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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II 

NĂM HỌC: 2019 - 2020 

MÔN: CÔNG NGHỆ 6 

I.Hệ thống kiến thức 

1. Nấu ăn trong gia đình 

*Các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể: chất đạm, chất béo, chất đường bột, vitamin, 

chất khoáng, nước, chất xơ. 

*Vai trò của các chất dinh dưỡng. 

*Thức ăn được chia thành 4 nhóm: nhóm giàu chất béo, nhóm giàu chất đạm, nhóm giàu 

chất đường bột, nhóm giàu vitamin và chất khoáng. 

*Sự xâm nhập của vi khuẩn có hại vào thực phẩm được gọi là nhiễm trùng thực phẩm 

   Sự xâm nhập của chất độc vào thực phẩm được gọi là sự nhiễm độc thực phẩm. 

*Các biện pháp phòng tránh nhiễm độc thực phẩm: 

+ Không dùng các thực phẩm có chất độc: cá nóc, khoai tây mọc mầm… 

+ Không dùng các thức ăn bị biến chất. 

+ Không dùng những đồ hộp bị quá hạn sử dụng. 

 + Không dùng thức ăn bị nhiễm các chất độc hóa học 

*Các phương pháp chế biến thực phẩm 

-Phương pháp làm chín thực phẩm trong nước (luộc, nấu, kho). 

-Phương pháp làm chín thực phẩm bằng hơi nước (hấp). 

-Phương pháp làm chín thực phẩm bằng sức nóng trực tiếp của lửa (nướng) 

-Phương pháp làm chín thực phẩm trong chất béo (rán, xào) 

-Phương pháp làm chín thực phẩm không sử dụng nhiệt (trộn dầu giấm, trộn hỗn hợp, 

muối chua). 
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*Bữa ăn có sự phối hợp các loại thực phẩm với đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết, theo 

tỉ lệ thích hợp, cung cấp đầy đủ năng lượng cho cơ thể gọi là bữa ăn hợp lý. 

*Nguyên tắc tổ chức bữa ăn hợp lí : phù hợp nhu cầu của các thành viên trong gia đình, 

điều kiện tài chính, sự cân bằng chất dinh dưỡng, thay đổi món ăn. 

*Quy trình tổ chức bữa ăn : xây dựng thực đơn, lựa chọn thực phẩm cho thực đơn, chế 

biến món ăn, bày bàn và thu dọn sau khi ăn. 

2. Thu chi trong gia đình 

*Thu nhập của gia đình là tổng các khoản thu bằng tiền hoặc hiện vật do lao động của các 

thành viên trong gia đình tạo ra. 

*Các nguồn thu nhập: thu nhập bằng tiền, thu nhập bằng hiện vật. 

*Các biện pháp tăng thu nhập gia đình. 

*Chi tiêu trong gia đình là các chi phí để đáp ứng nhu cầu vật chất và văn hóa tinh thần, 

của các thành viên trong gia đình, từ nguồn thu nhập của họ. 

*Để cân đối thu, chi: 

- Phải cân nhắc kĩ trước khi quyết định chi tiêu, chi tiêu khi cần thiết. 

- Chi tiêu phải phù hợp với khả năng thu nhập. 

*Bài tập tình huống về thu, chi trong gia đình. 

II. Câu hỏi ôn tập 

Câu 1: Trình bày chức năng dinh dưỡng của chất: đạm, đường bột, béo, vitamin và muối 

khoáng? 

Câu 2: Thế nào là nhiễm trùng, nhiễm độc thực phẩm? Theo em cần làm những việc gì để 

phòng tránh nhiễm độc thực phẩm? Khi có dấu hiệu ngộ độc thức ăn như: nôn, tiêu chảy 

nhiều lần, em xử lí như thế nào?  

Câu 3: Để hạn chế sự mất chất dinh dưỡng trong quá trình chuẩn bị chế biến, trong khi 

chế biến ta cần lưu ý vấn đề gì ? 
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Câu 4: Nêu các phương pháp làm chin thực phẩm trong chất béo, trong nước? So sánh sự 

giống nhau, khác nhau giữa các món luộc và nấu; nấu và xào; xào và rán? 

Câu 5: Nêu qui trình thực hiện: món xào, món nấu; chiên, kho? 

Câu 6: Thế nào là bữa ăn hợp lí? Muốn tổ chức tốt bữa ăn hợp lí cần phải làm gì? Tại sao 

bữa ăn sáng rất quan trọng đối với sức khoẻ con người?  

Câu 7: Thực đơn là gì? Khi xây dựng thực đơn cần lưu ý những vấn đề gì? Muốn tổ chức 

một bữa ăn chu đáo chúng ta cần phải làm gì?  

Câu 8: Thu nhập của gia đình là gì? Hãy kể tên các loại thu nhập của các hộ gia đình ở 

Việt Nam?  

Câu 9: Em đã làm gì để góp phần tăng thu nhập của gia đình em?  

Câu 10: Chi tiêu trong gia đình là gì? Hãy kể tên các loại chi tiêu trong gia đình em?   

 

------------  HẾT ------------- 


