
 

ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 

MÔN: SINH HỌC 10 

 

BÀI 9. TẾ BÀO NHÂN THỰC 

1. Cấu tạo và chức năng của ti thể, lục lạp. 

2. So sánh cấu tạo, chức năng của ti thể và lục lạp. 

3. Tại sao nói ti thể là “nhà máy điện” của tế bào? 

4. Cấu tạo và chức năng của không bào, lizôxôm?  

 

BÀI 13. KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƢỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT 

 

1. Khái niệm năng lượng. Các dạng năng lượng trong tế bào. 

2. Cấu tạo và chức năng của ATP? 

3. Khái niệm chuyển hóa vật chất. 

4. Phân biệt đồng hóa và dị hóa. Mối quan hệ giữa đồng hóa và dị hóa? 

 

BÀI 14. ENZIM VÀ VAI TRÕ CỦA ENZIM TRONG CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT 

 

1. Enzim: khái niệm cấu tạo, cơ chế tác động, các yếu tố ảnh hưởng. 

2. Vai trò của enzim trong chuyển hóa vất chất.  

3. Tại sao khi phản ứng có enzim xúc tác thì xảy ra với tốc độ nhanh và tiêu tốn ít năng lượng hoạt hóa? 

4. Ức chế ngược là gì? 

 

BÀI 16. HÔ HẤP TẾ BÀO 

 

1. Khái niệm và phương trình tổng quát của hô hấp tế bào.  

2. Phân biệt hô hấp tế bào và quá trình trao đổi khí. 

3. Phân biệt các giai đoạn hô hấp tế bào về vị trí diễn ra, nguyên liệu, sản phẩm. 

4. Giai đoạn nào của hô hấp tạo ra nhiều ATP nhất?  

5. Oxi có vai trò gì trong quá trình hô hấp tế bào? 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.ĐÀ NẴNG    ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I  Năm học 2015 - 2016 

TRƢỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH   MÔN: SINH HỌC 10 

      Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

                Số câu trắc nghiệm: 30 câu (đề có 2 trang) 

Học sinh làm bài bằng cách chọn và tô kín một ô tròn trong Phiếu trả lời trắc nghiệm tương ứng với 

phương án trả lời đúng. 

 

Câu 1: Cơ chế vận chuyển các chất qua màng sinh chất theo phương thức chủ động là 

A. cùng chiều nồng độ, có tiêu dùng ATP.               B. ngược chiều nồng độ, có tiêu dùng ATP. 

C. cùng chiều nồng độ, không tiêu dùng ATP.                D. ngược chiều nồng độ, không tiêu dùng ATP. 

Câu 2: Trong hô hấp tế bào, NADH và FADH2 có vai trò  

A.  là chất vận chuyển năng lượng trung gian. B. là chất nhận điện tử cuối cùng. 

C. cung cấp năng lượng trực tiếp cho tế bào.  D. thúc đẩy chuỗi truyền electron hô hấp. 

Câu 3: Những chất đi qua được lớp kép photpholipit của màng sinh chất có đặc điểm 

A. kích thước lớn.   B. mang điện tích. 

C. phân cực.    D. tan trong dầu mỡ. 

Câu 4: Khi chẻ cọng rau muống và ngâm vào nước, một lúc sau các tế bào trương lên. Hiện tượng đó là 

do 

A. nước vận chuyển từ tế bào ra ngoài. B. nước vận chuyển từ ngoài vào tế bào. 

C. chất tan vận chuyển từ tế bào ra ngoài. D. chất tan vận chuyển từ ngoài vào tế bào. 

Câu 5: Quá trình hít thở của con người có liên quan như thế nào đến hô hấp tế bào? 

A. Không có mối liên quan nào. 

B. Cung cấp năng lượng cho hô hấp tế bào. 



 

C. Cung cấp O2, năng lượng cho hô hấp tế bào. 

D. Cung cấp O2 , thải CO2 cho hô hấp tế bào. 

Câu 6: Trong điều kiện không có O2, hô hấp tế bào thu được rất ít năng lượng ATP vì chỉ xảy ra giai 

đoạn 

A. đường phân    B. chu trình Crep 

C. chuỗi truyền electron hô hấp  D. cả A và B. 

Câu 7: Cơ chế  vận chuyển thụ động các chất tan qua màng sinh chất là 

A. từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.     B. từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao. 

