ก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที
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ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว

1. นักเรียนควรเลือกสวมใส่เสือ# ผ้าในฤดูหนาวอย่างไร
ก. เสือ# ผ้าเนื#อบางเบา และละเอียด
ข. เสือ# ผ้าเนื#อหนา ปกปิ ดร่างกายได้มดิ ชิด
ค. เสือ# ผ้าทีค ่อนข้างหนา และสวมหมวกทุกครัง# ทีอ อกจาก
บ้าน
2. ใยไหมจะไปวัดเป็ นเพือนคุณยาย ใยไหมควรสวมใส่เสือ# ผ้า
อย่างไร
ก. เสือ# แขนกุด และกระโปรงยาว
ข. เสือ# แขนสัน# และกางเกงขาสัน#
ค. เสือ# ยืดแขนสัน# และกระโปรงยาว
3.
เสือ# ผ้าทีเ ด็กในภาพสวมใส่เหมาะสม
กับข้อใดมากทีส ดุ
ก. อยู่บา้ น
ข. ไปทะเล
ค. ไปโรงเรียน
4. นักเรียนควรทําอย่างไร หากกระดุมเสือ# ของนักเรียนขาด
ก. ทิง# และซือ# ใหม่
ข. ซ่อมแซมก่อนนําไปซัก
ค. ซักก่อน แล้วค่อยนํามาซ่อมแซม
5. โอปอชอบช่วยคุณแม่ประกอบอาหารเย็นทุกวัน
โอ
ปอควรป้องกันไม่ให้เสือ# ผ้าสกปรกอย่างไร
ก. สวมผ้ากันเปื# อน
ข. สวมใส่เสือ# ผ้าชุดเก่า
ค. ระวังไม่ให้เสือ# ผ้าโดนเครืองปรุง

6. การอาบนํ#ามีประโยชน์อย่างไร
ก. ช่วยให้สขุ ภาพจิตดี
ข. ชําระคราบเหงือไคล
ค. ช่วยให้ร่างกายสดชืน
7. นักเรียนจะทําอย่างไรให้ตนเองเป็ นผูม้ บี ุคลิกภาพทีด ี
ก. สวมใส่เสือ# ผ้าทีร ดี แล้ว
ข. สวมใส่เสือ# ผ้าราคาแพง
ค. สวมใส่เสือ# ผ้าทีเ หมาะสมกับตนเอง
8. หากชุดทีน กั เรียนสวมใส่มชี ายเสือ# ทีย าวเกินไป นักเรียนควร
ทําอย่างไร
ก. ใส่เข็มขัด
ข. จัดชายเสือ# ใส่เข้าในกางเกง
ค. ม้วนชายเสือ# ไปด้านใดด้านหนึง แล้วผูกปม
9. สิง แรกทีน กั เรียนต้องทําในการสวมถุงเท้าคืออะไร
ก. ดูถุงเท้าให้เป็ นคู่เดียวกัน
ข. ดึงปลายถุงเท้าให้ยาวเสมอกัน
ค. จับปลายถุงเท้า แล้วค่อยๆ ดึงสวมใส่จนกระชับ
10. เพราะเหตุใด นักเรียนจึงต้องเคาะรองเท้าก่อนสวมใส่
ก. เพือให้รองเท้าเข้าทรงได้รปู
ข. เพือให้รองเท้าไม่มกี ลิน อับชืน#
ค. เพือป้องกันสัตว์มพี ษิ เข้าไปอยู่ในรองเท้า
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ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว

1. สิง ใดเป็ นของใช้สว่ นตัวของนักเรียน
ก. โทรทัศน์
ข. แปรงสีฟนั
ค. คอมพิวเตอร์
2. ใครใช้และดูแลหนังสือได้อย่างถูกต้อง
ก. ปอจัดเก็บหนังสือทีช นั # วางหนังสือ
ข. ปา่ นพับมุมหนังสือ เพือจะได้รวู้ า่ อ่านถึงหน้าใด
ค. ปิ งตัดภาพจากหนังสือ เพือนํามาประกอบรายงาน
3. ใครใช้อุปกรณ์การเรียนได้เหมาะสมกับงาน
ก. นิดใช้ปากกาขีดเขียนฝาผนัง
ข. นํ#าใช้ดนิ สอเขียนการบ้านส่งครู
ค. หน่อยใช้ปากกาลบคําผิดลบข้อความทีเ ขียนไว้บนโต๊ะ
4. นักเรียนจะรูไ้ ด้อย่างไรว่า แปรงสีฟนั เริม เสือ มสภาพ
ก. ขนแปรงบาน
ข. ขนแปรงหลุดร่วง
ค. ขนแปรงเปลีย นสี
5. เพราะเหตุใดจึงต้องเก็บแปรงสีฟนั ไว้ในทีท มี อี ากาศถ่ายเท
ได้สะดวก
ก. เพือให้แปรงไม่เสือ มสภาพ
ข. เพือยืดอายุการใช้แปรงให้ยาวนานขึน#
ค. เพือป้องกันไม่ให้แปรงเป็ นทีส ะสมของเชือ# โรค

