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1 Giới thiệu 

chung về 

thế giới 

sống 

 

 

Các giới sinh vật 
4 3       

2 Thành 

phần hóa 

học của tế 

bào 

2.1. Cacbohidrat và 

lipit 4 3 4 4,0 1 4,5   

2.2. Protein 4 3 4 4,0   1 6,0 

3 Cấu trúc 

tế bào 

Tế bào nhân sơ 
4 3 4 4,0 1 4,5 1 6,0 

Tổng 16 12,0 12 12,0 2 9,0 2 12,0 

Tỉ lệ (%) 40 30 20 10 

Tỉ lệ chung (%) 70 30 

 

 I. Lý thuyết 

1. Bài 2 : Các giới sinh vật 

- Khái niệm giới và thang phân loại sinh vật. 

- Hệ thống phân loại 5 giới. 

- Đặc điểm chính của 5 giới sinh vật về các  đặc điểm : cấu tạo tế bào, cấu tạo cơ thể, hình thức dinh dưỡng, 

đại diện… 

- Vai trò của giới Động vật và giới Thực vật. 

- Nêu được sự đa dạng của thế giới sinh vật. Có ý thức bảo tồn đa dạng sinh học. 

2. Bài 4 : Cacbohdrat và lipit 

- Cấu trúc hóa học và chức năng của cacbohidrat. 

- Thành phần hóa học và chức năng của các loại lipit. 

- Phân biệt được các loại đường đơn, đường đôi và đường đa.  

3. Bài 5 : Prôtêin 

- Đặc điểm cấu tạo của prôtêin theo nguyên tắc đa phân. 

- Các bậc cấu trúc của prôtêin. 

- Chức năng của prôtêin. 

- Lấy được một số ví dụ minh họa về từng chức năng của phân tử prôtêin. 

- Giải thích được hậu quả việc phá vỡ cấu trúc không gian ba chiều của phân tử prôtêin. 

Bài 7 : Tế bào nhân sơ 

- Đặc điểm chung của tế bào nhân sơ. 

- Các thành phần cấu trúc của tế bào nhân sơ : đặc điểm cấu tạo và chức năng. 

- Kích thước nhỏ đem lại cho tế bào nhân sơ ưu thế gì ? 

- Lấy được ví dụ về những ứng dụng sự hiểu biết tế bào nhân sơ trong thực tiễn và nghiên cứu y học. 

II. Trắc nghiệm 

Câu 1: Các tiêu chí phân loại cơ bản của hệ thống 5 giới bao gồm  

A. khả năng di chuyển, cấu tạo cơ thể, kiểu dinh dưỡng. 

B. loại tế bào, mức độ tổ chức cơ thể, kiểu dinh dưỡng. 

C. cấu tạo tế bào, khả năng vận động, mức độ tổ chức cơ thể. 

D. trình tự các nuclêotít, mức độ tổ chức cơ thể. 

Câu 2: Giới nguyên sinh bao gồm  

A. vi sinh vật, động vật nguyên sinh.   B. vi sinh vật, tảo, nấm, động vật nguyên sinh . 

C. tảo, nấm, động vật nguyên sinh.  D. tảo, nấm nhày, động vật nguyên sinh.  

Câu 3: Thế giới sinh vật được phân loại theo trình tự lớn dần là  

A. giới - ngành - lớp - bộ - họ - chi - loài.   B. loài - bộ - họ - chi - lớp - ngành - giới. 



C. loài - chi- họ - bộ - lớp - ngành - giới.   D. loài -  chi - bộ - họ - lớp - ngành - giới. 

Câu 4: Giới khởi sinh gồm  

A. virut.    B. vi nấm.   

C. vi khuẩn.   D. vi tảo. 

Câu 5: Những giới sinh vật thuộc nhóm sinh vật nhân thực là  

A. giới khởi sinh, giới nấm, giới thực vật, giới động vật. 

B. giới nguyên sinh, giới thực vật , giới nấm, giới động vật. 

C. giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới thực vật, giới nấm. 

D. giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới thực vật, giới động vật. 

Câu 6: Đặc điểm của giới động vật để phân biệt với giới thực vật là 

A. vận động tích cực, tự dưỡng.    B. tế bào nhân thực, dị dưỡng. 

C. vận động tích cực, dị dưỡng.    D. tế bào nhân sơ, tự dưỡng. 

Câu 7. Phân tử đường mía saccarôzơ đươc̣ taọ thành bởi phân tử 

A. glucôzơ và glucôzơ. B. galactôzơ và fructôzơ. 

C. glucôzơ và fructôzơ. D. glucôzơ và galactôzơ. 

Câu 8.  Điều nào sau đây đúng khi nói về cacbohidrat ? 

