
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

 

TIẾT 36: KIỂM TRA GIỮA KÌ II 

NĂM HỌC 2020 - 2021 

Môn: Công nghệ 7 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

I. MỤC TIÊU: 

1) Kiến thức: Kiểm tra mức độ lĩnh hội kiến thức của học sinh trong nửa đầu học kì II, cụ 

thể: 

- Qui trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt 

- Kĩ thuật gieo trồng và chăm sóc cây trồng 

- Khai thác và bảo vệ rừng 

- Đại cương về kĩ thuật chăn nuôi 

2) Kỹ năng: 

Kiểm tra kỹ năng vận dụng những kiến thức trên vào thực tế cuộc sống của học sinh. 

3) Thái độ:  
- Giáo dục cho HS lòng yêu thích môn học, tích cực áp dụng kiến thức đã học vào thực tế 

đời sống; cẩn thận khi làm bài và trình bày bài. 

4. Định hướng phát triển năng lực:  Phát triển năng lực tư duy, năng lực tổng hợp kiến 

thức, năng lực trình bày bài... 

II. MA TRẬN ĐỀ: 

          Mức độ 

 

Nội dung 

Nhận biết 

( 40%) 

Thông hiểu 

(30%) 

Vận dụng 

(20%) 

Vận dụng cao 

(10%) 
Tổng 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

Qui trình sản xuất 

và bảo vệ môi 

trường trong 

trồng trọt 

6 

 

1,5đ 

 2 

 

0,5đ 

 1 

 

0,25đ 

 2 

0,5đ 

 11c 

 

2,75đ 

Kĩ thuật gieo 

trồng và chăm 

sóc cây trồng 

 Khai thác và bảo 

vệ rừng 

2 

 

0,5đ 

1 

 

1,5đ 

2 

 

0,5đ 

1 

 

2đ 

 1 

 

1,5đ 

1 

0,25đ 

 8c 

 

6,25đ 

 

Đại cương về kĩ 

thuật chăn nuôi 

2 

0,5đ 

   1 

0,25đ 

 1 

0,25đ 

 4c 

1đ 

Tổng 

11 

         

                4đ 

5 

        

3đ 

3        

 

2,0đ 

4     

 

1,0đ 

23 

        

10đ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

MÃ ĐỀ 1 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

MÔN: CÔNG NGHỆ 7  

Năm học: 2020 – 2021 

Thời gian làm bài: 45 phút 

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm). Ghi vào bài làm các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 

Câu 1: Tỉa và dặm cây có tác dụng: 

A. Bỏ cây yếu, cây bị sâu.                                               B. Dặm cây khỏe vào chỗ trống. 

C. Đảm bảo khoảng cách, mật độ cây.                            D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 2: Mục đích của việc làm cỏ là: 

A. Diệt cỏ dại, sâu, bệnh hại.                                          B. Chống đổ. 

C. Làm đất tơi xốp.                                                         D. Hạn chế bốc hơi nước. 

Câu 3: Mục đích của việc vun xới là: 

A. Diệt cỏ dại.                                                                 B. Diệt sâu, bệnh hại. 

C. Làm đất tơi xốp.                                                         D. Tăng bốc hơi nước. 

Câu 4: Phương pháp làm nước được phun thành hạt nhỏ tỏa ra như mưa bằng hệ thống 

vòi tưới là phương pháp tưới gì? 

A. Tưới theo hàng, vào gốc cây                                      B. Tưới thấm 

C. Tưới ngập                                                                   D. Tưới phun mưa 

Câu 5: Phương pháp tưới thấm thường được áp dụng cho loại cây trồng nào? 

A. Cây có thân, rễ to, khỏe.                                            B. Cây rau màu. 

C. Cây lúa.                                                                      D. Tất cả đều đúng. 

Câu 6: Các loại nông sản như cam, quýt, đậu xanh…được thu hoạch bằng phương pháp 

nào? 

A. Hái.                          B. Nhổ.                        C. Đào.                        D. Cắt. 

Câu 7 : Các loại nông sản như hoa, rau, quả.. nên được dùng phương pháp bảo quản gì 

là tốt nhất? 

A. Bảo quản thông thoáng                                                B. Bảo quản kín 

C. Bảo quản lạnh                                                               D. Tất cả đều sai. 

Câu 8: Các loại nông sản như sắn, khoai hay hạt ngô, đỗ hay được chế biến bằng phương 

pháp nào dưới đây? 

