
 TRƢỜNG THCS &THPT ĐỐNG ĐA                                 ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP CÔNG NGHỆ KHỐI 6  

 TỔ HÓA – SINH –CÔNG NGHỆ     HỌC KỲ I  -NH 2019-2020 

I/ TRẮC NGHIỆM  

Câu 1: Vải sợi thiên nhiên có tính chất: Hút ẩm cao, giặt lâu khô dễ bị nhàu 

Câu 2:Vải sợi tổng hợp có tính chất : Hút ẩm thấp ,mặc bí vì ít thấm mồ hôi .tuy nhiên vải tổng hợp bền đẹp giặt mau 

khô ,không bị nhàu .  

 Câu 3: Vải pha có tính chất : Hút ẩm nhanh,mặt thoáng mát,bền đẹp,không bị nhàu  

 Câu 4: Cây bông dùng để sản xuất ra vải nào?. Vải sợi bông  

Câu 5: Khi kết hợp hai hay nhiều loại sợi khác nhau tạo thành:. Vải sợi pha  

Câu 6: Vải sợi nhân tạo được lấy từ: . Gỗ, tre, nứa 

Câu 7: Khi đi học thể dục em chọn trang phục: Vải sợi bông, may rộng, giày ba ta 

Câu 8: Ngư i đứng tuổi nên chọn vải, kiểu may như thế nào  Màu t i, kiểu may trang nh , lịch s  

Câu 9: Quần áo cho trẻ sơ sinh, tuổi mẫu giáo nên chọn: Vải bông, màu tươi sáng 

Câu 10: Đặc điểm nào sau đây là thuộc nhà ở thành ph , thị x : Nhà xây nhiều tầng, có khu vệ sinh kín đáo, cùng với 

nơi tắm, giặt 

Câu 11: Đặc điểm của nhà ở miền núi là: Nhà là nhà sàn 

Câu 12: Khi chọn màu của tranh ảnh cần phải  Phù hợp với màu tư ng 

Câu 13: Ở vị trí nào không nên treo gương   Treo gương trong khu th  cúng 

Câu 14: Tư ng màu xanh, màu sẩm thì chọn màu sắc của tranh như thế nào  Màu sáng 

Câu1 5: Tư ng màu vàng nhạt, màu kem thì chọn màu sắc của tranh như thế nào  Tranh màu r c rỡ. 

Câu 16: Chất liệu vải không để làm rèm như thế nào  Vải thổ cẩm, dày, nặng, không bền 

Câu 17:Yêu cầu chăm bón, tưới nước để cây xương rồng phát triển là: Không cần nhiều nước 

Câu 18:Vị trí trang trí cây cảnh trong nhà như thế nào là không thích hợp  Đặt thật nhiều cây cảnh trong phòng ngủ 

Câu 19 :Trong cắm hoa dạng thằng đứng, cành chính được cắm như thế nào   Cành cắm thẳng đứng 0
o
 

Câu 20 :Cắm hoa trang trí tủ, kệ sách nên chọn:. Dạng thẳng, bình cao, ít hoa. 

Câu 21 : Cắm hoa dạng tỏa tròn không có đặc điểm  Cành chính được cắm thẳng đứng, góc 0
o
 



 Câu 22 :Góc độ cành chính ở dạng nghiêng là bao nhiêu   . 45
o
 

Câu 23: Chọn hoa để treo tư ng cần có đặc điểm gì   . Cánh hoa dài, nghiêng về 1 bên 

Câu 24: Hoa được làm từ các vật liệu như nh a, giấy, nilong được gọi là: Hoa giả 

Câu 25 :Khâu mũi thư ng là: Dùng kim chỉ tạo thành những mũi lặn, mũi nổi cách đều nhau 

Câu 26: Khâu vắt là:. Khâu đính mép gấp của vải với vải nền bằng các mũi chỉ vắt 

Câu 27: Khâu vắt dùng để:. May viền gấp mép 

Câu 28: Cách khâu của khâu mũi thư ng, khâu mũi đột mau, khâu vắt  Từ phải sang trái 

Câu 29: Căn cứ vào hoạt động của các gia đình, nơi ở thư ng có mấy khu chính : có 7 khu chính 

Câu 30: Khi đi học, em thư ng mặc loại trang phục nào   Đồng phục 

Câu 31 :Thế nào là mặc đẹp  Mặc áo quần phù hợp với vóc dáng, lứa tuổi, phù hợp với công việc và hoàn cảnh s ng 

Câu 32:Khi sử dụng trang phục cần lưu ý điều gì  Phù hợp với hoạt động 

Câu 33 :Chọn màu vải để may quần hợp với tất cả các màu của áo là: . Màu đen, màu trắng 

Câu 34 :Vải hoa hợp với loại vải nào sau đây:. Vải trơn 

Câu 35 :Bảo quản trang phục bao gồm những công việc: Làm sạch, làm phẳng, cất giữ 

Câu 36:  Ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở là  . Làm trong sạch không khí. Làm cho căn phòng, đẹp, 

mát mẻ hơn . Đem lại nguồn thu nhập cho gia đình. 

