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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

MÔN: CÔNG NGHỆ 7 

TIẾT THEO PPCT 9 

NĂM HỌC 2020 -2021 

I. MỤC TIÊU: 

1) Kiến thức: Kiểm tra kiến thức cơ bản: 

- Vai trò, nhiệm vụ, những biện pháp để thực hiện nhiệm vụ của ngành trồng trọt 

-  Khái niệm, vai trò của đất trồng đối với cây trồng và các thành phần của đất 

trồng, tính chất chính của đất trồng 

- Trình bày được vì sao phải sử dụng đất hợp lí, các biện pháp thường dùng để cải 

tạo và bảo vệ đất 

- Hiểu được thế nào là phân bón, các loại phân bón thường dùng và tác dụng của 

phân bón. 

- Trình bày được cách bón phân, cách sử dụng, bảo quản các loại phân bón thông 

thường. 

2) Kỹ năng: 

- Phân biệt được các loại phân bón và biết cách sử dụng từng loại phân bón phù 

hợp  với từng loại đất và từng loại cây. 

- Phân tích, tổng hợp thông tin 

3) Ý thức: Làm bài nghiêm túc, trung thực trong kiểm tra. 

4) Năng lực: Giải quyết vấn đề, tư duy, sáng tạo. 

II. MA TRẬN ĐỀ  

Nội dung 

Cấp độ nhận thức 

Tổng 
Nhận biết 

(40%) 

Hiểu 

(30%) 

Vận dụng 

(20%) 
Vận dụng cao 

(10%) 

 TN TL  TN TL  TN TL  TN TL 

 Vai trò, nhiệm 

vụ của trồng trọt 

3c -

0,75đ 

 1c – 

0,25đ 

1  c – 

1,5 đ 

 

 

1 c 

– 

1,5đ 

  

6c – 4đ 

Khái niệm, thành 

phần, tính chất 

của đất trồng 

11c – 

2,75đ 

 1c – 

0,25đ 

 

 

2c – 

0,5 
  

 14c – 3,5đ 

Phân bón 2c – 

0,5đ 

 

 

 1c – 

1đ 

   

1c -1đ 3c - 2,5đ 

Tổng hợp 16c – 4đ 6c – 3đ 3c -2đ 1c – 1,25đ  10đ 

 

 

 

 



PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

    TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 
 

 

TIẾT 9: KIỂM TRA GIỮA KỲ I 

Môn: Công nghệ 7 

Năm học: 2020 – 2021 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Ghi vào bài làm chữ cái trước phương án trả lời 

đúng nhất: 

Câu 1: Vai trò của trồng trọt là: 

A. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người; cung cấp thức ăn cho vật nuôi 

B. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp 

C. Cung cấp nông sản cho sản xuất 

D. Tất cả các ý trên 

Câu 2: Biện pháp nào sau đây thực hiên trong trồng trọt? 

A. Khai hoang, lấn biển, tăng vụ, áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật 

B. Cày đất                       C. Bón phân hạ phèn          D. Bón phân hữu cơ 

Câu 3: Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho chăn nuôi, 

nguyên liệu cho công nghiệp và nông sản để xuất khẩu là: 

A. Vai trò của trồng trọt                                          B. Nhiệm vụ của trồng trọt 

C. Chức năng của trồng trọt                                    D. Ý nghĩa của trồng trọt 

Câu 4: Khai hoang, lấn biển nhằm mục đích gì? 

A. Tăng sản lượng nông sản                       B. Tăng vụ trên đơn vị diện tích đất trồng 

C. Tăng chất lượng nông sản                    D. Tăng diện tích đất trồng 

Câu 5: Đất trồng là môi trường? 

A. Cung cấp chất dinh dưỡng, ôxy                            B. Giúp cây đứng vững 

C. Cung cấp chất dinh dưỡng, ôxy, nước                  D. Câu B và C 

Câu 6: Đất trồng là lớp bề mặt ……….. của vỏ Trái Đất. 
A. Tơi xốp              B. Cứng, rắn           C. Ẩm ướt                  D. Bạc màu 

Câu 7: Sự khác biệt giữa đất trồng và đá? 

