ก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที

1

แบบทดสอบ
คําชีแจง

ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว
6. เพราะเหตุใดจึงไม่ควรสะบัดปลายไม้กวาดทางมะพร้าว
ขณะกวาดนํ)าทีพ น)ื
ก. เพราะนํ)าจะกระเด็นใส่ตวั
ข. เพราะไม้กวาดจะเสียหาย
ค. เพราะจะกวาดนํ)าไม่สะดวก
7. เพราะเหตุใดจึงไม่ควรล้างแก้วนํ)าพร้อมกับล้างจานชาม
ก. เพราะแก้วนํ)าจะมีรอยร้าว
ข. เพราะแก้วนํ)าจะมีกลิน เหม็นคาว
ค. เพราะจานชามจะมีกลิน เหม็นคาว
8. นักเรียนจะเลือกล้างสิง ของในข้อใดเป็ นอันดับแรก
ก. แก้วนํ)า
ข. จานชาม
ค. ช้อนส้อม
9. เพราะเหตุใดจึงต้องกวาดเศษอาหารทิง) ก่อนล้างจานชาม
ก. เพือไม่ให้สกปรกมาก
ข. เพือไม่ให้เปลืองนํ)ายาล้างจาน
ค. เพือไม่ให้เศษอาหารไปอุดตันท่อระบายนํ)า
10. เมือรับประทานอาหารเสร็จแล้วควรปฏิบตั อิ ย่างไร
ก. นําจานชามไปให้คุณแม่ลา้ ง
ข. ล้างจานชามด้วยตนเองทันที
ค. เก็บจานชามไว้หลายๆ วัน แล้วจึงล้างพร้อมกัน
ทีเดียว

1. ใครมีหน้าทีท าํ อาหารในบ้าน
ก. พ่อ
ข. แม่
ค. ลูก
2. วัยของนักเรียนสามารถทํางานบ้านใดได้ดว้ ยตนเอง
ก. กวาดพืน)
ข. ล้างตูเ้ ย็น
ค. เปลีย นหลอดไฟ
3. ประโยชน์ของการทํางานบ้านคือข้อใด
ก. ทําให้ผอู้ นื ชืนชม
ข. ทําให้ผอู้ ยู่อาศัยรํารวย
ค. ทําให้บา้ นสะอาดน่าอยู่
4. เมือใช้ไม้กวาดดอกหญ้าเสร็จแล้วควรทําอย่างไร
ก. ผึง แดดให้แห้ง
ข. เคาะฝุน่ ละออง
ค. ล้างด้วยนํ)าสะอาด
5. นักเรียนจะใช้เครืองมือชนิดใดกวาดพืน) ดิน
ก. ไม้กวาดดอกหญ้า
ข. ไม้กวาดทางมะพร้าว
ค. ไม้กวาดทางมะพร้าวมีดา้ ม
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2

แบบทดสอบ
คําชีแจง

ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว

1. นักเรียนจะเลือกแต่งตัวไปวัดกับคุณยายอย่างไร
ก. เสือ) ผ้าทีเ รียบร้อย
ข. เสือ) ผ้าทีส วมใส่สบาย
ค. เสือ) ผ้าทีท ะมัดทะแมง
2. การซักเสือ) ผ้าให้สะอาดมีผลดีอย่างไร
ก. ทําให้ผใู้ ส่ดมู ฐี านะ
ข. ทําให้ผใู้ ส่ดทู นั สมัย
ค. ทําให้ผใู้ ส่ไม่เกิดโรคภัย
3. เพราะเหตุใดเสือ) ผ้าทีส วมใส่แล้วจึงควรใส่ตะกร้าไว้
ก. เพือไม่ให้สตี ก
ข. เก็บซักได้สะดวก
ค. ทําให้หมดกลิน เหงือ
4. การจัดเก็บเสือ) ผ้าและเครืองแต่งกายแยกตามประเภท
มีประโยชน์อย่างไร
ก. ช่วยให้หยิบใช้ได้สะดวก
ข. ช่วยให้แต่งกายได้รวดเร็ว
ค. ช่วยให้แต่งกายได้สวยงาม
5. นักเรียนควรทําอย่างไรกับชุดชัน) ในทีต ากแห้งแล้ว
ก. รีดแล้วพับเก็บ
ข. แขวนไว้ทรี าวตากผ้า
ค. พับเก็บเข้าทีใ ห้เรียบร้อย

