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Câu 1: Thực vật  có những đặc điểm chung gì? 

Câu 2: Thực vật  có mấy nhóm? Nêu đặc điểm chung của từng nhóm? 

Câu 3: Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào? Hãy nêu chức năng của từng thành 

phần.  

Câu 4: Trình bày quá trình phân chia của tế bào? 

Câu 5: Nêu cấu tạo của rễ cọc và rễ chùm? 

Câu 6:  Rễ có mấy miền? Hãy nêu chức năng từng miền của rễ. 

Câu 7: Người ta thường chọn phần nào của gỗ để làm nhà, làm trụ cầu, tà vẹt? Tại sao?. 

Câu 8: Giải thích vì sao khi trồng đậu, cà phê…khi cây ra hoa , tạo quả người ta thường ngắn ngọn? 

Câu 9: Nêu cấu tạo và chức năng của thịt lá, biểu bì lá ? 

Câu 10 : Tại sao phần ngọn lại làm cho thân dài ra? Ứng dụng thực tế? 

Câu 11 : Vì sao người ta cần trồng cây theo đúng thời vụ? 

Câu 12 : So sánh cấu tạo trong của thân non và rễ. 

Câu 13 : Ở những thành phố lớn đông dân cư người ta hay trồng nhiều cây xanh có tác dụng gì? 

Câu 14: Cho các chất sau: khí ôxi, khí cacbônic, nước, tinh b t, ánh sáng, chất diệp lục. Hãy viết s  đồ 

quang h p?  

Câu 15 : Để tạo điều kiện thuận l i cho rễ cây hô hấp tốt cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật gì? 
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Câu 1: Thực vật  có những đặc điểm chung gì? 

- Có khả năng tạo ra chất dinh dưỡng. 

- Không có khả năng di chuyển. 

- Phản ứng chậm với môi trường. 

Câu 2: Thực vật  có mấy nhóm? Nêu đặc điểm chung của từng nhóm? 

- Có 2 nhóm là: Thực vật có hoa và thực vật không có hoa. 

- Thực vật có hoa: cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt;  có 2 loại cơ quan: cơ quan sinh dưỡng là rễ thân lá, cơ 

quan sinh sản gọi là hoa quả, hạt. 

- Thực vật không có hoa: cơ quan sinh sản không phải là hoa quả. 

Câu 3: Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào? Hãy nêu chức năng của từng thành 

phần.  

- Vách tế bào:Làm cho tế bào có hình dạng nhất định. 

-  Màng sinh chất: Bao bọc ngoài chất tế bào. 

-  Chất tế bào: Chất keo lỏng, trong chứa các bào quan như lục lạp, là nơi diễn ra các hoạt động sống cơ bản 

của tế bào. 

 - Nhân: Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào. 

Câu 4: Trình bày quá trình phân chia của tế bào? 

- Đầu tiên hình thành 2 nhân, sau đó chất tế bào phân chia, vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào cũ thành 2 

tế bào con. 

Câu 5: Nêu cấu tạo của rễ cọc và rễ chùm? 

- Rễ cọc: Có rễ cái to khỏe, đâm sâu xuống đất và nhiều rễ con mọc xiên. Từ các rễ con lại mọc ra nhiều rễ 

bé hơn nữa.  

- Rễ chùm: Gồm nhiều rễ to, dài gần bằng nhau thường mọc ra từ gốc thân.  

Câu 6:  Rễ có mấy miền? Hãy nêu chức năng từng miền của rễ. 

Rễ có 4 miền:  

- Miền trưởng thành có chức năng dẫn truyền.  

- Miền hút hấp thụ nước và muối khống.  

- Miền sinh trưởng làm cho rễ dài ra.  

- Miền chóp rễ che chở cho đầu rễ.  

Câu 7: Người ta thường chọn phần nào của gỗ để làm nhà, làm trụ cầu, tà vẹt? Tại sao?. 

Người ta thường chọn phần ròng để làm nhà, làm trụ cầu, tà vẹt vì phần gỗ này rắn chắc ít bị mối mọt. 

Câu 8: Giải thích vì sao khi trồng đậu, cà phê…khi cây ra hoa , tạo quả người ta thường ngắn ngọn? 

 Vì khi bấm ngọn, cây không cao lên, chất dinh dưỡng dồn xuống cho chồi, hoa, quả, lá phát triển. Thu 

hoạch được năng suất cao. 

Câu 9: Nêu cấu tạo và chức năng của thịt lá, biểu bì lá ? 