A. Nước              B. Độ phì nhiêu               C. Ánh sáng                D. Độ ẩm 

Câu 8: Thành phần đất trồng gồm: 

A. Phần khí, phần lỏng, chất vô cơ                  B. Phần khí, phần lỏng, chất hữu cơ 

C. Phần khí, phần rắn, phần lỏng                     D. Phần rắn, chất hữu cơ, chất vô cơ 

Câu 9: Đất nào là đất trung tính: 

A. pH < 6.5                    B. pH > 6.5          C. pH > 7.5                 D. pH = 6.6 - 7.5 

Câu 10: Yếu tố nào quyết định thành phần cơ giới đất? 

A. Thành phần hữu cơ và vô cơ                      B. Khả năng giữ nước và dinh dưỡng 

C. Thành phần vô cơ                                D. Tỉ lệ các hạt cát, limon, sét có trong đất 

Câu 11: Độ phì nhiêu của đất là gì? 

A. Là khả năng cung cấp nước, dinh dưỡng, oxy cho cây 

B. Là khả năng cung cấp muối khoáng 

C. Là khả năng cung cấp nước 

D. Là khả năng làm cây trồng cho năng suất cao 

Câu 12: Loại đất nào sau đây giữ nước và chất dinh dưỡng kém nhất? 

A. Đất cát                B. Đất thịt nặng            C. Đất thịt nhẹ                  D. Đất cát pha 

Câu 13: Để cây trồng có năng suất cao thì cần có đặc điểm gì? 

MÃ ĐỀ 1 



A. Đất trồng có độ phì nhiêu                                      B. Giống tốt 

C. Chăm sóc tốt và điều kiện thời tiết thuận lợi         D. Cả A, B, C đều đúng 

Câu 14: Chúng ta cần phải sử dụng đất hợp lí vì: 

A. Nhu cầu nhà ở ngày càng nhiều 

B. Để dành đất xây dựng các khu sinh thái, giải quyết ô nhiễm 

C. Diện tích đất trồng có hạn 

D. Giữ gìn cho đất không bị thái hóa 

Câu 15: Biện pháp cải tạo bón vôi được áp dụng cho loại đất nào? 

A. Đất đồi dốc                B. Đất chua                C. Đất phèn                 D. Đất mặn 

Câu 16: Trồng xen canh cây nông nghiệp giữa cây phân xanh nhằm mục đích gì? 

A. Tăng bề dày của đất                                    B. Tăng độ che phủ, chống xói mòn 

C. Hòa tan chất phèn                                        D. Thay chua rửa mặn 

Câu 17: Trong các biện pháp sau đây là biện pháp sử dụng đất hợp lý? 

A. Trồng nhiều loại cây trên một đơn vị diện tích 

B. Bỏ đất hoang, cách vụ 

C. Sử dụng đất không cải tạo 

D. Chọn cây trồng phù hợp với đất 

Câu 18:Mục đích của biện pháp làm ruộng bậc thang: 

A. Rửa phèn                                                     B. Giảm độ chua của đất 

C. Hạn chế xói mòn                                         D. Tăng bề dày lớp đất trồng 

Câu 19: Bón thúc là cách bón: 

A. Bón 1 lần                                            B. Bón nhiều lần 

C. Bón trước khi gieo trồng                     D. Bón trong quá trình sinh trưởng của cây 

Câu 20: Bón phân cho cây ngô thường sử dụng hình thức bón nào? 

A. Bón theo hốc           B. Bón theo hàng               C. Bón vãi            D. Phun lên lá 

II. Tự luận: (5 điểm) 
Câu 1: (2 điểm) 

    1. Hãy nêu hiểu biết của mình về bón thúc? 

    2. Trình bày cách bón phân? 

Câu 2: ( 3 điểm) 

    Để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt, cần sử dụng những biện pháp gì? Nêu mục 

đích của các biện pháp đó?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

    TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 
 

 

TIẾT 9: KIỂM TRA GIỮA KỲ I 

Môn: Công nghệ 7 

Năm học: 2020 – 2021 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Ghi vào bài làm chữ cái trước phương án trả lời 

đúng nhất: 

Câu 1: Biện pháp nào sau đây thực hiên trong trồng trọt? 

A. Khai hoang, lấn biển, tăng vụ, áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật 

B. Cày đất                       C. Bón phân hạ phèn          D. Bón phân hữu cơ 

Câu 2: Loại đất nào sau đây giữ nước và chất dinh dưỡng kém nhất? 

