
                        

 

TR. THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA  ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LẠI HÈ 2021 

         TỔ: SINH HỌC               MÔN: CÔNG NGHỆ 10 

                                              

Đề thi gồm 32 câu, hình thức:  Trắc nghiệm 100% 

 

Bài 40: Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản. 

- Đặc điểm nào xảy ra do nông sản chứa nhiều nước. 

- Ảnh hưởng của điều kiện môi trường đến nông, lâm, thủy sản; độ ẩm thích hợp trong bảo 

quản? 

Bài 41: Bảo quản hạt, củ làm giống. 

- Các phương pháp bảo quản hạt giống. 

- Quy trình bảo quản của giống khác quy trình bảo quản hạt giống. 

- Tiêu chuẩn hạt giống. 

- Các bước trong quy trình bảo quản củ giống. 

Bài 44: Chế biến lương thực, thực phẩm 

- Các hoạt động chế biến nông, lâm, thủy sản 

- Quy trình công nghệ chế biến rau quả theo phương pháp đóng hộp, ý nghĩa 

Bài 48: Chế biến lương thực, thực phẩm 

- Quy trình công nghệ chế biến cà phê nhân theo phương pháp ướt. 

- Loại lâm sản chiếm tỉ trọng lớn trong chế biến lâm sản. 

Bài 49: Bài mở đầu 

- Khái niệm thị trường. 

- Doanh nghiệp gồm các đơn vị kinh doanh (loại hình doanh nghiệp) nào? Đặc điểm của mỗi 

đơn vị kinh doanh (loại hình doanh nghiệp) đó? 

- Có mấy loại hình công ty, đặc điểm công ty cổ phần. 

Bài 50: Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Đặc điểm kinh doanh hộ gia đình 

- Thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp nhỏ. 

- Lĩnh vực kinh doanh thích hợp với doanh nghiệp nhỏ. 

Bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh. 

- Căn cứ xác định lĩnh vực kinh doanh 

- Lĩnh vực kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp có những đặc điểm nào? 

Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh. 

- Căn cứ lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp 

- Nội dung của kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp 

- Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh. (chú ý phần sơ đồ) 

                         

                                         ---------HẾT--------- 

 
 


