
BÀI ÔN TẬP: NGUYÊN PHÂN- GIẢM PHÂN 

PHẦN TRẮC NGHIỆM 
1. Tr×nh tù c¸c giai ®o¹n mµ tÕ bµo ph¶i tr¶i qua trong kho¶ng thêi gian gi÷a hai lÇn nguyªn ph©n liªn 

tiÕp ®îc gäi lµ:  
 a. Qu¸ tr×nh ph©n bµo  b. Chu k× tÕ bµo   
c. Ph¸t triÓn tÕ bµo d. Ph©n chia tÕ bµo 

2. Trong mét chu kú tÕ bµo, thêi gian dµi nhÊt lµ cña: 

a. Kú cuèi  b. Kú gi÷a  c. Kú ®Çu  d. Kú trung gian 

3. Trong 1 chu kú tÕ bµo, kú trung gian ®îc chia lµm: 

a. 1 pha  b. 2 pha   c. 3 pha  d. 4 pha 

4. C¸c nhiÔm s¾c thÓ tù nh©n ®«i ë pha nµo sau ®©y cña kú trung gian? 

a. Pha G1  b. Pha S  c. Pha G2 d. Pha G1 vµ pha G2 
5. Trong kú ®Çu cña nguyªn ph©n, nhiÔm s¾c thÓ cã ho¹t ®éng nµo sau ®©y? 

a. Tù nh©n ®«i t¹o nhiÔm s¾c thÓ kÐp c. B¾t ®Çu co xo¾n l¹i 
b. Co xo¾n tèi ®a d. B¾t ®Çu d·n xo¾n 

6. Thoi ph©n bµo b¾t ®Çu ®îc h×nh thµnh ë: 

a.Kú ®Çu  b. Kú gi÷a  c. Kú sau  d. Kú cuèi 
7. Nh÷ng k× nµo sau ®©y trong nguyªn ph©n, nhiÔm s¾c thÓ ë tr¹ng th¸i kÐp? 

a. Trung gian, ®Çu vµ cuèi c. §Çu , gi÷a, cuèi 
b. Trung gian, ®Çu vµ gi÷a d. §Çu, gi÷a vµ cuèi 

8. KÕt thóc qu¸ tr×nh nguyên ph©n, từ 1 tế bào mẹ (2n) tạo ra bao nhiêu tÕ bµo con? 

a. 1                b. 2                  c. 3                   d. 4 

9. Sù tiÕp hîp vµ trao ®æi chÐo nhiÔm s¾c thÓ diÔn ra ë k× nµo trong gi¶m ph©n? 

a. K× ®Çu I                  b. K× gi÷a I               c. K× ®Çu II             d. K× gi÷a II 
10. KÕt thóc lÇn ph©n bµo I trong gi¶m ph©n, c¸c nhiÔm s¾c thÓ trong tÕ bµo ë tr¹ng th¸i 

a. đ¬n, d·n xo¾n                b. kÐp, d·n xo¾n c. đ¬n, co xo¾n    d. kÐp, co xo¾n 
11. KÕt thóc qu¸ tr×nh gi¶m ph©n, sè nhiÔm s¾c thÓ trong mçi tÕ bµo con lµ: 

a. bằng số lượng NST ban đầu của tế bào mẹ                b. bằng nửa số lượng NST ban đầu của tế bào mẹ 

c. gấp đôisố lượng NST ban đầu của tế bào mẹ             d. gấp 4 lần số lượng NST ban đầu của tế bào mẹ 

12. KÕt thóc qu¸ tr×nh gi¶m ph©n, từ 1 tế bào mẹ (2n) tạo ra bao nhiêu tÕ bµo con? 

a. 1                b. 2                  c. 3                   d. 4 

13. NST sau đây đang ở kì nào? 

 
14. NST sau đây đang ở kì nào? 

 
15. NST sau đây đang ở kì nào của quá trình nguyên phân? 

 
16. NST sau đây đang ở kì nào? 

  a. Kì sau I của giảm phân 

b. Kì giữa của nguyên phân 

c. Kì sau của nguyên phân 

d. Kì giữa I của giảm phân 

 a. Kì sau I của giảm phân 

b. Kì giữa của nguyên phân 

c. Kì sau của nguyên phân 

d. Kì giữa I của giảm phân 

 
  a. Kì sau I của giảm phân 

b. Kì giữa của nguyên phân 

c. Kì sau của nguyên phân 

d. Kì giữa I của giảm phân 

 a. Kì sau I của giảm phân 

b. Kì giữa của nguyên phân 

c. Kì sau của nguyên phân 

d. Kì giữa I của giảm phân 

 

 a. Kì đầu của nguyên phân 

b. Kì giữa của nguyên phân 

c. Kì sau của nguyên phân 

d. Kì giữa I của giảm phân 

 

a. Kì đầu  

b. Kì giữa 

c. Kì sau 

d. kì cuối 



 
17. NST sau đây đang ở kì nào? 

 
18. NST sau đây đang ở kì nào của quá trình giảm phân? 

 

 
19. NST sau đây đang ở kì nào của quá trình giảm phân? 

 

 
 
20. NST sau đây đang ở kì nào của quá trình giảm phân? 

 
 

 a. Kì đầu của nguyên phân 

b. Kì giữa của nguyên phân 

c. Kì sau của nguyên phân 

d. Kì giữa I của giảm phân 

 

a. Kì đầu của nguyên phân 

b. Kì sau I của giảm phân 

c. Kì sau của nguyên phân 

d. Kì sau II của giảm phân 

a. Kì giữa I 

b. Kì giữa II 

c. Kì sau I 

d. Kì đầu II 

a. Kì đầu I 

b. Kì sau I 

c. Kì giữa II 

d. Kì sau II 

a. Kì cuối I 

b. Kì cuối II 

c. Kì sau I 

d. Kì sau II 



PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1: So sánh điểm khác nhau giữa nguyên phân và giảm phân. 
Câu 2:  Ở một loài thực vật, có 2n = 28. Một TB lá nguyên phân. Xác định số NST đơn, số NST kép, số 

cromatic và số tâm động trong TB vào kì đầu, kì giữa, kì sau và kì cuối nguyên phân. 

 Giải:  

Kì nguyên phân Số NST đơn Số NST kép Số cromatic Số tâm động 

Kì đầu     

Kì giữa     

Kì sau     

Kì cuối     

 

Câu 3:  Ở người, có 2n = 46, một TB sinh dục ở vùng chín xảy ra giảm phân.Hãy xác định số NST đơn, 

số NST kép, số cromatic và số tâm động trong các kì của quá trình giảm phân. 

 Giải:  

 

Kì giảm phân Số NST đơn Số NST kép Số cromatic Số tâm động 

Kì đầu I     

Kì giữa I     

Kì sau I     

Kì cuối I     

Kì đầu II     

Kì giữa II     

Kì sau II     

Kì cuối II     

 

 

Baøi 22:     DINH DÖÔÕNG, CHUYEÅN HOÙA VAÄT CHAÁT VAØ NAÊNG 

LÖÔÏNG ÔÛ VI SINH VAÄT 

 

Kiểu dinh 

dưỡng 

Nguồn 

năng lượng 
Nguồn cacbon 

chủ yếu 

Ví dụ 

Quang tự dưỡng    

Hóa tự dưỡng    

Quang dị dưỡng    

Hóa dị dưỡng    

 


