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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I

MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 6

Câu 1: ( Bài 1)

* Vải sợi thiên nhiên  hút ẩm cao , dễ bị nhàu , tro bóp dễ tan

* Vải sợi hoá học :

+ VSNT  hút ẩm cao , ít nhàu , tro bóp dễ tan

+ VSTH  hút ẩm thấp , mặc bí , không nhàu , tro vón cục bóp không tan

* Vải sợi pha :(dệt bằng sợi pha , kết hợp 2 hoặc nhiều loại sợi khác nhau ) có ưu điểm

của các loại sợi thành phần

Câu 2: ( Bài 2)

a. Chức năng của trang phục?

* Bảo vệ cơ thể tránh tác hại của môi trường

* Làm đẹp cho con người trong mọi hoạt động

b. Mặc đẹp: là mặc áo quần phù hợp vóc dáng , lứa tuổi , phù hợp công việc và hoàn cảnh

sống, biết cách ứng xử khéo léo.

c. Cách lựa chọn vải phù hợp với vóc dáng cơ thể ?

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

Màu: tối, nâu sẫm, đen, xanh nước biển… Màu: sáng, trắng, vàng nhạt, hồng nhạt…

Mặt vải: trơn, phẳng, mờ đục Mặt vải: bóng láng, thô, xốp

Hoa văn: kẻ sọc dọc, hoa văn có dạng sọc

dọc, hoa nhỏ …

Hoa văn: kẻ sọc ngang, hoa văn có dạng sọc

ngang, hoa to …

Câu 3: ( Bài 4)

a. Cách phối hợp màu sắc trong trang phục? (Mỗi cách phối hợp cho 2 ví dụ)
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* Kết hợp giữa các sắc độ khác nhau trong cùng một màu (Áo màu vàng lợt+quần màu

vàng đậm; Áo màu xanh nhạt+quần màu xanh đậm )

* Kết hợp giữa hai màu cạnh nhau trên vòng màu (Áo màu vàng+quần màu vàng cam;

Áo màu tím +quần màu tím đỏ)

* Kết hợp giữa hai màu tương phản, đối nhau trên vòng màu (Áo màu vàng+quần màu

tím; Áo màu cam + quần màu xanh )

* Màu trắng, màu đen có thể kết hợp với bất kì các màu khác {Áo màu vàng lợt+ quần

màu đen; Áo màu xanh lục+ quần màu trắng)

b.Cách phối hợp vải hoa văn với vải trơn trong trang phục ?

Không mặc áo và quần có hai dạng hoa văn khác nhau.

Vải hoa hợp với vải trơn khi vải trơn có màu trùng với một trong các màu chính của

vải hoa

Câu 4: ( Bài 8)

a. Vai trò của nhà ở đối với đời sống con người ?

* Là nơi trú ngụ – bảo vệ con người tránh những ảnh hưởng xấu của thiên nhiên , xã

hội – là nơi đáp ứng các nhu cầu của con người về vật chất và tinh thần

b. Căn cứ vào hoạt động bình thường của mỗi gia đình, nơi ở thường có những khu vực

chính nào?

*Chỗ sinh hoạt chung, tiếp khách; chỗ thờ cúng; chỗ ngủ, nghỉ; chỗ ăn uống; khu vực

bếp; khu vệ sinh.

Câu 5: ( Bài 11)

a. Tranh ảnh, rèm cửa, gương có công dụng gì trong trang trí nhà ở?

* Tranh ảnh: trang trí tường nhà, tạo cảm giác vui tươi thoải mái, dễ chịu, làm đẹp

căn nhà. (Phòng hẹp: treo tranh phong cảnh hay bãi biển -> tạo cảm giác rộng , thoáng)

* Rèm cửa: tạo vẻ râm mát, che khuất, tăng vẻ đẹp căn nhà

* Gương: soi và trang trí, tạo vẻ đẹp cho căn phòng. Tạo cảm giác căn phòng rộng rãi,

sáng sủa hơn

b. Cách trang trí gương trong nhà ở như thế nào?



VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

* Trên tràng kỉ, ghế dài: tạo cảm giác chiều sâu cho căn phòng

* Trên một phần tường hoặc toàn bộ tường: tạo cảm giác căn phòng rộng ra

* Trên tủ, kệ, sát cửa ra vào: tăng vẻ thân mật, ấm cúng, tiện sử dụng

Câu 6: ( Bài 12)

a. Ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở?

* Làm con người cảm thấy gần gũi với thiên nhiên, làm căn phòng đẹp, mát mẻ hơn

* Làm trong sạch không khí

* Đem lại niềm vui, thư giản, đem lại nguồn thu nhập đáng kể

b. Cách chăm sóc cây cảnh?

* Tỉa cành, lá sâu

* Để nơi đủ ánh sáng

* Chăm bón, tưới nước tùy nhu cầu từng loại cây

* Sau một thời gian cần đưa cây ra ngoài trời

c. Nêu sự khác nhau giữa hoa giả và hoa khô:

* Hoa khô:hoa lá cành tươi được làm khô bằng hóa chất hoặc sấy khô,nhuộm màu.

Kĩ thuật phức tạp, giá thành cao -> ít sử dụng rộng rãi

* Hoa giả : làm bằng giấy mỏng, vải, lụa, nilon, nhựa … bền,đa dạng, nhiều màu,

đẹp như hoa thật, có thể làm sạch -> sử dụng rộng rãi

Câu hỏi tự luyện kiểm tra

Câu 1

Trang phục là gì? Mặc đẹp có hoàn toàn phụ thuộc vào kiểu mốt và giá tiền trang phục

không? Vì sao?

