แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาพลศึกษา พ31102 (ยูโด )
ตัวชี้วัดที่ 1 – 10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เวลา 30 นาที 20 คะแนน
คาชี้แจง ข้อทดสอบฉบับนี้เป็นแบบเลือกตอบ จำนวน 40 ข้อ เป็นข้อทดสอบวัดควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียน
วิชำพลศึกษำ รหัสวิชำ พ31102 (ยูโด)
คาสั่ง จงกำเครื่องหมำยกำกบำททับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. “ยูโด” มีควำมหมำยตรงกับข้อใด
ก. ผู้อ่อนโยน
ข. ผู้กล้ำหำญ
ค. ผู้กล้ำหำญและอ่อนโยน
ง. หลักกำรแห่งควำมสุภำพ
2. บุคคลใดเป็นปรมำจำรย์ ของวิชำยูโด
ก. กิโยฟูยี
ข. ทำมูระ
ค. จิโกโร คำโน
ง. ทำมำโระ กู ยำมำ
3. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของยูโด
ก. มดล้มช้ำง
ข. อ่อนน้อมถ่อมตน
ค. โอนอ่อนผ่อนตำม
ง. ประสิทธิภำพสูงสุด
4. ยูโดพัฒนำกำรมำจำกวิชำอะไร
ก. คำรำเต้โด
ข. ยูยิตสู
ค. เทควนโด
ง. มวยจีน
5. ก่อนที่จะทำกำรฝึกยูโดจะต้องปฏิบัติข้อใดก่อน
ก. ตบเบำะ
ข. อบอุ่นร่ำงกำย
ค. ทำควำมเคำรพ
ง. จัดสถำนฝึกให้เรียบร้อย
6. เมื่อหกล้มจะใช้หลักกำรล้มในวิชำยูโดมำช่วยได้อย่ำงไร
ก. ใช้แขนยันพื้น
ข. คว่ำหน้ำลงเก็บคอ
ค. ม้วน ตัวใช้ส่วนข องร่ำง กำ ยส่วนเ ดียวรับน้ำหนัก
ง. ม้วน ตัวใช้สว่ นข องร่ำงกำย กระจำยรับน้ำหนัก
7. ข้อใดเป็นกำรบริหำรกำย เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถภำพของหน้ำท้อง
ก. ลุกนั่ง
ข. ท่ำไถนำ
ค. ท่ำหกกบ
ง. ท่ำดีดขำสปริงตัว
8. ข้อใดที่แสดงถึงวิทยะฐำนะของนักยูโด
ก. ยูโดกิ
ข. สำยคำดเอว
ค. ปลอกแขนเสื้อ
ง. ตรำประทับเสื้อ
9. ข้อใดบ่งบอกถึงควำมสำมำรถสูงสุดของกีฬำยูโด
ก. สำยสีดำ
ข. สำยสีขำว
ค. สำยสีฟ้ำ
ง. สำยสีน้ำตำล

10. กำรแสดงควำมเคำรพในวิชำยูโดทำอย่ำงไร
ก. ทำสมำธิ
ข. คุกเข่ำกับยืน
ค. นั่งกับยืน
ง. นั่งสงบนิ่ง
11. ข้อใดไม่ควรกระทำในกำรฝึกยูโด
ก. อบอุ่นร่ำงกำยก่อนฝึก
ข. ใช้มือจับที่คอและแขนของคู่ฝึก
ค. หยอกล้อกันเล่นในขณะที่ทุ่มคู่ต่อสู้
ง. ไม่ดื่มน้ำมำกเกินไปในขณะฝึก
12. กำรทุ่มคู่ต่อสู้เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยควรปฏิบัติอย่ำงไร
ก. เข้ำทุ่มโดยไม่ต้องย่อขำ
ข. ทุ่มแล้วปล่อยมือทั้งสองข้ำง
ค. ทุ่มแล้วใช้มือซ้ำยจับแขนเสื้อข้ำงขวำคู่ต่อสู้ไว้
ง. เข้ำทุ่มเบำ ๆ ค่อย ๆ ยืดตัวขึ้น
