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MÔN CÔNG NGHỆ 6 

 

Câu 1: Để tạo kinh tế gia đình bền vững chúng ta cần phải có trách nhiệm như thế 

nào? Cho ví dụ?  

Câu 2:Trang phục là gì ? Em hãy nêu chức năng của trang phục?  

 

MÔN ÂM NHẠC 6 

Câu 1: Bài hát “Niềm vui của em” nói lên nội dung gì? Sau khi học xong bài hát em 

có cảm nhận như thế nào? 

Câu 2: Bài TĐN số 3 “Thật là hay” được viết ở nhịp bao nhiêu?Hãy nêu địnhn nghĩa 

về số chỉ nhịp ấy?  Bài được chia làm mấy câu? Trong bài có sử dụng những trường 

độ nào? 

 

MÔN GDCD 6 

Câu 1: Thế nào là siêng năng kiên trì? Em hãy sưu tầm một số câu ca dao tục ngữ nói 

về tính siêng năng kiên trì? 

Câu 2: Thế nào là tiết kiệm? Em hãy tìm những hành vi biểu hiện trái ngược với tiết 

kiệm? Hậu quả của những hành vi đó trong cuộc sống như thế nào? 

Câu 3: Thế nào là lễ độ? Em hiểu “Tiên học lễ, hậu học văn” là như thế nào? 

 

MÔN MĨ THUẬT 6 

Câu 1: Em hãy nêu các bước vẽ khối hộp? Từ những khối hộp quen thuộc trong gia 

đình em hãy chọn một khối hộp mà em yêu thích nhất rồi vẽ hình và đậm nhạt.  

(Khổ giấy A4, bố cục hợp lí.) 

 



 

MÔN THỂ DỤC 6 

Câu 1: Bài thể dục phát triển chung gồm mấy động tác? Hãy kể tên các động tác? 

Câu 2: Trình bày tư thế của người chỉ huy khi tập hợp đội hình hàng dọc? 

…………….. Hết ………………. 