A. Sấy khô                                                              B. Chế biến thành tinh bột hay bột mịn 

C. Muối chua                                                         D. Đóng hộp 

Câu 9: Luân canh là 

A. cách tiến hành gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện 

tích 

B. tăng số vụ gieo trồng trong năm trên một diện tích đất 

C. trồng hai loại hoa màu cùng một lúc trên cùng một diện tích 

D. tăng từ một vụ lên hai, ba vụ 

Câu 10: Cây ngô thường được trồng xen canh với loại cây nào? 

A. Cây hoa hồng                                                                    B. Cây đậu tương 

C. Cây bàng                                                                           D. Cây hoa đồng tiền 

Câu 11: Ý nghĩa của biện pháp tăng vụ? 

A. Tăng độ phì nhiêu                                                             B. Điều hòa dinh dưỡng đất 

C. Giảm sâu bệnh                                                                     D. Tăng sản phẩm thu hoạch 

Câu 12: Nhiệm vụ của trồng rừng phòng hộ gồm: 



A. Lấy nguyên liệu phục vụ đời sống và sản xuất.                B. Chắn gió bão, sóng biển. 

C. Nghiên cứu khoa học.                                                        D. Cả A, B, C đều đúng 

Câu 13: Tình hình rừng nước ta từ năm 1943 đến 1995 là: 

A. Tăng diện tích rừng tự nhiên.                                            B. Giảm độ che phủ của rừng. 

C. Giảm diện tích đồi trọc.                                                   D. Tất cả các ý đều sai. 

Câu 14: Hướng luống theo hướng nào để cây con nhận được đủ ánh sáng? 

A. Đông – Tây            B. Đông – Bắc               C. Tây – Nam                     D. Bắc - Nam 

Câu 15: Nơi đặt vườm ươm cần phải có độ pH bằng bao nhiêu là phù hợp? 

A. 5 - 6.                       B. 6 – 7.                         C. 7 - 8.                               D. 8 – 9. 

Câu 16: Loại hạt nào sau đây người ta hay chặt một đầu hạt để kích thích hạt nảy mầm? 

A. Hạt lim.                  B. Hạt dẻ.                       C. Hạt trám.                        D. Hạt xoan. 

Câu 17: Chọn giống vật nuôi là: 

A. Căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn những vật nuôi đực lại làm giống. 

B. Căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn những vật nuôi cái lại làm giống. 

C. Căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn những vật nuôi đực và cái lại làm giống. 

D. Căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn những vật nuôi còn bé lại làm giống. 

Câu 18: Mục đích cuối cùng của nhiệm vụ ngành chăn nuôi ở nước ta là để: 

A. Phát triển chăn nuôi toàn diện. 

B. Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất. 

C. Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và quản lý 

D. Tăng nhanh về khối lượng và chất lượng sản phẩm chăn nuôi. 

Câu 19: Có mấy cách phân loại giống vật nuôi? 

A. 4.                            B. 3.                                 C. 5.                                            D. 6. 

Câu 20: Giống bò vàng Nghệ An là giống được phân loại theo hình thức: 

A. Theo địa lý.                                                  B. Theo hình thái, ngoại hình. 

C. Theo mức độ hoàn thiện của giống.             D. Theo hướng sản xuất. 

II. TỰ LUẬN: (5 điểm) 

Câu 1: Trình bày vai trò của chăn nuôi? (2 điểm) 

Câu 2: Dùng các biện pháp nào để bảo vệ tài nguyên rừng và đất rừng? (1,5điểm)  

Câu 3: Khai thác rừng hiện nay ở Việt Nam phải tuân theo các điều kiện nào? (1,5 điểm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

MÃ ĐỀ 1 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

MÔN: CÔNG NGHỆ 7  

Năm học: 2020 – 2021 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM 

 

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

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án D A C D B A C B A B 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án D B B D B C C D A A 

II. TỰ LUẬN: (5 điểm) 

Câu Đáp án Biểu điểm 

1 

(2 điểm) 

- Chăn nuôi cung cấp nhiều  sản phẩm cho tiêu dùng trong nước 

và xuất khẩu. 

a) Cung cấp thực phẩm(thịt,trứng,sữa) phục vụ đời sống. 

b) Chăn nuôi cho sức kéo như trâu, bò, ngựa. 

c) Cung cấp phân bón cho cây trồng. 

d) Cung cấp nguyên liệu gia công đồ dùng. Y dược và xuất 

khẩu. 

