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BỘ ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 LỚP 6 MÔN CÔNG NGHỆ 

CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT 

ĐỀ SỐ 1: 

I- Trắc nghiệm khách quan (3 điểm): 

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất. Mỗi câu đúng được 0,25 điểm: 

Câu 1: Vải sợi thiên nhiên có nguồn gốc: 

a. từ các dạng sợi có sẵn trong tự nhiên 

b. từ các dạng sợi do con người tạo ra 

c. từ sợi cây đay 

d. từ sợi tơ tằm 

Câu 2: Vải sợi thiên nhiên có tính chất: 

a. ít thầm mồ hôi, ít bị nhàu 

b. giặt mau khô, hút ẩm thấp 

c. hút ẩm cao, giặt lâu khô 

d. ít thấm mồ hôi,khi đốt tro vón cục 

Câu 3: Chức năng của trang phục: 

a. giúp con người chống nóng 

b. bảo vệ và làm đẹp cho con người 

c. giúp con người chống lạnh 

d. làm tăng vẻ đẹp cho con người 

Câu 4: Người béo và lùn nên mặc loại vải: 

a. màu sáng, mặt vải thô, kẻ sọc ngang 
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b. màu sáng, mặt vải láng, kẻ sọc dọc 

c. màu tối, mặt vải thô, kẻ sọc ngang 

d. màu tối, mặt vải trơn, kẻ sọc dọc 

Câu 5: Người có dáng cao, gầy nên mặc trang phục: 

a. áo có cầu vai, tay bồng, kiểu thụng 

b. may sát cơ thể, tay chéo 

c. đường may dọc theo thân áo, tay chéo 

d. kiểu may sát cơ thể, tay bồng 

Câu 6: Khi chọn vải phù hợp cho trẻ em từ sơ sinh đến mẫu giáo ta chọn vải: 

a. vải thô cứng, màu tối 

b. vải mềm, dễ thấm mồ hôi, màu sắc đẹp 

c. vải ít thấm mồ hôi, màu sắc đẹp 

d. màu vải sáng, vải ít thấm mồ hôi 

Câu 7: Trang phục đẹp là trang phục: 

a. mốt cầu kỳ, đắt tiền 

b. có màu sắc lòe loẹt, rộng thùng thình 

c. hài hòa về màu sắc, phù hợp với công việc 

d. phải có nhiều vật dụng đi kèm 

Câu 8: Khi đi học thể dục em chọn trang phục: 

a. vải sợi bông, may sát người, giày cao gót 

b. vải sợi tổng hợp, may rộng, giày da đắt tiền 

c. vải sợi bông, may rộng, dép lê 

d. vải sợi bông, may rộng, giày ba ta 
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Câu 9: Mục đích của việc là (ủi) là: 

a. làm quần áo thơm hơn 

b. làm quần áo phẳng 

c. làm quần áo lâu hỏng hơn 

d. làm cho gián, bọ không cắn phá quần áo 

Câu 10: Khi khâu mũi thường (mũi tới) mũi kim cách nhau ....... cm: 

a. 0,2 

b. 0,3 

c. 0,4 

d. 0,5 

Câu 11: Vai trò của gia đình là: 

a. nơi sinh ra, lớn lên, nơi ở hàng ngày 

b. nơi sinh ra, lớn lên, nơi ăn ngủ hàng ngày 

c. nơi sinh ra, lớn lên, nuôi dưỡng, giáo dục và chuẩn bị nhiều mặt cho tương lai 

d. . nơi sinh ra, lớn lên, nơi ở hàng ngày và cungcấp cho chúng ta nhiều thức ăn ngon 

Câu 12: Học xong môn công nghệ 6 chúng ta biết được một số kiến thức cơ bản về: 

a. toán học, lý học, hóa học 

b. tin học, máy vi tính, chơi game 

c. ngữ văn, lịch sử, địa lý 

d. ăn uống, may mặc, trang trí nhà ở và thu chi 

II- Tự luận: (7 điểm) 

