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I. MỤC TIÊU 

           Qua bài này học sinh phải: 
              -Mục tiêu về kiến thức: 

 Quan sát sự thoát hơi nước ở lá, xác định cường độ thoát hơi nước. 
 Biết bố trí thí nghiệm phân biệt tác dụng của các loại phân hóa học. 

II. CHUẨN BỊ 
o Cân đĩa, đồng hồ, lá khoai 
o Các loại phân bón 

III. CÁCH TIẾN HÀNH 
 

 
Nội dung                                 

 
Hoạt động của GV-HS 

1. Đo cường độ thoát hơi nước bằng phương 
pháp cân nhanh 

 Cân lá cây ở trạng thái ban đầu(P1 g). Để lá 
cây thoát hơi nước 15’. Đem cân lại (P2 g). 
Tính diện tích lá. Cường độ thoát hơi nước: 
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2.Thí nghiệm về các loại phân hóa học chính 
a.Lấy 3 cốc đựng 3 loại phân hóa học: urê, lân, 
kali. Nhận xét về màu sắc, hình dạng tinh thể, 
độ tan trong nước. 
b.Thí nghiệm trồng cây ngoài vườn 

 Chia thành 5 luống: gieo hạt ở các luống 
như nhau, theo dõi về tỉ lệ nảy mầm, đo 
chiều cao cây, số lá và diện tích lá, thời 
gian ra hoa, tạo quả, khối lượng hạt, quả 

-Luống 1: Không bón phân 
-Luống 2: Bón N, P, K 
-Luống 3: Bón N, P 
-Luống 4: Bón N, K 
-Luống 5: Bón P, K 
c.Thí nghiệm trồng cây trong dung dịch 

 Chuẩn bị bình, đục lỗ ở nắp đậy và lỗ để 
thổi khí, bọc giấy đen xung quanh 

 Chuẩn bị dung dịch nuôi cấy: 7 bình thí 
nghiệm: 1 bình nước cất, 1 bình chứa đầy 
đủ các nguyên tố khoáng, 5 bình thiếu lần 
lượt các nguyên tố: N, P, K, Ca, S 

 Theo dõi thí nghiệm: nhận xét sự ảnh 
hưởng của các nguyên tố khoáng đối với 
đời sống cây trồng. 

Chia HS làm 8 nhóm 
HS theo dõi và tiến hành làm thí nghiệm, ghi kết quả 
GV: Lá khoai, đậu thoát nước nhanh hơn lá xà cừ, 
lá bạch đàn. Lá non thoát nước mạnh hơn lá già. 
Lá ở nơi có gió thoát nước mạnh hơn nơi lặng gió. 

HS quan sát, ghi kết quả 
Urê tinh thể nhỏ, màu trắng, tan nhanh trong nước 
Kali: tinh thể nhỏ, màu hồng nhạt, tan chậm hơn 
urê 
Lân: dạng bột, màu xám đen, tan trung bình 

HS tiến hành làm thí nghiệm, quan sát, ghi kết quả 
Luống 2 bón đầy đủ các loại phân sinh trưởng 
mạnh hơn các luống còn lại 

HS tiến hành làm thí nghiệm, quan sát, ghi kết quả 

Bình có đầy đủ các nguyên tố khoáng cây sinh 
trưởng mạnh hơn các bình còn lại 

 
IV. THU HOẠCH 


