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BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN KỸ THUẬT CẮT MAY 
( Dạy nghề phổ thông ) 

 
A. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ CẮT MAY. 
Trong cuộc sống hàng ngày, may mặc là một trong những nhu cầu thiết yếu của 
mỗi người. Xã hội ngày càng văn minh , đời sống vật chất tinh thần ngày càng 
nâng cao thì nhu cầu may mặc ngày càng phát triển phong phú và đa dạng hơn. 
Cắt may là một nghề có vị trí quan trọng trong sản xuất, đời sống và trong nền 
kinh tế quốc dân. Nghề cắt may có nhiệm vụ sản xuất các sản phẩm may mặc, đáp 
ứng nhu cầu ngày càng tăng về “Mặc” của nhân dân và sản xuất hàng xuất khẩu. 
Nghề cắt may là một trong các nghề phổ thông được đưa vào chương trình dạy 
nghề cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đây là nghề đòi hỏi 
tính cẩn thận, kiên trì, chịu khó nhưng phải biết sáng tạo và nhạy bén với sự thay 
đổi liên tục của thời trang. Vì vậy cần phải thực hiện các mục tiêu sau: 
I. Mục tiêu: 
1. Tri thức: Học sinh hiểu được: 
- Những vấn đề về thẩm mỹ may mặc. 
- Những kiến thức cơ bản về vật liệu và dụng cụ cắt may. 
- Các quy trình công nghệ và yêu cầu kỹ thuật của các sản phẩm cắt may. 
2. Kỹ năng : 
- Sử dụng thành thạo máy khâu gia dụng và các dụng cụ Đo – Cắt – May. 
- Có kỹ năng Đo - Thiết kế - Cắt – May – Hoản chỉnh được một số kiểu quần áo. 
- Có khả năng sáng tạo trong việc vận dụng kiến thức và kỹ năng cơ bản để thiết 
kế được và cắt may đực những kiểu áo quần thời trang tương tự. 
3. Thái độ: Học sinh sau khi học nghề cắt may sẽ:  
- Phát triển tư duy kỹ thuật và sáng tạo, năng khiếu thẩm mỹ. 
- Rèn tính cần cù, cẩn thận, chính xác, tiết kiệm. 
- Có tác phong lao động kỹ thuật. 
II. Nội dung: 
1. Cấu trúc nội dung chương trình:  
- 90 tiết ( THCS) và 180 tiết ( PTTH). 
- Nội dung gồm 2 phần: Lý thuyết và thực hành: 
+ Mở đầu: Giới thiệu nghề may. 
+ Những nội dung và phương pháp hình thành kỹ năng cơ bản chia thành 3 
chương: 
           Chương I: Vật liệu và dụng cụ may. 
           Chương II: Các đường may cơ bản. 
           Chương III: Kỹ thuật cắt may. 
+ Thực hành tổng hợp: Đưa ra những loại sản phẩm đã học để học sinh tự chọn 
kiểu, sau đó thực hành cắt may thành những sản phẩm hoàn chỉnh. 
2. Số lượng nội dung kiến thức và mức độ kỹ nămg. 
Chương I và chương II nội dung kiến thức của chương trình 90 tiết và 180 tiết là 
như nhau. 
Chương III có sự khác nhau về nội dung vả mức độ kỹ năng: 
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- Chương trình 90 tiết ( THCS): Học sinh học một số kiểu quần áo đơn giản: 
Quần đùi trẻ em, Quần đáy giữa, Quần thụng cạp chun, Áo tay liền, Áo nữ co8 
bản. 

- Chương trình 180 tiết ( PTTH): Học sinh học nhiều kiểu quần áo hơn và có yêu 
cầu kỹ năng cao hơn như: Quần short trẻ em, Quần đầm, Quần âu nữ cạp chun, 
Quần âu nữ cạp liền ( hoặc rời), Quần âu nam cơ bản, Áo váy em gái, Áo sơ mi 
nữ kiểu cơ bản, kiểu thụng, Một số kiểu cổ, tay áo nữ, Áo sơ mi nam tay ngắn 
bâu Danton, Áo sơ mi nam tay dài bâu Tenant. 

