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Câu 1 :Em hãy nêu nguồn gốc tính chất vải sợi thiên nhiên ? 

 a)Nguồn gốc: Vải sợi thiên nhiên được dệt bằng các dạng sợi có sẳn trong thiên nhiên có 

nguồn gốc thực vật như sợi bông lanh, đay, gai và động vật như sợi tơ tằm, sợi len từ lông cừu, 

dê, vịt. 

 b)Tính chất: Vải sợi bông, vải tơ tằm có độ hút ẩm cao, nên mặc thoáng mát nhưng dể bị 

nhàu, vải bông giặt lâu khô khi đốt sợi vải tro bóp dể tan. 

Câu 2 :Em hãy nêu nguồn gốc tính chất vải sợi hóa học? 

a) Nguồn gốc.  Vải sợi hoá học được dệt bằng các loại sợi do con người tạo ra từ một số chất 

hoá học lấy từ gổ, tre nứa, dầu mỏ, than đá.Gồm 2 loại 

   + Vải sợi nhân tạo  và  vải sợi tổng hợp. 

b) Tính chất. 

- Vải sợi nhân tạo: hút ẩm cao, thoáng mát, ít nhăn.Khi đốt sợi vải tro bóp dễ tan 

- Vải sợi tổng hợp: hút ẩm thấp, bền, đẹp, giặt mau khô, không nhăn.Khi đốt sợi vải  tro vón cục 

,bóp không tan 

Câu 3: Em hãy nêu nguồn gốc tính chất vải sợi pha? 

a)Nguồn gốc:Vải sợi pha được dệt bằng sợi pha .Sợi pha thường được sản xuất  bằng cách kết 

hợp hai hay nhiều loại sợi khác nhau để tạo thành sợi pha để dệt vải. 

b)Tính chất: 

vải sợi pha: hút ẩm nhanh,mặc thoáng mát,bền đẹp không bị nhàu thích hợp với nhiều vùng khí 

hậu 

Câu 4: Vì sao ngƣời ta thích mặc vải áo bông, vải tơ tằm và ít sử dụng lụa nilon, vải 

pôlieste vào mùa hè?  

Trả lời: Vì mùa hè thời tiết nóng mà vải bông, vải tơ tằm thuộc vải sợi thiên nhiên có độ hút ẩm 

cao nên mặc thoáng mát. Còn vải lụa nilon, polyeste thuộc vải sợi tổng hợp có độ hút ẩm thấp 

nên mặc nóng 

Câu 5: Làm cách nào để phân biệt đƣợc vải sợi thiên nhiên và vải sợi hóa học? 

-Phân biệt vải thiên nhiên và vải hóa học bằng cách : 

   Vò vải :Vải bị nhăn là vải thiên nhiên Vải ít nhăn hoặc không nhăn là vải sợi hóa học 

  Đốt vải :Khi đốt sợi vải tro bóp dễ tan là vải sợi thiên nhiên Khi đốt sợi vải tro bóp không tan 

là vải tổng hợp.(vải hóa học) 

Câu 6: Vì sao vải sợi pha đƣợc sử dụng phổ biến trong may mặc hiện nay?  
Trả lời: Vải sợi pha được dệt bằng sợi bông pha sợi tổng hợp ( cotton + polieste) kết hợp được 

ưu điểm hút ẩm nhanh, mặc thoáng mát của sợi bông và ưu điểm bền, đẹp, không nhàu của sợi 

tổng hợp để tạo nên vải sợi pha bền, đẹp, ít nhàu, mặc thoáng mát, thích hợp với khí hậu của 

nhiều miền, đặc biệt là khí hậu hiệt đới. 



Câu 7: Màu sắc, hoa văn, chất liệu vải có ảnh hƣởng nhƣ thế nào đến vóc dáng ngƣời 

mặc? Hãy nêu ví dụ.  

Trả lời: Màu sắc, hoa văn, chất liệu vải có thể làm cho người mặc có vẻ gầy đi hoặc béo lên, 

cũng có thể làm cho họ duyên dáng xinh đẹp hơn hoặc buồn tẻ, kém hấp dẫn hơn. 

Ví dụ:  

Tạo cảm giác gầy đi, cao lên Tạo cảm giác béo ra, thấp xuống 

- Màu tối: nâu sẫm, hạt dẻ, đen, xanh 

nước biển… 

- Mặt vải: trơn, phẳng, mờ đục… 

- Kẻ sọc dọc, hoa văn có dạng sọc dọc, 

hoa nhỏ…… 

-Màu sáng: màu trắng, vàng nhạt, xanh 

nhạt, hồng nhạt…. 

-Mặt vải: bóng láng, thô, xốp 

Kẻ sọc ngang, hoa văn có dạng sọc ngang, 

hoa to…… 

Câu 8: Hãy nêu vai trò của nhà ở đối với con ngƣời. Phân chia các khu vực sinh hoạt trong 

nhà ở của gia đình? 

Trả lời:  Vai trò của nhà ở đối với con người:  

+ Là nơi trú ngụ của con người. 