6. เสือ) ผ้าในข้อใดไม่ควรเก็บรวมไว้กบั เสือ) ผ้าอืนๆ
ก. เสือ) ผ้าทีร ดี แล้ว
ข. เสือ) ผ้าทีใ ส่แล้ว
ค. เสือ) ผ้าทีซ กั แล้ว
7. ใครปฏิบตั ติ นได้ถูกต้อง
ก. เพลงพาดเข็มขัดไว้ทเี ก้าอี)
ข. เตยแขวนเสือ) ทีใ ส่แล้วไว้ในตูเ้ สือ) ผ้า
ค. แบงค์วางรองเท้าไว้ทชี นั ) วางรองเท้า
8. เสือ) ผ้าทีร ดี และใส่ไม้แขวนไว้แล้วควรจัดเก็บทีใ ด
ก. พาดบนเตียงนอน
ข. แขวนไว้ในตูเ้ สือ) ผ้า
ค. แขวนไว้ทลี กู บิดประตู
9. การวางเข็มขัดไว้บนพืน) อาจทําให้เกิดผลอย่างไร
ก. เข็มขัดเก่าเร็ว
ข. เข็มขัดขาดง่าย
ค. เผลอเหยียบแล้วลืนล้ม
10. นักเรียนควรจัดเก็บถุงเท้าอย่างไร
ก. จัดเก็บเข้าคู่กนั
ข. มัดรวมกันเป็ นคู่ๆ
ค. รวมใส่ในตะกร้าเดียวกัน
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แบบทดสอบ
คําชีแจง

ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว

1. อุปกรณ์ใดใช้นงึ อาหาร
6. นักเรียนควรใช้ภาชนะใดใส่แกงจืด
ก. หม้อ
ก. จาน
ข. ลังถึง
ข. ชาม
ค. กระทะ
ค. ทัพพี
2. อุปกรณ์ใดควรจัดเก็บไว้ในทีเ ดียวกัน
7. ใครใช้อุปกรณ์ตกั อาหารได้ถูกต้อง
ก. จาน - ชาม
ก. นกใช้สอ้ มตักแกงจากถ้วย
ข. ช้อน - หม้อ
ข. ดวงใช้ชอ้ นตักข้าวจากหม้อ
ค. ทัพพี - กระทะ
ค. แก้มใช้ทพั พีตกั ข้าวจากหม้อ
3. การจัดเตรียมอาหารก่อนนําไปประกอบอาหาร
8. เราควรใช้มดี ทําสิง ใด
มีประโยชน์อย่างไร
ก. หันผั
 ก
ก. ทําให้อาหารมีรสชาติอร่อย
ข. งัดฝากระป๋อง
ข. ทําอาหารได้สะดวก รวดเร็ว
ค. คนอาหารในหม้อ
ค. ทําให้อาหารมีความสวยงาม
9. การต้มไข่ควรทําในภาชนะใดจึงจะปลอดภัย
4. ในวัยของนักเรียนควรช่วยเตรียมประกอบอาหารในข้อใด
ก. ชามพลาสติก
ข. ถ้วยกระเบือ) ง
จึงจะเหมาะสมทีส ดุ
ค. หม้ออะลูมเิ นียม
ก. ต้มนํ)า
10. เพราะเหตุใด ขณะล้างผลส้มจึงควรถูเปลือกส้มเบาๆ
ข. ล้างผัก
ก. เพือให้เนื)อส้มนุ่มและฉํา
ค. หันเนื
 )อสัตว์
ข. เพือให้ผวิ ส้มแวววาว สดใส
5. การนําอาหารใส่กระทะทีม นี )ํามันเล็กน้อย แล้วพลิกอาหาร
ค. เพือให้สงิ สกปรกและสารเคมีออกไป
กลับไปมาจนสุกเป็ นการประกอบอาหารด้วยวิธกี ารใด
ก. การผัด
ข. การลวก
ค. การทอด
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แบบทดสอบ
คําชีแจง

ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว
6. เพราะเหตุใดจึงไม่ใช้กรรไกรตัดหญ้าตัดก้านดอกไม้
ก. เพราะต้นไม้อาจตายได้
ข. เพราะดอกไม้จะชํ)าและเสียหายได้
ค. เพราะดอกไม้อาจร่วงโรยก่อนเวลา
7. ทําไมกรรไกรตัดหญ้าต้องทานํ)ามันบริเวณทีเ ป็ นโลหะ
ก. เพือป้องกันสนิม
ข. เพือให้ดใู หม่ตลอดเวลา
ค. เพือให้กรรไกรคมอยู่เสมอ
8. เมือใช้ป้ ุงกีเI สร็จแล้วควรทําอย่างไร
ก. เก็บเข้าทีท นั ที
ข. ล้างให้สะอาด แล้วเก็บเข้าที
ค. ล้างให้สะอาด ผึง ให้แห้ง แล้วเก็บเข้าที
9. นักเรียนควรใช้เครืองมือเกษตรในภาพใดรดนํ)าต้นขนุ น

1. ใครใช้เครืองมือเกษตรได้เหมาะสม
ก. นุ่มนิมใช้มดี ดายหญ้าลิดกิง ไม้
ข. หนูนาใช้บวั รดนํ)ารดนํ)าต้นมะม่วง
ค. นิดหน่อยใช้สอ้ มพรวนย้ายต้นกล้า
2. ก่อนใช้งานเครืองมือเกษตรจะต้องทําอย่างไร
ก. ทานํ)ามัน
ข. ตรวจสภาพ
ค. ทําความสะอาด
3. แจ๋วแหว๋วต้องการกวาดเศษหญ้าและเศษใบไม้ไปทิง)
แจ๋วแหว๋วจะต้องใช้เครืองมือเกษตรชนิดใด
ก. พลัว และจอบ
ข. คราด และจอบ
ค. คราด และปุ้งกีI
4. ถ้านักเรียนไม่ศกึ ษาวิธกี ารใช้งานเครืองมือเกษตร
ให้เข้าใจก่อนใช้งานจะเป็ นอย่างไร
ก. ประหยัดเวลาในการทํางานเกษตร
ข. ใช้เครืองมือเกษตรไม่เหมาะสมกับงาน
ค. เครืองมือเกษตรจะมีอายุการใช้งานยาวนาน
5. เครืองมือเกษตรชนิดใดมีลกั ษณะการใช้งานคล้ายกัน
ก. จอบ และเสียม
ข. ช้อนปลูก และคราด
ค. พลัว และส้อมพรวน

ก.
ข.
ค.
10. ถ้านักเรียนพบมีดดายหญ้าทีช าํ รุด นักเรียนควรทํา
อย่างไรจึงจะเหมาะสมทีส ดุ
ก. นําไปทิง)
ข. ซ่อมแซมด้วยตนเอง
ค. แจ้งให้ผปู้ กครองทราบ
มฐ. ง 1.1 ป.2/2
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แบบทดสอบ
คําชีแจง

ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว

1. เพลงไพรต้องการปลูกพันธุ์พืช ไว้รบั ประทาน เพลง
ไพรควรปลูกพันธุ์พืชประเภทใด
ก. ไม้ดอก
ข. ไม้ประดับ
ค. ผักสวนครัว
2. ไม้ดอกและไม้ประดับแตกต่ างกันอย่างไร
ก. ไม้ดอกเป็ นพืชทีม ีด อกสวยงาม แต่ ไม้ประดับ
เป็ นพืชทีม ีลาํ ต้นและใบสวยงาม
ข. ไม้ดอกเป็ นพืชทีม ีด อกสวยงาม แต่ ไม้ประดับ
เป็ นพืชทีเ อาไว้ป ระดับตกแต่ ง จานอาหาร
ค. ไม้ดอกเป็ นพืชทีนํา ดอกมาประกอบอาหาร
แต่ ไม้ประดับ เป็ นพืชทีนํามาประดับตกแต่ งบ้าน
3. ทําไมจึงต้องนําเศษอิฐหรือหิน มาใส่รองก้นกระถาง
ก่อนปลูกต้นพืช
ก. เพือเป็ นธาตุ อาหารให้ต้นพืช
ข. เพือเก็บกักความชุ่มชื)นในดิน
ค. เพือป้ องกัน ไม่ให้ดินไหลออกนอกกระถางเวลารด
นํ)า
4. ถ้าไม่มีกระบะเพาะในการเพาะเมล็ดในกระบะเพาะ
เราควรใช้สงิ ใดทดแทนจึงจะเหมาะสมทีสุด
ก. ถังนํ)า
ข. ถุ งพลาสติก
ค. กล่องกระดาษ
5. วิธีการใดช่วยรักษาความชุ่มชื)นในดินให้แก่ต้นกล้า
ก. รดนํ)าบ่ อยๆ
ข. ใช้ถุงคลุมดิน
ค. ใช้ฟางคลุมดิน

6. การขยายพันธุ์พืชวิธีการใดทํา ให้ได้ต้นกล้าในปริมาณ
มาก
ก. การเพาะเมล็ดแบบต้นเดียว
ข. การเพาะเมล็ดในแปลงเพาะ
ค. การเพาะเมล็ดในกระบะเพาะ
7. การพรวนดินมีประโยชน์ อย่างไร
ก. ทําให้วชั พืชไม่ข)นึ รอบๆ ต้นกล้า
ข. ทําให้แร่ธาตุ ในดินมีปริมาณมากขึ)น
ค. ทําให้ดินร่วนซุย เพือให้รากพืชดูดซึมอาหารได้ดี
8. การดูแ ลแปลงเพาะกล้าในข้อใดเป็ นการเพิมธาตุ
อาหารให้แก่ต้น กล้า
ก. ใส่ป๋ ุย
ข. รดนํ)า
ค. กําจัดวัชพืช
9. ทําไมจึงต้องฉีดนํ)าแบบฝอยให้ต้นกล้า
ก. เพือต้น กล้าจะได้น)ําอย่างทัวถึ
 ง
ข. เพือป้ องกันต้นกล้าชํ)า เสียหาย
ค. เพือต้น กล้าจะได้เจริญเติบโตได้ดี
10. การกําจัดวัชพืชในข้อใดเหมาะสมทีสุด
ก. ถอนหรือขุดทิ)ง
ข. ใช้สารเคมีกาํ จัดวัชพืช
ค. ใช้แมลงศัตรูพืชเข้าไปกัดกินวัชพืช

มฐ. ง 1.1 ป.2/2
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แบบทดสอบ
คําชีแจง

ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถ ูกต้องทีส ุดเพียงข้อเดียว

1. ภาพใดเป็ นงานช่าง

2.

3.

4.

5.