A. Cacbohidrat là đại phân tử quan trọng nhất của tế bào, cơ thể. 

B. Cacbohidrat là đại phân tử chiếm hàm lượng nhất của tế bào, cơ thể. 

C. Cacbohidrat được chia làm 2 loại là đường đơn và đường đa. 

D. Cacbohidrat là đại phân tử cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là đường đơn. 

Câu 9. Các nguyên tố hóa học chủ yếu cấu tạo nên cacbohidrat là 

A. C, H, O.  B. C, H, O, N.  C. C, H, O, N, P. D. C, O, N, P. 

Câu 10. Khi nói về vai trò của cacbohidrat có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ? 

I. Cacbohidrat có nhiều vai trò khác nhau trong tế bào, cơ thể. 

II. Vai trò của đường đơn là nguồn cung cấp và dự trữ năng lượng cho tế bào. 

III. Tinh bột, glicogen là nguồn năng lượng dự trữ của tb tv và tb đv. 

IV. Glicoprotein là bộ phận cấu tạo nên các thành phần khác nhau của tế bào. 

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

Câu 11. Loại hợp chất cấu tạo nên thành tế bào thực vật là 

A. kitin.  B. xenlulozo.  C. tinh bột.  D. glicogen. 

Câu 12. Đặc tính chung của các phân tử lipit là 

A. kị nước.  B. ưa nước.  C. cấu tạo đơn giản.  D. lưỡng cực. 

Câu 13. Điều nào sau đây không đúng khi nói về các phân tử lipit ? 

A. Không được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà có cấu tạo đa dạng. 

B. Thành phần nguyên tố chủ yếu của lipit là C, H, O. 

C. Lipit có vai trò chủ yếu là dự trữ năng lượng cho tế bào, cơ thể. 

D. Các phân tử lipit thường gây hại cho tế bào, cơ thể. 

Câu 14. Ăn nhiều mỡ đôṇg vâṭ sẽ có nguy cơ bị xơ vữa động mạch vì 

A. mỡ động vật chứa nhiều thành phần axit béo no, khó phân giải. 

B. mỡ động vật chứa nhiều thành phần glixêrol, giàu năng lượng.             

C. mỡ động vật chứa nhiều thành phần axit béo không no.       

D. mỡ động vật giàu năng lượng, ở dạng đặc. 

Câu 15. Hợp chất nào sau đây không phải là 1 dạng lipit ? 

A. Colesteron. B. Glicogen.  C. Ơstrogen.  D. Testosteron. 

Câu 16. Thành phần cấu tạo của phân tử photpholipit là 

A. 1 gliexerol và 3 axit béo.   B. 3 gliexerol và 1 axit béo. 

C. 1gliexerol, 3 axit béo và 1 nhóm photphat. D. 1gliexerol, 2 axit béo và 1 nhóm photphat. 

Câu 17. Tính đa dạng và đặc thù của mỗi loại prôtêin được quyết định bởi số lượng, thành phần và trình tự sắp 

xếp của các 

 A . axit amin.          B. liên kết peptit.         C.  nhóm amin (NH2).          D. nhóm cacboxyl (COOH). 

Câu 18. Bâc̣ cấu trúc quy điṇh tính đa daṇg và đăc̣ thù của prôtêin là 

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

Câu 19. Loại phân tử hữu cơ có cấu trúc và chức năng đa dạng nhất trong các cơ thể sống là 

A. cacbonhidrat. B. lipit. C. axit nuclêic. D. prôtêin. 

Câu 20. Khi nói về các bậc cấu trúc của protein nhận định nào không đúng? 

A. Protein tối đa có 4 bậc cấu trúc là bậc 1, bậc 2, bậc 3 và bậc 4. 



B. Các bậc cấu trúc của protein đều giống nhau ở số lượng, thành phần và trình tự các aa. 

C. Các bậc cấu trúc của protein đều khác nhau ở hình dạng và loại liên kết. 

D. Bậc cấu trúc bền vững nhất là bậc 4. 

Câu 21.  Đơn phân của protein là 

A. axit amin. B. nucleotit. C. glucozo. D. axit béo. 

Câu 22. Khi protein bị biến tính thì hiện tượng nào sau đây xảy ra? 

