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BÀI 17: PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP DỊCH HẠI CÂY TRỒNG. 

- Các biện pháp phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng. 

- Nguyên lý phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng. 

BÀI 18: THỰC HÀNH PHA CHẾ DUNG DỊCH BOOC ĐÔ. 

- Cách pha chế dung dịch booc đô. 

BÀI 19: ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC HÓA HỌC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN QUẨN THỂ SINH 

VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG. 

- Thuốc hóa học bảo vệ thực vật có đặc điểm gì? 

- Ảnh hưởng xấu như thế nào đến quần thể sinh vật  môi trường. 

-  Biện pháp hạn chế những ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật. 

BÀI 20: ỨNG DỤNG CNVS TRONG SẢN XUẤT CHẾ PHẨM TRỪ SÂU. 

- Sau khi mắc bệnh vi khuẩn, vi rút, nấm túi cơ thể sâu bọ có triệu chứng như thế nào? 

- Ở giai đoạn nào sâu bọ dễ bị nhiễm vi khuẩn, vi rút nhất? 

- Trình tự các bước sản xuất chế phẩm vi khuẩn, vi rút, nấm trừ sâu. 

BÀI 40: MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN NÔNG, LÂM, THỦY 

SẢN. 

- Mục đích, ý nghĩa của công tác chế biến nông, lâm, thủy sản. 

- Đặc điểm của nông, lâm, thủy sản? 

BÀI 43: BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN NÔNG, LÂM, THỦY SẢN. 

Câu 1: Chọn cách sắp xếp đúng của quy trình chế biến chè xanh (đây là một phần của quy trình này). 

A.  Nguyên liệu, làm héo, vò chè, làm khô, phân loại và đóng gói.  

B.  Nguyên liệu, phân loại, làm héo, làm khô, vò chè. 

C.  Nguyên liệu, làm héo, phân loại, làm khô, vò chè. 

D.  Nguyên liệu, phân loại, làm khô, làm héo, vò chè. 

Câu 2. Quy trình chế biến gạo từ thóc là 

a. làm sạch thóc -> Tách trấu -> Xay ->  Xát trắng  -> Đánh bóng -> Bảo quản -> Sử dụng. 

b. xay -> Làm sạch thóc -> Tách trấu -> Xát trắng  -> Đánh bóng -> Bảo quản -> Sử dụng. 



c. làm sạch thóc -> Xay ->Tách trấu -> Xát trắng   ->  Đánh bóng -> Bảo quản -> Sử dụng. 

d. xay -> Làm sạch thóc  -> Tách trấu -> Đánh bóng -> Xát trắng  -> Bảo quản -> Sử dụng. 

Câu 3:  Chọn cách sắp xếp đúng của quy trình công nghệ chế biến cà phê nhân theo phương pháp ướt (đây 

là một phần của quy trình này). 

A.  Bóc vỏ quả, làm khô, rửa nhớt, cà phê thóc, cà phê nhân. 

B. Rửa nhớt, bóc vỏ quả, làm khô, cà phê nhân, cà phê thóc. 

C. Bóc vỏ quả, rửa nhớt, làm khô, cà phê thóc, cà phê nhân. 

D. Rửa nhớt, cà phê thóc, Bóc vỏ quả, làm khô, cà phê nhân. 

TẠO LẬP DOANH NGHIỆP. 

- Nguồn vốn không thuộc vốn cố định là gì? 

- Mục đích của kinh doanh là gì? 

- Hai loại công ty (theo Luật Doanh nghiệp) là gì? 

- Đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ. 

- Kế hoạch bán hàng của doanh nghiệp được tính theo công thức nào? 

- Kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp được tính theo công thức nào? 

- Nhu cầu của khách hàng phụ thuộc vào yếu tố nào? 

- Ông cha ta có câu : "Phi thương bất phú ", có nghĩa là gì? 

 -Trong lập kế hoạch kinh doanh, căn cứ nào là quan trọng nhất? 

- Nêu thuận lợi của doanh nghiệp. 