A. Đất cát                B. Đất thịt nặng            C. Đất thịt nhẹ                  D. Đất cát pha 

Câu 3: Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho chăn nuôi, 

nguyên liệu cho công nghiệp và nông sản để xuất khẩu là: 

A. Vai trò của trồng trọt                                          B. Nhiệm vụ của trồng trọt 

C. Chức năng của trồng trọt                                    D. Ý nghĩa của trồng trọt 

Câu 4: Khai hoang, lấn biển nhằm mục đích gì? 

A. Tăng sản lượng nông sản                       B. Tăng vụ trên đơn vị diện tích đất trồng 

C. Tăng chất lượng nông sản                    D. Tăng diện tích đất trồng 

Câu 5: Sự khác biệt giữa đất trồng và đá? 

A. Nước              B. Độ phì nhiêu               C. Ánh sáng                D. Độ ẩm 

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

A. Trồng nhiều loại cây trên một đơn vị diện tích               B. Bỏ đất hoang, cách vụ 

C. Sử dụng đất không cải tạo                              D. Chọn cây trồng phù hợp với đất 

Câu 7: Đất trồng có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống của cây: 

A. Cung cấp nước, dinh dưỡng                                              B. Giữ cây đứng vững 

C. Cung cấp nước, oxy, dinh dưỡng và giữ cây đứng vững 

D. Cung cấp nguồn lương thực 

Câu 8: Thành phần đất trồng gồm: 

A. Phần khí, phần lỏng, chất vô cơ                  B. Phần khí, phần lỏng, chất hữu cơ 

C. Phần khí, phần rắn, phần lỏng                     D. Phần rắn, chất hữu cơ, chất vô cơ 

Câu 9: Yếu tố nào quyết định thành phần cơ giới đất? 

A. Thành phần hữu cơ và vô cơ                      B. Khả năng giữ nước và dinh dưỡng 

C. Thành phần vô cơ                                D. Tỉ lệ các hạt cát, limon, sét có trong đất 

Câu 10: Vai trò của trồng trọt là: 

A. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người; cung cấp thức ăn cho vật nuôi 

B. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp 

C. Cung cấp nông sản cho sản xuất 

D. Tất cả các ý trên 

Câu 11: Độ phì nhiêu của đất là gì? 

A. Là khả năng cung cấp nước, dinh dưỡng, oxy cho cây 

B. Là khả năng cung cấp muối khoáng 

C. Là khả năng cung cấp nước 

D. Là khả năng làm cây trồng cho năng suất cao 

Câu 12: Để cây trồng có năng suất cao thì cần có đặc điểm gì? 

MÃ ĐỀ 2 



A. Đất trồng có độ phì nhiêu                                      B. Giống tốt 

C. Chăm sóc tốt và điều kiện thời tiết thuận lợi         D. Cả A, B, C đều đúng 

Câu 13: Chúng ta cần phải sử dụng đất hợp lí vì: 

A. Nhu cầu nhà ở ngày càng nhiều 

B. Để dành đất xây dựng các khu sinh thái, giải quyết ô nhiễm 

C. Diện tích đất trồng có hạn 

D. Giữ gìn cho đất không bị thái hóa 

Câu 14: Đất nào là đất trung tính: 

A. pH < 6.5                    B. pH > 6.5          C. pH > 7.5                 D. pH = 6.6 - 7.5 

Câu 15: Biện pháp cải tạo bón vôi được áp dụng cho loại đất nào? 

A. Đất đồi dốc                B. Đất chua                C. Đất phèn                 D. Đất mặn 

Câu 16: Đất trồng là lớp bề mặt ……….. của vỏ Trái Đất. 

A. Tơi xốp              B. Cứng, rắn           C. Ẩm ướt                  D. Bạc màu 

Câu 17: Trồng xen canh cây nông nghiệp giữa cây phân xanh nhằm mục đích gì? 

A. Tăng bề dày của đất                                    B. Tăng độ che phủ, chống xói mòn 

C. Hòa tan chất phèn                                        D. Thay chua rửa mặn 

Câu 18:Mục đích của biện pháp làm ruộng bậc thang: 

A. Rửa phèn                                                     B. Giảm độ chua của đất 

C. Hạn chế xói mòn                                         D. Tăng bề dày lớp đất trồng 

Câu 19: Bón thúc là cách bón: 

A. Bón 1 lần                                            B. Bón nhiều lần 

C. Bón trước khi gieo trồng                     D. Bón trong quá trình sinh trưởng của cây 

Câu 20: Bón phân cho cây ngô thường sử dụng hình thức bón nào? 