6. นักเรียนควรทําอย่างไรกับหนังสือทีข าดชํารุด
ก. บริจาค แล้วหาซือ# ใหม่
ข. ซ่อมแซมก่อนจัดเก็บเข้าที
ค. หยิบมาใช้ให้น้อยทีส ดุ เท่าทีจ ะทําได้
7. นักเรียนควรทําความสะอาดรถบังคับทีส กปรกอย่างไร
ก. ใช้ผา้ ชุบนํ#าเช็ด
ข. ใช้น#ําผสมผงซักฟอกล้างทําความสะอาด
ค. ใช้น#ําผสมนํ#ายาล้างรถล้างทําความสะอาด
8. สิง ของใดใช้สาํ หรับขีดเส้น
ก. ดินสอ ยางลบ
ข. ดินสอ ไม้บรรทัด
ค. ไม้บรรทัด ยางลบ
9. ของใช้สว่ นตัวใดใช้เพือให้เกิดความเพลิดเพลิน
ก. ตุ๊กตา
ข. หนังสือ
ค. แปรงสีฟนั
10. การใช้งานของใช้สว่ นตัววิธกี ารใดเหมาะสมทีส ดุ
ก. ใช้หวีของตนเองหวีขนให้แมว
ข. ใช้ดนิ สอวาดภาพบนฝาผนังห้องนํ#า
ค. ใช้แปรงสีฟนั ทีไ ม่ใช้งานแล้วแปรงหวี เพือทําความ
สะอาด
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ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว

1. นักเรียนควรจัดเก็บหนังสือไว้ทใี ด
6. ใครจัดเก็บของใช้สว่ นตัวได้เหมาะสมทีส ดุ
ก. ตูเ้ สือ# ผ้า
ก. ไหมเก็บหนังสือไว้ในตูเ้ ก็บของ
ข. ห้องเก็บของ
ข. หมิวเก็บรองเท้าไว้ทชี นั # วางรองเท้า
ค. ชัน# วางหนังสือ
ค. มดพับชุดนักเรียน แล้วเก็บไว้ในตูเ้ สือ# ผ้า
2. สิง แรกทีน กั เรียนต้องทําในการจัดเก็บหนังสือคืออะไร
7. เสือ# ผ้าชนิดใดจะต้องพับและแยกเก็บไว้ให้เรียบร้อย
ก. แยกหนังสือออกเป็ นหมวดหมู่
ก. ชุดชัน# ใน
ข. จัดเรียงหนังสือตามระยะเวลาทีซ อ#ื
ข. ชุดไปเทีย ว
ค. จัดเรียงหนังสือตามความสูงของหนังสือ
ค. ชุดนักเรียน
3. นักเรียนควรทําความสะอาดชัน# เก็บของเล่นบ่อยเท่าใด
8. เสือ# ผ้าชนิดใดจําเป็ นต้องรีด
ก. ทุกวัน
ก. เสือ# ยืด
ข. 1-2 ครัง# /เดือน
ข. ชุดนอน
ค. 1-2 ครัง# /สัปดาห์
ค. ชุดไปเทีย ว
4. ดินสอ ยางลบ และไม้บรรทัดควรจัดเก็บไว้ทใี ด
9. ข้อใดเป็ นวิธกี ารจัดเก็บทีน อนทีถ ูกต้อง
ก. ตูเ้ ก็บของ
ก. ปดั ฝุน่ ละออง จัดวางหมอนหนุนและหมอนข้างให้
ข. กล่องใส่ดนิ สอ
เรียบร้อย และดึงผ้าปูทนี อนให้ตงึ
ค. ชัน# วางหนังสือ
ข. ดึงผ้าปูทนี อนให้ตงึ ปดั ฝุน่ ละออง และจัดวางหมอนหนุน
และหมอนข้างให้เรียบร้อย
5. เพราะเหตุใดจึงต้องเก็บกรรไกรใส่ปลอก แล้วเก็บใส่ลน#ิ ชักให้
ค. ดึงผ้าปูทนี อนให้ตงึ จัดวางหมอนหนุนและหมอนข้างให้
เรียบร้อย
เรียบร้อย และปดั ฝุน่ ละออง
ก. เพือยืดอายุการใช้งาน
ข. เพือไม่ให้กรรไกรเป็ นสนิม
10. การเปลีย นผ้าปูทนี อนและปลอกหมอนสัปดาห์ละ 1 ครัง# มี
ค. เพือความปลอดภัยในการใช้งาน
ประโยชน์อย่างไร
ก. ช่วยให้สบายตัวเวลานอนหลับ
ข. ช่วยให้ผา้ ปูทนี อนและปลอกหมอนมีกลิน หอมตลอดเวลา
ค. ช่วยให้ผา้ ปูทนี อนและปลอกหมอนไม่เป็ นทีส ะสม ของ
ฝุน่ ละออง
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ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดไม่ใช่เครืองมือทําความสะอาดบ้าน
ก. บัวรดนํ#า
ข. ไม้กวาดขนไก่
ค. ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาว
2. ใครใช้งานไม้กวาดขนไก่ได้อย่างถูกต้อง
ก. โอ๋ใช้เช็ดถูพน#ื
ข. หน่อยใช้ปดั ฝุน่ ละออง
ค. มะนาวใช้กวาดพืน# ทีแ ห้ง
3. เมือใช้แปรงขัดพืน# เสร็จแล้ว ควรทําอย่างไร
ก. ล้างให้สะอาด แล้ววางผึง ให้แห้ง
ข. สลัดนํ#าออกและวางผึง ให้แห้ง จากนัน# นําไปแขวน
ค. ล้างให้สะอาด แล้วสลัดนํ#าออกและวางผึง ให้แห้ง
จากนัน# นําไปแขวน
4. เครืองมือทําความสะอาดบ้านชนิดใดใช้เช็ดถูพน#ื
ก. ไม้ถูพน#ื
ข. ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามสัน#
ค. ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาว
5. การทํางานบ้านเป็ นหน้าทีข องใคร
ก. แม่
ข. พ่อ
ค. สมาชิกทุกคนในครอบครัว