Trang phục bao gồm các loại quần áo và một số vật dụng khác đi kèm như mũ, giày, tất,

khăn quàng,… Trong đó áo quần là những vật dụng quan trọng nhất,

Không

Vì mặc đẹp không hoàn toàn phụ thuộc vào kiểu mốt và giá tiền trang phục.Nếu mặc giản dị

may khéo vừa vặn, sạch sẽ và có cách ứng xử lịch sự thì vẫn được coi là mặc đẹp.
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Câu 2:

Để có được trang phục đẹp cần lưu ý gì khi lựa chọn trang phục?

Lưu ý khi chọn trang phục :

-Chọn vải, kiểu may phù hợp với vóc dáng cơ thể.

-Chọn vải kiểu may phù hợp với lứa tuổi.

-Sự đồng bộ của trang phục

Câu 3:

Hãy nêu vai trò của nhà ở đối với đời sống con người

Nhà ở là nơi trú ngụ của con người.

Bảo vệ con người tránh khỏi những ảnh hưởng xấu.

Nơi đáp ứng các nhu cầu của con người về vật chất và tinh thần.

Câ u 4:

Nêu các công việc cần làm để giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp?

Có nếp sống sạch sẽ : Giữ vệ sinh cá nhân, gấp chân gối gọn gàng

Tham gia các công việc giữ vệ sinh nhà ở: quét dọn sạch sẽ , lau nhà.

Phải dọn dẹp thường xuyên sẽ mất ít thời gian và có hiệu quả tốt hơn

Câu 5:

Vì sao phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp?

Nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.

-Tiết kiệm thời gian dọn dẹp, tìm kiếm 1 vật gì đó cần thiết làm tăng vẻ đẹp cho nhà ở.

Câu 6:

Em phải làm gì để nhà ở luôn sạch sẽ, ngăn nắp?

-Đổ rác đúng qui định

-Thường xuyên lau chùi bàn ghế, đồ đạc, cửa, lau nhà

-Quét dọn sạch sẽ trong phòng và xung quanh nhà

-Giữ gìn vệ sinh chung
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Câu 7:

Là học sinh trong trường THCS Thị Trấn em phải làm gì để góp phần trường em xanh, sạch

đẹp

Liên hệ được trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn trường lớp, sạch sẽ ngăn nắp.

Câu 8:

Nêu ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở? Nhà em trang trí hoa và cây cảnh ở

những vị trí nào?

Làm cho con người cảm thấy gần gũi với thiên nhiên và làm đẹp cho căn phòng.

Góp phần làm sạch không khí

Đem lại niềm vui, thư giãn, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều gia đình

Nhà em trang trí cây cảnh và hoa phù hợp với vị trí.

VD: Trên mặt bàn, tủ trang trí một chậu cây nhỏ.

Câu 9:

Haõy keå moät soá loaïi caây caûnh thoâng duïng ?

-Caây coù hoa : Caây hoa lan, caây hoa söù. . .

-Caây chæ coù laù : Caây löôûi hoå, caây thuyû truùc. . .

-Caây leo : Traàu baø, hoa giaáy. . .

Câu 10:

Keå caùc koaïi hoa duøng trong trang trí ?

Hoa töôi, hoa khoâ, hoa giaû.

Câu 11:

Hoa giaû thöôøng laøm baèng caùc nguyeân lieäu naøo ?

Giaáy moûng, vaûi luïa, nilon, nhöïa.

Câu 12:

Hoa giaû coù nhöõng öu ñieåm nhö theá naøo ?

Hoa giaû ñeïp beàn, coù nhieàu maøu saéc nhö hoa thaät, nhieàu loaïi hoa giaû coù theå laøm

saïch khi bò baån, neân ñöôïc söû duïng roäng raûi taïi caùc gia ñình, cô quan, ôû khaép thaønh thò vaø

noâng thoân.

Câu 13:
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Caùc bình hoa ñaët ôû giöûa baøn aên hay baøn tieáp khaùch phaûi ñöôïc caém nhö theá naøo ?

Caém thaáp, daïng toaû troøn, hoaëc daïng tam giaùc vôùi nhieàu hoa, laù

Câu 14:

Bình hoa trang trí tuû, keä thöôøng söû duïng bình nhö theá naøo ?

Bình cao vôùi ít hoa, la caém daïng thaúng hoaëc nghieâng.

Câu 15:

Neâu caùch choïn tranh aûnh nhö theá naøo ? Coâng duïng cuûa maønh?

*Caùch choïn tranh aûnh

-Noäi dung tranh aûnh

-Maøu saéc tranh aûnh

-Kích thöôùc tranh aûnh phaûi caân xöùng vôùi töôøng.

*Coâng duïng cuûa maønh

Che bôùt naéng, gioù, che khuaát, laøm taêng veû ñeïp cho caên phoøng.

Câu 16:

Neâu caùch söû duïng tranh aûnh ñeå trang trí nhaø ôû ? Coâng duïng cuûa reøm cöûa?(10ñ)

*Caùch söû duïng tranh aûnh ñeå trang trí nhaø ôû

-Vò trí treo tranh aûnh

-Neân treo tranh aûnh vöøa taàm maét, ngay ngaén khoâng ñeå daây treo loä ra ngoaøi, khoâng

neân treo quaù nhieàu tranh raûi raùc treân moät böùc töôøng.

Câu 17: Nêu công dụng của rèm cửa? Chọn vải may rèm?

-Tạo vẻ râm mát, có tác dụng che khuất và làm tăng vẻ đẹp cho căn nhà.

Chọn vải may rèm :

*Màu sắc :

Phải hài hoà với màu tường, màu cửa

* Chất liệu vải :

Vải dày in hoa, nỉ, gấm. . . là những loại vải bền, có độ rủ, vải mỏng như xoan, ren.

Tham khảo chi tiết đề thi học kì 1 lớp 6:
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