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TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH KIỂM TRA CUỐI KỲ II – NĂM HỌC 2020-2021 

TỔ SINH HỌC MÔN: SINH HỌC 11 

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP  

 
A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG 

BÀI 19: TUẦN HOÀN MÁU 

- Giải thích được cơ chế hoạt động của tim, hoạt động của hệ mạch. 

- Phân tích được những đặc điểm thích nghi của hệ tuần hoàn ở các nhóm động vật khác nhau. 

- Giải thích được các pha của chu kì hoạt động của tim, hoạt động của hệ mạch.  

 BÀI 31: TẬP TÍNH Ở ĐỘNG VẬT 

- Nêu được khái niệm tập tính của động vật. 

- Phân biệt và giải thích được các dạng tập tính chủ yếu ở động vật qua các ví dụ khác nhau. 

- Phân biệt được một số hình thức học tập ở động vật qua các ví dụ khác nhau.  

- Trình bày được cơ sở thần kinh của tập tính. 

 BÀI 34: SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT 

- Nêu được khái niệm sinh trưởng, phát triển, đặc điểm các loại mô phân sinh.  

- Trình bày sơ lược được kết quả sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp.  

- Xác định được ảnh hưởng của các điều kiện môi trường tới sự sinh trưởng và phát triển ở thực vật.  

- Phân biệt được sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp. 

BÀI 35: HOOCMON THỰC VẬT 

- Nêu được các đặc điểm chính của hoocmon thực vật.  

- Nêu được vai trò của từng chất điều hòa sinh trưởng và phát triển ở thực vật.  

BÀI 36: PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT CÓ HOA 

- Nêu được các nhân tố chi phối sự ra hoa của thực vật.  

- Xác định được mối liên quan giữa sinh trưởng và phát triển ở thực vật.  

- Mối lên hệ giữa phitocrom Pđ và Pđx. 

- Xác định được sự ra hoa là giai đoạn quan trọng của quá trình phát triển ở thực vật Hạt kín.  

BÀI 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 

- Nêu được khái niệm sinh trưởng, phát triển ở động vật.  

- Nhận biết được hình thức phát triển không qua biến thái và qua biến thái.  

- Nhận biết được phát triển qua biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn. 

- Xác định được mối liên quan giữa sinh trưởng và phát triển ở động vật.  

- Phân biệt được quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển qua biến thái và không qua biến thái của động vật. 

BÀI 38 + 39: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐỘNG 

VẬT 

- Nhận biết được nơi sản xuất và vai trò của một số hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của 

động vật có xương sống 

- Xác định được ảnh hưởng của hoocmôn đối với sự sinh trưởng và phát triển ở động vật có xương sống.   

- Xác định được nguyên nhân gây ra một số bệnh do rối loạn nội tiết phổ biến.  

- Nhớ được các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật.  

- Ứng dụng kiến thức phần sinh trưởng phát triển động vật vào khả năng điều khiển sinh trưởng và phát triển 

ở động vật và người (cải tạo vật nuôi, cải thiện dân số và kế hoạch hoá gia đình). 

BÀI 41 + 42: SINH SẢN Ở THỰC VẬT 

- Nhận biết được đặc điểm sinh sản vô tính, các hình thức sinh sản vô tính.  

- Nhận biết được đặc điểm sinh sản hữu tính.  

- trình bày khái quát được sự tạo thành quả và hạt.  

- Xác định được bản chất của thụ tinh kép ở thực vật.  

- Xác định được ưu điểm của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính.  

- Phân biệt được các kiểu sinh sản vô tính. 

- Giải thích được hiện tượng thụ tinh ở thực vật.  

- Phân biệt được sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính. 

B. NỘI DUNG KIẾN THỨC 

BÀI 34: SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT 

1. Khái niệm: Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích ) của cơ thể 
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do tăng số lượng và kích thước của tế bào. 

2. Các loại mô phân sinh: 

*Khái niệm: mô phân sinh là nhóm các tế bào chưa phân hóa, duy trì được khả năng nguyên phân.  

* Các loại mô phân sinh 

MPS Vị trí Chức năng Loại thực vật 

MPS đỉnh Chồi đỉnh, chồi nách, đỉnh rễ 

 

Gia tăng chiều dài của thân và 

rễ 

Cây 1 lá mầm và cây 2 

lá mầm 

MPS bên Thân và rễ ( trừ vị chí đỉnh) Tăng độ dày của thân và rễ Cây 2 lá mầm 

MPS lóng Các mắt của lóng Tăng chiều dài của lóng Cây 1 lá mấm 

 

3. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp 

 

Tiêu chí Sinh trưởng sơ cấp Sinh trưởng thứ cấp 

Khái 

niệm 

Sinh trưởng theo chiều dài (hoặc cao)của thân, rễ 

  

Sinh trưởng theo chiều ngang (chu vi) 

của thân và rễ 

Nguyên 

nhân 

Do hoạt động nguyên phân của các tế bào thuộc mô 

phân sinh đỉnh hoặc lóng. 