A. Bón theo hốc           B. Bón theo hàng               C. Bón vãi            D. Phun lên lá 

II. Tự luận: (5 điểm) 
Câu 1: (2 điểm) 

    1. Hãy nêu hiểu biết của mình về bón lót? 

    2. Trình bày cách bảo quản các loại phân bón hóa học thông thường? 

Câu 2: (3 điểm) 

    Để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt, cần sử dụng những biện pháp gì? Nêu mục 

đích của các biện pháp đó?  
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TIẾT 9: KIỂM TRA GIỮA KỲ I 

Môn: Công nghệ 7 

Năm học: 2020 – 2021 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Ghi vào bài làm chữ cái trước phương án trả lời 

đúng nhất: 

Câu 1: Khai hoang, lấn biển nhằm mục đích gì? 

A. Tăng sản lượng nông sản                       B. Tăng vụ trên đơn vị diện tích đất trồng 

C. Tăng chất lượng nông sản                    D. Tăng diện tích đất trồng 

Câu 2: Sự khác biệt giữa đất trồng và đá? 

A. Nước              B. Độ phì nhiêu               C. Ánh sáng                D. Độ ẩm 

Câu 3: Trong các biện pháp sau đây là biện pháp sử dụng đất hợp lý? 

A. Trồng nhiều loại cây trên một đơn vị diện tích           B. Bỏ đất hoang, cách vụ 

C. Sử dụng đất không cải tạo                             D. Chọn cây trồng phù hợp với đất 

Câu 4: Đất trồng có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống của cây: 

A. Cung cấp nước, dinh dưỡng                                              B. Giữ cây đứng vững 

C. Cung cấp nước, oxy, dinh dưỡng và giữ cây đứng vững 

D. Cung cấp nguồn lương thực 

Câu 5: Bón thúc là cách bón: 

A. Bón 1 lần                                            B. Bón nhiều lần 

C. Bón trước khi gieo trồng                     D. Bón trong quá trình sinh trưởng của cây 

Câu 6: Thành phần đất trồng gồm: 

A. Phần khí, phần lỏng, chất vô cơ                  B. Phần khí, phần lỏng, chất hữu cơ 

C. Phần khí, phần rắn, phần lỏng                     D. Phần rắn, chất hữu cơ, chất vô cơ 

Câu 7: Đất nào là đất trung tính: 

A. pH < 6.5                    B. pH > 6.5          C. pH > 7.5                 D. pH = 6.6 - 7.5 

Câu 8: Yếu tố nào quyết định thành phần cơ giới đất? 

A. Thành phần hữu cơ và vô cơ                      B. Khả năng giữ nước và dinh dưỡng 

C. Thành phần vô cơ                                D. Tỉ lệ các hạt cát, limon, sét có trong đất 

Câu 9: Vai trò của trồng trọt là: 

A. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người; cung cấp thức ăn cho vật nuôi 

B. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp 

C. Cung cấp nông sản cho sản xuất 

D. Tất cả các ý trên 

Câu 10: Độ phì nhiêu của đất là gì? 

A. Là khả năng cung cấp nước, dinh dưỡng, oxy cho cây 

B. Là khả năng cung cấp muối khoáng 

C. Là khả năng cung cấp nước 

D. Là khả năng làm cây trồng cho năng suất cao 

Câu 11: Để cây trồng có năng suất cao thì cần có đặc điểm gì? 

A. Đất trồng có độ phì nhiêu                                      B. Giống tốt 

C. Chăm sóc tốt và điều kiện thời tiết thuận lợi         D. Cả A, B, C đều đúng 

Câu 12: Biện pháp nào sau đây thực hiên trong trồng trọt? 

A. Khai hoang, lấn biển, tăng vụ, áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật 

MÃ ĐỀ 3 



B. Cày đất                       C. Bón phân hạ phèn          D. Bón phân hữu cơ 

Câu 13: Loại đất nào sau đây giữ nước và chất dinh dưỡng kém nhất? 