C. từ ngoài môi trường vào bên trong tế bào.    D. vận chuyển có tiêu dùng năng lượng ATP. 

Câu 8: Nhập  bào là phương thức vận chuyển các chất 

A. qua lớp photpholipit kép.                 B. qua kênh prôtêin xuyên màng. 

C. bằng túi tiết.     D. bằng cách biến dạng màng sinh chất.  

Câu 9: Một bí quyết xào rau ngon là không nên nêm mắm muối ngay từ đầu, chỉ nêm trước khi cho rau ra 

đĩa. Cơ sở của việc làm này là 

A. làm cho rau xào có màu xanh. 

B. ngăn cản hiện tượng thẩm thấu nước từ tế bào ra ngoài làm rau bị dai. 

C. tiết kiệm thời gian xào rau.     

D. làm cho rau không ngấm mắm muối quá mặn. 

Câu 10: Trong các tế bào dưới đây, tế bào có nhiều ti thể nhất là 

A. tế bào biểu bì.                 B. tế bào cơ tim.           C.  tế bào bạch cầu.               D. tế bào hồng cầu. 

Câu 11: Trong lục lạp, diệp lục và enzim quang hợp phân bố ở 

A. màng trong.                                  B. chất nền.   

C. màng nối giữa các hạt grana.        D. màng tilacoit. 

Câu 12: Bào quan chuyển hoá năng lượng cho tế bào là 

A. ty thể.            B. lục lạp.                 C.  nhân .                   D.  ty thể và lục lạp. 

Câu 13: Một đoạn ADN có chiều dài là 4080A
0.

 Khối lượng phân tử của đoạn ADN này là 

A. 1 224 000đvC. B. 2400đvC.  C. 720 000đvC. D. 360 000đvC. 

Câu 14: Trong tế bào nhân thực, ADN không được tìm thấy ở bào quan 

A. ribôxôm.       B. lục lạp.      C. ti thể.        D. nhân. 

Câu 15: Trong ty thể, hệ enzim hô hấp định vị ở 

A. chất nền.      B. màng ngoài.    C. màng trong.      D. xoang ngoài. 

Câu 16: Đơn phân của ADN là 

A. Axit amin.      B. Nuclêôtit.      C. Glixerol.            D. Đường đơn. 

Câu 17: mARN có chức năng 

A. vận chuyển axit amin.                                 B. xúc tác quá trình trao đổi chất. 

C. điều hòa quá trình trao đổi chất.                  D. truyền đạt thông tin di truyền. 

Câu 18: Một đoạn ADN có 2400 nuclêôtit và có số nuclêôtit loại A gấp 2 lần loại G. Số lượng từng loại 

nuclêôtit của đoạn ADN này là 

A. A = T = 400, G = X = 800   B. A = T = 800, G = X = 400 

C. A = T = 800, G = X = 1600  D. A = T = 1600, G = X = 800 

Câu 19: Bản chất hoá học của enzim là 

A. prôtêin. B. lipit.  C. đường. D. saccarit. 

Câu 20: Nhiệt độ mà ở đó enzim có hoạt tính cao nhất gọi là nhiệt độ 

A. tối ưu. B. tối thiểu. C. tối đa. D. tối giản. 

Câu 21: Phân tử ARN có 

A. 2 mạch polynuclêôtit. B. 1 mạch polynuclêôtit.  

C. 3 mạch polynuclêôtit.  D. nhiều mạch polynuclêôtit. 

Câu 22: Một đoạn ADN có 150 chu kỳ xoắn. Chiều dài của đoạn ADN này là 

A. 5100A
0
.  B. 10200A

0
.  C. 255A

0
. D. 2550A

0
. 