III. Tài liệu dạy và học. 
- Tài liệu chính : Triệu Thị Chơi – Nguyễn Thị Hạnh,  Nghề cắt may – Nhà xuất 

bản giáo dục 2000. 
- Tài liệu tham khảo: Tài liệu dạy và học của các trường dạy nghề. 
                                     Tạp chí thời trang trong nước và nước ngoài. 
 
B. PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG BÀI TRẮC NGHIỆM. 
1. Kiến thức: 
Hệ thống câu trắc nghiệm được xây dựng theo hướng tích hợp giữa lý thuyết và 
thực hành, chủ yếu kiểm tra sự hiểu biết và làm được của học sinh. Trong lĩnh vực 
kiểm tra kiến thức này có nhiều câu. 
2. Mức độ:  
Nghiên cứu và lựa chọn các câu trắc nghiệm theo 3 mức độ: 
- Biết: Kiểm tra những kiến thức đã học, chủ yếu là yêu cầu tái hiện và học 

thuộc, trả lời câu hỏi cái gì? 
- Hiểu: Cao hơn biết, kiểm tra khả năng lý giải ý nghĩa và mối liên hệ của những 

gì học sinh đã biết, trả lời câu hỏi tại sao? 
- Vận dụng: Khả năng vận dụng những kiến thức lý thuyết đã học vào thực hành 

tạo sản phẩm 
3. Các dạng câu trắc nghiệm. 
- Dạng lựa chọn: Lựa chọn một phương án đúng nhất trong bốn phương án dã 

cho. 
- Hình thức trắc nghiệm đúng – sai. 
- Ghép hợp: nối các cụm từ các phần trái phải với nhau tạo nên phương án đúng. 
- Điền khuyết: Điền vào bảng biểu hoặc ô trống. 
4. Hướng dẫn làm bài trắc nghiệm. 
- Với câu 4 lựa chọn học sinh chọn phương án trả lời đúng nhất bằng cách 

khoanh tròn hoặc đánh dấu X vào chữ cái đứng đầu câu trả lời ấy. 
- Trong các trường hợp khác như nối, điền từ, lựa chọn đúng - sai thì thực hiện 

theo lệnh của từng câu hỏi. 
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TRẮC NGHIỆM THEO HỆ THỐNG BÀI HỌC 

 
Bài mở đầu: GIỚI THIỆU NGHỀ MAY 

1. Mục tiêu: 
+ Kiến thức:  
Học sinh:  
 - Xác định được vị trí và nhiệm vụ của nghề cắt may trong nền kinh tế quốc dân. 
 -  Mô tả được đặc điểm họat động của nghề may. 
 - Phân biệt được các yêu cầu đối với nghề. 
 - Xác định được hướng phát triển nghề. 
+ Thái độ:  
Học sinh nhận thức được may mặc là nhu cầu cần thiết của con người và xác định 
việc học nghề may là góp phần làm ra sản phẩm phục vụ xã hội. 
2. Đánh giá:  
 
            Nội dung  
Mục tiêu 

Đề mục 
I 

Đề mục 
II 

Đề mục 
III 

Đề mục 
IV 

TC Tỉ lệ 

1. Hiểu biết: 
Từ ngữ 

1 2   3  

Tính chất, tiêu 
chuẩn, đặc điểm 

6    6 70% 

2. Khả năng:       
Giải thích   1  1 30% 

Tổng cộng 7 2 1   100% 
 

Trắc nghiệm Đúng – Sai. ( Đánh X vào chữ cái đứng đầu câu; a = đúng; b = sai) 
1./ a  b  Cắt may là một nghề có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong nền 
kinh tế quốc dân. 
2./ a  b  Hàng may mặc bao gồm các loại áo, quần. 
3./ a  b  Giá trị sử dụng của các sản phẩm may mặc được xác định bằng việc thỏa mản 
những yêu cầu của người tiêu dùng. 
4./ a  b  Cái đẹp của quần áo phải là cái đẹp nằm trong mối quan hệ: Con người – Áo 
quần – Môi trường xã hội. 
5./ a b Quần áo và hàng may mặc nói chung được tổ chức theo hai hệ thống: Hệ 
thống may sẳn và hệ thống may đo. 
 
Trắc nghiệm lựa chọn. 
6./ Ưu điểm của hệ thống may mặc sẳn là: 
    a. Năng suất cao, giá thành hạ. 
    b. Đẹp theo ý từng người. 
    c. Kích thước vừa. 
    d. Hợp thời trang. 
 


