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ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II  

------------------------------------ 
 MÔN: CÔNG NGHỆ 7 

Năm học 2019-2020 
************ 

 

A/ HỆ THỐNG KIẾN THỨC 
 

PHẦN 2: LÂM NGHIỆP 

Chƣơng I: KĨ THUẬT GIEO TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY RỪNG 

-Vai trò của rừng:  Rừng có vai trò to lớn trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường, phục vụ tích 

cực cho đời sống và sản xuất. 

-Nhiệm vụ của trồng rừng:  

     + Trồng rừng sản xuất: lấy nguyên vật liệu phục vụ đời sống và sản xuất. 

     + Trồng rừng phòng hộ: phòng hộ đầu nguồn, trồng rừng ven biển để chắn gió bão, chống cát 

bay, chắn sóng biển, cải tạo bãi cát,... 

     + Trồng rừng đặc dụng: vườn Quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên và môi trường, rừng để nghiên 

cứu khoa học, văn hoá, lịch sử và du lịch. 

 

Chƣơng II: KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG 

*Ý nghĩa: Rừng là tài nguyên quý của đất nước, là 1 bộ phận quan trọng của môi trường sinh thái, 

có giá trị to lớn đối với đời sống và sản xuất của xã hội. Do đó cần phải có biện pháp bảo vệ rừng 

hiện có và phục hồi lại rừng đã mất. 

*Các loại khai thác rừng: có 3 loại khai thác:  
    +Khai thác trắng: là chặt toàn bộ cây rừng trong 1 lần. 

    +Khai thác dần: là chặt toàn bộ cây rừng trong 3-4 lần khai thác. 

    +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. 

*Việc phá rừng trong thời gian qua đã gây ra những hậu quả: 

+Ô nhiễm môi trường ngày càng tăng. 

+Hạn hán, xói mòn đất, lũ lụt. 

+Không còn rừng để phòng hộ. 

+Một số loài động vật không còn nơi cư trú... 

 

PHẦN 3: CHĂN NUÔI 

Chƣơng I: ĐẠI CƢƠNG VỀ KĨ THUẬT CHĂN NUÔI. 

a/ Vai trò và nhiệm vụ chăn nuôi. 

-Vai trò:  cung cấp thực phẩm, sức kéo, phân bón và nguyên liệu cho nhiều ngành sản xuất khác. 

-Nhiệm vụ:      +Phát triển toàn diện 

                         +Đẩy mạch chuyển giao tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất. 

                         +Đầu tư cho nghiên cứu và quản lý nhằm tạo ra nhiều sản phẩm chăn nuôi cho 

tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 
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b/ Nhân giống vật nuôi 

-Chọn phối là chọn ghép đôi con đực với con cái cho sinh sản theo mục đích chăn nuôi. 

-Có 2 phương pháp chọn phối: 

+Chọn phối cùng giống: VD: chọn phối lợn Ỉ đực với lợn Ỉ cái được thế hệ sau đều là lợn Ỉ 

(cùng giống với bố mẹ). 

+Chọn phối khác giống: VD: chọn phối gà trống Rốt với gà mái Ri được thế hệ đời sau là 

gà lai Rốt – Ri  

 

Chƣơng II: QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG CHĂN NUÔI. 

a/ Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi. 

- Vai trò chuồng nuôi:  

        Chuồng nuôi là “nhà ở” của vật nuôi. Chuồng nuôi phù hợp sẽ bảo vệ sức khỏe vật nuôi, góp 

phần nâng cao năng suất chăn nuôi. 

- Chuồng nuôi hợp vệ sinh  

+ có nhiệt độ thích hợp 

+ độ ẩm trong chuồng (60 – 75%), 

+ độ thông thoáng tốt nhưng phải không có gió lùa.  

+ Độ chiếu sáng phù hợp với từng loại vật nuôi.  

+ Lượng khí độc trong chuồng ít nhất. 