Câu 23: Chất ức chế enzim có tác dụng 

A. ức chế enzim.  B. tăng hoạt tính enzim. 

C. phân huỷ cơ chất.  D. phân huỷ sản phẩm. 

Câu 24: Amilaza phân giải được tinh bột nhưng không phân giải được xenlulôzơ vì 

A. xenlulôzơ rất bền vững, khó phân giải. 



 

B. xenlulôzơ không có giá trị dinh dưỡng. 

C. xenlulôzơ không liên kết được với trung tâm hoạt động của amilaza. 

D. hoạt tính của amilaza quá yếu. 

Câu 25: Hô hấp tế bào xảy ra chủ yếu ở  

A. ty thể.  B. lục lạp. 

C. nhân.  D. tế bào chất. 

Câu 26: Giai đoạn tạo nhiều ATP nhất trong hô hấp tế bào là 

A. đường phân .   B. chu trình Crep. 

C. chuỗi truyền electron hô hấp.  D. cả A và B. 

Câu 27: Mối chỉ cần ăn gỗ mà vẫn sống được bình thường là nhờ có enzim 

A. amilaza. B. prôtêaza. C. lipaza. D. xenlulaza 

Câu 28: Trung tâm hoạt động của enzim là 

A. nơi có chứa nhiều năng lượng nhất. 

B. nơi không có vai trò gì trong hoạt động của enzim. 

C. nơi liên kết với cơ chất. 

D. nơi chứa đựng sản phẩm của phản ứng. 

Câu 29: Trong quá trình hô hấp tế bào, CO2 được tạo ra ở giai đoạn 

A. đường phân .   B. chu trình Crep. 

C. chuỗi truyền electron hô hấp.  D. cả A, B, C. 

Câu 30: Hô hấp tế bào là 

A. quá trình hít thở  lấy vào O2, thải ra CO2. 

B. quá trình phân giải hoàn toàn cacbohidrat thành các hợp chất hữu cơ. 

C. quá trình phân giải không hoàn toàn cacbohidrat giải phóng năng lượng ATP. 

D. quá trình phân giải hoàn toàn cacbohidrat, giải phóng năng lượng ATP. 

-----------------Hết------------------ 

 

 Sở GD&ĐT TP. Đà Nẵng 

Trƣờng THPT Phan Châu Trinh KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 

  MÔN: Sinh học - Lớp: 10 

  (Thời gian làm bài: 45 phút) 

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) 

Câu 1. Phân tử prôtêin có thể bị biến tính bởi 

a. liên kết phân cực của các phân tử nước                  b. nhiệt độ cao 

c. sự có mặt của khí O2.                                             d. sự có mặt của khí CO2 

Câu 2. Tính đa dạng và đặc thù của mỗi loại prôtêin đƣợc quyết định bởi số lƣợng, thành phần, 

trình tự sắp xếp của các 

a.  nhóm amin (NH2)         b. nhóm cacboxyl (COOH) 

c. axit amin                        d. liên kết peptit 

Câu 3. Trong các nhận định sau về chức năng của prôtêin, có bao nhiêu nhận định đúng? 

(1) Cấu tạo nên tế bào và cơ thể            (2) Bảo quản thông tin di truyền          

(3) Dự trữ các axit amin       (4) Bảo vệ cơ thể       (5) Thu nhận thông tin 

a.  5                  b. 2                    c. 3                    d. 4 

Câu 4. Hêmôglôbin là ví dụ cho chức năng nào sau đây của prôtêin? 

a. Bảo vệ tế bào                                                                         b. Vận chuyển các chất          

c. Xúc tác cho các phản ứng sinh hóa                                       d. Bảo quản thông tin di truyền 

5. Trong các nhận định sau về tế bào vi khuẩn, có bao nhiêu nhận định sai? 

(1) Nhân được phân cách với phần còn lại bởi màng nhân             

(2) Vật chất di truyền là ADN kết hợp với prôtêin          

(3) Không có màng nhân        

(4) Vật chất di truyền là ADN không kết hợp với prôtêin histon       

(5) Lông có chức năng giúp vi khuẩn di chuyển 

(6) Các bào quan trong tế bào chất không có màng bao bọc 

a.  2                  b. 3                    c. 4                    d. 5 

6. Một số loài vi khuẩn gây bệnh ở ngƣời, bên ngoài thành tế bào còn có lớp vỏ nhầy giúp nó 



 

a. dễ di chuyển                                                                b. dễ thực hiện trao đổi chất 

c. ít bị tế bào bạch cầu tiêu diệt                                      d. không bị tiêu diệt bởi thuốc kháng sinh           