A. Đất cát                B. Đất thịt nặng            C. Đất thịt nhẹ                  D. Đất cát pha 

Câu 14: Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho chăn nuôi, 

nguyên liệu cho công nghiệp và nông sản để xuất khẩu là: 

A. Vai trò của trồng trọt                                          B. Nhiệm vụ của trồng trọt 

C. Chức năng của trồng trọt                                    D. Ý nghĩa của trồng trọt 

Câu 15: Chúng ta cần phải sử dụng đất hợp lí vì: 

A. Nhu cầu nhà ở ngày càng nhiều 

B. Để dành đất xây dựng các khu sinh thái, giải quyết ô nhiễm 

C. Diện tích đất trồng có hạn 

D. Giữ gìn cho đất không bị thái hóa 

Câu 16: Biện pháp cải tạo bón vôi được áp dụng cho loại đất nào? 

A. Đất đồi dốc                B. Đất chua                C. Đất phèn                 D. Đất mặn 

Câu 17: Đất trồng là lớp bề mặt ……….. của vỏ Trái Đất. 

A. Tơi xốp              B. Cứng, rắn           C. Ẩm ướt                  D. Bạc màu 

Câu 18: Trồng xen canh cây nông nghiệp giữa cây phân xanh nhằm mục đích gì? 

A. Tăng bề dày của đất                                    B. Tăng độ che phủ, chống xói mòn 

C. Hòa tan chất phèn                                        D. Thay chua rửa mặn 

Câu 19:Mục đích của biện pháp làm ruộng bậc thang: 

A. Rửa phèn                                                     B. Giảm độ chua của đất 

C. Hạn chế xói mòn                                         D. Tăng bề dày lớp đất trồng 

Câu 20: Bón phân cho cây ngô thường sử dụng hình thức bón nào? 

A. Bón theo hốc           B. Bón theo hàng               C. Bón vãi            D. Phun lên lá 

II. Tự luận: (5 điểm) 
Câu 1: (2 điểm) 

    1. Hãy nêu hiểu biết của mình về bón thúc? 

    2. Trình bày cách sử dụng các loại phân bón thông thường? 

Câu 2: ( 3 điểm) 

    Để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt, cần sử dụng những biện pháp gì? Nêu mục 

đích của các biện pháp đó?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

    TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 
 

 

TIẾT 9: KIỂM TRA GIỮA KỲ I 

Môn: Công nghệ 7 

Năm học: 2020 – 2021 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Ghi vào bài làm chữ cái trước phương án trả lời 

đúng nhất: 

Câu 1: Độ phì nhiêu của đất là gì? 

A. Là khả năng cung cấp nước, dinh dưỡng, oxy cho cây 

B. Là khả năng cung cấp muối khoáng 

C. Là khả năng cung cấp nước 

D. Là khả năng làm cây trồng cho năng suất cao 

Câu 2: Để cây trồng có năng suất cao thì cần có đặc điểm gì? 

A. Đất trồng có độ phì nhiêu                                      B. Giống tốt 

C. Chăm sóc tốt và điều kiện thời tiết thuận lợi         D. Cả A, B, C đều đúng 

Câu 3: Bón thúc là cách bón: 

A. Bón 1 lần                                            B. Bón nhiều lần 

C. Bón trước khi gieo trồng                     D. Bón trong quá trình sinh trưởng của cây 

Câu 4: Chúng ta cần phải sử dụng đất hợp lí vì: 

A. Nhu cầu nhà ở ngày càng nhiều 

B. Để dành đất xây dựng các khu sinh thái, giải quyết ô nhiễm 

C. Diện tích đất trồng có hạn 

D. Giữ gìn cho đất không bị thái hóa 

Câu 5: Biện pháp nào sau đây thực hiên trong trồng trọt? 

A. Khai hoang, lấn biển, tăng vụ, áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật 

B. Cày đất                       C. Bón phân hạ phèn          D. Bón phân hữu cơ 

Câu 6: Loại đất nào sau đây giữ nước và chất dinh dưỡng kém nhất? 

A. Đất cát                B. Đất thịt nặng            C. Đất thịt nhẹ                  D. Đất cát pha 

Câu 7: Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho chăn nuôi, 

nguyên liệu cho công nghiệp và nông sản để xuất khẩu là: 

A. Vai trò của trồng trọt                                          B. Nhiệm vụ của trồng trọt 

C. Chức năng của trồng trọt                                    D. Ý nghĩa của trồng trọt 

Câu 8: Bón phân cho cây ngô thường sử dụng hình thức bón nào? 

A. Bón theo hốc           B. Bón theo hàng               C. Bón vãi            D. Phun lên lá 

Câu 9: Thành phần đất trồng gồm: 

A. Phần khí, phần lỏng, chất vô cơ                  B. Phần khí, phần lỏng, chất hữu cơ 

C. Phần khí, phần rắn, phần lỏng                     D. Phần rắn, chất hữu cơ, chất vô cơ 

Câu 10: Khai hoang, lấn biển nhằm mục đích gì? 