6. ใครเก็บไม้กวาดขนไก่ได้อย่างถูกวิธี
ก. ชมพู่ลา้ งนํ#าสะอาด แล้วนําไปผึง แดด
ข. ทอมเคาะสิง สกปรกออก แล้วนําไปแขวนไว้
ค. แก้วล้างนํ#าสะอาด แล้วสลัดนํ#าออก จากนัน# นําไปแขวน
7. การทําความสะอาดเครืองมือทําความสะอาดบ้านชนิดใดไม่
ต้องล้าง
ก. ถังนํ#า
ข. ทีต กั ผง
ค. ไม้กวาดดอกหญ้า
8. เครืองมือทําความสะอาดบ้านชนิดใด ใช้กวาดพืน# ห้องนอน
ก. ไม้ถูพน#ื
ข. ไม้กวาดดอกหญ้า
ค. ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาว
9. การใช้ไม้ถูพน#ื ถูพน#ื ห้องนังเล่
 นมีความเหมาะสมหรือไม่
อย่างไร
ก. ไม่เหมาะสม เพราะต้องออกแรงมาก
ข. เหมาะสม เพราะเป็ นห้องทีม พี น#ื ทีแ คบ
ค. เหมาะสม เพราะจะช่วยผ่อนแรงในการถู
10. ห้องใดควรทําความสะอาดพืน# ด้วยแปรงขัดพืน#
ก. ห้องนํ#า
ข. ห้องนอน
ค. ห้องนังเล่
 น
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ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว

1. งานเกษตรหมายถึงอะไร
ก. การปลูกพืช
ข. การเลีย# งสัตว์
ค. การปลูกพืช การเลีย# งสัตว์ และการประมง
2. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของผลผลิตจากการทํางานเกษตร
ก. ใช้ทาํ เครืองนุ่งห่ม
ข. ใช้สร้างทีอ ยู่อาศัย
ค. ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
3. ขัน# ตอนการปลูกพืชทีถ ูกต้องคือข้อใด
ก. การปลูก การรดนํ#า การพรวนดิน การใส่ป๋ ุย
และ
การกําจัดวัชพืช
ข. การปลูก การพรวนดิน การใส่ป๋ ยุ การกําจัดวัชพืช และ
การรดนํ#า
ค. การพรวนดิน การปลูก การใส่ป๋ ยุ การรดนํ#า
และ
การกําจัดวัชพืช
4. ใครรดนํ#าต้นไม้ได้ถูกต้อง
ก. มุกรดนํ#าต้นไม้สปั ดาห์ละ 1 ครัง#
ข. ออมรดนํ#าต้นไม้ตอนเช้าและตอนเย็น
ค. ก้อยรดนํ#าต้นไม้ตอนเทีย งวันและเทีย งคืน
5. การพรวนดินควรใช้อุปกรณ์ชนิดใด
ก. บัวรดนํ#า
ข. ช้อนปลูก
ค. ส้อมพรวน

