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I. Phần trắc nghiệm :Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Tại sao ngƣời ta thƣờng trồng cây ở thành phố, khu công nghiệp?
A. Phục vụ du lịch
B. Làm trong sạch không khí
C. Điều hòa tốc độ dòng nước chảy
D. Hạn chế xói mòn, rửa trôi
Câu 2: Thức ăn có hàm lƣợng Protein >14% thuộc loại thức ăn gì?
A. Thức ăn giàu Gluxit
B. Thức ăn giàu Protein
C. Thức ăn giàu Lipit
D. Thức ăn thô
Câu 3. Vai trò của giống trong chăn nuôi
A. Tăng số lượng đàn vật nuôi
B. Quết định chất lượng đàn vật nuôi
C. Quyết định năng suất và chất lượng sản phẩm chăn nuôi
Câu 4 : Tác hại của việc đốt, phá rừng
A. Chống lũ, bảo vệ hệ sinh thái
B. Làm sạch môi trường không khí
C. Gây lũ lụt , hạn hán, ô nhiễm môi trường
Câu 5 : Nhận biết vật nuôi của một giống cần chú ý gì?
A. Đặc điểm ngoại hình
B. Năng suất chất lượng
C. Tính di truyền ổn định
D. Tất cả đều đúng
Câu 6: Mục đích của việc bảo vệ rừng.
A. Chống cháy rừng
B. Chống cháy rừng
C. Chống bắn động vật rừng
D. Giữ gìn tài nguyên rừng, đảm bảo rừng
phát triển
Câu 7 : Thức ăn vật nuôi là gì ?
A. Là tất cả các loại thức ăn
B. Là tất cả các loại động vật
C. Là những loại thức ăn phù hợp với đặc điểm sinh lí tiêu hóa của vật nuôi.
Câu 8: Khi gia súc mẹ đang mang thai, phải cho ăn đầy đủ chất dinh dƣỡng nhằm mục
đích:
A. Nuôi thai
B. Nuôi thai, nuôi cơ thể mẹ
C. Nuôi cơ thể mẹ, chuẩn bị sữa
D. Nuôi thai, nuôi cơ thể mẹ, chuẩn bị sữa
Câu 9 : Nhóm thức ăn vật nuôi giàu protein gồm:
A. bột cá, cỏ
B. giun đất, rơm
C. đậu phộng, bắp
D. đậu nành, bột cá
Câu 10: Vắc xin có tác dụng khi tiêm vào vật nuôi:
A. Mắc bệnh B. Ốm yếu
C. Chớm bệnh
D. Khỏe mạnh
Câu 11:Tác dụng phòng bệnh của vắc xin là :
A. tiêu diệt mầm bệnh
B. trung hòa yếu tố gây bệnh.
C. kích thích cơ thể sản sinh kháng thể chống lại mầm bệnh
D. làm cho mầm bệnh không vào được cơ thể
Câu 12: Biện pháp nào không đúng để phòng, trị bệnh cho vật nuôi?
A. Bán hoặc mổ vật nuôi ốm
B. Chăm sóc chu đáo cho vật nuôi
C. Tiêm Vacxin cho vật nuôi
D. Cho vật nuôi ăn đầy đủ chất dinh dưỡng
Câu 13. Bệnh truyền nhiễm do nguyên nhân nào gây ra:
A. Do chất độc
B. Do vi sinh vật
C. Do di truyền
D. Do ký sinh trùng
Câu 14. Bệnh tụ huyết trùng ở lợn thuộc loại bệnh gì?

A. Bệnh truyền nhiễm
B. Bệnh không truyền nhiễm
C. Bệnh kí sinh trùng
D. Bệnh di truyền
Câu 15: Phƣơng pháp sản xuất thức ăn giàu prôtêin là:
A. Nuôi giun đất.
B. Tận dụng các sản phẩm phụ ngô, lạc.
C. Trồng thêm rau, cỏ xanh.
D. Trồng ngô, sắn ( khoai mì).
II. Tự luận
Câu 1:Theo em, chuồng nuôi có vai trò như thế nào trong chăn nuôi?
Câu 2: Vẽ sơ đồ tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh.
Câu 3: Khi nào vật nuôi bị bệnh? Em hãy nêu nguyên nhân sinh ra bệnh ở vật nuôi? Cách
phòng bệnh cho vật nuôi?
Câu 4: Em hãy cho biết nuôi thủy sản có vai trò gì trong nền kinh tế và đời sống xã hội?

