
TRƯỜNG THCS&THPT ĐỐNG ĐA 

Tổ: Hóa – Sinh – Công Nghệ 
 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II  

 SINH HỌC 11 

Năm học: 2018 - 2019 

Hình thức kiểm tra: 30% tự luận, 70% trắc nghiệm khách quan. 

Thời gian làm bài: 45 phút 

Nội dung: 

Chủ đề 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật 

1. Nêu khái niệm tiêu hóa? 

2. Nêu đặc điểm của bề mặt trao đổi khí phù hợp với chức năng hô hấp? 

3. Phân biệt các hình thức hô hấp ở các nhóm động vật? 

4. Phân biệt các dạng hệ tuần hoàn ở động vật? 

5. Nêu đặc điểmcủa chu kì tim, tính tự động tim,huyết áp và vận tốc máu? 

6. Nêu vai trò của gan trong cân bằng áp suất thẩm thấu? 

Chủ đề 2: Cảm ứng 

1. Nêu khái niệm hướng động? Phân biệt các kiểu hướng động ở thực vật? 

2. Nhận biết được hướng động âm và hướng động dương? 

3. Phân biệt ứng động sinh trưởng và ứng động không sinh trưởng? cho ví dụ? 

4. Trình bày các hình thức cảm ứng ở các nhóm động vật có hệ thần kinh dạng lưới,hệ thần 

kinh dạng ống, dạng chuỗi hạch và động vật chưa có tổ chức thần kinh? 

5. Nêu khái niệm điện thế nghỉ ? 

6. Nêu khái niệm điện thế hoạt động? 

7. Phân biệt sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao mielin và không có bao 

myelin? 

8. Nêu khái niệm xinap? Trình bày cấu tạo xinap hóa học ? 

9. Phân biệt tập tính bẩm sinh và tập tính học được? Cho ví dụ minh họa? 

10. Phân biệt các hình thức học tập ở động vật? 

Chủ đề 3: Sinh trưởng và phát triển  

11. Trình bày nơi sinh ra và tác dụng sinh lý của nhóm hoocmon kích thích sinh trưởng và 

hoocmon ức chế sinh trưởng ở thực vật? 

12. Nêu đặc điểm của các nhân tố chi phối sự ra hoc ở thực vật? 

13. Dựa vào hình ảnh HS biết được kiểu phát triển của động vật thuộc kiểu nào? Neu khái niệm 

các kiểu phát triển? 

14. Nêu khái niệm và ứng dụng của sinh sản vô tính ở động vật? 

15. Phân biệt các hình thức thụ tinh ở động vật? 

16. Trình bày các thao tác của phương pháp giâm cành, ghép cành và ghép chồi? 

 