7. Tế bào vi khuẩn có kích thƣớc nhỏ và cấu tạo đơn giản giúp chúng 

a. xâm nhập dễ dàng vào tế bào vật chủ 

b. tránh được sự tiêu diệt của kẻ thù vì khó phát hiện           

c. tiêu tốn ít thức ăn, sinh trưởng và phát triển rất nhanh 

d. có tỷ lệ diện tích bề mặt/thể tích lớn, trao đổi chất với môi trường nhanh, tế bào sinh sản nhanh 

8. Trong các thành phần cấu trúc sau, những thành phần nào thuộc cấu trúc của một trực khuẩn? 

(1) Lông          (2) Vùng nhân          (3) Ribôxôm          (4) Lizôxôm          (5) Màng sinh chất          (6) 

Chất nền ngoại bào          (7) Thành tế bào          (8) Vỏ nhầy          (9) Roi          (10) Tế bào chất 

a. (1), (2), (4), (5), (7), (8), (9), (10)                    b. (1), (2), (3), (5), (6), (8), (9), (10) 

c. (1), (2), (3), (5), (7), (8), (9), (10)                    d. (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9)                    

9. Bào quan ribôxôm của tế bào đƣợc cấu tạo từ 

a. cacbohiđrat và tARN            b. prôtêin và rARN                  

c. phôtpholipit và AND           d. prôtêin và mARN 

10. Thành phần tế bào chất của mọi tế bào nhân sơ gồm 

a. hệ thống nội màng, các bào quan có màng bao bọc  

b. bào tương và ribôxôm 

c. khung tế bào và bào tương 

d. bào tương và bào quan lục lạp 

11. Plasmit không phải là vật chất di truyền tối cần thiết đối với tế bào nhân sơ vì 

a. plasmit chiếm tỷ lệ rất ít 

b. plasmit có số lượng nuclêôtit rất ít 

c. plasmit có dạng vòng kép  

d. thiếu plasmit tế bào vẫn sinh trưởng bình thường 

12. Cấu tạo tế bào nhân sơ gồm 3 thành phần chính là 

a. màng sinh chất, thành tế bào, nhân                              b. thành tế bào, tế bào chất, nhân  

c. màng sinh chất, tế bào chất, vùng nhân                       d. thành tế bào, tế bào chất, vùng nhân 

13. Thành phần chính của màng sinh chất là 

a. prôtêin và cacbohiđrat                         b. phôtpholipit và prôtêin                                       

c. glicôlipit và glicôprôtêin                     d. colestêron và nước      

14. Trong các thành phần sau, những thành phần nào thuộc cấu trúc của màng sinh chất? 

(1) Prôtêin xuyên màng         (2) axit nuclêic          (3) Phôtpholipit           (4) Lizôxôm           

(5) Prôtêin bám màng            (6) Ribôxôm               (7) Glicôlipit               (8) Glicôprôtêin           

(9) Vi ống                               (10) Vi sợi 

a. (1), (7), (8), (9), (10)                     b. (1), (3), (5), (7), (8)                                           

c. (1), (2), (3), (4), (5)                      d. (5), (7), (8), (9), (10) 

15. Sơ đồ dƣới đây mô tả các con đƣờng chuyển hóa giả định. Mũi tên chấm gạch chỉ sự ức chế 

ngƣợc. Nếu chất G và F dƣ thừa trong tế bào thì nồng độ chất nào sẽ tăng 1 cách bất thƣờng? 

