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TỔ HÓA-SINH- CÔNG NGHỆ 

Câu 1: Đất trung tính: . pH =  …..Đất kiềm là đất có pH = ……. Đất chua là đất có pH =……..  

Câu 2: Yếu tố nào quyết định thành phần cơ giới đất? …………… 

. Câu 3: Đất có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng là vì sao? ………………  

Câu 4: Biện pháp cải tạo bón vôi được áp dụng cho loại đất nào? ………………..  

Câu 5: Đối với đất xám bạc màu, chúng ta cần sử dụng biện pháp nào để cải tạo đất? …………………………….. 

. Câu 6: Trong các biện pháp sau đây là biện pháp sử dụng đất hợp lý? …………………………………………. 

Câu 7:Mục đích của biện pháp làm ruộng bậc thang:……………………… 

Câu 8: Nhóm phân nào sau đây thuộc nhóm phân hữu cơ? ……………………. 

Câu 9: Các loại nông sản như hoa, rau, quả.. nên được dùng phương pháp bảo quản gì là tốt nhất? ……………… 

Câu 10: Luân canh là:………………   

. Câu 11: Ý nghĩa của biện pháp tăng vụ? …………………… 

Câu 12: Vụ đông xuân kéo dài trong khoảng thời gian nào? …………………… 

 câu 13: Nhóm phân nào sau đây dùng để bón lót: ………………….. 

Câu 14: Mục đích của việc làm cỏ là:.  

Câu 15: Bón thúc là cách bón:…………………. 

câu 16: Sử dụng các tác nhân vật lý hoặc chất hóa học để xử lí các bộ phận của cây gây ra đột biến, chọn những 

dòng có lợi để làm giống là phương pháp chọn tạo giống cây trồng gì?. …………… 

Câu 17: Lấy phấn hoa của cây bố thụ phấn cho nhụy của cây mẹ, lấy hạt của cây mẹ gieo trồng, chọn các cây có đặc 

tính tốt làm giống là phương pháp chọn tạo giống cây trồng gì? ……………….. 

Câu 18: Tiêu chuẩn nào sau đây được đánh giá là một giống tốt?.............................  

Câu 19: Sản xuất giống cây trồng nhằm mục đích: ……………………………. 

Câu 20: Các loại nông sản như sắn, khoai hay hạt ngô, đỗ hay được chế biến bằng phương pháp nào dưới đây? 

 Câu 21: Các loại nông sản như su hào, khoai mì, củ lạc, đậu phộng…được thu hoạch bằng phương pháp :............. 



Câu 22: Các loại nông sản như cam, quýt, đậu xanh…được thu hoạch bằng phương pháp nào?...................  

Câu 23: Côn trùng gây hại có kiểu biến thái không hoàn toàn, ở giai đoạn nào chúng phá hại mạnh nhất? … 

Câu 24 Các loại nông sản như lúa, hoa, bắp cải…được thu hoạch bằng phương pháp nào?.................... 

Câu 25: Côn trùng gây hại có kiểu biến thái hoàn toàn, ở giai đoạn nào chúng phá hại mạnh nhất?.................  

câu 26: Trong các hình thái của biến thái không hoàn toàn không có hình thái nào ?................  

Câu 27: Muốn phòng, trừ sâu, bệnh đạt hiệu quả cao phải: ……………. 

.Câu 28: Với cây trồng phân tán, làm rào bảo vệ bằng cách:………………..  

Câu 29: Trong tỉa và dặm cây, nếu hố có cây chết ta phải: …………………….. 

Câu 30: Lượng cây chặt hạ trong Khai thác trắng là………………. 

 Câu 31: Thời gian chặt hạ trong Khai thác chọn là………………. 

 Câu 32: Lượng cây chặt hạ trong Khai thác dần là:……………….. 

 Câu 33: Lượng gỗ khai thác chọn không được vượt quá bao nhiêu % lượng gỗ của khu rừng khai thác? …… 

 Câu 34: Quy trình gieo hạt phải theo trình tự các bước 

:……………………………………………………………....................................................................... 