Câu 1: Em hãy trình bày quy trình giặt - phơi? (3 điểm) 

Câu 2: Trang phục là gì? Các phân chia loại trang phục? (3 điểm) 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 

 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

Câu 3: Em hãy chọn vải, kiểu may 1 bộ trang phục đồng phục đi học của em? (1 điểm) 

Đáp án và hướng dẫn chấm đề thi giữa HK1 môn Công nghệ lớp 6 

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan (3 điểm) 

- Thang điểm: Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm x 12 câu = 3 điểm 

- Đáp án: 

Câu 1: a; 

Câu 2: c; 

Câu 3:d; 

Câu 4: b; 

Câu 5: a; 

Câu 6: b; 

Câu 7: c; 

Câu 8: d; 

Câu 9: b; 

Câu 10: a; 

Câu 11: c; 

Câu 12: d 

Phần II. Câu hỏi tự luận (7 điểm) 

Câu 1: Quy trình giặt: (3đ) 

- Lấy các đồ vật còn sót lại trong túi áo, túi quần ra. (0,5đ) 

- Tách riêng quần áo sáng màu và quần áo màu. (0,5đ) 

- Ngâm quần áo 10 - 15 phút trong nước lã trước khi vò xà phòng. (0,5đ) 
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- Vò kĩ bằng xà phòng những chỗ bẩn (cổ áo, cổ tay, gấu áo quần) rồi ngâm 15-30 phút. 

(0,5đ) 

- Giũ quần áo nhiều lần bằng nước sạch. (0,5đ) 

- Vắt kĩ và phơi. (0,5đ) 

Câu 2: 

- Trang phục: Bao gồm các loại áo quần và một số vật dụng khác đi kèm như: mũ, giày, 

tất, khăn quàng… (1đ) 

- Có 4 loại trang phục (2đ) 

+ Theo thời tiết: Trang phục mùa lạnh, trang phục mùa nóng. 

+ Theo công dụng: Trang phục lễ hội, đồng phục, trang phục thể thao… 

+ Theo lứa tuổi: Trang phục trẻ em, trang phục người đứng tuổi. 

+ Theo giới tính: Trang phục nam, trang phục nữ. 

Câu 3: 

+ Đặc điểm vóc dáng bản thân (0,25đ) 

+ Kiểu áo quần định may (0,25đ) 

+ Chọn vải: Chất liệu, màu sắc, hoa văn (0,25đ) 

+ Chọn vật dụng đi kèm (0,25đ) 
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ĐỀ SỐ 2: 

Câu 1: (3 điểm) 

Em hãy trình bày quy trình giặt? 

Câu 2: (3 điểm) 

Bài tập: Hãy điền tên các loại đồ đạc chủ yếu trong khu vực chính: Nơi tiếp khách, nơi 

nấu ăn, góc học tập? 

Câu 3: (2 điểm) 

Hãy phân tích vai trò của nhà ở đối với đời sống con người? 

Câu 4: (2 điểm) 

Trang phục là gì ? Cách phân chia loại trang phục? 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT: 

Câu 1: (3điểm) Quy trình giặt: (mỗi ý đúng 0.5 điểm) 

- Lấy hết các vật dụng ,tiền, chìa khóa... trong túi quần, áo ra. 

- Tách riêng quần áo màu trắng, màu nhạt và quần áo màu sẫm, màu đen, dễ phai màu để 

giặt riêng. 

- Giặt qua một lượt bằng nước sạch 

- Hòa tan xà phòng bột hoặc xà phòng nước trong chậu giặt và vò sạch những vết bẩn 

trên trang phục (cổ áo, cổ tay, gấu quần...) 

- Ngâm quần áo trong nước xà phòng khoảng nửa giờ. 

- Giặt sạch bằng tay hoặc máy giặt. Chú ý giặt riêng những trang phục bị phai màu. 

