
ĐỀ THI CHO HỌC SINH KHỐI 7 MÔN CÔNG NGHỆ TRONG THỜI 

GIAN NGHỈ PHÒNG DỊCH VIÊM PHỔI DO VIRUT CORONA 

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Hãy khoanh tròn vào ý đúng nhất trong các câu sau đây: 

Câu 1.Trong các loại thức ăn sau, loại nào chiếm nhiều nước nhất trong thành phần 

hoá học của chúng? 

A. Rơm lúa     B. Rau muống  

C. Bột cá     D. Khoai lang củ 

Câu 2. Hãy cho biết thành phần dinh dưỡng nào sau đây được hấp thụ thẳng qua 

ruột vào máu 

A. Nước, protein    B. Vitamin, gluxit 

C. Nước, vitamin    D. Glixerin và axit béo  

Câu 3. Thức ăn vật nuôi có nguồn gốc từ đâu 

A. Từ thực vật, chất khoáng  B. Từ cám, lúa, rơm 

C. Từ thực vật, cám   D. Từ thực vật, động vật, chất khoáng 

Câu 4. Nhân giống thuần chủng nhằm mục đích là: 

A. tăng nhanh đàn vật nuôi   C. phát huy tác dụng của chọn lọc giống 

B. kiểm tra chất lượng vật nuôi             D. giữ và hoàn thiện đặc tính tốt của giống 

Câu 5. Thức ăn vật nuôi có những thành phần dinh dưỡng  

A. Nước, chất khô    B. Nước, protein 

C. Nước, lipit    D. Nước, gluxit 

Câu 6. Các phương pháp sau, phương pháp nào không phải là phương pháp sản 

xuất protein 

A. Nuôi giun đất    B. Nhập khẩu ngô, bột 

C. Chế biến sản phẩm nghề cá  D. Trồng xen canh cây họ Đậu 

Câu 7. Bước nào không có trong quy trình trồng rừng bằng cây con rễ trần? 

A. Rạch bỏ vỏ bầu                      C. Lấp đất 

B. Tạo lỗ trong hố             D. Nén đất 

Câu 8. Tình hình rừng ở nước ta hiện này là: 

A. Diện tích đang tăng      B. Đang bị tàn phá nghiêm trọng 

C. Diện tích rừng giảm không đáng kể  D. Không tăng không giảm 

Câu 9. Điều kiện áp dụng khai thác rừng hiện nay ở Việt Nam là: 

A. Chỉ được khai thác dần     B. Chỉ được khai thác trắng 

C. Chỉ được khai thác chọn     D. Cả 3 loại khai thác 

Câu 10. Nhổ bỏ một số cây yếu, cây bị sâu bệnh nhằm: 

A. bổ sung chất dinh dưỡng cho cây trồng C. chống ngã đổ cây 

B. đảm bảo mật độ khoảng cách cây trồng   D. diệt trừ sâu bệnh hại 

 



Câu 11. Lượng gỗ khai thác chọn phải nhỏ hơn trữ lượng gỗ của khu rừng khai 

thác:  

A. 25%       B. 35%                   C. 40%                  D. 4% 

Câu 12: Vệ sinh trong chăn nuôi là để 

A. dập tắt dịch bệnh nhanh                  C. khống chế dịch bệnh lây lan 

B. phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe vật nuôi             D. ngăn chặn dịch bệnh 

II. TỰ LUẬN (7 điểm) 

Câu1. (1.5 điểm) Nêu cách thu hoạch các loại nông sản sau đây: lúa, khoai lang, 

đậu xanh, cà rốt. 

Câu 2. (2 điểm) 

a. Những loại rừng nào không được khai thác trắng? (1đ) 

b. Rừng ở nơi đất dốc lớn hơn 15 độ có được khai thác trắng hay không? Giải 

thích?  

Câu 3(1.5 điểm). Thế nào là một giống vật nuôi? Hãy kể tên một số giống vật nuôi 

mà em biết?  

Câu 4 (2 điểm): Gà có thể ăn được những thức ăn gì? Thức ăn được gà tiêu hóa và 

hấp thu như thế nào? 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