. Câu 35: Mùa gieo hạt cây rừng ở các tỉnh Miền Trung thường từ: …………Mùa trồng rừng ở Miền Trung…….  

        Mùa gieo hạt cây rừng ở các tỉnh Miền Bắc       ……   Mùa trồng rừng ở Miền Bắc……. 

        Mùa gieo hạt cây rừng ở các tỉnh Miền Nam……. Mùa trồng rừng ở Miền Nam……. 

  Câu 36: Thứ tự đúng của quy trình trồng cây con rễ trần 

……………………………………………………………………… 

Câu 37 :  Hướng luống theo hướng nào để cây con nhận được đủ ánh sáng? ……………….. 

Câu 38 :  Số lần cần chăm sóc cây rừng sau khi trồng ở năm thứ nhất và năm thứ hai là:……………….. 

Câu 39 :Diện tích đồi trọc nước ta năm 1943 là:  ?.................... 

Câu 40 :Độ che phủ của rừng nước ta  năm 1995 là? …………….. 

Câu 41: Diện tích rừng tự nhiên  năm 1995 là ? 

Câu 42: Thời gian chăm sóc rừng sau khi trồng …………………..Số lần chăm sóc theo các năm như thế nào? 

Câu 43: Nêu các biện pháp bảo vệ rừng ……………….. 



Câu 44:Điều kiện áp dụng khai thác rừng hiện nay ở Việt Nam 

Tự luận: 

   Câu 1 : Các  biện pháp cơ bản  trong việc phòng trừ sâu, bệnh hại. 

 Biện pháp Cách thực hiện  

  Biện pháp thủ công - Dùng tay bắt sâu hay ngắt bỏ cành lá bị sâu, bệnh 

- Dùng vợt, bẫy đèn, bả độc để diệt sâu hại 

  Biện pháp hóa học - Sử dụng các loại thuốc hóa học để trừ sâu, bệnh 

- Có hiệu quả nhanh  

- Dễ gây độc cho con người, cây trồng, vật nuôi và môi trường 

  Biện pháp sinh học      - Dùng các loại sinh vật có ích như ong mắt đỏ , bọ rùa , nấm , chim , ếch và các chế   

phẩm sinh học để diệt trừ sâu ,bệnh hại. 

  - Biện pháp này không gây ô nhiễm môi trường 

    - Đem lại hiệu quả tốt . 

   Biện pháp kiểm dịch 

thực vật 

 - Kiểm tra, xử lý những nông sản trước khi vận chuyển từ vùng này sang vùng khác hay 

khi xuất, nhập khẩu nhằm ngăn chặn sự lây lan của sâu, bệnh . 

Câu 2 :Tại sao phải bảo vệ rừng ? Nhiệm vụ trồng rừng ở nƣớc  ta hiện nay trong thời gian tới nhƣ thế nào ? 

 *Phải bảo vệ rừng vì:Rừng  

 -Làm sạch môi trường không khí 

 -Phòng hộ : Chắn gió,chống xói mòn,hạn chế tốc độ dòng chảy,chống xói mòn,lũ lụt,hạn hán 

- Cung cấp nguyên liệu xuất khẩu và phục vụ đời sống 

 - Phục vụ nghiên cứu khoa học ,chọn giống ,du lịch  và giải trí 

*Nhiệm vụ trồng rừng ở nƣớc ta:Trồng rừng để thường xuyên phủ xanh 19,8 triệu  ha đất lâm nghiệp,trong đó có: 

 - Trồng rừng sản xuất : lấy nguyên liệu phục vụ đời sống và sản xuất 

- Trồng rừng phòng hộ:Phòng hộ đầu nguồn, rừng ven biển(chống gió bão,cát bay…) 

-Trồng rừng đặc dụng : Vườn Quốc gia,khu bảo tồn thiên nhiên ….. 