6. วิธกี ารซ่อมแซมด้ามไขควงหลุดวิธกี ารใดเหมาะสมทีส ดุ
ก. ใช้ปนู หยอดลงไปในรูดา้ มจับ
ก.
ข. ใช้กาวหยอดลงไปในรูดา้ มจับ
ค. ใช้เทปกาวพันระหว่างด้ามจับกับตัวไขควง
7. ใครใช้เครืองมือช่างในการทํางานได้เหมาะสมทีส ดุ
ข.
ก. ตานําคีมตัดลวดทีช าํ รุดมาใช้งาน
ข. ตูมตามใส่ตะปูไว้ในกระเป๋ากางเกง
ค. ตัม) ศึกษาวิธกี ารใช้ไขควงให้เข้าใจก่อนใช้งาน
ค.
8. วิธกี ารดูแลรักษาประแจในข้อใดถูกต้อง
ก. ทานํ)ามันกันสนิม
การเรียนรูเ้ กีย วกับงานช่างมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไร
ข. แช่ไว้ในนํ)าสะอาด
ก. ช่วยสร้างรายได้หลักให้แก่ครอบครัว
ค. ล้างให้สะอาด แล้วตากแดดให้แห้ง
ข. ช่วยซ่อมแซมสิง ของทีช าํ รุดให้นํากลับมาใช้ใหม่ได้
9. การดูแลรักษาเครืองมือช่างอย่างถูกวิธมี ปี ระโยชน์
ค. ช่วยให้มปี ระสบการณ์ในการประกอบอาชีพในปจั จุบนั
อย่างไร
โอ๋ตอ้ งการตัดแผ่นโฟมเป็ นรูปสามเหลีย ม โอ๋ควรใช้
ก. ช่วยให้สะดวกในการค้นหาเครืองมือช่าง
เครืองมือช่างชนิดใด
ข. ช่วยให้เครืองมือช่างมีอายุการใช้งานยาวนาน
ก. เลือย
ค. ช่วยให้ประหยัดพืน) ทีใ นการจัดเก็บเครืองมือช่าง
ข. กรรไกร
10. ประโยชน์ทสี าํ คัญทีส ดุ ของการประกอบของเล่นคืออะไร
ค. คัตเตอร์หรือมีด
ก. ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
เครืองมือช่างในภาพใช้ทาํ อะไร
ข. ได้เล่นของเล่นตามทีต อ้ งการ
ก. ใช้วดั ระยะต่างๆ ของชิน) งาน
ค. มีของเล่นทีส วยงาม ไม่เหมือนใคร
ข. จับยึดชิน) งานให้ประกอบติดกัน
ค. ใช้ขนั สกรูหรือนอตให้ตดิ กับชิน) งาน
ใครใช้เครืองมือช่างได้เหมาะสมกับงานมากทีส ดุ
ก. แอร์ใช้คอ้ นตอกตะปู
ข. โอใช้เลือยตัดกระดาษ
มฐ. ง 1.1 ป.2/2
ค. เอใช้กรรไกรตัดแผ่นไม้อดั
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แบบทดสอบ
คําชีแจง

ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถ ูกต้องทีส ุดเพียงข้อเดียว

1. นกน้อยต้องการนําวัสดุธรรมชาติมาประดิษฐ์
เป็ นการ์ดอวยพร นกน้อยจะต้องเลือกใช้วสั ดุในภาพใด
ก.

ข.

ค.
2. เพราะเหตุใดจึงต้องเลือกใช้วสั ดุและเศษวัสดุทหี าได้ง่าย
ในท้องถิน มาประดิษฐ์งานประดิษฐ์
ก. เพือช่วยประหยัดรายจ่ายในการซือ) วัสดุ
ข. เพือให้งานประดิษฐ์มคี วามสวยงาม ไม่เหมือนใคร
ค. เพือให้งานประดิษฐ์มคี วามทนทานต่อสภาพ
ภูมอิ ากาศ
3.
งานประดิษฐ์ในภาพจะต้องใช้เครืองมือใด
ในการประดิษฐ์
ก. พู่กนั เข็ม ตะปู
ข. กรรไกร กาว เข็ม
ค. มีด วงเวียน ไม้บรรทัด
4. เพราะเหตุใดจึงควรดัดแปลงสิง ของเก่าให้มรี ปู แบบ
ทีแ ปลกใหม่และดียงิ ขึน)
ก. เพือความสวยงาม
ข. เพือความทันสมัย
ค. เพือประโยชน์ในการใช้งาน
5. นักเรียนระดับชัน) ประถมศึกษาปีที 2 ควรใช้สงิ ใด
ร่างแบบของเล่นจึงจะเหมาะสมทีส ดุ
ก. ดินสอ
ข. สีเมจิก
ค. คอมพิวเตอร์