Các tế bào thịt lá chứa nhiều lục lạp, gồm nhiều lớp có những đặc điểm khác nhau phù hợp với chức năng 

thu nhận ánh sáng, chứa và trao đổi khí để chế tạo chất hữu cơ cho cây.  



 

Câu 10 : Tại sao phần ngọn lại làm cho thân dài ra? Ứng dụng thực tế? 

- Do sự phân chia của mô phân sinh. 

- ng dụng thực tế: Để tăng năng suất cây trồng, tu  từng loại cây mà bấm ngọn hoặc t a cành vào những 

giai đoạn thích hợp. 

  Bấm ngọn những loại cây lấy thân, lá, quả, hạt. Ví dụ mồng tơi, bông, cà 

  T a cành đối với những cây lấy gỗ, sợi. Ví dụ: cây đay, bạch đàn 

Câu 11 : Vì sao người ta cần trồng cây theo đúng thời vụ? 

- Đáp ứng được nhu cầu về ánh sáng cho cây quang hợp. 

- Đáp ứng được về nhiệt độ cho cây quang hợp. 

- Cây được phát triển trong điều kiện thời tiết phù hợp. 

Câu 12 : So sánh cấu tạo trong của thân non và rễ. 

* Giống nhau:  

-Đều có cấu tạo bằng tế bào. 

-Gồm các bộ phận tương tự: vỏ   biểu bì, thịt vỏ  . Trụ giữa   các bó mạch, ruột . 

* Khác nhau:  

- Ở Rễ: thì biểu bì có lông hút. Thân non không có. 

      - Ở rễ: Mạch gỗ, mạch rây xếp xen k . Ở thân mạch gỗ xếp vòng trong còn mạch rây xếp ở vòng ngoài. 

Câu 13 : Ở những thành phố lớn đông dân cư người ta hay trồng nhiều cây xanh có tác dụng gì? 

- Tạo bóng mát.                                     

- Tăng lượng khí ôxy. 

- Giảm lượng khí cácbôníc.                   

Câu 14: Cho các chất sau: khí ôxi, khí cacbônic, nước, tinh b t, ánh sáng, chất diệp lục. Hãy viết s  đồ 

quang h p?  

                                                    ánh sáng 

  Nước   Khí cacbônic            ---------------->           Tinh bột   Khí ôxi                    

                                          chất diệp lục 

Câu 15 : Để tạo điều kiện thuận l i cho rễ cây hô hấp tốt cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật gì? 

- Làm đất tơi xốp.                   

- Vun xới. 

- Làm cỏ.     

 

 

 

 

 

 



II. Trắc nghiệm: 

Một bộ phận của rễ cây có chức năng hấp thụ nước và muối khoáng hoà tan trong đất là 

lông hút. 

Một loại rễ biến dạng lấy oxi cung cấp cho các phần rễ dưới đất là 

rễ thở. 

Miền sinh trưởng của rễ có chức năng 

làm dẫn truyền. 

Miền chóp rễ có chức năng 

che chở cho đầu rễ.                             

Cây tơ hồng thuộc loại rễ biến dạng nào? 

Giác mút. 

Cây có rễ cọc là 

cây cải. 

Bạn Tuấn trồng cây trong 2 chậu: Chậu A có đủ Muối khoáng hoà tan  N, P, K . Chậu B thiếu đạm  N . Bạn 

Tuấn làm thí nghiệm nhằm tìm hiểu nhu cầu 

muối đạm. 

Một bộ phận của cây gồm: Thân chính, cành, chồi ngọn, chồi nách. Bộ phận này có tên gọi là  

thân. 

Thân dài ra do 

sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn. 

Một bộ phận của thân non gồm những tế bào có vách hoá gỗ dày, không có chất tế bào có chức năng vận 

chuyển nước và muối khoáng. Tên gọi của bộ phận đó là 

mạch gỗ. 

Một miền của cây gỗ già có màu thẫm, rắn chắc, nằm phía trong, gồm những tế bào chết, vách dày có 

chức năng nâng đỡ cây. Tên gọi của miền đó là  

ròng. 

Cây bơ thuộc loại thân 

gỗ. 

Bạn Lan cắm cành hoa hồng trắng vào 1 cốc pha màu đỏ. Sau 1 thời gian cánh hoa có màu 

đỏ. 

Bạn Tuấn chọn cành cây hồng xiêm bóc bỏ 1 khoanh vỏ sau 1 tháng cành hồng xiêm đó có hiện tượng 

mép vỏ ở phía trên phình to. 

Người ta thường chọn miền nào của thân cây gỗ già để làm nhà, làm trụ cầu, tà vẹt? 

Ròng. 