PHẦN TỰ LUẬN: 3.0 điểm 

Câu 1 : Nêu các khái niệm sau: Kinh doanh, thị trường, doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, cổ phần, 

doanh nghiệp nhà nước, chứng khoán, vốn điều lệ, vốn pháp định, cổ phiếu, công ti, công ti trách nhiệm 

hữu hạn. 

Câu 2 : Nghề dự định của em trong tương lai là gì? Lý do em chọn nghề đó? Muốn thực hiện được dự định 

này, bây giờ em cần phải làm gì? 

Câu 3 : Xử lý tình huống kinh doanh: Cạnh tranh giữa các cửa hàng. 

Cửa hàng B bán mặt hàng giống cửa hàng của bạn. Nhưng cửa hàng B bán giá thấp hơn giá của bên bạn 

20.000đ/sản phẩm. Và khách hàng đổ xô qua bên cửa hàng B mua rất nhiều, còn cửa hàng của bạn không 

bán được hàng. Bạn sẽ xử lý tình huống này như thế nào? 

Câu 4: Xử lý tình huống kinh doanh:  Khách hàng quỵt nợ 

Khách hàng kỳ kèo, không chịu trả nợ cũng là một tình huống hết sức đau đầu với nhân viên bán hàng. 

Anh Mai Quốc Hùng (cựu nhân viên bán hàng của Unilever) nói vui rằng “Nhiều lúc tôi làm bán hàng 

kiêm luôn đòi nợ”. Nợ là điều khó tránh khỏi, bởi vì bán hàng chịu là một cách thu hút được thêm nhiều 

khách hàng hơn. Bạn sẽ xử lý tình huống này như thế nào? 

Câu 5: Xử lý tình huống kinh doanh: Gặp đối thủ khuyến mãi lớn 



Trong thời buổi cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp phải luôn tìm cách chinh phục khách hàng mới, đặc 

biệt là nguồn khách hàng từ tay đối thủ. Họ tung ra những chiêu khuyến mãi hấp dẫn nhất như giá rẻ, dịch 

vụ tốt, địa điểm thuận tiện, quà tặng,…Bạn sẽ xử lý tình huống này như thế nào? 

Câu 6: Xử lý tình huống kinh doanh: Cạnh tranh giữa các cửa hàng. 

Cửa hàng B bán mặt hàng giống cửa hàng của bạn. Nhưng cửa hàng B bán giá thấp hơn giá của bên bạn 

20.000đ/sản phẩm. Và khách hàng đổ xô qua bên cửa hàng B mua rất nhiều, còn cửa hàng của bạn không 

bán được hàng. Bạn sẽ xử lý tình huống này như thế nào? 

Câu 7: Xử lý tình huống kinh doanh: Nhân viên làm mất hàng. 

Một trong những rủi ro khi đi bán hàng là xảy ra trường hợp để mất hàng, có thể do nguyên nhân chủ quan 

hoặc khách quan. Dù do bất kỳ nguyên nhân nào thì việc nhân viên bán hàng làm mất hàng cũng khiến họ 

phải “mất ăn mất ngủ”, sợ bị kỷ luật, phạt tiền hoặc tệ hơn là bị đuổi việc. 

Bạn sẽ xử lý tình huống này như thế nào? 

Câu 8: Xử lý tình huống kinh doanh: Khách hàng la mắng, chửi bới, than phiền. 

Có người còn nói vui rằng “chưa gặp khách hàng chửi mắng chưa phải đi bán hàng”. Khách hàng có thể 

phàn nàn vì vô vàn lý do, có khi chỉ là vì họ không biết cách sử dụng một thiết bị, hay đơn giản nhân viên 

bán hàng đến gặp khách hàng ngay khi tâm trạng họ không được thoải mái. Những lúc ấy, nhân viên bán 

hàng cũng có thể bị trút giận lên người. Với những sự cố luôn luôn có thể xảy ra ấy, một nhân viên bán 

hàng giỏi phải biết khéo léo ứng xử tình huống trong kinh doanh bán hàng này để thoát hiểm. Bạn sẽ xử lý 

tình huống này như thế nào? 