A. Tăng sản lượng nông sản                       B. Tăng vụ trên đơn vị diện tích đất trồng 

C. Tăng chất lượng nông sản                    D. Tăng diện tích đất trồng 

Câu 11: Sự khác biệt giữa đất trồng và đá? 

A. Nước              B. Độ phì nhiêu               C. Ánh sáng                D. Độ ẩm 

Câu 12: Trong các biện pháp sau đây là biện pháp sử dụng đất hợp lý? 

A. Trồng nhiều loại cây trên một đơn vị diện tích               B. Bỏ đất hoang, cách vụ 

C. Sử dụng đất không cải tạo                              D. Chọn cây trồng phù hợp với đất 

MÃ ĐỀ 4 



Câu 13: Đất trồng có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống của cây: 

A. Cung cấp nước, dinh dưỡng                                                B. Giữ cây đứng vững 

C. Cung cấp nước, oxy, dinh dưỡng và giữ cây đứng vững 

D. Cung cấp nguồn lương thực 

Câu 14: Đất nào là đất trung tính: 

A. pH < 6.5                    B. pH > 6.5          C. pH > 7.5                 D. pH = 6.6 - 7.5 

Câu 15: Yếu tố nào quyết định thành phần cơ giới đất? 

A. Thành phần hữu cơ và vô cơ                      B. Khả năng giữ nước và dinh dưỡng 

C. Thành phần vô cơ                                D. Tỉ lệ các hạt cát, limon, sét có trong đất 

Câu 16: Vai trò của trồng trọt là: 

A. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người; cung cấp thức ăn cho vật nuôi 

B. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp 

C. Cung cấp nông sản cho sản xuất 

D. Tất cả các ý trên 

Câu 17: Biện pháp cải tạo bón vôi được áp dụng cho loại đất nào? 

A. Đất đồi dốc                B. Đất chua                C. Đất phèn                 D. Đất mặn 

Câu 18: Trồng xen canh cây nông nghiệp giữa cây phân xanh nhằm mục đích gì? 

A. Tăng bề dày của đất                                    B. Tăng độ che phủ, chống xói mòn 

C. Hòa tan chất phèn                                        D. Thay chua rửa mặn 

Câu 19: Mục đích của biện pháp làm ruộng bậc thang: 

A. Rửa phèn                                                     B. Giảm độ chua của đất 

C. Hạn chế xói mòn                                         D. Tăng bề dày lớp đất trồng 

Câu 20: Đất trồng là lớp bề mặt ……….. của vỏ Trái Đất. 

A. Tơi xốp              B. Cứng, rắn           C. Ẩm ướt                  D. Bạc màu 

II. Tự luận: (5 điểm) 
Câu 1: (2 điểm) 

    1. Hãy nêu hiểu biết của mình về bón lót? 

    2. Trình bày cách bón phân? 

Câu 2: ( 3 điểm) 

     Để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt, cần sử dụng những biện pháp gì? Nêu 

mục đích của các biện pháp đó?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

    TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 
 

 

TIẾT 9: ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM 

Môn: Công nghệ 7 

Năm học: 2020 – 2021 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm 

Mã đề 1 Mã đề 2 Mã đề 3 Mã đề 4 

1. D 1.              A 1.                D 1.      A 

2. A 2.              A 2.      B 2.      D 

3. A 3.              A 3.      D 3.      D 

4. D 4.              D 4.      C 4.      C 

5. D 5.              B 5.      D 5.      A 

6. A 6.              D 6.      C 6.      A 

7. B 7.              C 7.      D 7.      A 

8. C 8.              C 8.      D 8.      B 

9. D 9.              D 9.      D 9.      C 

10. D 10.            D 10.      A 10.      D 

11. A 11.            A 11.      D 11.      B 

12. A 12.            D 12.      A 12.      D 

13. D 13.            C 13.      A 13.      C 

14. C 14.            D 14.      A 14.      D 

15. B 15.            B 15.      C 15.      D 

16. A 16.           A 16.      B 16.      D 

17. D 17.           A 17.      A 17.      B 

18. C 18.           C 18.      A 18.      A 

19. D 19.           D 19.      C 19.      C   

20. B 20.           B 20.      B 20.     A 

II. Tự luận: 

MÃ ĐỀ 1 

Đáp án Thang điểm 

Câu 1: 

1. Bón thúc là bón phân trong thời gian sinh trưởng của cây. Bón thúc nhằm 

đáp ứng nhu cầu chất dinh dưỡng của cây trong từng thời kì, tạo điều kiện 

cho cây sinh trưởng và phát triển tốt  

 

1 điểm 

 

 



2. Có nhiều cách bón phân:  

+ Có thể bón vãi 

+  Bón theo hàng 

+  Bón theo hốc 

+ Phun trên lá. 