Câu 2: (3điểm) (mỗi ý đúng 1 điểm) 

Bài tập: Hãy điền tên các loại đồ đạc chủ yếu trong khu vực chính : 

- Nơi tiếp khách có: bàn , ghế, ấm chén, phích, đèn, quạt, ti vi… 

- Nơi nấu ăn có: bếp, xoong nồi, bát đĩa, dao, thớt, chạn… 

- Góc học tập có: bàn học, giá sách, đèn, quạt, hộp bút, cặp sách… 
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Câu 3: 2 điểm 

Phân tích vai trò của nhà ở đối với đời sống con người: (mỗi ý đúng 0.5 điểm) 

- Nhà là nơi trú ngụ của con người. 

- Nhà bảo vệ con người tránh được các tác động của thiên nhiên : mưa , gió , nắng, thú dữ 

...và ảnh hưởng xấu của xã hội. 

- Thoả mãn các nhu cầu vật chất và tinh thần của con người như: ăn uống, nghỉ ngơi, tắm 

giặt. 

- Nơi để xe: cần kín đáo, chắc chắn, an toàn. 

Câu 4: 2 điểm 

- Trang phục: Bao gồm các loại áo quần và một số vật dụng khác đi kèm như: mũ, giày, 

tất, khăn quàng… (0.25đ) 

- Phân chia loại: Có 4 loại trang phục 

+ Theo thời tiết: Trang phục mùa lạnh, trang phục mùa nóng. (0. 5đ) 

+ Theo công dụng: Trang phục lễ hội, đồng phục, trang phục thể thao… (0. 5đ) 

+ Theo lứa tuổi: Trang phục trẻ em, trang phục người đứng tuổi. (0. 5đ) 

+ Theo giới tính: Trang phục nam, trang phục nữ. (0.25đ) 
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ĐỀ SỐ 3: 

I- Trắc nghiệm khách quan (3 điểm): 

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất. Mỗi câu đúng được 0,25 điểm: 

Câu 1: Vải sợi thiên nhiên có nguồn gốc: 

a. từ các dạng sợi có sẵn trong tự nhiên 

b. từ các dạng sợi do con người tạo ra 

c. từ sợi cây đay 

d. từ sợi tơ tằm 

Câu 2: Vải sợi thiên nhiên có tính chất: 

a. ít thầm mồ hôi, ít bị nhàu 

b. giặt mau khô, hút ẩm thấp 

c. hút ẩm cao, giặt lâu khô 

d. ít thấm mồ hôi,khi đốt tro vón cục 

Câu 3: Chức năng của trang phục: 

a. giúp con người chống nóng 

b. bảo vệ và làm đẹp cho con người 

c. giúp con người chống lạnh 

d. làm tăng vẻ đẹp cho con người 

Câu 4: Người béo và lùn nên mặc loại vải: 

a. màu sáng, mặt vải thô, kẻ sọc ngang 

b. màu sáng, mặt vải láng, kẻ sọc dọc 

c. màu tối, mặt vải thô, kẻ sọc ngang 

d. màu tối, mặt vải trơn, kẻ sọc dọc 
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Câu 5: Người có dáng cao, gầy nên mặc trang phục: 

a. áo có cầu vai, tay bồng, kiểu thụng 

b. may sát cơ thể, tay chéo 

c. đường may dọc theo thân áo, tay chéo 

d. kiểu may sát cơ thể, tay bồng 

Câu 6: Khi chọn vải phù hợp cho trẻ em từ sơ sinh đến mẫu giáo ta chọn vải: 

a. vải thô cứng, màu tối 

b. vải mềm, dễ thấm mồ hôi, màu sắc đẹp 

c. vải ít thấm mồ hôi, màu sắc đẹp 

d. màu vải sáng, vải ít thấm mồ hôi 

Câu 7: Trang phục đẹp là trang phục: 

a. mốt cầu kỳ, đắt tiền 

b. có màu sắc lòe loẹt, rộng thùng thình 

c. hài hòa về màu sắc, phù hợp với công việc 

d. phải có nhiều vật dụng đi kèm 

Câu 8: Khi đi học thể dục em chọn trang phục: 

