากพวก
ก. ข. ค.
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ใช้ ข้อมูลทีก่ าหนดตอบคาถาม ข้ อ 11
– 12
(1) จมูก (2) ปาก (3) ขา
สถานการณ์ที่กาหนดให้ มีความสัมพันธ์กบั อวัยวะใดของสัตว์
11. สุ นขั ดมกลิ่นยาเสพติด
ก. (2) ข. (3) ค. (1)
12. ม้าวิง่ ข้ามเครื่ องกีดขวาง
ก. (3) ข. (2) ค. (1)
13. โครงสร้างภายนอกของสัตว์มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับสิ่ งมีชีวติ ชนิดใด
ก. มนุษย์
ข. พืชล้มลุก
ค. พืชมีดอก
14. ข้อใด ไม่ ใช่ เกณฑ์ที่ใช้ในการจาแนกพืช
ก. ที่อยูอ่ าศัย
ข. การเคลื่อนที่
ค. ลักษณะภายนอก
15.
กลุ่มที่ 1
มะม่วง
กล้วย
มะพร้าว
กลุ่มที่ 2
ตาลึง
พลูด่าง
ฟักทอง
ถ้า ด.ญ. อ้อ จาแนกพืชได้ตามตาราง แสดงว่า ด.ญ. อ้อ ใช้เกณฑ์อะไรในการจาแนก
ก. ใช้ดอกเป็ นเกณฑ์
ข. ใช้ที่อยูอ่ าศัยเป็ นเกณฑ์
ค. ใช้ลกั ษณะของลาต้นเป็ นเกณฑ์
16. ถ้าใช้ที่อยูอ่ าศัยเป็ นเกณฑ์ ข้อใดจาแนกพืช ไม่ ถูกต้ อง
ก. พริ ก คะน้า สะระแหน่
ข. ทานตะวัน ไผ่ มะลิ
ค. ผักตบชวา บัว มะเขือเทศ
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ดูภาพแล้ วตอบคาถามข้ อ 17

– 18

(1)

(2)

(4)

(5)

(3)

(6)

17. การจัดกลุ่มสัตว์ในข้อใดใช้ทอี่ ยู่อาศัยเป็ นเกณฑ์
ก. (1), (2), (4) ข. (2), (3), (5) ค. (3), (4), (6)
18. ถ้าแบ่งกลุ่มสัตว์ที่มีขากับสัตว์ที่ไม่มีขา สัตว์ชนิดใดอยูก่ ลุ่มเดียวกัน
ก. (4), (5) ข. (2), (6) ค. (5), (6)
19. ข้อใดกล่าวถึงดินได้ถูกต้อง
ก. ดินเนื้อหยาบมีการจับตัวกันแน่น
ข. ดินประกอบด้วยเศษหิ น ซากพืช ซากสัตว์ น้ า และอากาศ
ค. ดินที่พบในบริ เวณต่างๆ จะมีสีดาหรื อน้ าตาลเข้มเท่านั้น
20. ข้อใดกล่าวถึงสมบัติทางกายภาพของดิน
ก. ดินบริ เวณนี้มีตน้ พืชขึ้นอยูม่ าก
ข. ดินบริ เวณนี้มีสีน้ าตาลแดง
ค. ดินบริ เวณนี้อยูใ่ กล้แม่น้ า
ใช้ ผลการสารวจดินในท้องถิ่นของ ด.ช. บาส ตอบคาถามข้ อ 21 – 23
ดินชนิดที่
สี
เม็ดดิน
การอุ้มนา้
การจับตัว
1
ดา
ปานกลาง
ดีพอสมควร
ไม่แน่นเกินไป
2
น้ าตาลเข้ม
ใหญ่
ไม่ดี
ไม่จบั ตัวกัน
3
ดา
เล็กมาก
ดีมาก
จับตัวกันแน่น
21. การสารวจดินในท้องถิ่นของ ด.ช. บาส เป็ นการศึกษาในเรื่ องใด
ก. องค์ประกอบของดิน
ข. การอุม้ น้ าของดิน
ค. สมบัติทางกายภาพของดิน
6