6. ฟ้าต้องการประดิษฐ์ถุงมือกันความร้อน เพือใช้กนั
ความร้อนเวลาช่วยคุณแม่ทาํ อาหาร ฟ้าได้ใช้
กระบวนการทํางานประดิษฐ์ขนั ) ตอนใด
ก. ประเมินผลงาน
ข. ลงมือปฏิบตั งิ าน
ค. กําหนดปญั หาหรือความต้องการ
7. การนําสิง ประดิษฐ์ไปทดลองใช้อยู่ในขัน) ตอนใด
ของกระบวนการเทคโนโลยี
ก. กําหนดปญั หาหรือความต้องการ
ข. ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข และประเมินผลการทํางาน
ค. วางแผนการทํางานอย่างเป็ นขัน) ตอน และปฏิบตั ติ าม
แผนทีว างไว้
8. ถ้าไม่มกี ระดาษนิตยสาร เราสามารถใช้สงิ ใดตกแต่ง
กรอบรูปแทนได้
ก. ใบไม้
ข. ถุงพลาสติก
ค. กระดาษห่อของขวัญ
9. มดตะนอยคิดงานประดิษฐ์ทแี ปลกใหม่ไม่ซ)าํ กับของเดิม
แสดงว่ามดตะนอยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในด้านใด
ก. ความคิดริเริม
ข. ความคล่องในการคิด
ค. ความคิดละเอียดลออ
10. ใครมีความคิดละเอียดลออ
ก. ลูกนํ)าคิดได้หลายแนวทาง
ข. ลูกแพรคิดไตร่ตรองอย่างถีถ ว้ น
ค. ลูกนัทคิดอย่างรวดเร็ว และได้ชน)ิ งานหลายชิน)
มฐ. ง 1.1 ป.2/2-4
มฐ. ง 2.1 ป.2/1-4
ได้คะแนน คะแนนเต็ม
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แบบทดสอบ
คําชีแจง

ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถ ูกต้องทีส ุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อมูลมีความหมายอย่างไร
ก. เหตุการณ์เกีย วกับสิง ต่างๆ
ข. ข้อเท็จจริงของสถานทีต ่างๆ
ค. ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ทเี กีย วข้องกับคน สัตว์
สิง ของ สถานที
2. หนูนิอ่านนิตยสารพบวิธกี ารประดิษฐ์กล่องใส่ดนิ สอ
จึงนํามาทดลองประดิษฐ์ หนูนใิ ช้ประโยชน์ของข้อมูล
ในด้านใด
ก. ด้านการเรียนรู้
ข. ด้านการสือ สาร
ค. ด้านการตัดสินใจ
3. แหล่งข้อมูลใดทีน กั เรียนควรเลือกใช้
ก. แหล่งข้อมูลทีเ ป็ นทีน ยิ ม
ข. แหล่งข้อมูลทางราชการทีน ่าเชือถือ
ค. แหล่งข้อมูลทีไ ด้จากการฟงั เพือนเล่า
4. แหล่งข้อมูลใดเป็ นแหล่งข้อมูลชัน) ต้น
ก. การชมนิทรรศการ
ข. การดูรายการสารคดี
ค. การสัมภาษณ์เกษตรกร
5. หนังสือพิมพ์ให้ขอ้ มูลใดมากทีส ดุ
ก. ความรูท้ างวิชาการ
ข. ข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ
ค. ประวัตบิ ุคคลสําคัญต่างๆ

6. เพราะเหตุใดจึงต้องรวบรวมข้อมูลทีต อ้ งการจากแหล่ง
ข้อมูลหลายๆ ที
ก. เพือให้ได้ขอ้ มูลทีถ ูกต้อง
ข. เพือให้ได้ขอ้ มูลทีท นั สมัย
ค. เพือให้ได้ขอ้ มูลปริมาณมาก
7. เพราะเหตุใดจึงต้องจัดการข้อมูลให้เป็ นระบบ
ก. เพือให้ขอ้ มูลมีความถูกต้อง
ข. เพือให้สะดวกในการหยิบใช้ขอ้ มูล
ค. เพือให้เกิดความเป็ นระเบียบ เรียบร้อย
8. การเก็บข้อมูลวิธกี ารใดต้องใช้การสอบถาม
ก. การสัมภาษณ์วทิ ยากร
ข. การรวบรวมจากเอกสาร
ค. การทัศนศึกษานอกสถานที
9. นักเรียนสามารถจําแนกข้อมูลให้เป็ นหมวดหมู่ได้อย่างไร
ก. จัดแยกตามทีม าของข้อมูล
ข. จัดแยกประเภทตามเนื)อหาของข้อมูล
ค. จัดแยกตามเหตุการณ์ก่อน-หลังของข้อมูล
10. การเก็บรวบรวมข้อมูลวิธกี ารใดเหมาะสําหรับนักเรียน
ชัน) ประถมศึกษาปีที 2 มากทีส ดุ
ก. การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุด
ข. การสัมภาษณ์ผเู้ ชีย วชาญแต่ละสาขา
ค. การสังเกตการเพาะเลีย) งเห็ดทีฟ าร์มเห็ดตัวอย่าง