A. Cấu trúc không gian 3 chiều được giữ nguyên, chỉ thay đổi số lượng aa. 

B. Protein bị đông tụ thành dạng đặc. 

C. Toàn bộ các aa bị phân giải hoàn toàn thành các nguyên tố hóa học. 

D. Chức năng của protein với cơ thể không thay đổi. 

Câu 23. Khi nói về chức năng của protein, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Protein là phân tử hữu cơ có chức năng đa dạng nhất. 

II. Một loại protein tham gia cấu tạo nên tế bào là colagen. 

III. Các enzim trong cơ thể đều có bản chất là protein. 

IV. Loại protein tham gia vận chuyển các chất trong máu đv là hemoglobin. 

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

Câu 24. Phân tử protein cấu trúc theo nguyên tắc đa phân, các đơn phân liên kết với nhau bằng liên kết 

A. peptit. B. glicozit. C. hidro. D. este. 

Câu 25.  Các protein có chức năng bảo vệ cơ thể được gọi là 

A. enzim.   B. thụ thể.  C. kháng thể.   D. hemoglobin. 

Câu 26. Protein không bị biến tính bởi yếu tố môi trường nào sau đây ? 

A. Nhiệt độ cao.  B. Nhiệt độ thấp.  C. pH thấp.  D.  ánh sáng trắng. 

Câu 27: Tế bào nhân sơ khác tế bào nhân chuẩn  ở những đặc điểm cơ bản như 

A. không có màng nhân, có ribôxôm nhưng chưa có các bào quan khác. 

B. không có màng nhân, không có các bào quan khác. 

C. có màng nhân, chưa có các bào quan. 

D. không có màng nhân, không có ribôxôm và các bào quan khác. 

Câu 28: Căn cứ để phân chia vi khuẩn thành 2 loại gram dương và gram âm là  

 A. Thành tế bào.                B. Màng sinh chất.         C. Chất nguyên sinh.         D. Vùng nhân. 

Câu 29: Tế bào vi khuẩn có kích thước nhỏ và cấu tạo đơn giản giúp chúng 

A. xâm nhập dễ dàng vào tế bào vật chủ.      

B. có tỉ lệ S/V lớn, trao đổi chất với môi trường nhanh, tế bào sinh sản nhanh. 

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

 D. tiêu tốn ít thức ăn. 

Câu 30: Thành tế bào vi khuẩn được cấu tạo từ hợp chất 

A. Peptiđôglican.           B. Xenlulôzơ.          C. Kitin.          D. Phôtpholipit 

Câu 31: Trong tế bào chất của tế bào nhân sơ có 

A. Bộ máy gôngi.              B. Ribôxôm.             C. Ti thể.                      D. Mạng lưới nội chất. 

Câu 32.  Phát biểu  sau  đây  không  đúng  khi nói về vi khuẩn là  

A. Dạng  sống chưa  có cấu tạo  tế bào 

B. Cơ thể  đơn bào , tế bào có nhân  sơ 

C. Bên ngòai  tế bào  có lớp  vỏ nhày  và có tác dụng bảo vệ 

D. Trong tế bào  chất có chứa  ribôxôm 

Câu 33.   Nhận định  nào sau đây   đúng với  tế bào   vi khuẩn 

A. Nhân được  phân cách  với phần còn lại của tế bào bởi màng  nhân 

B. Vật chất  di  truyền  là ADN không kết hợp  với prôtêin histon. 

C. Nhân có  chứa phân tử ADN dạng  vòng 

D. Ở vùng nhân  không chứa nguyên  liệu  di truyền 

Câu 34. Đặc điểm cho phép xác định 1 tế bào của sinh vật nhân thực hay của 1 sinh vật nhân sơ là 

A.vật liệu di truyền tồn tại ở dạng phức hợp của axit nuclêic và prôtêin. 

B. vật liệu di truyền được phân tách khỏi phần còn lại của tế bào bằng 1 rào cản bán thấm. 

C. nó có vách tế bào. 

D. tế bào di động  

Câu 35. Cấu tạo chung của tế bào nhân sơ bao gồm 3 thành phần chính là 

A. thành tế bào, màng sinh chất, nhân.  

B. thành tế bào, tế bào chất, nhân. 



C. màng sinh chất, thành tế bào, vùng nhân.  

D. màng tế bào, chất tế bào, vùng nhân.  

 


