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Bài 1: Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt.
Câu 1: Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nhân dân và kinh tế ở địa
phương em?
Câu 2: Em hãy cho biết nhiệm vụ của trồng trọt?
Bài 2: Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng.
Câu 1: Đất trồng có tầm quan trọng đối với đời sống cây trồng?
Câu 2: Đất trồng gồm những thành phần nào, vai trò của những thành phần
đó đối với cây trồng?
Bài 3: Một số tính chất chính của đất trồng.
Câu 1: Vì sao đất giữ được nước và các chất dinh dưỡng?
Câu 2: Độ phì nhiêu của đất là gì?
Bài 6: Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất.
Câu 1: Vì sao phải cải tạo đất?
Câu 2: Người ta thường dùng những biện pháp nào để cải tạo đất?
Bài 7: Tác dụng của phân bón trong trồng trọt.
Câu 1: Phân bón là gì?
Câu 2: Bón phân vào đất có tác dụng gì?
Bài 9: Cách dử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thƣờng.
Câu 1: Thế nào là bón lót và bón thúc?
Câu 2: Cách bảo quản các loại phân bón thông thường?
Bài 10: Vai trò của giống và phƣơng pháp chọn tạo giống cây trồng.
Câu 1: Giống cây trồng có vai trò như thế nào đối với trồng trọt?
Câu 2: nêu các phương pháp chọn tạo giống cây trồng?
Bài 11: Sản xuất và bảo quản giống cây trồng.
Câu 1: Em hãy nêu những điều kiện cần thiết để bảo quản giống cây trồng
tốt?
Bài 12: Sâu, bệnh phá hại cây trồng.
Câu 1: Em hãy nêu tác hại của sâu bệnh?
Câu 2: Nêu những biểu hiện thường gặp ở sâu, bệnh phá hại?
Bài 13: Phòng ngừa sâu, bệnh hại.
Câu 1: Nêu nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại?
Câu 2: Nêu các biện pháp phòng trừ sâu bệnh?
Bài 15: Làm đất và bón phân lót.
Câu 1: Em hãy nêu các công việc làm đất và tác dụng của từng công việc?
Câu 2: Nêu quy trình bón phân lót?