 

                           A                 B                 C                 E                   F 

 

 

                           H                                    D                  G   

a. C                 b. H                  c. A                    d. B 

16. Trong các phản ứng ở cơ thể sống, cơ chất là  

a. chất tạo ra do nhiều enzim liên kết lại           b. sản phẩm tạo ra từ các phản ứng do enzim xúc tác 

c. chất chịu sự sự tác động của enzim                d. chất tham gia cấu tạo enzim 

17. Ở cơ thể ngƣời, enzim nào sau đây hoạt động trong môi trƣờng có độ pH = 2? 

a. Mantaza            b. Amilaza                   c. Saccaraza                    d. Pepsin  

18. Khi nhiệt độ của môi trƣờng phản ứng vƣợt qua nhiệt độ tối ƣu của một enzim thì hoạt tính của 

enzim đó lại bị giảm thậm chí bị mất hoàn toàn, là vì 



 

a. bản chất của enzim là lipit, lipit bị tan chảy ở nhiệt độ cao 

b. bản chất của enzim là nước, nước bị bay hơi ở nhiệt độ cao 

c. bản chất của enzim là prôtêin, prôtêin bị biến tính ở nhiệt độ cao 

d. bản chất của enzim là cacbohiđrat, cacbohiđrat bị biến chất ở nhiệt độ cao 

19. Khi môi trƣờng có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ tối ƣu của enzim, thì điều nào sau đây là đúng? 

a. Sự giảm nhiệt độ làm tăng hoạt tính enzim 

b. Hoạt tính của enzim tăng theo sự gia tăng nhiệt độ đến nhiệt độ tối ưu                                  

c. Hoạt tính enzim giảm khi nhiệt độ tăng lên đến nhiệt độ tối ưu            

d. Nhiệt độ tăng lên không làm thay đổi hoạt tính enzim 

20. Khi nhai cơm (không có thức ăn) trong miệng, sau một thời gian nhận thấy có vị ngọt do phản 

ứng một phần nhỏ tinh bột thành đƣờng glucozơ, phản ứng này xảy ra nhanh là nhờ có enzim 

a.  prôtêaza                 b. amilaza                  c. lipaza                    d. xenlulaza 

 

II. Phần tự luận: (4 điểm) 

Câu 1: Trình bày bày cấu trúc bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4 của phân tử prôtêin. (2 điểm) 

Câu 2: Phân biệt cấu tạo thành tế bào thực vật với thành tế bào của vi khuẩn và nấm. (1 điểm) 

Câu 3: Tại sao khi ghép các mô và cơ quan từ người này sang người khác thì cơ thể người nhận lại có thể 

nhận biết  các cơ quan “lạ” và đào thải các cơ quan lạ đó? (1 điểm) 
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Phần 1: Trắc nghiệm (8 điểm) 

Câu 1: Trong các đặc điểm dưới đây, có bao nhiêu đặc điểm thể hiện sự giống nhau giữa ADN và ARN? 

I. Đều có 4 loại bazơ nitơ là A, T, G, X. II. Trong mỗi nuclêôtit đều chứa đường 5Cacbon. 

III. Đều được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. IV. Đơn phân là các nuclêôtit. 

V. Đều gồm 2 chuỗi pôlynuclêôtit.  

A.  2. B. 3. C. 4. D. 5. 

Câu 2: Khi nói về cấu trúc của lục lạp và ti thể, phát biểu nào sau đây đúng? 

A.  Lục lạp và ti thể đều có cấu trúc màng đơn. B. Trong chất nền của lục lạp chứa ADN và 

ribôxôm. 

C. Trên màng tilacôit chỉ chứa enzim quang hợp. D.Trên mào ti thể chứa nhiều loại enzim quang 

hợp. 

Câu 3: Trong phương thức vận chuyển thụ động, sự khuếch tán của các chất hòa tan qua màng phụ thuộc 

vào 

 A. nguồn năng lượng dự trữ. B. khả năng biến dạng của màng. 

 C. sự hoạt động của bơm prôtêin. D. chênh lệch nồng độ giữa môi trường trong và 

ngoài tế bào.  

Câu 4: Những chất nào sau đây được vận chuyển chủ động qua màng tế bào? 

I. Vận chuyển nước qua màng tế bào nhờ kênh prôtêin. 

II. Vận chuyển glucôzơ qua màng tế bào. 

 III.Vận chuyển các chất phân cực qua màng tế bào. 

 IV.Vận chuyển O2 qua màng tế bào. 