Một bộ phận của lá màu lục, dạng bản dẹt, là phần rộng nhất của lá giúp lá hứng được nhiều ánh sáng 

đó là 

phiến lá.                                            



Bạn Huệ đặt 2 chậu cây vào chỗ tối trong 2 ngày để tinh bột ở lá bị tiêu hết. Sau đó đặt mỗi chậu lên 1 tấm 

kính ướt. Dùng 2 chuông thuỷ tinh để A và B để úp ra ngoài mỗi chậu cây. Trong chuông A có thêm cốc 

nước vôi trong để dung dịch này hấp thụ hết khí cacbônic của không khí trong chuông…Bạn Huệ làm thí 

nghiệm nhằm tìm hiểu  

vai trò của khí cacbôníc. 

Một loại rễ biến dạng chứa chất dự trữ cho cây khi ra hoa tạo quả là 

rễ củ. 

Miền trưởng thành của rễ có chức năng 

dẫn truyền. 

Miền chóp rễ có chức năng 

che chở cho đầu rễ.                             

Cây hồ tiêu thuộc loại rễ biến dạng nào? 

Rễ móc. 

Cây có rễ cọc là 

cây bưởi. 

Thân dài ra do 

sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn. 

Một bộ phận của thân non gồm những tế bào có vách hoá gỗ dày, không có chất tế bào có chức năng vận 

chuyển nước và muối khoáng. Tên gọi của bộ phận đó là 

mạch gỗ. 

Một miền của cây gỗ già có màu thẫm, rắn chắc, nằm phía trong, gồm những tế bào chết, vách dày có 

chức năng nâng đỡ cây. Tên gọi của miền đó là  

ròng. 

Cây ổi thuộc loại thân 

gỗ. 

Người ta thường chọn miền nào của thân cây gỗ già để làm nhà, làm trụ cầu, tà vẹt? 

Ròng. 

Lá có gân song song là 

lá rẻ quạt.                                       

Một bộ phận của lá màu lục, dạng bản dẹt, là phần rộng nhất của lá giúp lá hứng      được nhiều ánh 

sáng đó là 

phiến lá.                                            

Bạn Huệ đặt 2 chậu cây vào chỗ tối trong 2 ngày để tinh bột ở lá bị tiêu hết. Sau đó đặt mỗi chậu lên 1 tấm 

kính ướt. Dùng 2 chuông thuỷ tinh để A và B để úp ra ngoài mỗi chậu cây. Trong chuông A có thêm cốc 

nước vôi trong để dung dịch này hấp thụ hết khí cacbônic của không khí trong chuông…Bạn Huệ làm thí 

nghiệm nhằm tìm hiểu  

vai trò của khí cacbônic



Một loại rễ biến dạng lấy thức ăn từ cây chủ là 

giác mút. 

Miền trưởng thành của rễ có chức năng 

dẫn truyền. 

Miền sinh trưởng có chức năng 

làm cho rễ dài ra. 

Cây cà rốt thuộc loại rễ biến dạng nào? 

Rễ củ. 

Cây có rễ chùm là 

cây ngô.                                           

Bạn Minh có 2 chậu đất A và B trồng 2 cây cải xanh tốt. Hàng ngày bạn Minh tưới cho chậu A, còn chậu B 

không tưới nước. Bạn Minh làm thí nghiệm nhằm mục đích 

nước của cây. 

Thân dài ra do 

sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn. 

Một bộ phận thân non gồm những TB sống, vách mỏng có chức năng vận chuyển chất hữu cơ. Tên gọi của 

bộ phận đó là 

mạch rây. 

Một miền của cây gỗ già có màu sáng ở phía ngoài, gồm những tế bào mạch gỗ sống có chức năng vận 

chuyển nước và muối khoáng. Tên gọi của bộ phận đó là 

dác. 

Cây cau thuộc loại thân 

cột. 

Củ gừng nằm trong đất là 

thân rễ. 

Người ta thường chọn miền nào của thân cây gỗ già để làm nhà, làm trụ cầu, tà vẹt? 

Ròng. 

Lá có gân hình cung là 

lá bèo Nhật bản. 

Bạn Hà lấy một chậu trồng cây khoai lang để vào chỗ tối trong 2 ngày, sau đó dùng băng giấy đen bịt kín 

phần lá ở cả 2 mặt. Đem chậu cây đó để ra chỗ có nắng gắt. Thí nghiệm của bạn Hà nhằm tìm hiểu  

vai trò của ánh sáng.                                  

 

 

 



 

 



 

  



 



  

 



  

 

  



 

 

 

 

 

 