 

0,5 đ 

0,5đ 

0,5đ 

0,5đ 

2 

(1,5 điểm) 

- Những biện pháp để bảo vệ tài nguyên rừng và đất rừng: 

       + Nghiêm cấm mọi hành động phá rừng, gây cháy rừng, lấn 

chiếm rừng, mua bán lâm sản trái pháp, săn bán đông vật rừng. 

Ai xâm phạm tài nguyên rừng sẽ bị xử lí theo luật pháp. 

       + Chính quyền địa phương cơ quan lâm nghiệp phải có kế 

hoạch và biện pháp về: định canh, định cư, phòng chống cháy 

rừng, chăn nuôi gia súc. 

       + Cá nhân hay tập thể chỉ được khai thác rừng và sản xuất 

trên đất rừng khi được cơ quan lâm nghiệp cấp giấy phép, phải 

tuân theo các quy định về bảo vệ và phát triển rừng 

0,5 đ 

 

 

0,5 đ 

 

 

 

0,5 đ 

3 

(1,5 điểm) 

Điều kiện khai thác rừng hiện nay ở Việt Nam phải tuân thủ theo 

các điều kiện sau: 

       + Chỉ được khai thác chọn, không được khai thác trắng. 

       + Rừng còn nhiều cây gỗ to có giá trị kinh tế. 

       + Lượng gỗ khai thác chọn nhỏ hơn 35% lượng gỗ rừng khai 

thác. 

0,5đ 

0,5đ 

0,5đ 

          GV ra đề                         Tổ (nhóm) CM                                BGH duyệt 

 

 

 

Đàm Thị Minh Lai               Tạ Thị Tuyết Sơn                     Đặng Thị Tuyết Nhung 



PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

MÃ ĐỀ 2 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

MÔN: CÔNG NGHỆ 7  

Năm học: 2020 – 2021 

Thời gian làm bài: 45 phút 

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm). Ghi vào bài làm các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 

Câu 1: Nhiệm vụ của trồng rừng phòng hộ gồm: 

A. Lấy nguyên liệu phục vụ đời sống và sản xuất.                B. Chắn gió bão, sóng biển. 

C. Nghiên cứu khoa học.                                                        D. Cả A, B, C đều đúng 

Câu 2: Luân canh là 

A. cách tiến hành gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện 

tích 

B. tăng số vụ gieo trồng trong năm trên một diện tích đất 

C. trồng hai loại hoa màu cùng một lúc trên cùng một diện tích 

D. tăng từ một vụ lên hai, ba vụ 

Câu 3: Mục đích của việc vun xới là: 

A. Diệt cỏ dại.                                                                 B. Diệt sâu, bệnh hại. 

C. Làm đất tơi xốp.                                                         D. Tăng bốc hơi nước. 

Câu 4: Phương pháp làm nước được phun thành hạt nhỏ tỏa ra như mưa bằng hệ thống 

vòi tưới là phương pháp tưới gì? 

A. Tưới theo hàng, vào gốc cây                                      B. Tưới thấm 

C. Tưới ngập                                                                   D. Tưới phun mưa 

Câu 5: Cây ngô thường được trồng xen canh với loại cây nào? 

A. Cây hoa hồng                                                                    B. Cây đậu tương 

C. Cây bàng                                                                           D. Cây hoa đồng tiền 

Câu 6: Các loại nông sản như cam, quýt, đậu xanh…được thu hoạch bằng phương pháp 

nào? 

A. Hái.                          B. Nhổ.                        C. Đào.                        D. Cắt. 

Câu 7 : Các loại nông sản như hoa, rau, quả.. nên được dùng phương pháp bảo quản gì 

là tốt nhất? 

A. Bảo quản thông thoáng                                                B. Bảo quản kín 

C. Bảo quản lạnh                                                               D. Tất cả đều sai. 

Câu 8: Các loại nông sản như sắn, khoai hay hạt ngô, đỗ hay được chế biến bằng phương 

pháp nào dưới đây? 

A. Sấy khô                                                              B. Chế biến thành tinh bột hay bột mịn 

C. Muối chua                                                         D. Đóng hộp 

Câu 9: Mục đích của việc làm cỏ là: 

A. Diệt cỏ dại, sâu, bệnh hại.                                          B. Chống đổ. 

C. Làm đất tơi xốp.                                                         D. Hạn chế bốc hơi nước 

Câu 10: Phương pháp tưới thấm thường được áp dụng cho loại cây trồng nào? 