มฐ. ง 3.1 ป.2/1-2
ได้คะแนน คะแนนเต็ม
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แบบทดสอบ
คําชีแจง

ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว

1. คอมพิวเตอร์มปี ระโยชน์อย่างไร
ก. ทําให้คนว่างงานเพิม ขึน)
ข. ทําให้เกิดแหล่งความรูท้ ดี ี
ค. ทําให้เสียค่าติดต่อสือ สารกันมากขึน)
2. ใครใช้คอมพิวเตอร์ได้เกิดประโยชน์สงู สุด
ก. มิน) ใช้คอมพิวเตอร์สนทนากับเพือ น
ข. แม๊กใช้คอมพิวเตอร์เล่นเกมออนไลน์
ค. ไหมใช้คอมพิวเตอร์คน้ คว้าข้อมูลเพือทํารายงาน
3. การกดปุม่ ทีเ มาส์ไม่ต้องใช้น)วิ ใด
ก. นิ)วชี)
ข. นิ)วนาง
ค. นิ)วกลาง
4. ตัวชีต) ําแหน่งของเมาส์ (Mouse Pointer) มีรปู ร่าง
อย่างไร
ก.

7. จอภาพเกีย วข้องกับการทํางานของคอมพิวเตอร์
ขัน) ตอนใด
ก. รับข้อมูล
ข. แสดงผลข้อมูล
ค. ประมวลผลข้อมูล
8. อุปกรณ์ใดทําหน้าทีแ สดงผลข้อมูลเสียง
ก. ลําโพง
ข. จอภาพ
ค. เครืองพิมพ์
9. การบันทึกข้อมูลลงแผ่นบันทึกซีดแี ตกต่างกับการบันทึก
ข้อมูลลงแฟลชไดรฟ์อย่างไร
ก. การบันทึกข้อมูลลงแผ่นบันทึกซีดจี ะต้องทํางานผ่าน
โปรแกรมบันทึกข้อมูล ส่วนการบันทึกข้อมูลลง
แฟลชไดรฟ์สามารถทําได้ทนั ที
ข. การบันทึกข้อมูลลงแผ่นบันทึกซีดสี ามารถบันทึกได้
เฉพาะข้อมูลภาพและเสียง ส่วนการบันทึกข้อมูลลง
แฟลชไดรฟ์สามารถบันทึกได้เฉพาะข้อมูลตัวอักษร
ค. การบันทึกข้อมูลลงแผ่นบันทึกซีดจี ะนําข้อมูลไปใช้กบั
เครืองเล่นเสียงได้เท่านัน) ส่วนการบันทึกข้อมูลลง
แฟลชไดรฟ์สามารถนําข้อมูลไปใช้กบั คอมพิวเตอร์
เครืองอืนได้
10. อุปกรณ์ใดทําหน้าทีเ ป็ นหน่วยรับข้อมูลตัวอักษร
สัญลักษณ์ และตัวเลข
ก. เมาส์
ข. เครืองพิมพ์
ค. แผงแป้นอักขระ

ข.

ค.
5. ปุม่ กดใดอยูใ่ นส่วนของแป้นฟงั ก์ชนั
ก.

ข.

ค.
6. นพต้องการลบตัวอักษรทีอ ยูห่ น้าเคอร์เซอร์ นพจะต้อง
กดปุม่ ใด
ก.

ข.

ค.

มฐ. ง 3.1 ป.2/3
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