6. นักเรียนควรเก็บสายยางทีใ ช้งานเสร็จแล้วอย่างไร
ก. ล้างให้สะอาด และเช็ดให้แห้ง
ข. ล้างให้สะอาด แล้วม้วนเก็บเข้าที
ค. ผึง ให้แห้ง แล้วเก็บเข้าทีใ ห้เรียบร้อย
7. หากต้องการรดนํ#าต้นไม้ขนาดเล็กและต้นกล้าควรใช้อุปกรณ์
ชนิดใด
ก. ถังนํ#า
ข. สายยาง
ค. บัวรดนํ#า
8. การกําจัดวัชพืชจะต้องใช้อุปกรณ์ชนิดใด
ก. ช้อนปลูก ปุ้งกีH
ข. บัวรดนํ#า สายยาง
ค. ช้อนปลูก ส้อมพรวน
9. ศัตรูพชื ของผักคะน้าคืออะไร
ก. ผึง#
ข. ผีเสือ#
ค. หนอน
10. ใครทําประมงนํ#าเค็ม
ก. มีนจับกุง้ ในแม่น#ํา
ข. ใหม่จบั หอยในทะเล
ค. หมิวจับปลาในลําคลอง
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ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว

1. สิง ใดเป็ นงานประดิษฐ์
ก. การปลูกพืช
ข. การเลีย# งสัตว์
ค. การทําโมบายเปลือกหอย
2. การเลือกวัสดุมาทํางานประดิษฐ์ควรคํานึงถึงสิง ใด มาก
ทีส ดุ
ก. มีราคาสูง
ข. หาง่ายและคงทน
ค. มีความแปลกใหม่
3. เพราะเหตุใดจึงต้องร้อยแกนกระดาษชําระเป็ นพวง
แล้วใส่ลงั ไว้
ก. เพือให้มคี วามสวยงาม
ข. เพือให้สะดวกในการขนย้าย
ค. เพือให้ประหยัดพืน# ทีใ นการเก็บ
4. ดินนํ#ามันจัดเป็ นวัสดุประเภทใด
ก. วัสดุประเภทผ้า
ข. วัสดุประเภทอืนๆ
ค. วัสดุประเภทพลาสติก
5. มีนาควรใช้อุปกรณ์ใดในการยึดกระดาษ 2 แผ่นให้ตดิ กัน
ก. กาว
ข. เส้นลวด
ค. เข็มและด้าย

6. ใครเก็บอุปกรณ์ทใี ช้ในงานประดิษฐ์ได้ถูกต้อง
ก. ปอเก็บกรรไกรไว้ในกางเกง
ข. ปา่ นเก็บดินสอไว้ในกระเป๋าเสือ#
ค. ปญั เก็บเข็มเย็บผ้าไว้ทหี มอนปกั เข็ม
7. นักเรียนมีวธิ เี ก็บวัสดุประเภทโลหะอย่างไร
ก. เก็บไว้บนทีส งู
ข. เก็บไว้ในทีแ ห้ง
ค. เก็บไว้ในห้องมืด
8. เพราะเหตุใดจึงไม่เก็บวัสดุประเภทพลาสติกไว้ในทีท มี ี
อากาศร้อนจัด
ก. เพราะพลาสติกอาจละลาย
ข. เพราะพลาสติกอาจเปราะ แตกหักง่าย
ค. เพราะพลาสติกอาจทําปฏิกริ ยิ ากับอุณหภูมทิ รี อ้ นจัด
9. แป้งเปี ยกทํามาจากอะไร
ก. แป้งข้าวเจ้า
ข. แป้งข้าวเหนียว
ค. แป้งมันสําปะหลัง
10. งานประดิษฐ์ใดทีน กั เรียนสามารถประดิษฐ์ได้ดว้ ยตนเอง
ก. กรอบรูป
ข. โต๊ะรับแขก
ค. ตูร้ บั จดหมายจากไม้สกั
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ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อมูลหมายถึงอะไร
ก. เหตุการณ์เกีย วกับสิง ต่างๆ
ข. ข้อเท็จจริงของสถานทีต ่างๆ
ค. เรืองราวหรือรายละเอียดเกีย วกับสิง ทีเ ราสนใจ
2. เราใช้ประสาทสัมผัสใดรับรูร้ สชาติอาหาร
ก. ตา
ข. ลิน#
ค. ปาก
3. ข้อมูลใดไม่ถกู ต้อง
ก. ปลาทองเป็ นปลานํ#าจืด
ข. แมวเป็ นสัตว์เลีย# งลูกด้วยนม
ค. เต่าเป็ นสัตว์เลือ# ยคลานทีม อี ายุสนั #
4. นักเรียนคิดว่าจะเกิดผลอย่างไร ถ้าเราไม่สามารถรับรสชาติ
อาหารได้
ก. ขาดการรับรูข้ อ้ มูลทางลิน#
ข. ขาดการรับรูข้ อ้ มูลทางผิวหนัง
ค. ขาดการรับรูข้ อ้ มูลทางประสาทสัมผัสทัง# 5
5. แหล่งข้อมูลใดแตกต่างจากพวก
ก. โทรทัศน์
ข. ผูป้ กครอง
ค. หนังสือพิมพ์

