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ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP CÔNG NGHỆ  

I. LÝ THUYẾT: 

Câu 1. Có mấy loại vải thường dùng trong may mặc? Kể tên và nêu tính chất của 

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 cần phải làm gì? 

Câu 4. Nêu công dụng và cách chọn vải may rèm cửa? 

Câu 5. Trình bày ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở? 

Câu 6. Nêu quy trình cắm hoa? 

II. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: 

Câu 1: Các thao tác phân biệt 1 số loại vải là: 

A. Vò vải  

B. Vò vải, đốt sợi vải 

C .Đốt sợi vải 

D. Vò vải, đốt sợi vải, đọc thành phần sợi vải. 

Câu 2: Để tạo cảm giác gầy đi, cao lên nên chọn vải 

A.Màu tối, mặt vải trơn, hoa nhỏ. 

B.Màu sáng, mặt vải thô, hoa to. 

C.Cả A, B đúng. 

D.Cả A và B sai 

Câu 3: Vải sợi thiên nhiên gồm những loại nào?  
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      A. Vải sợi thiên nhiên- Vải sợi pha   

    B. Vải sợi bông- Vải sợi tơ tằm  

      C. Vải sợi bông- Vải sợi tổng hợp 

      D. Vải sợi nhân tạo- Vải sợi tổng hợp 

Câu 4: Kiểu áo vừa sát cơ thể sẽ tạo cảm giác. 

A. Béo ra, thấp xuống. 

B. Thấp xuống, gầy đi. 

C. Gầy đi, cao lên. 

D. Béo ra, cao lên. 

Câu 5: Một số loại cây cảnh thường dùng trang trí là: 

A. Cây hoa hồng, cây hoa lan. 

B. Cây có hoa, cây chỉ có lá, cây leo cho bóng mát 

C. Cây dương xỉ, đinh lăng. 

D. Cây râm bụt, cây cẩm tú cầu. 

Câu 6: Các loại hoa dùng trong trang trí là: 

A. Hoa mai 

B. Hoa lan 

C. Hoa sứ, hoa huệ. 

D. Hoa tươi, hoa giả, hoa khô. 

Câu 7: Dụng cụ cắm hoa gồm: 

A. Bình cắm hoa. 

B. Bình cắm, dao, mút xốp, hoa, lá, cành .. 

C. Dao, kéo, kiềm 

D. Mút xốp lưới thép, bàn chông. 

Câu 8: Sử dụng trang phục hợp lí là sử dụng: 

A. Phù hợp với hoạt động. 

B. Phù hợp với môi trường và công việc. 

C. Phù hợp với nhà của mình. 

D. Phù hợp với hoạt động, phù hợp với môi trường và công việc. 

Câu 9: Vải hoa sẽ hợp với vải trơn 

A. Có màu không trùng với vải hoa. 

B. Có màu đối nhau với vải hoa. 
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C. Có màu trùng với 1 trong các màu chính của vải hoa 

D. Có màu khác với vải hoa 

Câu 10: Theo nguyên tắc cắm hoa thì chiều dài cành chính thứ 2 bằng: 

A. 2/3 lần chiều dài cành chính thứ nhất. 

B. 1/3 lần chiều dài cành chính thứ hai.  

C. 3/3lần chiều dài cành chính thứ ba. 

D. Bằng chiều dài cành chính thứ nhất. 

Câu 11: Mặc đẹp là mặc quần áo như thế nào? 

A. Thật mốt                                          

B. Đắt tiền            

C. Phù hợp với vóc dáng, lứa tuổi        

D. May cầu kỳ                 

Câu 12: Nhà ở thường chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi những tác động nào? 

A. Thiên nhiên    

B. Môi trường       

C. Hoạt động của con người.     

D. Cả A,B,C 

Câu 13: Nhà chật cần sử dụng: 

A. Nhiều loại đồ đạc khác nhau 

B. Đồ đạc có nhiều công dụng 

C. Ghế nệm, bàn dài, ghế tròn 

D. Ghế cao cấp, tủ rộng lớn.... 

Câu 14 :Treo gƣơng trên phía tràng kỉ,ghế dài tạo cảm cảm giác: 

A.Thân mật ,ấm cúng                                     

B.Tạo vẻ râm mát  

C.chiều sâu cho căn phòng                            

D.Căn phòng rộng ra. 

Câu 15: Vải tổng hợp nên là ở nhiệt độ :      A.  =160
0
C               B.  >160

0  
C                  

C.  ≤120
0
C             D.   >120

0
C 
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