
TRƯỜNG THCS & THPT ĐỐNG ĐA 

TỔ: HÓA – SINH – CÔNG NGHỆ 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN CÔNG NGHỆ 10- NĂM HỌC 2019-2020 

PHẦN TRẮC NGHIỆM : 28 câu- 7 điểm. 

BÀI 1:Phương hướng, nhiệm vụ phát triển nông lâm ngư nghiệp nước ta Tăng cường sản xuất lương 

thực. 

(1) Đầu tư phát triển chăn nuôi. 

(2) Xây dựng nền nông nghiệp tăng trưởng nhanh và bền vững. 

(3) Áp dụng khoa học công nghệ vào chọn giống. 

(4) Đưa khoa học tiến bộ vào bảo quản, chế biến. 

(5) Tăng cường sản xuất lương thực.. 

Bài  2. Mục đích của công tác khảo nghiệm giống cây trồng khảo nghiệm giống mới xem có phù hợp 

với địa phương. 

Bài  3:  

- Phải tiến hành thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật giống cây trồng mới vì so sánh giống mới với giống cũ. 

- Hệ thống sản xuất giống cây trồng được tiến hành theo trình tự:  Sản xuất hạt siêu nguyên chủng→ 

hạt nguyên chủng→ hạt xác nhận→ hạt đại trà. 

- Điểm khác nhau cơ bản giữa sản xuất theo sơ đồ duy trì và sơ đồ phục tráng là đối tượng.  

- Trong quá trình sản xuất giống ở cây trồng thụ phấn chéo thì điều kiện nghiêm ngặt đó là khu cách ly. 

Bài 6.  

- Cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật là dựa vào tính toàn năng của tế bào 

thực vật. 

- ý nghÜa cña qui tr×nh c«ng nghÖ nh©n gièng c©y trång b»ng nu«i cÊy m« 

+ NÕu nguyªn liÖu nu«i cÊy s¹ch bÖnh th× s¶n phÈm nh©n gièng sÏ s¹ch bÖnh. 

+ Cho ra c¸c s¶n phÈm ®a d¹ng vÒ mÆt di truyÒn. 

+ Cã thÓ nh©n gièng c©y trång ë qui m« c«ng nghiÖp. 

+ Cã hÖ sè nh©n gièng cao. 

Bài 7.  

- Keo  đất là những phần tử có kích thước nhỏ dưới 1micromet, không tan trong nước mà ở trạng thái 

huyền phù. 

- Độ chua tiềm tàng do yếu tố H
+
 và Al

3+
 trên bề mặt keo đất gây ra. 

- Độ chua hoạt tính do yếu tố H
+
 trong dung dich đất gây ra. 

- Phản ứng kiềm của đất do nồng độ Na
+
 , Ca

2+ 

- Keo đất có khả năng trao đổi dinh dưỡng với cây trồng thông qua sự trao đổi giữa lớp ion khuếch tán 

với ion của dung dịch đất. 

- Biện pháp làm tăng độ phì nhiêu của đất. 



Bài 9: 

- Nguyên nhân, tính chất, biện pháp cải tạo của đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá 

Bài 12.   

-  Các loại cây thu hoạch củ, quả chủ yếu phải bón phân kali 

-  Các loại cây rau lấy lá chủ yếu phải bón phân đạm. 

Bài 13.   

-  Để tăng cường vi sinh vật cố định đạm khắc phục tình trạng nghèo dinh dưỡng, chúng ta phải trồng 

cây họ đậu và cây phân xanh.  

- Ý nghĩa thực tế của việc bón phân vi sinh vật phân giải chất hữu cơ : 

(1) Hữu cơ được phân giải giúp hạn chế nơi trú ẩn của VSV gây hại. 

(2) Hạn chế việc tích lũy hữu cơ quá mức dẫn đến ngộ độc cây. 

(3) Hữu cơ được phân hủy tạo ra chất mùn hữu cơ cho cây trồng. 

PHẦN TỰ LUẬN : 3 điểm. 

Câu 1: Nêu khái niệm, đặc điểm của phân hóa học. Hãy kể tên một số loại phân hóa học mà em biết.  

Câu 2 : Nêu khái niệm, đặc điểm của phân hữu cơ. Hãy kể tên một số loại phân hữu cơ mà em biết. Tại 

sao bón phân hữu cơ liên tục nhiều năm nhưng không làm hại cho đất?  

Câu 3: Nêu khái niệm, đặc điểm của phân vi sinh vật. Kể tên một số loại phân vi sinh vật mà em biết. 

Tại sao phân vi sinh vật có thời hạn sử dụng ngắn? Khi tẩm vào hạt giống phải tránh ánh sáng trực 

tiếp? 

Câu 4: Kể tên những giống cây trồng ứng dụng nuôi cấy mô tế bào ở địa phương em. 


