SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
NĂM HỌC 2020 – 2021
Môn: Công nghệ 10
Thời gian làm bài : 45 phút
(không kể thời gian phát đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC

MÃ ĐỀ: 103
PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Câu 1: Ổ dịch là gì?
A. Nơi xuất phát của sâu, bệnh để phát triển rộng ra đồng ruộng.
B. Nơi có nhiều sâu, bệnh hại, có đủ thức ăn.
C. Nơi cư trú của sâu, bệnh hại, tạo điều kiện cho sâu, bệnh hại phát triển.
D. Có sẵn trên đồng ruộng.
Câu 2: Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng là gì?
A. Cải tạo đất, gieo trồng đúng thời vụ.
B. Phun thuốc bảo vệ thực vật thường xuyên.
C. Chọn tạo các giống cây trồng khỏe mạnh.
D. Sử dụng phối hợp các biện pháp phòng trừ một cách hợp lý.
Câu 3: Sau khi nuốt phải bào tử có tinh thể prôtêin độc sâu bọ sẽ bị tê liệt và chết sau bao lâu?
A. 2 - 4 ngày.
C. 5 - 6 ngày.
B. 1 tuần.
D. 1 ngày.
Câu 4: Đặc điểm của rau, quả tươi gây trở ngại cho quá trình bảo quản là gì?
A.Chứa nhiều chất xơ.
B.Chứa nhiều nước.

C.Chứa nhiều chất đạm.
D.Chứa nhiều vitamin.

Câu 5: Thời gian bảo quản dài hạn là bao lâu?
A. Dưới 1 năm.
C.Dưới 10 năm.
B. Dưới 20 năm.
D. Trên 20 năm.
Câu 6: Gạo xuất khẩu phải qua công đoạn nào?
A. Tách vỏ trấu.
B. Đánh bóng.

C.Xát trắng.
D.Tách vỏ cám.

Câu 7: Nguyên liệu chính để chế biến chè xanh theo quy mô công nghiệp là gì?
A. Thân
B. Hoa
Câu 8: Kinh doanh là gì?

C. Lá
D. Rễ

A. Thực hiện những công việc pháp luật cho phép nhằm thu lợi nhuận.
B. Thực hiện những công việc nhằm phục vụ xã hội.
C. Thực hiện những công việc nhằm thu lợi nhuận.
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D. Thực hiện những công việc pháp luật cho phép nhằm phục vụ xã hội.
Câu 9: Các doanh nghiệp (DN) kinh doanh theo nguyên tắc nào?
A. Phù hợp với khả năng của DN.
C. Bán cái thị trường cần.
B. Bán cái mà doanh nghiệp có.
D. Phù hợp với pháp luật hiện hành.
Câu 10: Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp (DN) có những đặc trưng cơ bản nào?
A. Tính tập trung và tính thống nhất.
B. Tính tập trung và tính tiêu chuẩn hóa.

C. Tính tiêu chuẩn và chuyên môn hóa.
D. Tính thống nhất và tính chuyên môn hóa.

Câu 11: Biện pháp nào sau đây được xem là biện pháp phòng trừ chủ yếu nhất?
A. Biện pháp hóa học.
B. Biện pháp kỹ thuật.

C. Biện pháp cơ giới vật lý.
D. Biện pháp sinh học.

Câu 12: Chế phẩm virut được sản xuất trên cơ thể ký chủ nào?
C. Nấm phấn trắng.
A. Sâu non.
D. Côn trùng.
B. Sâu trưởng thành.
Câu 13: Loại hình nào sau đây KHÔNG được gọi là kinh doanh?
A. Sản xuất hàng hóa.
B. Mua bán hàng hóa.

C. Dịch vụ giao hàng.
D. Bảo vệ động vật hoang dã.

Câu 14: Số thành viên (cổ đông) mà công ti phải có trong suốt thời gian hoạt động là bao
nhiêu?
C. Ít nhất là 5 người.
A. Gồm 2 người.
D. Gồm 4 người.
B. Ít nhất là 7 người.
PHẦN B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): Trình bày quy trình bảo quản hạt giống.
Câu 2 (1,0 điểm): Nghỉ hưu ở Hà Nội, bác A thấy buồn, bác nghĩ nên làm việc gì cho vui mà vừa có
thêm thu nhập. Do sống ở khu dân cư gần trường học, bác quyết định mở dịch vụ cho thuê sách,
truyện.
a. Em hãy xác định mục tiêu kinh doanh của bác A. (0,5 điểm)
b. Bác A lựa chọn cơ hội kinh doanh có phù hợp không, vì sao? (0,5 điểm)
----------HẾT---------Học sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên học sinh: .............................................................................................................. Số báo danh: ..........................................
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU

ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2020 – 2021
Môn: Công nghệ 10

MÃ ĐỀ : 103
PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Tổng câu trắc nghiệm: 28
Đáp án
A
D
A
B
D
B
C

Câu
1
2
3
4
5
6
7

Câu
8
9
10
11
12
13
14

Đáp án
A
C
B
B
A
D
B

PHẦN B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu hỏi

Câu trả lời

Điểm

Câu 1 (2,0 điểm). Trình
bày quy trình bảo quản
hạt giống.

Thu hoạch → tách hạt → phân loại và làm sạch → làm khô
→ xử lí bảo quản → đóng gói → bảo quản → sử dụng.

0,25 điểm mỗi
ý

Câu 2 (1,0 điểm): Nghỉ
hưu ở Hà Nội, bác A thấy
buồn, bác nghĩ nên làm
việc gì cho vui mà vừa có
thêm thu nhập. Do sống ở
khu dân cư gần trường
học, bác quyết định mở
dịch vụ cho thuê sách,
truyện.

a. Mục tiêu: vừa vui vừa có thêm thu nhập.

0,5 điểm

b. Phù hợp, vì bác ở gần trường học và khu dân cư.

0,5 điểm

a. Em hãy xác định mục
tiêu kinh doanh của bác
A.
b. Bác A lựa chọn cơ hội
kinh doanh có phù hợp
không, vì sao?