a. vải sợi bông, may sát người, giày cao gót 

b. vải sợi tổng hợp, may rộng, giày da đắt tiền 

c. vải sợi bông, may rộng, dép lê 

d. vải sợi bông, may rộng, giày ba ta 

Câu 9: Mục đích của việc là (ủi) là: 

a. làm quần áo thơm hơn 

b. làm quần áo phẳng 
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c. làm quần áo lâu hỏng hơn 

d. làm cho gián, bọ không cắn phá quần áo 

Câu 10: Khi khâu mũi thường (mũi tới) mũi kim cách nhau ....... cm: 

a. 0,2 

b. 0,3 

c. 0,4 

d. 0,5 

Câu 11: Vai trò của gia đình là: 

a. nơi sinh ra, lớn lên, nơi ở hàng ngày 

b. nơi sinh ra, lớn lên, nơi ăn ngủ hàng ngày 

c. nơi sinh ra, lớn lên, nuôi dưỡng, giáo dục và chuẩn bị nhiều mặt cho tương lai 

d. . nơi sinh ra, lớn lên, nơi ở hàng ngày và cungcấp cho chúng ta nhiều thức ăn ngon 

Câu 12: Học xong môn công nghệ 6 chúng ta biết được một số kiến thức cơ bản về: 

a. toán học, lý học, hóa học 

b. tin học, máy vi tính, chơi game 

c. ngữ văn, lịch sử, địa lý 

d. ăn uống, may mặc, trang trí nhà ở và thu chi 

II- Tự luận: (7 điểm) 

Câu 1: Em hãy trình bày quy trình giặt - phơi? (3 điểm) 

Câu 2: Trang phục là gì? Các phân chia loại trang phục? (3 điểm) 

Câu 3: Em hãy chọn vải, kiểu may 1 bộ trang phục đồng phục đi học của em? (1 điểm) 
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Đáp án và hướng dẫn chấm đề thi giữa HK1 môn Công nghệ lớp 6 

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan (3 điểm) 

- Thang điểm: Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm x 12 câu = 3 điểm 

- Đáp án: 

Câu 1: a; 

Câu 2: c; 

Câu 3:d; 

Câu 4: b; 

Câu 5: a; 

Câu 6: b; 

Câu 7: c; 

Câu 8: d; 

Câu 9: b; 

Câu 10: a; 

Câu 11: c; 

Câu 12: d 

Phần II. Câu hỏi tự luận (7 điểm) 

Câu 1: Quy trình giặt: (3đ) 

- Lấy các đồ vật còn sót lại trong túi áo, túi quần ra. (0,5đ) 

- Tách riêng quần áo sáng màu và quần áo màu. (0,5đ) 

- Ngâm quần áo 10 - 15 phút trong nước lã trước khi vò xà phòng. (0,5đ) 
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- Vò kĩ bằng xà phòng những chỗ bẩn (cổ áo, cổ tay, gấu áo quần) rồi ngâm 15-30 phút. 

(0,5đ) 

- Giũ quần áo nhiều lần bằng nước sạch. (0,5đ) 

- Vắt kĩ và phơi. (0,5đ) 

Câu 2: - Trang phục: Bao gồm các loại áo quần và một số vật dụng khác đi kèm như: 

mũ, giày, tất, khăn quàng… (1đ) 

- Có 4 loại trang phục (2đ) 

+ Theo thời tiết: Trang phục mùa lạnh, trang phục mùa nóng. 

+ Theo công dụng: Trang phục lễ hội, đồng phục, trang phục thể thao… 

+ Theo lứa tuổi: Trang phục trẻ em, trang phục người đứng tuổi. 

+ Theo giới tính: Trang phục nam, trang phục nữ. 

Câu 3: 

+ Đặc điểm vóc dáng bản thân (0,25đ) 

+ Kiểu áo quần định may (0,25đ) 

+ Chọn vải: Chất liệu, màu sắc, hoa văn (0,25đ) 

+ Chọn vật dụng đi kèm (0,25đ) 

 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom

