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A. Trắc nghiệm khách quan ( 7.0 điểm ) 

1. Vận chuyển các chất trong cây 

+ Trình bày được vai trò của nước. 

+ Cấu tạo, thành phần, động lực của dòng mạch gỗ. 

+ Mô tả được thí nghiệm về động lực đẩy dòng mạch gỗ. 

+ Cấu tạo, thành phần, động lực của dòng mạch rây. 

2.Thoát hơi nƣớc 

+ Vai trò của quá trình thoát hơi nước. 

+ Con đường thoát hơi nước qua lá. 

+ Các tác nhân ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước. 

+ Cân bằng nước và tưới tiêu hợp lí. 

3. Dinh dƣỡng nitơ ở thực vật 

+ Vai trò sinh lí của nguyên tố nitơ 

+ Quá trình chuyển hóa nitơ trong đất và cố định nitơ. 

4.Quang h p 

+ Viết  được phương trình tổng quát của quá trình quang hợp. 

+ Nêu được đặc điểm của pha sáng và pha tối. 

+ Nêu đặc điểm của nhóm thực vật C3, C4 và CAM. 

+ Trả lời câu hỏi 1,2,3,4,6,7 SGK trang 43. 

+ Kể tên thực vật thuộc nhóm C3,C4 và C M 

5. Hô hấp ở thực vật 

+ Khái niệm hô hấp ở thực vật. 

+ Vai trò của hô hấp 

+ Viết  được phương trình tổng quát của quá trình hô hấp. 

+ Giải thích các thí nghiệm hình 12.1 và 14.2. 

+ Con đường hô hấp ở thực vật. 

+ Hô hấp sáng xảy ra ở bào quan nào và hậu quả? 

B. Tự luận ( 3.0 điểm) 

2.Thoát hơi nƣớc 

Vai trò của quá trình thoát hơi nước. 

3. Dinh dƣỡng nitơ ở thực vật 

 Nêu vai trò của nitơ đối với đời sống thực vật? 

4.Quang h p 

- Nêu vai trò của quá trình quang hợp ở thực vật. 

- So sánh pha sáng và pha tối về  

 Pha sáng Pha tối 

Nơi xảy ra   

Nguyên liệu   

Sản phẩm   

3. Hô hấp ở thực vật 

+ Vai trò của hô hấp 

+ Con đường hô hấp ở thực vật. 

 Phân giải kị khí (lên men) Phân giải hiếu khí 

Điều kiện xảy ra   

Nơi xảy ra 

 

  

 Nguyên liệu ban đầu   



Các giai đoạn chính   

Sản phẩm cuối cùng   

Hiệu quả năng lượng   

- Giải thích các thí nghiệm sau: 

Thí nghiệm 1:  

 
1. Vì sao khi bơm hút hoạt động nước vôi trong ống nghiệm 3 bị vẩn đục?  

2. Thí nghiệm trên chứng minh điều gì? 

Thí nghiệm 2:  

Nhóm bạn  n đã làm thí nghiệm như sau: Dùng 3 bình giống nhau đánh số thứ tự: 1,2,3. Cả 3 bình đựng hạt của 

một giống đậu: 

- Bình 1 chứa 50g hạt mới nhú mầm. 

- Bình 2 chứa 50g hạt mới nhú mầm đã luộc chín. 

- Bình 3 chứa 50g hạt khô. 

Tiếp theo đậy kín nắp mỗi bình và để trong 2 giờ. Đến thời điểm thí nghiệm, mở nút của 3 bình và nhanh chóng 

đưa nến đang cháy vào 3 bình.  Dự đoán bình nào nến vẫn cháy, bình nào nến tắt? Giải thích? 

Thí nghiệm 3: 

Lấy 2 lọ thủy tinh có gắn nhiệt kế vào nút lọ. Cho hạt nảy mầm vào lọ 1 và hạt khô vào lọ 2 rồi đậy chặt nút. Đặt 

hai lọ vào 2 thùng có chứa mùn cưa, để vào chỗ ấm, đo nhiệt độ ban đầu. Xác định nhiệt độ 2 bình qua nhiệt kế sau 

khoảng thời gian 10 giờ thấy có sự tỏa nhiệt. 

1. Lọ 1 hay lọ 2 tỏa nhiệt mạnh hơn, giải thích?  

2. Thí nghiệm trên chứng minh điều gì? 

 