Do hoạt động nguyên phân của các tế 

bào thuộc mô phân sinh bên. 

Đối 

tượng 
Cây một lá mầm và phần thân non của cây 2 lá mầm Cây hai lá mầm 

 

* Cấu tạo thân gỗ:  

+ Gỗ lõi: ở trung tâm, màu sẫm, nân đỡ cho cây.  

+ Gỗ dác: bên ngoài, màu sáng, vận chuyển nước, khoáng. 

+ Vỏ: ngoài cùng, bao quanh thân, bảo vệ thân.  

* Vòng năm: Là các vòng đồng tâm có màu sáng tối khác nhau.  

4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng 

a. Các nhân tố bên trong 

b. Các nhân tố bên ngoài 

* Nhiệt độ: Ảnh hưởng nhiều tới sinh trưởng của thực vật. Mỗi loài sinh trưởng sinh trưởng tốt nhất ở 1 

khoảng nhiệt nhất định. VD: Ngô sinh trưởng mạnh ở 37oC – 44oC. 

* Hàm lượng nước: Tế bào sinh trưởng trong điều kiện độ no nước của tế bào không thấp hơn 95 % 

* Ánh sáng: Ảnh hưởng thông qua ảnh hưởng tới quang hợp, biến đổi hình thái. 

      BÀI 35: HOOCMÔN THỰC VẬT 

1. Khái niệm và đặc điểm chung của hooc môn thực vật 

* Khái niệm: Hooc môn thực vật ( phitohoocmon ) là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng 

điều tiết hoạt động sống của cây. 

* Đặc điểm chung của hooc môn thực vật 

- Được tạo ra ở một nơi nhưng gây ra phản ứng ở một nơi khác trong cây. 

- Hoocmôn được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây. 

- Nồng độ rất thấp gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể. 

- Tính chuyên hóa thấp hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật. 

2. Hoocmôn kích thích: 

Hoocmôn kích thích: 

Nội dung  Auxin ( AIA )  Giberelin ( GA )  Xitôkinin 

Nơi sinh ra  Tại đỉnh thân, cành.  Ở rễ và lá  Đỉnh thân, chồi. 

Phân bố  

Chồi, hạt đang nảy mầm, lá 

đang sinh trưởng, tầng phân 

sinh bên, nhị hoa. 

Thân, chồi, cành, củ,..  Rễ, chồi 

Vai trò  

- Mức tế bào: Kích thích sinh 

trưởng dãn dài. 

- Mức cơ thể: Gây hướng 

động, 

ứng động, hạt nảy mầm, ra rễ 

phụ,... 

- Mức tế bào: Kích thích 

sinh 

trưởng dãn dài. 

- Mức cơ thể: Kích thích 

hạt, 

chồi, củ nảy mầm, tăng 

- Mức tế bào: Kích thích tế 

bào phân chia. 

- Mức cơ thể: Làm chậm 

quá 

trình già, kích thích ra chồi 

khi có mặt auxin. 



                                                Trang 3/10 

chiều 

cao thân, tăng phân giải tinh 

bột,.. 

Ứng dụng  

Trong giâm,chiết cành, tạo 

quả 

không hạt, nuôi cấy mô,... 

Tạo quả không hạt, sản xuất 

mạch nha và đồ uống. 

- Trong công nghệ nuôi cấy 

mô ( tạo rễ, chồi ) 

- Tạo giống cây sạch bệnh, 

bảo tồn, phục chế giống 

quý. 

 

3. Hoocmôn ức chế: 

Nội dung  Êtilen  Axit abxixic 

Nơi sinh ra  
- Hầu hết các bộ phận của thực vật. 

- Nhiều nhất trong quả chín. 
Lục lạp của lá, chóp rễ. 

Phân bố  
Tất cả các cơ quan như lá, hoa, 

quả,..  
Các cơ quan đang hóa già, tế bào khí khổng. 

Vai trò  
Thúc đẩy quả nhanh chín và rụng 

lá.  

- Ức chế sinh trưởng tự nhiên, gây rụng lá, quả. 

- Làm cho hạt và chồi ngủ. 