-Các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi:  

        +Vệ sinh môi trường sống của vật nuôi (thức ăn, nước uống, khí hậu trong chuồng và xây 

dựng chuồng nuôi) 

        +Vệ sinh thân thể vật nuôi (tuỳ loại vật nuôi, tùy mùa mà cho vật nuôi tắm, chải, vận động 

hợp lí) 

 

b/ Phòng, trị bệnh cho vật nuôi 

  * Khái niệm về bệnh ở vật nuôi: 

- Vật nuôi bị bệnh khi có sự rối loạn chức năng sinh lý trong cơ thể do tác động của các yếu tố gây 

bệnh. 

*Nguyên nhân sinh ra bệnh: 

     -Yếu tố bên trong: yếu tố di truyền. 

     -Yếu tố bên ngoài: 

+cơ học (chấn thương) 

+lí học (nhiệt độ cao…) 

+hóa học (ngộ độc) 

+ sinh học:  - kí sinh trùng (giun, ve, sán, …) -> Bệnh không truyền nhiễm. 

                    - vi sinh vật (vi khuẩn, vi rút)      -> Bệnh truyền nhiễm. 

*Các bệnh do yếu tố sinh học gây ra đƣợc chia làm 2 loại: 

      -Bệnh truyền nhiễm: do các vi sinh vật (vi khuẩn, vi rút …) gây ra, lây lan nhanh thành dịch 

và làm tổn thất nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi (như bệnh dịch tả lợn, bệnh toi gà …). 

      -Bệnh không truyền nhiễm: do vật kí sinh như giun, sán, ve … gây ra, không lây lan thành 

dịch, không làm chết nhiều vật nuôi.  

*Cách phòng chống: 

+Chăm sóc chu đáo từng loại vật nuôi. 

+Tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin. 

+Cho vật nuôi ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng. 
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+Vệ sinh môi trường sạch sẽ (thức ăn, nước uống, chuồng trại) 

+Cách li vật nuôi bị bệnh với vật nuôi khỏe. 

+Báo ngay cho cán bộ thú y đến khám và điều trị khi có triệu chứng bệnh, dịch ở vật nuôi. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

 

B/ CÂU HỎI ÔN TẬP 
 

1/Nêu vai trò của rừng và nhiệm vụ trồng rừng trong đời sống và sản xuất của xã hội? 

2/Bảo vệ và khoanh nuôi rừng có ý nghĩa gì? Việc phá rừng trong thời gian qua đã gây ra những 

hậu quả gì? 

3/Nêu vai trò, nhiệm vụ của chăn nuôi? Thế nào là chọn phối. Có mấy phương pháp chọn phối? 

Cho VD? 

4/Em hãy cho biết nguồn gốc của thức ăn vật nuôi? Thức ăn của vật nuôi có những thành phần 

dinh dưỡng nào? 

5/ Thức ăn được cơ thể vật nuôi tiêu hóa như thế nào? Thức ăn có vai trò như thế nào đối với cơ 

thể vật nuôi? 

6/ Tại sao phải chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi? Kể tên một số phương pháp chế biến và dự trữ 

thức ăn? 

7/Chuồng nuôi có vai trò như thế nào trong chăn nuôi? Các tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ 

sinh là gì? Tại sao phải vệ sinh trong chăn nuôi? Từ đó đề ra các biện pháp vệ sinh phòng bệnh 

trong chăn nuôi? 

8/Em cho biết thế nào vật nuôi bị bệnh? Trình bày những nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi? 

Yếu tố sinh học đã gây ra những bệnh gì? Các cách phòng trị bệnh cho vật nuôi? 

9/ Vắc xin là gì? Lấy 1 VD về loại vắc xin mà em biết. Cho biết tác dụng của vắc xin đối với cơ 

thể vật nuôi. Những điều cần lưu ý khi bảo quản và sử dụng vắc xin. 

 

 

-------------Chúc các em làm bài tốt ! -------------- 