A. Cây có thân, rễ to, khỏe.                                            B. Cây rau màu. 

C. Cây lúa.                                                                      D. Tất cả đều đúng. 

Câu 11: Ý nghĩa của biện pháp tăng vụ? 

A. Tăng độ phì nhiêu                                                             B. Điều hòa dinh dưỡng đất 

C. Giảm sâu bệnh                                                                     D. Tăng sản phẩm thu hoạch 

Câu 12: Tỉa và dặm cây có tác dụng: 



A. Bỏ cây yếu, cây bị sâu.                                               B. Dặm cây khỏe vào chỗ trống. 

C. Đảm bảo khoảng cách, mật độ cây.                            D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 13: Tình hình rừng nước ta từ năm 1943 đến 1995 là: 

A. Tăng diện tích rừng tự nhiên.                                            B. Giảm độ che phủ của rừng. 

C. Giảm diện tích đồi trọc.                                                   D. Tất cả các ý đều sai. 

Câu 14: Hướng luống theo hướng nào để cây con nhận được đủ ánh sáng? 

A. Đông – Tây            B. Đông – Bắc               C. Tây – Nam                     D. Bắc - Nam 

Câu 15: Nơi đặt vườm ươm cần phải có độ pH bằng bao nhiêu là phù hợp? 

A. 5 - 6.                       B. 6 – 7.                         C. 7 - 8.                               D. 8 – 9. 

Câu 16: Loại hạt nào sau đây người ta hay chặt một đầu hạt để kích thích hạt nảy mầm? 

A. Hạt lim.                  B. Hạt dẻ.                       C. Hạt trám.                        D. Hạt xoan. 

Câu 17: Chọn giống vật nuôi là: 

A. Căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn những vật nuôi đực lại làm giống. 

B. Căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn những vật nuôi cái lại làm giống. 

C. Căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn những vật nuôi đực và cái lại làm giống. 

D. Căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn những vật nuôi còn bé lại làm giống. 

Câu 18: Mục đích cuối cùng của nhiệm vụ ngành chăn nuôi ở nước ta là để: 

A. Phát triển chăn nuôi toàn diện. 

B. Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất. 

C. Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và quản lý 

D. Tăng nhanh về khối lượng và chất lượng sản phẩm chăn nuôi. 

Câu 19: Có mấy cách phân loại giống vật nuôi? 

A. 4.                            B. 3.                                 C. 5.                                            D. 6. 

Câu 20: Giống bò vàng Nghệ An là giống được phân loại theo hình thức: 

A. Theo địa lý.                                                  B. Theo hình thái, ngoại hình. 

C. Theo mức độ hoàn thiện của giống.             D. Theo hướng sản xuất. 

II. TỰ LUẬN: (5 điểm) 

Câu 1: Trình bày vai trò của chăn nuôi? (2 điểm) 

Câu 2: Dùng các biện pháp nào để bảo vệ tài nguyên rừng và đất rừng? (1,5điểm)  

Câu 3: Khai thác rừng hiện nay ở Việt Nam phải tuân theo các điều kiện nào? (1,5 điểm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

MÃ ĐỀ 2 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

MÔN: CÔNG NGHỆ 7  

Năm học: 2020 – 2021 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM 

 

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

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án B A C D B A C B A B 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án D D B D B C C D A A 

II. TỰ LUẬN: (5 điểm) 

Câu Đáp án Biểu điểm 

1 

(2 điểm) 

- Chăn nuôi cung cấp nhiều  sản phẩm cho tiêu dùng trong nước 

và xuất khẩu. 

a) Cung cấp thực phẩm(thịt,trứng,sữa) phục vụ đời sống. 

b) Chăn nuôi cho sức kéo như trâu, bò, ngựa. 

c) Cung cấp phân bón cho cây trồng. 

d) Cung cấp nguyên liệu gia công đồ dùng. Y dược và xuất 

khẩu. 

 

0,5 đ 

0,5đ 

0,5đ 

0,5đ 

2 

(1,5 điểm) 

- Những biện pháp để bảo vệ tài nguyên rừng và đất rừng: 

       + Nghiêm cấm mọi hành động phá rừng, gây cháy rừng, lấn 

chiếm rừng, mua bán lâm sản trái pháp, săn bán đông vật rừng. 

Ai xâm phạm tài nguyên rừng sẽ bị xử lí theo luật pháp. 

       + Chính quyền địa phương cơ quan lâm nghiệp phải có kế 

hoạch và biện pháp về: định canh, định cư, phòng chống cháy 

rừng, chăn nuôi gia súc. 

       + Cá nhân hay tập thể chỉ được khai thác rừng và sản xuất 

trên đất rừng khi được cơ quan lâm nghiệp cấp giấy phép, phải 

tuân theo các quy định về bảo vệ và phát triển rừng 

0,5 đ 

 

 

0,5 đ 

 

 

 

0,5 đ 

3 

(1,5 điểm) 

Điều kiện khai thác rừng hiện nay ở Việt Nam phải tuân thủ theo 

các điều kiện sau: 

       + Chỉ được khai thác chọn, không được khai thác trắng. 

       + Rừng còn nhiều cây gỗ to có giá trị kinh tế. 

       + Lượng gỗ khai thác chọn nhỏ hơn 35% lượng gỗ rừng khai 

thác. 

0,5đ 

0,5đ 

0,5đ 

          GV ra đề                         Tổ (nhóm) CM                                BGH duyệt 

 

 

 

Đàm Thị Minh Lai               Tạ Thị Tuyết Sơn                     Đặng Thị Tuyết Nhung 



PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

MÃ ĐỀ 3 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

MÔN: CÔNG NGHỆ 7  

Năm học: 2020 – 2021 

Thời gian làm bài: 45 phút 

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm). Ghi vào bài làm các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 

Câu 1: Nhiệm vụ của trồng rừng phòng hộ gồm: 

A. Lấy nguyên liệu phục vụ đời sống và sản xuất.                B. Chắn gió bão, sóng biển. 

C. Nghiên cứu khoa học.                                                        D. Cả A, B, C đều đúng 

Câu 2: Có mấy cách phân loại giống vật nuôi? 

A. 4.                            B. 3.                                 C. 5.                                            D. 6. 

Câu 3: Mục đích của việc vun xới là: 

A. Diệt cỏ dại.                                                                 B. Diệt sâu, bệnh hại. 

C. Làm đất tơi xốp.                                                         D. Tăng bốc hơi nước. 

Câu 4: Phương pháp làm nước được phun thành hạt nhỏ tỏa ra như mưa bằng hệ thống 

vòi tưới là phương pháp tưới gì? 

A. Tưới theo hàng, vào gốc cây                                      B. Tưới thấm 

C. Tưới ngập                                                                   D. Tưới phun mưa 

Câu 5: Tình hình rừng nước ta từ năm 1943 đến 1995 là: 

A. Tăng diện tích rừng tự nhiên.                                            B. Giảm độ che phủ của rừng. 

C. Giảm diện tích đồi trọc.                                                   D. Tất cả các ý đều sai. 

Câu 6: Các loại nông sản như cam, quýt, đậu xanh…được thu hoạch bằng phương pháp 

nào? 

A. Hái.                          B. Nhổ.                        C. Đào.                        D. Cắt. 

Câu 7 : Loại hạt nào sau đây người ta hay chặt một đầu hạt để kích thích hạt nảy mầm? 

A. Hạt lim.                  B. Hạt dẻ.                       C. Hạt trám.                        D. Hạt xoan. 

Câu 8: Các loại nông sản như sắn, khoai hay hạt ngô, đỗ hay được chế biến bằng phương 

pháp nào dưới đây? 

A. Sấy khô                                                              B. Chế biến thành tinh bột hay bột mịn 

C. Muối chua                                                         D. Đóng hộp 

Câu 9: Mục đích của việc làm cỏ là: 

A. Diệt cỏ dại, sâu, bệnh hại.                                          B. Chống đổ. 

C. Làm đất tơi xốp.                                                         D. Hạn chế bốc hơi nước 

Câu 10: Phương pháp tưới thấm thường được áp dụng cho loại cây trồng nào? 

A. Cây có thân, rễ to, khỏe.                                            B. Cây rau màu. 

C. Cây lúa.                                                                      D. Tất cả đều đúng. 

Câu 11: Ý nghĩa của biện pháp tăng vụ? 

A. Tăng độ phì nhiêu                                                             B. Điều hòa dinh dưỡng đất 

C. Giảm sâu bệnh                                                                     D. Tăng sản phẩm thu hoạch 

Câu 12: Tỉa và dặm cây có tác dụng: 

A. Bỏ cây yếu, cây bị sâu.                                               B. Dặm cây khỏe vào chỗ trống. 

C. Đảm bảo khoảng cách, mật độ cây.                            D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 13: Cây ngô thường được trồng xen canh với loại cây nào? 

A. Cây hoa hồng                                                                    B. Cây đậu tương 

C. Cây bàng                                                                           D. Cây hoa đồng tiền 

Câu 14: Hướng luống theo hướng nào để cây con nhận được đủ ánh sáng? 



A. Đông – Tây            B. Đông – Bắc               C. Tây – Nam                     D. Bắc - Nam 

Câu 15: Nơi đặt vườm ươm cần phải có độ pH bằng bao nhiêu là phù hợp? 

A. 5 - 6.                       B. 6 – 7.                         C. 7 - 8.                               D. 8 – 9. 

Câu 16: Các loại nông sản như hoa, rau, quả.. nên được dùng phương pháp bảo quản gì 

là tốt nhất? 

A. Bảo quản thông thoáng                                                B. Bảo quản kín 

C. Bảo quản lạnh                                                               D. Tất cả đều sai. 

Câu 17: Chọn giống vật nuôi là: 

A. Căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn những vật nuôi đực lại làm giống. 

B. Căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn những vật nuôi cái lại làm giống. 

C. Căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn những vật nuôi đực và cái lại làm giống. 

D. Căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn những vật nuôi còn bé lại làm giống. 

Câu 18: Mục đích cuối cùng của nhiệm vụ ngành chăn nuôi ở nước ta là để: 

A. Phát triển chăn nuôi toàn diện. 

B. Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất. 

C. Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và quản lý 

D. Tăng nhanh về khối lượng và chất lượng sản phẩm chăn nuôi. 

Câu 19: Luân canh là 

A. cách tiến hành gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện 

tích 

B. tăng số vụ gieo trồng trong năm trên một diện tích đất 

C. trồng hai loại hoa màu cùng một lúc trên cùng một diện tích 

D. tăng từ một vụ lên hai, ba vụ 

Câu 20: Giống bò vàng Nghệ An là giống được phân loại theo hình thức: 

A. Theo địa lý.                                                  B. Theo hình thái, ngoại hình. 

C. Theo mức độ hoàn thiện của giống.             D. Theo hướng sản xuất. 

II. TỰ LUẬN: (5 điểm) 

Câu 1: Trình bày vai trò của chăn nuôi? (2 điểm) 

Câu 2: Dùng các biện pháp nào để bảo vệ tài nguyên rừng và đất rừng? (1,5điểm)  

Câu 3: Khai thác rừng hiện nay ở Việt Nam phải tuân theo các điều kiện nào? (1,5 điểm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

MÃ ĐỀ 3 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

MÔN: CÔNG NGHỆ 7  

Năm học: 2020 – 2021 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM 

 

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

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án B A C D B A C B A B 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án D D B D B C C D A A 

II. TỰ LUẬN: (5 điểm) 

Câu Đáp án Biểu điểm 

1 

(2 điểm) 

- Chăn nuôi cung cấp nhiều  sản phẩm cho tiêu dùng trong nước 

và xuất khẩu. 

a) Cung cấp thực phẩm(thịt,trứng,sữa) phục vụ đời sống. 

b) Chăn nuôi cho sức kéo như trâu, bò, ngựa. 

c) Cung cấp phân bón cho cây trồng. 

d) Cung cấp nguyên liệu gia công đồ dùng. Y dược và xuất 

khẩu. 

 

0,5 đ 

0,5đ 

0,5đ 

0,5đ 

2 

(1,5 điểm) 

- Những biện pháp để bảo vệ tài nguyên rừng và đất rừng: 

       + Nghiêm cấm mọi hành động phá rừng, gây cháy rừng, lấn 

chiếm rừng, mua bán lâm sản trái pháp, săn bán đông vật rừng. 

Ai xâm phạm tài nguyên rừng sẽ bị xử lí theo luật pháp. 

       + Chính quyền địa phương cơ quan lâm nghiệp phải có kế 

hoạch và biện pháp về: định canh, định cư, phòng chống cháy 

rừng, chăn nuôi gia súc. 

       + Cá nhân hay tập thể chỉ được khai thác rừng và sản xuất 

trên đất rừng khi được cơ quan lâm nghiệp cấp giấy phép, phải 

tuân theo các quy định về bảo vệ và phát triển rừng 

0,5 đ 

 

 

0,5 đ 

 

 

 

0,5 đ 

3 

(1,5 điểm) 

Điều kiện khai thác rừng hiện nay ở Việt Nam phải tuân thủ theo 

các điều kiện sau: 

       + Chỉ được khai thác chọn, không được khai thác trắng. 