- Gây đóng mở khí khổng. 

Ứng dụng  

Dùng hợp chất sản sinh ra etilen ( 

đất đèn ) 

để thúc quả chín 

Dùng tương quan AAB/ GA để điều tiết trạng 

thái ngủ của hạt. 

 

4. Tương quan hoocmôn 

- Tương quan giữa các hooc môn kích thích và hooc môn ức chế. 

Ví dụ: Tương quan giữa chất kích thích và chất ức chế là GA/ AAB điều tiết trạng thái sinh lí của hạt. 

+ Hạt khô: GA thấp, AAB đạt cực đại. 

+ Hạt nảy mầm: GA tăng nhanh, AAB giảm mạnh. 

- Tương quan giữa các hooc môn kích thích với nhau. 

Ví dụ: tương quan giữa auxin và xitokin điều tiết sự phát triển của mô callus ra rễ. 

+ Ưu thế về auxin callus ra rễ. 

+ Ưu thế về xitokinin chồi xuất hiện. 

                                              BÀI 36: PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT CÓ HOA 

1. Khái niệm: Phát triển của cơ thể thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống. Bao gồm 

3 quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, phân hóa, phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể ( rễ, 

thân, lá, hoa, quả). 

2. Những nhân tố chi phối sự ra hoa 

a. Tuổi của cây 

- Đến độ tuổi xác định cây ra hoa. 

- Ra hoa theo tuổi không phụ thuộc vào điều kiện ngoại 

cảnh mà tùy thuộc vào giống, loài. 

VD: Cà chua ra hoa ở lá thứ 14 

b. Nhiệt độ thấp và quang chu kì 

* Nhiệt độ thấp 

- Một số loài cây chỉ ra hoa khi trải qua mùa đông lạnh hoặc hạt được xử lí ở nhiệt độ thấp. 

- Hiện tượng cây ra hoa phụ thuộc vào nhiệt độ gọi là xuân hóa. 

* Quang chu kì 

- Sự ra hoa của thực vật phụ thuộc vào tương quan độ dài ngày đêm gọi là quang chu kì. 

- Các nhóm thực vật theo phản ứng quang chu kì: 

+ Nhóm cây ngày ngắn: (cà phê, chè, cây lúa,..) là những cây ra hoa được khi có thời gian chiếu sáng trong 

ngày nhỏ hơn 12h. 

+ Nhóm cây ngày dài: (lúa mì, củ cải,..) là những cây ra hoa được khi có thời gian chiếu sáng trong ngày lớn 

hơn 12h. 

+ Nhóm cây trung tính: (hướng dương, cà chua, đậu hà lan ,..) ra hoa không phụ thuộc vào thời gian chiếu 
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sáng mà chỉ cần đạt được một mức độ sinh trưởng và phát triển nhất định. 

c. Phitôcrôm: Là sắc tố cảm nhận quang chu kì. Thành phần là protein hấp thụ ánh sáng. Tồn tại ở 2 dạng: 

+ Hấp thụ ánh sáng đỏ (660 nm) ký hiệu Pđ. 

+ Hấp thụ ánh sáng đỏ xa (730 nm) ký hiệu Pđx. 

* Vai trò của Phitôcrôm: Pđ và Pđx có thể chuyển hóa lẫn nhau. Làm cho hạt nảy mầm, giúp hoa nở, mở khí 

khổng, tham gia phản ứng quang chu kì của thực vật 

d. Hooc môn ra hoa 

- Ở điều kiện quang chu kì thích hợp, trong lá hình thành hooc môn ra hoa (florigen ). 

- Hooc môn này di chuyển từ lá vào đỉnh sinh trưởng của thân làm cho cây ra hoa. 

3. Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển 

- Sinh trưởng gắn với phát triển. 

- Phát triển trên cơ sở của sinh trưởng. 

Sinh trưởng và phát triển là những quá trình liên quan với nhau, đó là 2 mặt của chu trình sống của cây. 

4. Ứng dụng kiến thức về sinh trưởng và phát triển 

a. Ứng dụng kiến thức về sinh trưởng 

* Trong ngành trồng trọt: 

- Điều tiết cây trong rừng. 

- Dùng hooc môn thúc hạt, củ nảy mầm sớm. 

* Trong công nghiệp rượu bia 

- Sử dụng hoocmon sinh trưởng giberelin tăng quá trình phân giải tinh bột thành mạch nha. 

b. Ứng dụng kiến thức về phát triển. 

Kiến thức về phát triển được ứng dụng: 

+ Chọn giống cây trồng theo vùng địa lí, theo mùa. 

+ Xen canh, gối vụ cây trồng. 

BÀI 37: SINH TRƯỞNG Ở ĐỘNG VẬT 

 

I. Khái niệm về sinh trưởng và phát triển. 

1. Khái niệm về sinh trưởng:   

- Là quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng kích thước và khối lượng TB.  

VD: Hợp tử ở gà sau 21 ngày → gà con → gà trưởng thành. 

2. Khái niệm phát triển: 

- Gồm 3 quá trình liên quan nhau: sinh trưởng, phân hóa tế bào và phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể. 

* Khái niệm về biến thái: là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của ĐV sau khi sinh hoặc nở từ 

trứng ra.  

* Có 2 kiểu:  

- PT không qua BT 

- PT qua BT:  

    + BT hoàn toàn. 

    + BT không hoàn toàn. 

II. Các kiểu phát triển ở động vật 

Các 

kiểu 

phát 

triển 

Phát triển không 

qua biến thái 

 

Phát triển qua biến thái 

Biến thái hoàn toàn Biến thái không hoàn toàn 

Ví dụ - Người 

- Voi, khỉ… 

- Bướm 

- Tằm, ruồi, muỗi… 

Châu chấu, tôm, cua, ve sầu … 

Qua 

các 

giai 

đoạn 

- Gđ phôi thai: +xảy ra trong 

dạ con của cơ thể mẹ 

+ Hợp tử phân chia → phôi, 

Tb phôi phân hóa→ cơ quan 

→ thai nhi. 

- Gđ sau sinh: Con sinh ra 

→ lớn lên → trưởng thành. 

 

- Gđ phôi: xảy ra trong trứng 

đã thụ tinh 

+ Hợp tử phân chia → phôi,Tb 

phôi phân hóa → các cơ quan  

của sâu bướm → chui ra ngoài  

- Gđ hậu phôi: sâu bướm →  

nhộng → con trưởng thành. 

- Gđ phôi: xảy ra trong trứng 

đã thụ tinh. 

+Hợp tử phân chia →phôi, Tb 

phôi phân hóa → các cơ quan 

của sâu bướm → chui ra ngoài. 

- Gđ hậu phôi: sâu bướm → 

con trưởng thành 
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Đặc 

điểm 

- Con non có đặc điểm, hình 

thái, cấu tạo, sinh lí tương tự  

con trưởng thành. 

- Con non PT thành con 

trưởng thành không trải qua 

giai đoạn lột xác 

- Ấu trùng có đặc điểm hình 

thái, cấu tạo, sinh lí khác con 

trưởng thành.  

- Qua nhiều lần lột xác và các 

gđ trung gian (nhộng ở côn 

trùng) ấu trùng biến đổi thành 

con trưởng thành 

- Ấu trùng có đặc điểm hình 

thái, cấu tạo, sinh lí gần giống 

con trưởng thành. 

- Qua nhiều lần lột xác, ấu 

trùng biến đổi thành con 

trưởng thành. 

Bài  38: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNGVÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 

I. Nhân tố bên trong 

1.Các hoocmôn ảnh hưởng đến ST và PT của ĐV có xương sống 

Hoocmôn Nơi sản sinh  Tác động sinh lí Hàm lượng 

ít  

  Hàm lượng nhiều  

Sinh 

trưởng 

Tuyến yên -Tăng cường tổng hợp protein trong TB 

→ tăng cường ST của cơ thể. 

- Kích thích PT xương → xương dài và 

to ra. 

Người bé 

nhỏ 

Người khổng lồ 

Tiroxin Tuyến giáp Kích thích chuyển hóa ở TB → kích 

thích ST và PT bình thường của cơ thể  

Chậm lớn, trí 

tuệ kém PT 

 

Ơstrogen Tuyến sinh 

dục ♀ 

Kích thích ST và PT mạnh ở GĐ dậy 

thì nhờ:  

   + Tăng PT xương  

   + Kích thích phân hóa TB để hình 

thành đặc điểm sinh dục cái thứ cấp  

  

Testosteron Tuyến sinh 

dục ♂ 

- Giống Ơstrogen, nhưng hình thành 

sinh dục đực thứ cấp 

-Tăng mạnh quá trình tổng hợp protein, 

phát triển mạnh cơ bắp   

Khi thiếu:  

gà trống PT 

không bình 

thường  

 

 

Bài  39: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNGVÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT  

II. Các nhân tố bên ngoài 

1. Thức ăn 
- Là nhân tố quan trọng nhất 

- VD: Thiếu vitamin A gây bệnh đau mắt ở người… 

 

- Ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng và phát triển của động vật qua các giai đoạn 

2. Nhiệt độ: 

- Mỗi loài động vật sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện nhiệt độ thích hợp. 

3. Ánh sáng: 

- Có vai trò trong chuyển hóa canxi hình thành xương, cung cấp nhiệt cho động vật 

II. Một số biện pháp điều khiển ST và phát triển ở ĐV và người 

1. Cải tạo vật nuôi 

Nội 

dung 

Cơ sở 

khoa học 
Biện pháp Kết quả Ví dụ 

Cải tạo 

giống Hiểu biết 

về quy luật 

sinh trưởng 

phát triển 

của vật 

nuôi 

- Chọn lọc nhân tạo 

- Lai giống 

- Công nghệ phôi 

Tạo giống vật nuôi có 

năng suất cao, thích nghi 

với điều kiện địa phương. 

- Lợn siêu nạc 

- Bò thịt 

- Gà công nghiệp lấy 

thịt, lấy trứng… 

Cải 

thiện 

môi 

trường 

- Cải thiện chế độ 

dinh dưỡng 

- Cải tạo chuồng trại 

- Sử dụng chất kích 

thích sinh trưởng…. 

Cải thiện môi trường sống 

thích hợp tối ưu cho từng 

giai đoạn ST-PT của vật 

nuôi. 

- Vệ sinh thức ăn 

- Vệ sinh chuồng trại 

- Tiêm phòng dịch 

bệnh 

2. Cải thiện dân số và kế hoạch hóa gia đình 
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a. Cải thiện dân số 

- Cải thiện đời sống kinh tế, văn hóa. 

- Áp dụng các biện pháp tư vấn và kỹ thuật y, sinh. 

hiện đại. 

- Không xét nghiệm giới tính thai nhi trước khi sinh.  

- Thực hiện kế hoạch hóa gia đình. 

BÀI 41: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT 

I. Khái niệm 

1. Sinh sản 

- Là quá trình chung nhất của sinh vật, tạo ra cơ thể mới, tăng cá thể của loài để duy trì loài giống. 

2. Sinh sản vô tính 

- Không có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái. 

- Con sinh ra giống nhau và giống với cơ thể  mẹ. 

- Gắn liền với quá trình nguyên phân. 

II. Các hình thức sinh sản VT 

1. Sinh sản bào tử 

- Đại diện: Dương xỉ, rêu, thông đất. 

- Cây dương xỉ  ổ túi bào tử  túi bào tử  bào tử  nguyên tản lưỡng tính  

+ Túi tinh  tinh trùng 

+ Túi noãn  noãn cầu 

 Hợp tử  phôi  dương xỉ. 

a. Khái niệm 

- Là hình thức sinh sản cá thể con được hình thành từ 1 TB chuyên hóa gọi là bào tử. 

b. Đặc điểm 

- Cá thể mẹ  bào tử  nhiều các thể con giống nhau và giống với cá thể mẹ. 

2. Sinh sản sinh dưỡng 

a. Định nghĩa 

- Là hình thức sinh sản mà cá thể con được tạo ra từ 1 TBSD hay 1 phần của cơ thể mẹ (rễ, thân, lá). 

b. Hình thức sinh sản sinh dưỡng 

- Sinh sản SD tự nhiên 

- Sinh sản SD nhân tạo. 

III. Phương pháp nhân giống vô tính 

1. Giâm 

2. Chiết 

3. Ghép 

4. Nuôi cấy mô tế bào 

=> Vai trò: 

* Đối với đời sống thực vật: 

- Giúp cho sự phát triển và tồn tại của loài. 

* Đối với đời sống con người: 

 - Duy trì các tính trạng tốt. 

 - Nhân nhanh giống cây cần thiết trong thời gian ngắn. 

 - Tạo được giống cây trồng sạch bệnh.  

 - Phục chế được các giống cây trồng quí. 

BÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT 

I. Khái niệm 

1. Khái niệm 

- Là hình thức sinh sản có sự kết hợp của giao tử đực và cái thông qua thụ tinh để hình thành hợp tử. 

2. Đặc điểm của sinh sản hữu tính 

- Tạo ra sự đa dạng về mặt di truyền 

- Có sự kết hợp giưa giao tử đực và cái. 

- Có sự trao đổi, tái tổ hợp giữa 2 bộ gen. 

- Gắn liền với quá trình giảm phân. 

3. Ưu thế của SSHT so với SSVT 

- Tạo ra sự đa dạng di truyền  nguồn nguyên liệu phong phú cho chọn lọc tự nhiên và tiến hóa. 
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II. Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa 

1. Cơ quan sinh sản: Hoa 

- Nhị: Cơ quan sinh sản đực  hình thành hạt phấn. 

- Nhụy: Cơ quan sinh sản cái  hình thành túi phôi. 

2. Sự hình thành hạt phấn và túi phôi. 

a. Hình thành hạt phấn 

TB mẹ hạt phấn (2n) GP tạo 4 tế bào (n), mỗi tế bào (n) NP tạo 1 hạt phấn: 

   + TB sinh sản (n) NP   2 giao tử đực (n) 

   + TB dinh dưỡng (n)   ống phấn 

b. Hình thành túi phôi: 

- Tế bào mẹ ở noãn  (2n)  GP tạo 4 TB (n): 

    + 3 TB tiêu biến. 

    + 1 tế bào (n) NP (3 lần)  túi phôi gồm: 1 noãn cầu (n) (trứng) và 1 nhân cực - Tăng khả năng thích nghi 

của thế hệ sau đối với môi trường thường xuyên biến đổi. 

(2n), 3 TB đối cực, 2 TB kèm (TB trợ bào) 

3. Thụ phấn và thụ tinh. 

a. Thụ phấn: 

  - Khái niệm: Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn từ nhị tiếp xúc với đầu nhuỵ của hoa. 

- Phân loại: 

    + Tự thụ phấn 

    + Thụ phấn chéo 

- Tác nhân thụ phấn: (SGK) 

- Sự nảy mầm của hạt phấn: Hạt phấn rơi trên đầu nhụy  mọc ra ống phấn chứa hai giao tử đực  bầu nhụy 

 noãn. 

b. Thụ tinh: 

- Ở thực vật có hoa, xảy ra quá trình thụ tinh kép 

   + Quá trình: Khi ống phấn mang 2 gia tử đực tới noãn  

    *1gt đực (n) x 1 trứng (n)  -->   hợp tử (2n)  

    *1 gt (n) x nhân cực (2n)  -->    nội nhủ (3n)             

   Cả hai giao tử đực đều tham gia vào sự thụ tinh gọi là thụ tinh kép. 

3. Sự tạo quả và kết hạt. 

- Sự tạo hạt: noãn  hạt, hợp tử  phôi, nội nhũ  chất dinh dưỡng nuôi phôi. Hạt gồm: vỏ hạt, phôi hạt và 

nội nhủ. ( phôi: rễ mầm, thân mầm, lá mầm) 

- Sự tạo quả: bầu nhụy  quả, đài, tràng rụng. 

4. Sự chín của quả, hat. 

a.  Sự biến đổi sinh lí khi quả chín:  

- Sự biến đổi sinh hoá, màu sắc, mùi vị, hương thơm, độ mềm … 

b. Các ĐK ảnh hưởng đến sự chín của quả:  

- Etilen: làm chín nhanh. 

- CO2: làm chậm quá trình chín quả. 

- Nhiệt độ cao: quả chín nhanh. Nhiệt độ thấp: ức chế sự chín quả. 

III. Ứng dụng trong nông nghiệp 
- Kích thích sự chín của quả 

- Bảo quản các loại quả 

- Tạo quả không hạt. 

 

ĐỀ THAM KHẢO  

I. TRẮC NGHIỆM (số câu: 28; số điểm: 7.0 điểm) 

Câu 1: Ở mao mạch máu chảy chậm hơn ở động mạch vì 

A. áp lực co bóp của tim giảm. B. mao mạch thường ở xa tim. 

C. số lượng mao mạch lớn hơn. D. tổng tiết diện của mao mạch lớn hơn. 

Câu 2:  Ở người trưởng thành khỏe mạnh, mỗi chu kì tim kéo dài 0,8 giây, trong đó pha nhĩ có chiếm 

A. 0,3 giây. B. 0,1 giây. C. 0,4 giây. D. 0,8 giây. 

Câu 3: Vì sao tập tính học tập ở động vật không xương sống rất ít được thình thành? 

A. Vì số tế bào thần kinh không nhiều và tuổi thọ thường ngắn. 
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B. Vì sống trong môi trường đơn giản, 

C. Vì không có thời gian để học tập. 

D. Vì khó hình thành mối liên hệ mới giữa các nơron. 

Câu 4: Loại tập tính nào sau đây không phải là tập tính bẩm sinh? 