 V.Vận chuyển Na
+
, K

+
 bằng bơm prôtêin qua màng tế bào. 

A.  I, II, III. B. II, III, IV. C. II, III, V. D. I, III, IV. 

Câu 5: Những thành phần nào sau đây tế bào lấy vào bên trong bằng cách thực bào? 

A. Các vi khuẩn, mảnh vỡ tế bào. B. Các vi khuẩn, mảnh vỡ tế bào và giọt dịch 

ngoại bào. 

C. Các mảnh vỡ tế bào và giọt dịch ngoại bào. D. Các prôtêin, vi khuẩn và giọt dịch ngoại bào. 

Câu 6: Trình tự nuclêôtit nào dưới đây là đúng đối với một đoạn ADN? 

A.  …ATTGGXA… B. …ATAXGXA… C. …AATTXGA… D. ...ATAGGXA… 

      …TAAXAGT…      …TATGXTA…      …TTAAGXU…      …TATXXGT… 

Câu 7: Đặc điểm nào về cấu trúc giúp ADN có thể sửa chữa các sai sót về trình tự nuclêôtit? 



 

A.  ADN cấu tạo từ 2 mạch theo nguyên tắc bổ sung A-U, G-X. 

B.  ADN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. 

C. ADN cấu tạo từ 2 mạch theo nguyên tắc bổ sung A-T, G-X. 

 D. ADN cấu tạo từ rất nhiều nuclêôtit tạo thành 1 chuỗi pôlynuclêôtit. 

Câu 8: Trong cơ thể người, loại tế bào nào có nhiều ti thể nhất? 

A.  Tế bào biểu bì. B. Tế bào hồng cầu. C. Tế bào cơ tim. D. Tế bào trứng. 

Câu 9: Trên mỗi một mạch đơn của phân tử ADN, các đơn phân liên kết với nhau nhờ liên kết 

A.  peptit. B. phôtphođieste. C. hidrô. D. glycôzit. 

Câu 10: Tế bào có thể tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất bằng những cách nào? 

I. Điều chỉnh hoạt tính enzim. II. Sử dụng chất ức chế enzim. 

III. Thay đổi cấu hình của enzim. IV. Sử dụng chất hoạt hóa enzim. 

V. Điều chỉnh nồng độ các chất trong tế bào. 

A.  I, II, III, IV. B. I, III, IV, V. C. I, II, IV, V.  D. II, III, IV, V. 

Câu 11: Enzim saccaraza có vai trò 

A.  phân giải xenlulôzơ. B. phân giải prôtêin. C. phân giải lipit. D. phân giải saccarôzơ. 

Câu 12: Yếu tố nào quy định tính đa dạng đặc thù của ADN? 

 A. Độ bền của các liên kết hóa trị và liên kết hidrô trên ADN. 

B. Số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các nuclêôtit trong phân tử ADN. 

C. Trình tự sắp xếp các gen trên ADN. 

D. Số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các axit amin. 

Câu 13: Trong các đặc điểm dưới đây, có bao nhiêu đặc điểm đúng với cơ chế vận chuyển chủ động các 

chất hòa tan qua màng? 

I. Vận chuyển ngược chiều nồng độ từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao. 

II. Vận chuyển qua màng theo 2 con đường: qua lớp kép phôtpholipit và qua kênh prôtêin xuyên màng. 

III.Tiêu tốn nhiều năng lượng ATP. 

 IV. Vận chuyển qua màng nhờ sự biến dạng màng sinh chất. 

 V. Cần có các máy bơm đặc chủng cho từng loại chất. 

A.  2. B. 3. C. 4. D. 5. 

Câu 14: Tế bào có thể lấy được các chất cần thiết ở môi trường qua màng ngay cả khi nồng độ chất này thấp 

hơn so với ở bên trong tế bào là nhờ 

A.  vận chuyển thụ động.  B. vận chuyển chủ động. 

C. vận chuyển xuất bào.  D. vận chuyển trực tiếp qua lớp phôtpholipit. 

Câu 15: Màng tế bào vận chuyển các chất ra vào tế bào 

 A. một cách chọn lọc. B. một cách tùy ý. C. chỉ cho các chất ra. D. chỉ cho các chất vào. 

Câu 16: Phân tử ADN vừa khá bền vững, vừa rất linh hoạt, dễ dàng tách 2 mạch trong quá trình tự sao và phiên 