       + Rừng còn nhiều cây gỗ to có giá trị kinh tế. 

       + Lượng gỗ khai thác chọn nhỏ hơn 35% lượng gỗ rừng khai 

thác. 

0,5đ 

0,5đ 

0,5đ 

          GV ra đề                         Tổ (nhóm) CM                                BGH duyệt 

 

 

 

Đàm Thị Minh Lai               Tạ Thị Tuyết Sơn                     Đặng Thị Tuyết Nhung 



PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

MÃ ĐỀ 4 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

MÔN: CÔNG NGHỆ 7  

Năm học: 2020 – 2021 

Thời gian làm bài: 45 phút 

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm). Ghi vào bài làm các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 

Câu 1: Hướng luống theo hướng nào để cây con nhận được đủ ánh sáng? 

A. Đông – Tây            B. Đông – Bắc               C. Tây – Nam                     D. Bắc - Nam 

Câu 2: Có mấy cách phân loại giống vật nuôi? 

A. 4.                            B. 3.                                 C. 5.                                            D. 6. 

Câu 3: Mục đích của việc vun xới là: 

A. Diệt cỏ dại.                                                                 B. Diệt sâu, bệnh hại. 

C. Làm đất tơi xốp.                                                         D. Tăng bốc hơi nước. 

Câu 4: Mục đích cuối cùng của nhiệm vụ ngành chăn nuôi ở nước ta là để: 

A. Phát triển chăn nuôi toàn diện. 

B. Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất. 

C. Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và quản lý 

D. Tăng nhanh về khối lượng và chất lượng sản phẩm chăn nuôi. 

Câu 5: Tình hình rừng nước ta từ năm 1943 đến 1995 là: 

A. Tăng diện tích rừng tự nhiên.                                            B. Giảm độ che phủ của rừng. 

C. Giảm diện tích đồi trọc.                                                   D. Tất cả các ý đều sai. 

Câu 6: Giống bò vàng Nghệ An là giống được phân loại theo hình thức: 

A. Theo địa lý.                                                  B. Theo hình thái, ngoại hình. 

C. Theo mức độ hoàn thiện của giống.             D. Theo hướng sản xuất. 

Câu 7 : Loại hạt nào sau đây người ta hay chặt một đầu hạt để kích thích hạt nảy mầm? 

A. Hạt lim.                  B. Hạt dẻ.                       C. Hạt trám.                        D. Hạt xoan. 

Câu 8: Các loại nông sản như sắn, khoai hay hạt ngô, đỗ hay được chế biến bằng phương 

pháp nào dưới đây? 

A. Sấy khô                                                              B. Chế biến thành tinh bột hay bột mịn 

C. Muối chua                                                         D. Đóng hộp 

Câu 9: Mục đích của việc làm cỏ là: 

A. Diệt cỏ dại, sâu, bệnh hại.                                          B. Chống đổ. 

C. Làm đất tơi xốp.                                                         D. Hạn chế bốc hơi nước 

Câu 10: Phương pháp tưới thấm thường được áp dụng cho loại cây trồng nào? 

A. Cây có thân, rễ to, khỏe.                                            B. Cây rau màu. 

C. Cây lúa.                                                                      D. Tất cả đều đúng. 

Câu 11: Ý nghĩa của biện pháp tăng vụ? 

A. Tăng độ phì nhiêu                                                             B. Điều hòa dinh dưỡng đất 

C. Giảm sâu bệnh                                                                     D. Tăng sản phẩm thu hoạch 

Câu 12: Tỉa và dặm cây có tác dụng: 

A. Bỏ cây yếu, cây bị sâu.                                               B. Dặm cây khỏe vào chỗ trống. 

C. Đảm bảo khoảng cách, mật độ cây.                            D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 13: Cây ngô thường được trồng xen canh với loại cây nào? 

A. Cây hoa hồng                                                                    B. Cây đậu tương 

C. Cây bàng                                                                           D. Cây hoa đồng tiền 

Câu 14: Nhiệm vụ của trồng rừng phòng hộ gồm: 



A. Lấy nguyên liệu phục vụ đời sống và sản xuất.                B. Chắn gió bão, sóng biển. 

C. Nghiên cứu khoa học.                                                        D. Cả A, B, C đều đúng 

Câu 15: Nơi đặt vườm ươm cần phải có độ pH bằng bao nhiêu là phù hợp? 