A. Tập tính sinh sản của chim.  B. Tập tính bắt chuột ở mèo. 

C. Ve kêu vào mùa hè.    D. Tập tính giăng tơ ở nhện. 

Câu 5: Ở cây lúa không có mô phân sinh 

A. đỉnh thân.  B. đỉnh rễ. C. bên. D. lóng.  

Câu 6: Ở thực vật, sinh trưởng sơ cấp là sự sinh trưởng 

A. làm tăng chiều dài của thân và rễ do hoạt động phân bào nguyên phân của mô phân sinh đỉnh. 

B. làm tăng chiều dài của thân và rễ do hoạt động phân bào nguyên phân của mô phân sinh bên. 

C. làm tăng chiều dài của thân và rễ do hoạt động phân bào nguyên phân của mô phân sinh lóng. 

D. làm tăng chiều dài của thân và rễ do hoạt động phân bào nguyên phân của mô phân sinh đỉnh, chỉ xảy ra ở 

cây một lá mầm. 

Câu 7: Giberelin có chức năng chính là 

A. kéo dài thân ở cây gỗ.  B.ức chế phân chia tế bào.   

C. đóng mở lỗ khí.  D. sinh trưởng chồi bên. 

Câu 8: Những động vật nào sau đây phát triển không qua biến thái? 

A. Cánh cam, bọ rùa. B. Bọ ngựa, cào cào. C. Cá chép, khỉ, chó. D. Bọ xít, ong, châu chấu. 

Câu 9: Ở động vật, hoocmon sinh trưởng được tiết ra từ  

A. tuyến yên. B. buồng trứng. C. tuyến giáp. D. tinh hoàn. 

Câu 10: Sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo, sinh lí sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra gọi là 

A. biến thái. B. sinh trưởng. C. phát triển.    D. cảm ứng. 

Câu 11: Cây có hình thức sinh sản bằng bào tử là 

 A. dương xỉ, rêu.   B. khoai lang, rau má.  C. dương xỉ, cỏ gấu. D. mía, dâu tằm. 

Câu 12: Tế bào hạt phấn gồm  

 A. tế bào noãn và tế bào sinh tinh.  C. tế bào sinh sản và tế bào dinh dưỡng. 

 B. tế bào kèm và tế bào đối cực.  D. tế bào noãn cầu và tế bào nhân cực. 

Câu 13: Cơ sở sinh lí của công nghệ nuôi cấy tế bào mô thực vật là tính 

 A. toàn năng.  B. phân hóa.  C. chuyên hóa.  D. cảm ứng. 

Câu 14: Đặc điểm không phải của sinh sản hữu tính 

 A. có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái .  

 B. có các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh. 

 C. có sự trao đổi, tái tổ hợp vật chất di truyền. 

 D. các con sinh ra giống nhau và giống với cơ thể mẹ. 

Câu 15: Bộ phận nào của hoa biến đổi thành quả sau khi quá trình thụ tinh kết thúc? 

 A. Bầu nhuỵ.  B. Đài hoa.  C. Tràng hoa.  D. Cánh hoa. 

Câu 16: Ở thực vật, hoocmon etylen có vai trò 

  A. thúc quả chóng chín, ức chế rụng lá và rụng quả.     B. thúc quả chóng chín, rụng quả, kìm hãm rụng lá. 

 C. thúc quả chóng chín, rụng lá, kìm hãm rụng quả.       D. thúc quả mau chín, rụng lá, rụng quả. 

Câu 17: Quang chu kỳ là sự ra hoa phụ thuộc vào 

 A. độ dài ngày và đêm. B. tuổi của cây.  C. độ dài đêm.   D. độ dài  

Câu 18: Một cây ngày dài, có độ dài đêm tới hạn là 9 giờ sẽ ra hoa. Chu kì nào dưới đây sẽ làm cho cây này 

không ra hoa? 

A. Sáng: 14 giờ; tối: 10 giờ. B. Sáng: 15,5 giờ; tối: 8,5 giờ. 

C. Sáng: 16 giờ; tối 8 giờ. D. Sáng: 4 giờ; tối: 8 giờ. 

Câu 19: Để tạo quả không hạt, người ta sử dụng 

A. gibêrelin và xytokinin. B. auxin và ozon. 

C. auxin và gibêrelin.  D. xytokinin và ozon. 

Câu 20: Sinh trưởng sơ cấp là hình thức sinh trưởng xảy ra do hoạt động của (A), làm cho (B). (A) và (B) lần lượt là 

 A. rễ; cây cao lên.   B. thân; cây to bề ngang.  
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C. mô phân sinh bên; cây cao lên. D. mô phân sinh đỉnh; cây cao lên. 