13. ข้อใดปฏิบัติถูกต้องในกำรล้มตบเบำะท่ำยืนปัดล้มข้ำง
ก. ยืนปัดด้วยเท้ำขวำ ตบเบำะด้วยมือซ้ำย
ข. ยืนปัดด้วยเท้ำขวำ ตบเบำะด้วยมือขวำ
ค. ก้ำวเท้ำขวำปัดด้วยเท้ำซ้ำย ตบเบำะด้วยมือขวำ ง. ก้ำวเท้ำซ้ำยปัดด้วยเท้ำขวำ ตบเบำะด้วยมือขวำ
14. กำรเคลื่อนเท้ำข้อใดถูกต้อง
ก. เดินด้วยปลำยเท้ำโหย่ง ๆ
ข. ทำจุดศูนย์ถ่วงให้ต่ำ
ค. น้ำหนักตัวตกที่เท้ำข้ำงเดียว
ง. ก้ำวเท้ำยำว ๆ เดินตำมคู่ต่อสู้
15. กำรนั่งล้มหลังจะตบเบำะเมื่อใด
ก. จังหวะแรกที่หลังถูกพื้น
ข. หลังสัมผัสพื้นสักครู่แล้วจึงตบเบำะ
ค. ตบเบำะก่อนที่หลังจะถูกพื้น
ง. ก้นและตะโพกสัมผัสพื้นแล้วตบเบำะ
16. กำรตบเบำะท่ำนั่งล้มหลังตบเบำะขำยกทำมุมกี่องศำกับลำตัว
ก. 45 องศำ
ข. 75 องศำ
ค. 90 องศำ
ง. 120 องศำ
17. กำรเริ่มต้นท่ำม้วนตัวตบเบำะจะต้องวำงมือและเท้ำอย่ำงไร
ก. วำงตำมที่ตนเองถนัด
ข. วำงมือและเท้ำเสมอกันหมด
ค. วำงมือและเท้ำเป็นรูปสี่เหลี่ยม
ง. วำงมือและเท้ำเป็นรูปสำมเหลี่ยมด้ำนเท่ำ
18. กำรม้วนตัวตบเบำะด้วยมือซ้ำย ควรปฏิบัติอย่ำงไร
ก. วำงมือขวำ เสมอกับเท้ำซ้ำยห่ำงประมำณช่วงไหล่
ข. วำงมือซ้ำย เสมอกับเท้ำขวำห่ำงประมำณช่วงไหล่
ค. วำงมือซ้ำยอยู่หน้ำเท้ำขวำเล็กน้อย ห่ำงประมำณ 1 คืบ
ง. วำงมือขวำอยู่หน้ำเท้ำซ้ำยเล็กน้อย ห่ำงประมำณ 1 คืบ
19. ข้อใดกล่ำวถูกต้องเกี่ยวกับกำรล้มตบเบำะ
ก. กำรล้มตบเบำะเป็นกำรรับน้ำหนักตัวเองเพียงอย่ำงเดียว
ข. ส่วนหลังของร่ำงกำยเท่ำนั้นที่รับน้ำหนักจำกกำรถูกทุ่ม
ค. อวัยวะส่วนต่ำง ๆ จะแบ่งรับน้ำหนักจำกกำรถูกทุ่ม

ง. ส่วนแขนที่ตบเบำะเท่ำนั้นที่รับน้ำหนักจำกกำรถูกทุ่ม
20. กำรตบเบำะอวัยวะส่วนใดไม่สัมผัสกับเบำะ
ก. ตะโพก ขำ
ข. หลัง สีข้ำง
ค. หลังมือ ข้อศอก
ง. ฝ่ำมือ ท้องแขน
21. ในกำรเข้ำทุ่มคู่ต่อสู้ให้สมบรูณ์จะต้องหมุนตัวกี่องศำ
ก. 45 องศำ
ข. 90 องศำ
ค. 180 องศำ
ง. 360 องศำ
22. หลักวิทยำศำสตร์ข้อใดที่เกี่ยวข้องกับกำรทุ่มในกีฬำยูโด
ก. คำน
ข. พลังงำนกล
ค. แรงต้ำนทำน
ง. แรงโน้มถ่วง
23. น้ำหนักตัวอยู่ที่เท้ำทั้งสองซึ่งเปรียบได้กับสิ่งใด
ก. จุดหมุน
ข. แรงเหวี่ยง
ค. แรงโน้มถ่วง
ง. ควำมต้ำนทำน
24. ขำและตะโพกเปรียบได้กับสิ่งใด
ก. จุดหมุน
ข. แรงเหวี่ยง
ค. แรงโน้มถ่วง
ง. ควำมต้ำนทำน
25. แขนทั้งสองเปรียบได้กับสิ่งใด
ก. จุดหมุน
ข. แรงโน้มถ่วง
ค. แรงเหวี่ยง
ง. ควำมต้ำนทำน
26. ลักษณะใดที่จุดศูนย์ถ่วงอยู่ในระดับสูง
ก. ยืนย่อตัวต่ำลง
ข. ยืนด้วยเท้ำทั้งสอง