+ Bảo vệ con người trước những ảnh hưởng xấu của thiên nhiên. 

+ Đáp ứng các nhu cầu về mặt vật chất và tinh thần. 

Căn cứ vào hoạt đọng bình thường của mỗi gia đình ,nơi ở thường có các khu vực chính sau : 

 + Chỗ sinh hoạt chung phòng khách 

 + Chỗ thờ cúng cần trang trọng 

 + Chỗ ngủ thường riêng biệt yên tỉnh 

 + chỗ ăn uống  và khu vực bếp  cần sáng sủa ,sach sẽ 

 + Khu vệ sinh 

 + Chỗ để xe  

Câu 9: Vì sao phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ và ngăn nắp? 
Trả lời: Phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ và ngăn nắp để: 

+ Đảm bảo sức khoẻ cho các thành viên trong gia đình. 

+ Tiết kiệm thời gian khi tìm một vật dụng cần thiết hoặc khi dọn dẹp. 

+ Làm tăng vẻ đẹp cho nhà ở. 

+ Nhà ở đã được sắp xếp ,bố trí hợp lý,ngăn nắp nhưng sau khi sử dụng đã trở nên lộn xộn ,cần 

thường xuyên lauchùi dọn dẹp mới giữ được nhà ở gọn gàng,sach đẹp 

Câu 10: Em phải làm gì để giữ gìn nhà ở sạch sẽ và ngăn nắp? 
Trả lời: -  Cần có nếp sống, nếp sinh hoạt sạch sẽ, ngăn nắp: giữ vệ sinh cá nhân, gấp chăn gối 

gọn gàng.các đồ vật sau khi dùng phải để đúng noi quy định ,không nhổ bậy,vứt rác bừa bãi… 

- Tham gia các công việc hàng ngày: quét nhà, lau nhà, dọn dẹp đồ đạc cá nhân ….Các công 

việc định kỳ: lau bụi trên cửa sổ, giặt mềm, rèm cửa…. 

- Cần dọn dẹp nhà ở thường xuyên  sẽ mất thời  gian và hiệu quả tốt hơn. 

Câu 11: Hãy kể tên một số loại hoa và cây cảnh thông dụng. Có thể trang trí hoa, cây cảnh 

ở những vị trí nào? 

Trả lời: Một số loại hoa: hoa hồng, hoa lan, hoa ly, hoa cẩm chướng, hoa đồng tiền…. 

Một số loại cây cảnh: cây phát tài, cây đinh lăng, cây lưỡi hổ, cây vạn niên thanh, cây trầu bà,…  



Những vị trí có thể trang trí cây cảnh: có thể trang trí cây cảnh ở trong nhà và ngoài nhà, trước 

cửa ra vào, trên cửa sổ, trên sân thượng, ngoài ban công…. 

Những vị trí có thể trang trí hoa: trong phòng khách, trên bàn ăn, bàn làm việc, kệ sách…. 

Câu 12: Hãy trình bày những nguyên tắc cơ bản của việc cắm hoa.  

Trả lời: - Chọn hoa và bình cắm phù hợp về hình dáng và màu sắc. 

- Sự cân đối về kích thước giữa cành hoa và bình cắm : Xác định chiều dài các cành hoa : 

    +Cành chính  thứ nhất:   = 1-1,5(D+h) 

+Cành chính thứ 2:  = 2/3 cành chính thứ nhất 

+Cành chính thứ 3:  = 2/3 cành chính thứ 2 

+Các cành phụ: chiều dài ngắn hơn các cành chính bên cạnh 

- Sự phù hợp giữa bình hoa và vị trí cần trang trí 

Câu 13: Khi cắm hoa cần tuân theo những quy trình nào? 
Trả lời: - Lựa chọn hoa, lá, bình cắm phù hợp với dạng cắm ,sao cho phù hợp và tạo nên vẻ đẹp 

hài hòa giữa hoa và bình cắm,giữa bình hoa và vị trí trang trí. 

- Cắt cành và cắm các cành chính trước. 

- Cắt cành phụ có độ dài khác nhau cắm xen vào cành chính, điểm thêm hoa lá, che khuất miệng 

bình..điểm thêm hoa lá 

- Đặt bình hoa vào vị trí cần trang trí. 

Câu 14 : Em hãy nêu ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở.  ? Kể tên một 

số cây cảnh và hoa thường được dùng để trang trí (ít nhất 4 cây, hoa). 

- Làm cho con người gần gũi với thiên nhiên, làm cho căn nhà đẹp và mát mẻ hơn 

- Làm trong sạch không khí 

- Đem lại niềm vui thư giãn cho con người và đem lại nguồn thu nhập cho gia đình.  

. HS tự kể được : Một số loại hoa: hoa hồng, hoa lan, hoa ly, hoa cẩm chướng, hoa đồng tiền…. 

Một số loại cây cảnh: cây phát tài, cây đinh lăng, cây lưỡi hổ, cây vạn niên thanh, cây trầu bà,…  

 

CHÚC CÁC EM ÔN TẬP TỐT VÀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO! 

 

 