Câu 37: Sau khi l a chọn hoa, lá, bình cắm, ta sẽ làm gì ở bước tiếp theo . Cắt cành và cắm các cành chính 

Câu 38: Để trang trí được một lọ hoa đẹp, cần tuân theo mấy nguyên tắc . 3 nguyên tắc 

Câu 39: Một s  dạng cây cảnh thông dụng như thế nào  Cây có hoa, Cây thư ng chỉ có lá, Cây leo, cho bóng mát 

Câu 40: Cần chú ý gì khi trang trí bằng hoa tươi  Tránh đặt bình hoa ở nơi có nắng chiếu vào, có gió mạnh,không đặt 

bình hoa dưới quạt máy , hằng ngày thay nước để hoa tươi lâu 

 II/TỰ LUẬN : 

  Câu 1: Vì sao ngƣời ta thích mặc vải áo bông, vải tơ tằm và ít sử dụng lụa nilon, vải pôlieste vào mùa hè?  

   Trả l i: Vì mùa hè th i 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 2: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 

  Đ t vải :Khi đ t sợi vải tro bóp dễ tan là vải sợi thiên nhiên Khi đ t sợi vải tro bóp không tan là vải tổng hợp. 



Câu 3: Vì sao vải sợi pha đƣợc sử dụng phổ biến trong may mặc hiện nay?  

Trả l i: 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 4: Phân chia các khu vực sinh hoạt trong nhà ở của gia đình? 

Căn cứ vào hoạt đọng bình thư ng của mỗi gia đình ,nơi ở thư ng có các khu v c chính sau : 

 + Chỗ sinh hoạt chung phòng khách 

 + Chỗ th  cúng cần trang trọng 

 + Chỗ ngủ thư ng riêng biệt yên tỉnh 

 + chỗ ăn u ng  và khu v c bếp  cần sáng sủa ,sach sẽ 

 + Khu vệ sinh :b  trí riêng biệt ,kín đáo thư ng kết hợp với nơi tắm giặt. 

 + Chỗ để xe, kho nên bó trí nơi kín đáo,chắc chắn ,an toàn. 

Câu 5: Thế nào là nhà ở sạch sẽ ,ngăn nắp? Ở nhà em thƣờng làm gì để giữ nhà ở sạch sẽ ,ngăn nắp? 

-Nhà ở sạch sẽ ngăn nắp là nhà ở có : 

 + cách sắp đặt hợp lý ,luôn sạch sẽ,thoáng mát 

 + Môi trư ng s ng luôn sạch ,đẹp 

 +Có s  chăm sóc ,giữ gìn bởi bàn tay con ngư i. 

Ở nhà em thư ng làm để nhà ở luôn sạch đẹp,.ngăn nắp: giữ gìn vệ sinh cá nhân,gấp chăn g i gọn gàng  quét nhà, lau   

nhà, dọn dẹp đồ đạc , ,không nhổ bậy,vứt rác bừa b i… 

Câu 6: Em hãy nêu cách chọn và sử dụng tranh ảnh để trang trí nhà ở? 

Cách chọn tranh : +Nội dung tranh:  Tùy ý thích của chủ nhân và điều kiện kinh tế của gia đình để chọn tranh 

 +Màu sắc tranh, ảnh:  Nên chọn tranh ảnh phù hợp với màu tư ng, màu đồ đạc. 

 + Kích thước tranh ảnh: Tùy theo tư ng: tư ng to treo tranh to, tư ng nhỏ treo tranh nhỏ 

Câu 7: 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 l i: Một s  loại hoa: hoa hồng, hoa lan, hoa ly, hoa cẩm chướng, hoa đồng tiền…. 

Một s  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 8 : Em hãy nêu ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở.? Kể tên một s  cây cảnh và hoa thư ng   

được dùng để trang trí (ít nhất 4 cây, hoa). 

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

- Làm trong sạch không khí  - Đem lại niềm vui thư gi n cho con ngư i và đem lại nguồn thu nhập cho gia đình.  

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

Câu 9 : Em hãy mô tả một bộ trang phục ( áo ,quần hoặc váy) dùng để đi chơi,đi dự tiệc mà em thích nhất ?  

(HS tự làm) 

Câu 10:Em hãy kể các công việc thƣờng xuyên và công việc  định kỳ mà em cần làm để giữ nhà ở sạch sẽ,ngăn 

nắp ?( HS tự làm) 

      ======================== 

Cách trang trí tranh ảnh: - Tùy ý thích: có thể treo tranh ảnh trên khoảng tr ng tư ng, phía trên đầu giư ng, kệ.. 

                                     - Nên treo tranh ảnh vừa tầm mắt. Không treo quá nhiều tranh trên một bức tư ng. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


