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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I 

MÔN: CÔNG NGHỆ 6 

I.Hệ thống kiến thức 

1. May mặc trong gia đình 

*Có ba loại vải dùng trong may mặc: vải sợi thiên nhiên, vải sợi hóa học và vải sợi pha. 

*Trang phục bao gồm các loại áo quần và các vật dụng đi kèm như giày, tất, khăn 

quàng,… Có bốn loại trang phục: 

- Trang phục theo thời tiết. 

- Trang phục theo công dụng. 

- Trang phục theo lứa tuổi. 

- Trang phục theo giới tính. 

*Chức năng của trang phục: 

- Trang phục bảo vệ cơ thể tránh mọi tác hại của môi trường. 

- Làm đẹp cho con người trong mọi hoạt động. 

2. Trang trí nhà ở 

*Vai trò của nhà ở: là nơi trú ngụ của con người, giúp con người tránh khỏi những tác hại 

xấu của thiên nhiên, đáp ứng nhu cầu của con người về vật chất và tinh thần. 

*Nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp là nhà ở mà các đồ vật trong nhà được sắp xếp gọc gàng, hợp 

lý, vệ sính sạch sẽ. 

- Cần phải giữ gìn vệ sinh nhà ở sách sẽ, ngăn nắp để: đảm bảo sức khỏe cho các thành 

viên trong gia đình, tiết kiệm thời gian khi tìm kiếm vật dụng, tăng vẻ đẹp cho nhà ở. 

- Các công việc cần làm để giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp: 

+ Cần có nếp sống sạch sẽ, ngăn nắp. 

+ Giữ vệ sinh cá nhân, gấp chăn gối gọn gàng,.. 
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+Cần làm những công việc: quét dọn, lau chùi, dọn đồ đạc cá nhân 

+ Dọn dẹp nhà ở thường xuyên sẽ mất ít thời gian và có hiệu quả tốt hơn. 

*Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật: 

- Rèm cửa, mành, gương, tranh ảnh. 

*Trang trí nhà ở bằng hoa, cây cảnh: 

- Cây cảnh để trang trí: cây có hoa, cây chỉ có lá, cây leo cho bóng mát. 

- Sử dụng hoa tươi, hoa khô, hoa giả để trang trí nhà ở. 

*Cắm hoa trang trí 

- Dụng cụ và vật liệu cắm hoa. 

- Nguyên tắc cơ bản 

- Quy trình cắm hoa: 

+ Lựa chọn hoa, lá, bình cắm hoa, dạng cắm hoa sao cho phù hợp và tạo nên vẻ đẹp hài 

hòa. 

+ Cắt cành và cắm các cành chính trước. 

+ Cắt các cành phụ có độ dài khác nhau, cắm xen vào cành chính và che khuất miệng 

bình, điểm thêm hoa, lá. 

+ Đặt bình hoa vào vị trí cần trang trí. 

II. Câu hỏi ôn tập 

Câu 1: Có mấy loại vải thường dùng trong may mặc? Kể tên và nêu đặc điểm từng loại 

vải? 

Câu 2: Trang phục là gì? Có mấy loại trang phục? Kể tên và nêu chức năng của trang 

phục? 

Câu 3: Thế nào là nhà ở sạch sẽ ngăn nắp? Vì sao phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp? 

Để giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp phải làm gì? 

Câu 4: Nêu công dụng và cách chọn vải may rèm cửa? 
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Câu 5: Nêu cách chọn và sử dụng tranh, ảnh để trang trí nhà ở? 

Câu 6: Trình bày ý nghĩa của hoa và cây cảnh trong trang trí nhà ở? 

Câu 7: Kể tên một số loại cây cảnh dùng trong trang trí nhà ở? 

Câu 8: Phân biệt hoa tươi, hoa giả và hoa khô? 

Câu 9: Nêu quy trình cắm hoa? 

Câu 10: Em thích trang trí nhà ở bằng hoa tươi, hoa giả hay hoa khô? Vì sao? 

------------  HẾT ------------- 