 

 

1 điểm 

 

Câu 2: 

Một số biện pháp Mục đích 

_ Khai hoang, lấn biển. 

_ Tăng vụ trên đơn vị diện tích. 

_ Áp dụng đúng biện pháp kĩ thuật 

trồng trọt. 

+ Tăng diện tích đất canh tác. 

+ Tăng sản lượng nông sản. 

+ Tăng năng suất cây trồng. 

 

 

 

1 điểm 

1 điểm 

1 điểm 

MÃ ĐỀ 2 

Đáp án Thang điểm 

Câu 1: 

1. Bón lót là bón phân vào đất trước khi gieo trồng                                             

Bón lót nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho cây con ngay khi nó mới bén rễ 

2. Khi chưa sử dụng để đảm bảo chất lượng phân bón cần phải có biện pháp 

bảo quản chu đáo như: 

+ Đựng trong chum, vại, sành đậy kín hoặc bọc kín bằng bao nilông. 

+ Để ở nơi khô ráo, thoáng mát. 

+ Không để lẫn lộn các loại phân bón với nhau 

 

 

1 điểm 

 

 

1 điểm 

 

Câu 2: 

Một số biện pháp Mục đích 

_ Khai hoang, lấn biển. 

_ Tăng vụ trên đơn vị diện tích. 

_ Áp dụng đúng biện pháp kĩ thuật 

trồng trọt. 

+ Tăng diện tích đất canh tác. 

+ Tăng sản lượng nông sản. 

+ Tăng năng suất cây trồng. 

 

 

 

1 điểm 

1 điểm 

1 điểm 

MÃ ĐỀ 3 

Đáp án Thang điểm 

Câu 1: 

1. Bón thúc là bón phân trong thời gian sinh trưởng của cây. Bón thúc nhằm 

đáp ứng nhu cầu chất dinh dưỡng của cây trong từng thời kì, tạo điều kiện 

cho cây sinh trưởng và phát triển tốt  

2. Khi sử dụng phân bón phải chú ý tới các đặc điểm của từng nhóm. 

_ Phân hữu cơ: bón lót. 

_ Phân vô cơ: bón thúc. 

_ Phân lân:bón lót hoặc bón thúc 

 

1 điểm 

 

 

 

1 điểm 

 

Câu 2: 

Một số biện pháp Mục đích 

_ Khai hoang, lấn biển. 

_ Tăng vụ trên đơn vị diện tích. 

_ Áp dụng đúng biện pháp kĩ thuật 

trồng trọt. 

+ Tăng diện tích đất canh tác. 

+ Tăng sản lượng nông sản. 

+ Tăng năng suất cây trồng. 

 

 

 

1 điểm 

1 điểm 

1 điểm 

 



MÃ ĐỀ 4 

Đáp án Thang điểm 

Câu 1: 

1. Bón lót là bón phân vào đất trước khi gieo trồng                                             

Bón lót nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho cây con ngay khi nó mới bén rễ 

2. Có nhiều cách bón phân:  

+ Có thể bón vãi 

+  Bón theo hàng 

+  Bón theo hốc 

+ Phun trên lá. 

 

 

1 điểm 

 

 

1 điểm 

 

 

Câu 2: 

Một số biện pháp Mục đích 

_ Khai hoang, lấn biển. 

_ Tăng vụ trên đơn vị diện tích. 

_ Áp dụng đúng biện pháp kĩ thuật 

trồng trọt. 

+ Tăng diện tích đất canh tác. 

+ Tăng sản lượng nông sản. 

+ Tăng năng suất cây trồng. 

 

 

 

1 điểm 

1 điểm 

1 điểm 

 

                                                                     Phúc Lợi, ngày    tháng     năm   

 

BGH duyệt       Tổ, nhóm CM                             GV ra đề 

 