mã là do 

A.  nguyên tắc bổ sung không chặt chẽ. 

B.  số liên kết phôtphodieste giữa các nuclêôtit trên 2 mạch đơn nhiều nhưng yếu. 

C. số liên kết hidrô giữa các nuclêôtit trên 2 mạch đơn nhiều nhưng mỗi liên kết lại yếu. 

 D. số liên kết hóa trị giữa các nuclêôtit tương đối bền vững. 

Câu 17: Phân tử mARN có chức năng 

 A. truyền đạt thông tin di truyền quy định cấu trúc của prôtêin. 

 B. vận chuyển axit amin tương ứng tới nơi tổng hợp prôtêin. 

C.  tham gia cấu tạo nên ribôxôm là nơi tổng hợp prôtêin. 

D.  lưu giữ thông tin di truyền.  

Câu 18: Khi nói về cấu trúc và chức năng của ARN, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. ARN là vật chất mang thông tin di truyền ở một số virut. 

II. ARN phiên mã cho ra các ARN. 

 III. ARN làm khuôn dịch mã tạo nên các prôtêin đặc thù. 

 IV.ARN được phiên mã từ 1 mạch mã gốc của gen. 

A.  1. B. 4. C. 3. D. 2. 

Câu 19: Các bào quan làm nhiệm vụ chuyển hóa năng lượng là 

A.  ti thể và bộ máy Gôngi.  B. ti thể và ribôxôm. 

C. ti thể và lục lạp.  D. lục lạp và bộ máy Gôngi. 



 

Câu 20: Hiện tượng nòng nọc rụng đuôi phát triển thành ếch là nhờ tác dụng của 

A.  ribôxôm B. lizôxôm. C. perôxixôm. D. không bào. 

Câu 21: Enzim không có đặc tính nào dưới đây ? 

 A. Enzim bị biến đổi sau phản ứng. B. Enzim có tốc độ xúc tác nhanh. 

C. Enzim không bị biến đổi sau phản ứng. D. Enzim làm thay đổi chiều của phản ứng. 

Câu 22: Mỗi loại enzim thường chỉ xúc tác cho một phản ứng nhất định vì 

A.  cấu hình enzim tương thích với cấu hình của cơ chất. 

B. cấu hình trung tâm hoạt động của enzim phải tương thích với cấu hình của cơ chất. 

 C. chịu tác động bởi tính chất lí, hóa của cơ chất. 

 D. thành phần cấu tạo của enzim tương thích với cấu tạo của cơ chất. 

Câu 23: Khi ăn thịt bò khô với nộm đu đủ thì dễ tiêu hóa hơn khi ăn thịt bò khô riêng là do 

A.  nộm đu đủ giúp kích thích vị giác. B. trong nộm đu đủ có enzim phân giải prôtêin thịt 

bò. 

C. ăn thịt bò khô riêng gây đầy bụng. D. thịt bò khô rất dai nên khó tiêu hóa. 

Câu 24: Khi nói về hoạt động của enzim, phát biểu nào sau đây sai? 

A.  Enzim pepsin hoạt động tối ưu trong môi trường có độ pH = 2. 

B.  Với một lượng cơ chất xác định, khi nồng độ enzim càng cao thì hoạt tính enzim càng tăng. 

C.  Một số chất hóa học có thể ức chế sự hoạt động của enzim. 

D.  Với một lượng enzim xác định, nếu lượng cơ chất tăng dần thì hoạt tính của enzim tăng tỉ lệ thuận. 

 

Phần 2: Tự luận (2 điểm) 

Câu 1: Vì sao ti thể được ví như “nhà máy điện” của tế bào? (1 điểm) 

Câu 2: Tại sao khi tăng nhiệt độ lên quá cao so với nhiệt độ tối ưu của một enzim thì hoạt tính của enzim 

đó bị giảm, thậm chí bị mất hoàn toàn? (1 điểm) 

-----------HẾT------------ 