Câu 3.Việc phá rừng trong thời gian qua ở nƣớc ta đã gây ra những hậu quả gì ? Ở địa phƣơng em đã làm 

những công việc gì để bảo vệ rừng 

Hậu quả : Ô nhiễm môi trường không khí ; đất đai bị xói mòn ; khô hạn , bão lụt ; nước biển ngày một dâng cao ; 

nhiệt độ của trái đất tăng dần ; nhiiêù loại thực vật và động vật bị tiêu diệt … 

+Ở địa phương em đã làm những công việc để bảo vệ rừng:Ngăn chặn và cấm phá hoại tài nguyên rừng ,Cá nhân hay 

tập thể chỉ được  khai thác và sản xuất trên đất rừng khi được cơ quan lâm nghiệp cấp phép,phải tuân theo các quy 

định về bảo vệ và phát triển rừng 

Câu 4/Giải thích  nội dung các biện pháp chăm sóc rừng sau khi trồng ? 

- Làm rào bảo vệ :Trồng cây dứa dại và một số cây khác làm hàng rào bao quanh 



- Phát quang: Chặt bỏ dây leo, cây dại chèn ép cây rừng 

-Làm cỏ:  Tiến  hành ngay sau khi trồng cây từ 1 đến 3 tháng.Làm sạch cỏ xung quanh gốc cây 

- Xới đất vun gốc :- Xới đất không làm tổn thường bộ rễ cây 

- Bón phân : Bón thúc ngay trong năm đầu kết hợp xới đất vun gốc 

- Tỉa cây ở hố có nhiều cây,để lại 1 cây/hố - Đảm bảo mật độ cây rừng 

Câu 5/Phân biệt những đặc điểm chủ yếu của các loại khai thác gỗ rừng ?  

Các loại khai thác rừng : Khai thác trắng , khai thác dần , khai thác chọn  

Các đặc điểm chủ yếu: 

- Khai thác trắng là chặt toàn bộ cây rừng trong một lần. thời gian khai thác <1 năm ,phục hồi rừng bằng cách  trồng 

lại rừng. 

- Khai thác dần là chặt toàn bộ cây rừng  trong 3 đến 4 lần khai thác, kéo dài 5 đến 10 năm ,rừng tự phục hồi  bằng  

tái sinh tự nhiên. 

- Khai thác chọn là chọn chặt cây đã  già, cây có phẩm chất và sức sống kém .Giữ lại cây còn non.cây gỗ tốt và có sức 

sống mạnh thời gian không hạn chế ,rừng tự phụ hồi 

Câu 6: Trình bày yêu cầu kĩ thuật và phƣơng pháp gieo trồng cây nông nghiệp.Cho ví dụ về phƣơng pháp gieo 

trồng cây ? 

Yêu cầu kĩ thuật: Gieo trồng phải đảm bảo các yêu cầu về thời vụ, mật độ, khoảng cách và độ nông, sâu. 

Có 2 phương pháp: 

- Gieo bằng hạt: áp dụng đối với cây trồng ngắn ngày và trong các vườn gieo ươm.Ví dụ : Lúa,ngô,đậu,rau.. 

- Trồng bằng cây con: áp dụng rộng rãi với nhiều loại cây trồng ngắn ngày và dài ngày : một số loại rau cây ăn 

quả,cây cà phê  

Ngoài ra còn tiến hành trồng cây bằng củ (Khoai tây..) Trồng bằng hom (Khoai mì..) 

Câu 7:Tác dụng của việc chăm sóc đối với cây trồng ? 

Tác dụng của các công việc chăm sóc đối với cây trồng 

o Tỉa dặm cây: điều chỉnh mật độ khoảng cách của cây trồng hợp lý 

o Làm cỏ: diệt trừ cỏ dại và mầm mống sâu bệnh 

o Vun xới: làm đất tơi xốp, hạn chế bốc mặn, bốc phèn và chống đổ 

o Tưới nước: cung cấp đủ nước và kịp thời để cây phát triển, sinh trưởng tốt  

Tiêu nước: để cây khỏi bị chết, ngập úng khi thừa nước 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