Câu 21: Không dùng Auxin nhân tạo đối với nông phẩm trực tiếp làm thức ăn là do 

 A. làm giảm năng suất của cây sử dụng lá. 

 B. không có enzim phân giải nên tích luỹ trong nông phẩm sẽ gây độc hại đối với người và gia súc. 

 C. làm giảm năng suất của cây sử dụng củ. 

 D. làm giảm năng suất của cây sử dụng thân. 

Câu 22: Cây ngày ngắn là cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng 

 A. ít hơn 8 giờ. B. ít hơn 10 giờ.  C. ít hơn 12 giờ. D. ít hơn 14 giờ. 

Câu 23: Phitôcrôm Pđx có tác dụng làm cho 

     A. hạt nảy mầm, khí khổng mở, ức chế hoa nở.  B. hạt nảy mầm, hoa nở, khí khổng mở.  

     C. hạt nảy mầm, hoa nở, Khí khổng đóng.  D. hạt nảy mầm, kìm hãm hoa nở và khí khổng mở. 

Câu 24: Ở cây ngô sinh trưởng nhanh ở nhiệt độ  

     A. 30 → 370C.  B. 35 → 400C.  C. 33 → 450C.  D. 37 → 440C. 

Câu 25: Hình thức sinh sản sinh dưỡng được thực hiện ở cây 

 A. khoai tây, cam, chanh, bưởi.  B. dâu tằm, xoài, nho, cam. 

 C. khoai lang, khoai tây, quýt, sắn.  D. sắn, dâu tây, rau diếp, sống đời. 

Câu 26: Hoocmôn thực vật không đúng với vai trò của nó là  

    A. xitôkinin – khởi đầu của sự lão hóa.                                     

    B. gibêrelin – kích thích hạt và chồi nảy mầm.  

    C. auxin – kích thích thân tăng trưởng sự dài ra của tế bào.  

    D. axit abxixic – làm cho hạt nảy mầm. 

Câu 27: Cơ sở tế bào học của hiện tượng sinh trưởng là 

    A. quá trình tăng lên về số lượng tế bào.              B. quá trình tăng lên về khối lượng tế bào. 

    C. sự nguyên phân của các tế bào mô phân sinh.  D. sự giảm phân của các tế bào mô phân sinh. 

Câu 28: Nhân tố không điều tiết sự ra hoa là 

A. độ dài ngày. B. xuân hóa. C. tuổi cây. D. quang chu kì. 

Phần 2: Tự luận (3,0 điểm) 

Câu 1: Vì sao thụ tinh ở thực vật có hoa được gọi là thụ tinh kép? 

Câu 2: Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối, mùa màng rất ghê gớm, trong khi đó bướm trưởng thành không gây 

hại mà có lợi cho cây trồng? 

Câu 3: Trong sinh sản vô tính ở thực vật có thể tạo ra các cây con từ những bộ phận nào của cây mẹ ban đầu? 

Câu 4: Cho biết sự khác nhau về sinh trưởng và phát triển giữa châu chấu và bướm ở đặc điểm, hình thái và 

sinh lí? 

 

-----------Hết------------ 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO  

 

Phần 1: Trắc nghiệm (7,0 điểm) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

D B A B C A A C A A A C A D 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

A D A A C D B C B D D D C B 

 

Phần 2: Tự luận (3,0 điểm) 

Câu 1 Nội dung  Điểm 

1 

(0,5 đ) 

- Thụ tinh ở thực vật được gọi là thụ tinh kép vì: cả hai tinh tử đều tham gia thụ tinh 

- Tinh tử 1 kết hợp với noãn cầu tạo hợp tử 2n phát triển thành phôi.  

- Tinh tử 2 kết hợp với nhân cực tạo thành nhân tam 3n phát triển thành nội nhũ.  

0,25 

0,125 

0,125 
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2 

(2,0 đ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh trưởng và phát triể qua biến thái 

hoàn toàn (Bướm) 

Sinh trưởng và phát triển không qua 

biến thái không hoàn toàn (Châu chấu) 

- Sâu bướm (ấu trùng) có đặc điểm hình 

thái, cấu tạo và sinh lí rất khác với 

bướm (con trưởng thành). 

- Ấu trùng có hình dạng, sinh lí gần 

giống con trưởng thành 

- Ấu trùng trải qua nhiều lần lột xác và 

qua nhiều giai đoạn trung gian (giai 

đoạn nhộng ở côn trùng) biến đổi thành 

con trưởng thành. 

- Ấu trùng trải qua nhiều lần lột xác để 

trở thành con trưởng thành 

 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

1,0 

3 (0,5 đ) - Từ lá, cành, thân 

- Từ tế bào (mô) 
0,25 

0,25 


