
TRƯỜNG THCS & THPT ĐỐNG ĐA                           ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HKII (2018- 2019) 

TỔ: HÓA – SINH –CÔNG NGHỆ.                                             MÔN: Sinh       Khối : 6 
 

Câu 1: Căn cứ vào đặc điểm vỏ quả ngƣời ta chia quả làm mấy loại? Lấy ví dụ? Hãy phân biệt các loại quả 

khi chín. Cho ví dụ (Mỗi loại quả HS tự cho ví dụ) 

Câu 2: Giữa cây hạt trần và cây hạt kín có những đặc điểm gì phân biệt? Đặc điểm nào là quan trọng nhất 

ở cây hạt kín? Vì sao?  

* Điểm để phân biệt 

 

Câu 3: Đặc điểm của các ngành thực vật? 

Ngành 

thực vật 
Đặc điểm 

Đại diện 

 Ngành rêu 
 Thân không phân nhánh, rễ giả, lá nhỏ chưa có gân giữa. 

Sống ở cạn, thường là nơi ẩm ướt. Có bào tử. 

 

Ngành 

dương xỉ 

Đã có thân, rễ, lá. Sống ở cạn là chủ yếu. Có bào tử. Bào tử 

nảy mầm thành nguyên tản. 

 

Ngành hạt 

trần 

Đã có rễ, thân, lá. Có nón. Hạt hở (hạt nằm trên lá noãn). 

Sống ở cạn là chủ yếu. 

 

 Ngành hạt 

kín 

 Có thân, rễ, lá thật, đa dạng. Sống ở cạn là chủ yếu. Có 

hoa và quả. Hạt nằm trong quả. 

 

Câu 4:  Cấu tạo cơ quan sinh dƣỡng, túi bào tử và sự phát triển của cây dƣơng xỉ? 

Câu 5:  Nêu cấu tạo cơ quan sinh sản của cây thông? 

Câu 6: Phân loại thực vật là gì? Có những bậc phân loại nào? 

Câu 7: Trình bày đặc điểm của quả mọng quả thịt; quả và hạt thích nghi với các cách phát tán? 

Cách phát tán Phát tán nhờ gió Phát tán nhờ  ĐV Tự phát tán 

Tên quả và hạt    

Đặc điểm thích 

nghi 

   

Câu 8: Nêu cấu tạo cơ quan sinh dƣỡng của rêu? Môi trƣờng sống của rêu. 

Câu 9: Phân biệt cây một lá mầm và cây hai lá mầm? 

Đặc điểm Lớp một lá mầm Lớp hai lá mầm 

Rễ   

Lá(gân lá)   

Thân   

Hạt(phôi)   

Ví dụ   

Câu 10:  Vì sao cần phải tích cực trồng cây gây rừng? 

Câu 11:  Thụ tinh là gì?  

Câu12:  Nêu hình dạng, cấu tạo, cách dinh dƣỡng của vi khuẩn. 

Câu 13: Phân biệt vi khuẩn kí sinh và vi khuẩn hoại sinh? 

Câu 14: Tại sao ngƣời ta lại nói “ Rừng cây nhƣ một lá phổi xanh” của con ngƣời? 

Câu 15: Nguyên nhân  khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam giảm sút? Hậu quả? 

Câu 16: Hãy nêu vai trò của vi khuẩn. Cho ví dụ minh họa? 

Câu 17: Cho thêm 5 ví dụ theo bảng/ trang 135 SGK. 

Đọc tất cả ví dụ SGK từ bài 32  51 làm trắc nghiệm khách quan. 

Hết 

 

 

Hạt trần Hạt kín 

- Không có hoa 

- Cơ quan sinh sản là nón. 

- Hạt nằm lộ trên lá noãn hở. 

- Cơ quan sinh dưỡng: rễ, thân, lá. 

- Có hoa. 

- Cơ quan sinh sản là hoa, quả. 

- Hạt nằm trong quả. 

- Cơ quan sinh dưỡng đa dạng hơn. 



 

 

 

 

 

 