ค. ยืนเท้ำนำเท้ำตำม
ง. เปลี่ยนน้ำหนักตัวไปที่เท้ำข้ำงหน้ำ
27. ท่ำ Ippon - Seoi – Nage เป็นเทคนิคกำรทุ่มในท่ำใด
ก. โอบคอ
ข.โอบเอว
ค. คล้องแขนทุ่ม
ง. เตะผ่ำหมำก
28. ท่ำพับศอกทุ่มคือข้อใด
ก. Tai - Otoshi
ข. Koshi - Guruma
ค. Morote - Seoti - Nage
ง. Ippon - Seoi - Nage
29. ทักษะกำรใช้มือโอบคอมีชื่อว่ำอะไร
ก. Ogoshi
ข. Uchimata
ค. Ouchi - Gari
ง. Koshi - Guruma
30. ท่ำ Osoto - Gari แตกต่ำงกับท่ำ Osoto - OtoshiI อย่ำงไร
ก. ทิศทำงของมือ
ข. กำรใช้แรงที่มือ

ค. กำรใช้ลำตัวประชิดคู่ต่อสู้
ง. ลักษณะของขำและเท้ำ
31. ท่ำใดเป็นเทคนิคกำรใช้ตะโพก
ก. Osoto - Gari
ข. Morote - Seoi -Nage
ค. Ippon - Seoi - Nage
ง. Koshi - Guruma
32. กำรก้ำวเท้ำซ้ำยไปวำงไว้ข้ำงเท้ำขวำของคู่ต่อสู้ แล้วใช้เท้ำขวำเกี่ยวขำขวำด้ำนนอกเป็นกำรทุ่มท่ำใด
ก. Ouchi - Gari
ข. Osoto - Gari
ค. Harai - Goshi
ง. Ogoshi
33. ท่ำทุ่มใดที่ใช้เทคนิคกำรทุ่มแตกต่ำงจำกท่ำอื่น
ก. Osoto - Gari
ข. Morote - Seoi - Nage
ค. Ippon - Seoi - Nage
ง. ไม่มีข้อถูก
34. ข้อใดเป็นเทคนิคกำรใช้เท้ำ
ก. Osoto - Otoshi
ข. Ogoshi
ค. Ippon - Seoi - Nage
ง. Harai - Goshi
35. กำรล็อก Yoko - Shiho - Gatame ปฏิบัติอย่ำงไร
ก. ขึ้นไปจับล็อกเหนือศีรษะ
ข. จับล็อกด้ำนสีข้ำง กอดคอแนบกำย
ค. จับล็อกด้ำนข้ำงโดยลำตัวกดทับเป็นรูปกำกบำท
ง. ไม่มีข้อใดถูก
36. ข้อใดเป็นเทคนิคกำรจับยึด
ก. Ogoshi
ข. Tai - Otoshi
ค. Osoto - Gari
ง. Kesa - Gatame
37. เมื่อถูกจับกดหรือล็อก จนหำยใจไม่ออกควรทำอย่ำงไร
ก. ดิ้นให้แรง ๆ
ข. ตะโกนบอกกรรมกำร
ค. ตบเบำะยอมแพ้
ง. อย่ำยอมแพ้ ขอสู้ตำยค่ะ
38. เมื่อมีคนร้ำยมำล็อกคอด้ำนหลังจะใช้หลักกำรยูโดป้องกันตนเองอย่ำงไร
ก. เปล่งเสียงร้องขู่
ข. ตะโกนให้คนมำช่วย
ค. ทุ่มด้วยท่ำทุ่มด้วยบ่ำ
ง. ทุ่มด้วยท่ำเหยียดขำขวำง
39. ข้อใดปฏิบัติแล้วก่อให้เกิดควำมปลอดภัย
ก. ผู้ชำยควรสวมเสื้อยืดไว้ข้ำงใน
ข. ใช้แขนยันเบำะเมื่อถูกทุ่ม
ค. ก่อนเล่นควรตรวจสอบเบำะทุกครั้ง
ง. นอนดูเพื่อนเล่นด้วยควำมสนุกสนำน
40. ในกรณีใดกำรทุ่มท่ำคล้องแขนอำจก่อให้เกิดอันตรำยได้ง่ำย
ก. เข้ำทุ่มโดยย่อขำหลังตรง
ข. คล้องแขนให้แน่นและกระชับ
ค. หัวไหล่ของผู้ทุ่มไปดันอยู่ใต้รักแร้ผู้ถูกทุ่ม
ง. ลำตัวของผู้ถูกทุ่มแนบกับหลังผู้ทุ่ม
*********************************************