22. จากข้อมูลของ ด.ช. บาส ข้อใดสรุ ป ไม่ ถูกต้ อง
ก. ดินเนื้อละเอียดจะอุม้ น้ าได้ดี
ข. ดินจะจับตัวกันดีหรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั ขนาดของเม็ดดิน
ค. ดินชนิดที่ 1 กับ ดินชนิดที่ 3 มีสมบัติใกล้เคียงกัน
23. ข้อใดเรี ยงลาดับดินเนื้อหยาบ ดินเนื้อปานกลาง และดินเนื้อละเอียดได้ถูกต้อง
ก. 2, 1, 3 ข. 1, 3, 2 ค. 3, 1, 2
24. การนาดินไปใช้ทาเครื่ องปั้ นดินเผา ใช้สมบัติทางกายภาพของดินในข้อใด
ก. สี ของดิน ข. การจับตัวของดิน ค. การอุม้ น้ าของดิน
25.
มีความสัมพันธ์กบั ข้อใด

ก. ข. ค.
26. เมื่อนักเรี ยนเป็ นหวัด จะส่ งผลต่ออวัยวะส่ วนใดมากที่สุด
ก. หู ข. ปาก ค. จมูก
27. ใครดูแลรักษาตาได้ ถูกต้ อง
ก. ต้นดูโทรทัศน์ใกล้หน้าจอเพื่อจะได้เห็นภาพชัดๆ
ข. นุย้ อ่านหนังสื อขณะนัง่ รถไปโรงเรี ยน
ค. นนท์ลา้ งตาด้วยน้ าสะอาดเมื่อฝุ่ นเข้าตา
28. ข้อใดจับคู่ได้ถูกต้อง
ก.

ข.

ค.
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29. ของเล่นในข้อใดทาจากวัสดุที่มีความแข็ง
ก.
ข.

ค.

30. ข้อใดเป็ นสมบัติของของเล่นที่ทาจากไม้
ก. น้ าหนักเบา ข. เป็ นสนิมง่าย ค. แข็งแรง
31. สี่ เหลี่ยม – วงรี เป็ นสมบัติดา้ นใดของวัสดุ
ก. สี
ข. พื้นผิว

ค. รู ปร่ าง

ดูภาพแล้วตอบคาถามข้อ 32 – 33

32. ข้อใดไม่ควรใช้เป็ นเกณฑ์ในการจาแนกของเล่นและของใช้ในภาพ
ก. รู ปร่ าง ข. พื้นผิว ค. น้ าหนัก
33. ถ้าใช้รูปร่ างของของเล่นและของใช้เป็ นเกณฑ์ ข้อใดจัดกลุ่มได้ถูกต้อง
ก. แก้วน้ า ไม้บรรทัด
ข. นาฬิกา ผ้าเช็ดหน้า
ค. ผ้าเช็ดหน้า ไม้บรรทัด
34. การออกแรงกระทาต่อวัตถุในข้อใด แตกต่ างจากข้ออื่น
ก. ข. ค.
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35. ข้อใด ไม่ ใช่ ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ
ก. ทาให้วตั ถุสูญหาย ข. ทาให้วตั ถุหยุดนิ่ง ค. ทาให้วตั ถุเคลื่อนที่
36. ข้อความใด ไม่ ถูกต้ อง
ก. แรงดึงหรื อแรงผลักเป็ นการออกแรงกระทากับวัตถุ
ข. เมื่อออกแรงกระทากับวัตถุแล้ววัตถุจะเคลื่อนที่เสมอ
ค. การทาให้วตั ถุที่กาลังเคลื่อนที่อยูห่ ยุดนิ่งต้องออกแรงกระทา
37. การออกแรงกระทาในข้อใด ไม่ทาให้วตั ถุเคลื่อนที่หรื อเปลี่ยนรู ปร่ าง
ก. ผลักกาแพง ข. ขยากระดาษ ค. ฉีกใบตอง
38. ตั้งแต่ข้ ึน 15 ค่า ไปจนถึงแรม 15 ค่า หลังจากเห็นดวงจันทร์เต็มดวงแล้ว เราจะมองเห็นดวงจันทร์
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
ก. ดวงจันทร์ ค่อยๆ สว่างขึ้นอีก
ข. ดวงจันทร์ มีขนาดใหญ่ข้ ึนเรื่ อย ๆ
ค. ดวงจันทร์ ค่อยๆ มืดลง
39. ในตอนเช้านักเรี ยนเห็นดวงอาทิตย์ข้ ึนทางหน้าบ้าน แสดงว่าหลังบ้านของนักเรี ยนเป็ นทิศใด
ก. ทิศตะวันตก ข. ทิศใต้ ค. ทิศเหนือ
40. สถานที่ใดที่นกั เรี ยนจะพบเห็นดวงดาวได้ชดั เจนที่สุด
ก. เขตโรงงานอุตสาหกรรม
ข. ในเมืองที่มีตึกสู งๆ
ค. ท้องไร่ ทอ้ งนา
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