A. 5 - 6.                       B. 6 – 7.                         C. 7 - 8.                               D. 8 – 9. 

Câu 16: Các loại nông sản như hoa, rau, quả.. nên được dùng phương pháp bảo quản gì 

là tốt nhất? 

A. Bảo quản thông thoáng                                                B. Bảo quản kín 

C. Bảo quản lạnh                                                               D. Tất cả đều sai. 

Câu 17: Chọn giống vật nuôi là: 

A. Căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn những vật nuôi đực lại làm giống. 

B. Căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn những vật nuôi cái lại làm giống. 

C. Căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn những vật nuôi đực và cái lại làm giống. 

D. Căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn những vật nuôi còn bé lại làm giống. 

Câu 18: Phương pháp làm nước được phun thành hạt nhỏ tỏa ra như mưa bằng hệ thống 

vòi tưới là phương pháp tưới gì? 

A. Tưới theo hàng, vào gốc cây                                      B. Tưới thấm 

C. Tưới ngập                                                                   D. Tưới phun mưa 

Câu 19: Luân canh là 

A. cách tiến hành gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện 

tích 

B. tăng số vụ gieo trồng trong năm trên một diện tích đất 

C. trồng hai loại hoa màu cùng một lúc trên cùng một diện tích 

D. tăng từ một vụ lên hai, ba vụ 

Câu 20: Các loại nông sản như cam, quýt, đậu xanh…được thu hoạch bằng phương pháp 

nào? 

A. Hái.                          B. Nhổ.                        C. Đào.                        D. Cắt. 

II. TỰ LUẬN: (5 điểm) 

Câu 1: Trình bày vai trò của chăn nuôi? (2 điểm) 

Câu 2: Dùng các biện pháp nào để bảo vệ tài nguyên rừng và đất rừng? (1,5điểm)  

Câu 3: Khai thác rừng hiện nay ở Việt Nam phải tuân theo các điều kiện nào? (1,5 điểm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

MÃ ĐỀ 4 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

MÔN: CÔNG NGHỆ 7  

Năm học: 2020 – 2021 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM 

 

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

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án D A C D B A C B A B 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án D D B B B C C D A A 

II. TỰ LUẬN: (5 điểm) 

Câu Đáp án Biểu điểm 

1 

(2 điểm) 

- Chăn nuôi cung cấp nhiều  sản phẩm cho tiêu dùng trong nước 

và xuất khẩu. 

a) Cung cấp thực phẩm(thịt,trứng,sữa) phục vụ đời sống. 

b) Chăn nuôi cho sức kéo như trâu, bò, ngựa. 

c) Cung cấp phân bón cho cây trồng. 

d) Cung cấp nguyên liệu gia công đồ dùng. Y dược và xuất 

khẩu. 

0,5 đ 

0,5đ 

0,5đ 

0,5đ 

2 

(1,5 điểm) 

- Những biện pháp để bảo vệ tài nguyên rừng và đất rừng: 

       + Nghiêm cấm mọi hành động phá rừng, gây cháy rừng, lấn 

chiếm rừng, mua bán lâm sản trái pháp, săn bán đông vật rừng. 

Ai xâm phạm tài nguyên rừng sẽ bị xử lí theo luật pháp. 

       + Chính quyền địa phương cơ quan lâm nghiệp phải có kế 

hoạch và biện pháp về: định canh, định cư, phòng chống cháy 

rừng, chăn nuôi gia súc. 

       + Cá nhân hay tập thể chỉ được khai thác rừng và sản xuất 

trên đất rừng khi được cơ quan lâm nghiệp cấp giấy phép, phải 

tuân theo các quy định về bảo vệ và phát triển rừng 

0,5 đ 

 

 

0,5 đ 

 

 

 

0,5 đ 

3 

(1,5 điểm) 

Điều kiện khai thác rừng hiện nay ở Việt Nam phải tuân thủ theo 

các điều kiện sau: 

       + Chỉ được khai thác chọn, không được khai thác trắng. 

       + Rừng còn nhiều cây gỗ to có giá trị kinh tế. 

       + Lượng gỗ khai thác chọn nhỏ hơn 35% lượng gỗ rừng khai 

thác. 

0,5đ 

0,5đ 

0,5đ 

          GV ra đề                         Tổ (nhóm) CM                                BGH duyệt 

 

 

 

 

Đàm Thị Minh Lai               Tạ Thị Tuyết Sơn                     Đặng Thị Tuyết Nhung 



 

  

 

 


