แบบทดสอบหลั งเรี ยน ( Post - Test)
หน่ วยที( ) ประเพณี และวั ฒนธรรมไทย
คํ าชี& แจง
ให้ นักเรี ยนเขี ยนเครื. องหมาย ทั บตั วอั กษร ก ข ค หรื อ ง ที0 เป็ นคํ าตอบที0 ถูกต้ อง
...................................................................................................................................................................................
!. ข้ อใดสรุ ปความหมายของประเพณี ได้ ถูกต้ อง
ก. สิ$ งที$ ปฏิ บัติสืบทอดกั นมา
ข. สิ# งที# เกิ ดขึ, นในยุ คปั จจุ บัน
ค. แบบแผนการดํ าเนิ นชี วิต
ง. สิ$ งที$ ทุกคนต้ องปฏิ บัติ
2. ข้ อใดเป็ นผลของการปฏิ บัติตามประเพณี และวัฒนธรรมในครอบครั ว
ก. มี การแข่ งขั นกั นมากขึ- น
ข. มี ความผู กพั นกั นน้ อยลง
ค. มี ความอ่ อนน้ อมและเป็ นคนดี
ง. มี ความแข็ งแรงและอดทน
!. ประเพณี โยนบั วเป็ นประเพณี ของภาคใด
ก. ภาคเหนื อ
ข. ภาคกลาง
ค. ภาคใต้
ง. ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ
!. ข้ อใดแสดงถึ งวัฒนธรรมไทยในครอบครั ว
ก. การให้ กําเนิ ดบุ ตรหลาน
ข. การสร้ างฐานะความเป็ นอยู่ ให้ ดีข: ึ น
ค. การส่ งเสริ มให้ บุตรหลานทํ างานหารายได้
ง. การมี ความใกล้ ชิดให้ ความรั กความอบอุ่ น
!. ประเพณี และวัฒนธรรมไทยมี ความสํ าคั ญอย่ างไร
ก. เป็ นตั วกํ าหนดคุ ณภาพชี วิต
ข. เป็ นกรอบในการดํ าเนิ นชี วิต
ค. เป็ นข้ อกํ าหนดในการปฏิ บัติตน
ง. แสดงความเป็ นเอกลั กษณ์ ของสั งคมไทย
6. เพราะเหตุ ใด จึ งมี การแห่ ลู กแก้ วไปรอบหมู่ บ้าน
ก. เพื$ อประกาศการบวช และบอกบุ ญ
ข. เพื% อแสดงความสวยงาม
ค. เพื% อเป็ นความเป็ นสิ ริ มงคล
ง. เพื% อจะได้ บวชนานๆ
!. การจั ดงานประเพณี ลอยกระทงมี วัตถุ ประสงค์ อย่ างไร
ก. เป็ นการบู ชาพระแม่ ธรณี
ข. เพื% อทดแทนพระคุ ณของพ่ อแม่
ค. เพื% อเป็ นการบู ชาพระแม่ คงคา
ง. เพื$ อกราบไหว้ บูชาเทวดา

!. นั กเรี ยนควรปฏิ บัติอย่ างไรเกี5 ยวกั บประเพณี และวัฒนธรรมในท้ องถิ5 นของตนเอง
ก. ไม่ สนใจ
ข. บั งคั บให้ คนอื, นปฏิ บัติตาม
ค. เข้ าร่ วมกิ จกรรมทุ กครั0 งเมื3 อมี โอกาส
ง. รั บวั ฒนธรรมต่ างชาติ เข้ ามาประยุ กต์ ใช้
!. ข้ อใดเป็ นลั กษณะเด่ นของประเพณี ผี ตาโขน
ก. มี การรดนํ) าดํ าหั วผู้ ใหญ่
ข. แต่ งกายเหมื อนผี
ค. โยนดอกไม้ ลงไปในเรื อที4 มีพระพุ ทธรู ป
ง. มี ขบวนแห่ ลู กแก้ วไปรอบๆหมู่ บ้าน
!". ข้ อใดคื อประโยชน์ ของการปฏิ บัติตนตามประเพณี และวัฒนธรรมไทย
ก. ทํ าให้ ชุมชนมี งานรื0 นเริ ง
ข. ทํ าให้ ชุมชนมี การพั ฒนา
ค. ทํ าให้ ชุมชนรํ* ารวยมั* นคง
ง. ทํ าให้ คนในชุ มชนมี ความสั มพั นธ์ ที4ดีต่อกั น
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