6. การทีน กั เรียนได้กลิน หมูป#ิงแสดงว่า นักเรียนรับรูข้ อ้ มูลผ่าน
ประสาทสัมผัสใด
ก. หู
ข. ลิน#
ค. จมูก
7. กิจกรรมใดเป็ นการรับรูข้ อ้ มูลผ่านประสาทสัมผัสทางตา
ก. การฟงั วิทยุ
ข. การอ่านหนังสือ
ค. การชิมรสชาติอาหาร
8. ข้อมูลใดเป็ นประโยชน์
ก. การฟงั ข่าวเศรษฐกิจ
ข. การฟงั พ่อแม่ทะเลาะกัน
ค. การฟงั คนนินทาว่ากล่าวกัน
9. นักเรียนควรศึกษาข้อมูลการเพาะปลูกพืชจากแหล่ง ข้อมูล
ใด
ก. สอบถามเพือน
ข. สอบถามเกษตรกร
ค. ทดลองทําด้วยตนเอง
10. ข้อใดถูกต้องทีส ดุ
ก. พ่อแม่เป็ นแหล่งข้อมูลทีใ กล้ตวั ทีส ดุ
ข. เพือนเป็ นแหล่งข้อมูลทีน ่าเชือถือทีส ดุ
ค. นักเรียนควรศึกษาข้อมูลการเลีย# งปลาทอง
จากแม่คา้ ขายหมู
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ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว

1. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศใดช่วยให้ประหยัดแรงงานคน
ก. เครืองซักผ้า
ข. เครืองคิดเลข
ค. เตาอบไมโครเวฟ
2. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศใดสามารถพกพาได้สะดวก
ก. วิทยุ
ข. โทรทัศน์
ค. โทรศัพท์เคลือนที
3. หากนักเรียนต้องการบันทึกข้อมูลภาพทีส ะดวก
พกพาง่าย นักเรียนจะเลือกบันทึกข้อมูลอย่างไร
ก. บันทึกข้อมูลลงในแผ่นซีดี
ข. บันทึกข้อมูลลงในแฟลชไดรฟ์
ค. บันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์
4. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของโทรทัศน์
ก. ใช้เก็บข้อมูลต่างๆ
ข. ใช้รบั ฟงั และดูขอ้ มูลข่าว
ค. ใช้รบั ฟงั และดูรายการบันเทิง
5. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศใดมีความจําเป็ นมากทีส ดุ ใน
สภาพอากาศทีร อ้ นจัด
ก. เครืองซักผ้า
ข. เครืองทํานํ#าอุ่น
ค. เครืองปรับอากาศ

6. กล้องดิจทิ ลั มีความแตกต่างจากกล้องทัวไปอย่

างไร
ก. ใช้ฟิลม์ สี
ข. บันทึกภาพเคลือนไหวได้
ค. ไม่สามารถเรียกดูภาพทีถ ่ายได้
7. การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมจัดเป็ นประโยชน์ของ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านใด
ก. ด้านการศึกษา
ข. ด้านการทํางาน
ค. ด้านการติดต่อสือ สาร
8. นักเรียนสามารถวาดภาพด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใด
ก. กล้องดิจทิ ลั
ข. คอมพิวเตอร์
ค. โทรศัพท์เคลือนที
9. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศใดมีประโยชน์ดา้ นการสือ สาร
ก. กล้องดิจทิ ลั
ข. คอมพิวเตอร์
ค. โทรศัพท์เคลือนที
10. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศใดมีความจําเป็ นสําหรับ
นักเรียนมากทีส ดุ
ก. วิทยุ
ข. คอมพิวเตอร์
ค. เครืองคิดเลข
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