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10 ĐỀ THI GIỮA HK1 MÔN SINH 6 NĂM 2019-2020 

1. Đề thi giữa HK1 Sinh 6 số 1 

PHÒNG GDĐT QUẬN PHÚ NHUẬN 

TRƯỜNG THCS ĐỘC LẬP 

ĐỀ THI GIỮA HK1 

NĂM HỌC 2019 - 2020 

MÔN: SINH HỌC – LỚP 6 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)    

 Câu 1: Trong những nhóm cây sau đây nhóm  gồm toàn cây 1 năm là: 

A. Cây cải, cây hành , cây ngô, cây lạc.   C. Cây chanh, cây táo, cây thì là, cây đu đủ. 

B. Cây cam, cây đào, cây tỏi, cây lúa.     D.Cây dừa, cây hoa hồng, cây hoa cúc, cây mít. 

 Câu 2: Trong những nhóm cây sau , nhóm nào là thực vật có hoa?  

A. Cây rêu, cây thông, cây bạch đàn , cây dừa. 

B. Cây lúa, cây đậu xanh, cây cà chua , cây bưởi. 

C. Cây chuối , cây khế , cây cải, cây dương xỉ. 

D. Cây rau bợ, cây sen, cây bách, cây xấu hổ. 

Câu 3: Nêu con đường vận chuyển nước và muối khoáng từ đất vào trong cây trong hình 3.1  

A. Từ lông hút   vỏ    mạch gỗ . 

B. Từ vỏ   lông hút   trụ giữa. 

C. Từ mạch gỗ  mạch rây  trụ giữa. 

D. Từ lông hút  vỏ  mạch rây. 
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Hình 3.1 

Câu 4: tính số tuổi của cây gỗ trong hình 4.1 

A. 4                         B. 5                        C.6                     D. 3 

                      

                                                                                                                                                                          

                                                                         Hình 4.1 

Câu 5: có 3 tế bào của mô phân sinh ngọn trải qua 4 lần phân chia. Hỏi sau khi phân chia 

xong có bao nhiêu tế bào mới được tạo thành ? 

A. 21                                  B. 48                              C.12                        D. 27 

Câu 6: những loại rau trồng lấy lá cần nhiều loại muối gì? 

A. muối đạm                      B. muối lân               C. muối kali            D. Cả A,B,C 

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)   

Câu 1: (2 điểm) Thân non được cấu tạo gồm những thành phần nào?  

Câu 2: (2 điểm) Tế bào thực vật bao gồm những thành phần cấu tạo nào? 

Câu 3: (2 điểm) Kể tên các loại rễ biến dạng , mỗi loại lấy 2 ví dụ ? 
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Câu 4: (1 điểm) Tại sao khi trồng đậu, bông, chè… người ta thường ngắt ngọn trước khi cây 

ra hoa? 

-----HẾT----- 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 

I. TRẮC NGHIỆM :   (3 điểm)     

 Mỗi câu đúng 0,5 điểm : 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 

A B A D B A 

 

II. TỰ LUẬN (7 điểm) 

Câu Đáp án Điểm 

Câu 1:  Thân non được 

cấu tạo gồm những 

thành phần nào? (2 

điểm) 

 

Thân non gồm các bộ phận: Vỏ và trụ giữa 

- Vỏ gồm: Biểu bì và thịt vỏ 

- Trụ giữ gồm: Bó mạch và ruột 

   Bó mạch có mạch rây và mạch gỗ 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

Câu 2: Tế bào thực vật 

bao gồm những thành 

phần cấu tạo nào ? 

Thành phần nào quan 

trọng nhất? Vì sao (2 

điểm ) 

 

- Cấu tạo tế bào thực vật bao gồm những thành phần 

chính: 

   + Vách tế bào 

   + Màng sinh chất 

   + Chất tế bào 

   + Nhân 

- Nhân là thành phần quan trọng nhất, vì nó điều khiển 

mọi hoạt động sống của tế bào 

 

 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

1 

Câu 3: Kể tên các loại 

rễ biến dạng ,mỗi loại 

lấy 2 ví dụ? ( 2 điểm) 

- Các loại rễ biến dạng là: 

+ Rễ củ: cây cà rốt, cây sắn… 

+ Rễ móc: cây trầu bà, cây hồ tiêu.. 

 

0.5 
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+ Rễ thở : cây bụt mọc, cây mắm… 

+ Rễ giác mút: cây tơ hồng, cây tầm gửi.. 

0.5 

0.5 

0.5 

Câu 4: Tại sao khi 

trồng đậu, bông, chè.. 

người ta thường ngắt 

ngọn trước khi cây ra 

hoa?  (1 điểm) 

Vì trước khi cây ra hoa , tạo quả chất dinh dưỡng tập 

phát triển chồi ngọn giúp cây cao lên nên khi ngắt chồi 

ngọn chất dinh dưỡng se tập trung về chồi hoa và chồi 

lá ,giúp chồi hoa và chồi lá phát triển nhanh hơn.   

 

 

1 

2. Đề thi giữa HK1 Sinh 6 số 2 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI 

ĐỀ THI GIỮA HK1 

NĂM HỌC 2019 - 2020 

MÔN: SINH HỌC – LỚP 6 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

I. TRẮC NGHIỆM (4đ) 

A. Điền từ thích hợp vào chỗ trống (1đ):  

 Có hai loại rễ chính là rễ cọc và rễ chùm. Rễ cọc gồm ……………………….. và các rễ con. Rễ 

chùm gồm những ………………………….. mọc từ gốc thân. Rễ có 4 miền là: miền trưởng 

thành, miền hút, ………………………………………… và …………………………………. 

B. Khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D theo em là đúng trong các câu sau 

(3đ): 

Câu 1. Khi tế bào phân chia, bộ phận đầu tiên nhân đôi là: 

A. Vách tế bào   B. Màng sinh chất   C. Chất tế bào  D. Nhân 

Câu 2. Ở thực vật,các tế bào có khả năng phân chia tạo tế bào mới nằm ở: 

A. Mô phân sinh   B. Mô mềm    C. Mô nâng đỡ  D. Mô bì 

Câu 3. Khi quan sát dưới kính hiển vi, tế bào biểu bì vảy hành có hình dạng: 

A. Hình sao  B. Hình trứng   C. Hình đa giác  D. Hình sợi dài 

Câu 4. Khi quan sát dưới kính hiển vi, tế bào thịt quả cà chua có hình dạng: 

A. Hình sao  B. Hình trứng   C. Hình đa giác  D. Hình sợi dài 

http://www.elib.vn/


    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn 
 

 

 

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 5 

 
 

 

Câu 5. Trồng hai cây đậu vào hai chậu:  A và B, ở chậu A bón đủ các loại phân, ở chậu B 

cũng bón các loại phân nhưng thiếu phân đạm. Sau 1 thời gian cây ở chậu B sẽ: 

A. Cây phát triển bình thường   B. Cây lớn hơn cây ở chậu A 

C. Cây sẽ chết     D. Cây phát triển chậm hơn cây ở chậu A 

Câu 6. Cây trầu không thuộc loại biến dạng rễ: 

A. Rễ móc   B. Rễ thở   C. Rễ củ  D. Giác mút 

Câu 7. Khi trời mưa nhiều đất ngập nước lâu ngày, cây mất khả năng hút nước và muối 

khoáng là do: 

A. Cây thoát nước nhiều   B. Rễ đang trong thời kì sinh trưởng mạnh 

C. Rễ cây bị úng và chết   D. Đất không phù hợp với cây. 

Câu 8. Trong các miền của rễ, miền quan trọng nhất là: 

A. Miền trưởng thành   B. Miền hút   

C. Miền sinh trưởng    D. Miền chóp rễ 

Câu 9. Loại thân biến dạng giúp dự trữ chất dinh dưỡng cho cây là: 

A. Thân bò     B. Thân leo   

C. Thân mọng nước    D. Thân củ và thân rễ 

Câu 10. Mạch rây trong thân có chức năng: 

A. Vận chuyển nước   B. Vận chuyển muối khoáng   

C. Vận chuyển các chất hữu cơ   D. Nâng đỡ cây 

Câu 11. Căn cứ vào cách mọc của thân, người ta chia thân làm 3 loai là: 

A.Thân quấn, tua cuốn, thân bò  B. Thân gỗ, thân cột, thân cỏ 

C.Thân đứng, thân leo, thân bò  D. Thân cứng, thân mềm, thân bò 

Câu 12. Cấu tạo trong của thân non gồm hai phần chính là: 

A. Biểu bì và ruột  B. Vỏ và trụ giữa  C. Vỏ và bó mạch  D. Vỏ và ruột 

II. TỰ LUẬN (6đ) 

Câu 1 (2đ):  
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Có mấy loại rễ biến dạng? Đặc điểm mỗi loại? Cho ví dụ minh hoạ? 

Tại sao phải thu hoạch các cây rễ củ trước khi cây ra hoa? 

Câu 2 (2đ): So sánh cấu tạo trong của thân non và miền hút của rễ? 

Câu 3 (1đ): Hãy giải thích tại sao khi trồng cây đậu, bông, cà phê, trước khi cây ra hoa tạo 

quả người ta thường ngắt ngọn? 

Câu 4 (1đ): Vẽ cấu tạo tế bào thực vật và ghi rõ chú thích từng bộ phận? 

ĐÁP ÁN 

I. TRẮC NGHIỆM: 

A. (1đ) Mỗi ý đúng được 0,25đ 

1. Rễ cái  2. Rễ con  3. Miền sinh trưởng  D. Miền chóp rễ 

B. (3đ)  Mỗi ý đúng được 0,25đ 

 1. D  2. A  3. C  4. B  5. D  6. A   

7. C  8. B  9.D  10. C  11. C  12. B  

II. TỰ LUẬN 

Câu 1: 2đ 

  + Rễ củ: là rễ phình to. 

 Chức năng: chứa chất dự trữ khi cây ra hoa và tạo quả. 

+ Rễ móc: là các rễ phụ mọc từ thân, cành trên mặt đất móc vào trụ bám. 

  Chức năng: giúp cây leo lên. 

+ Rễ thở: sống trong điều kiện thiếu không khí, rễ mọc ngược lên mặt đất. 

  Chức năng: lấy không khí cung cấp cho rễ. 

+ Giác mút do rễ biến đổi thành, đâm sâu vào thân hoặc cành cây khác. 

  Chức năng: lấy thức ăn từ cây chủ. 

- phải thu hoạch các cây rễ củ trước khi cây ra hoa vì nếu thu muộn chất dinh dưỡng ở củ sẽ 

dồn hết lên nuôi hoa  củ mất chất dinh dưỡng. 

Câu 2: 2đ 

Giống: bao gồm hai phần là vỏ và trụ giữa.oỏng: ẹeàu goàm hai phaàn: voỷ vaứ truự giửừa: 

+ Vỏ: biểu bì, thịt vỏ. 
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+ Trụ giữa: các bó mạch, ruột. 

- Khác: 

Thân non Miền hút của rễ 

+ Biểu bì không có lông hút. 

+ Thịt vỏ có diệp lục. 

+ Bó mạch: mạch rây bên 

ngoài, mạch gỗ bên trong. 

+ Biểu bì có lông hút. 

+ Thịt vỏ không có diệp lục. 

+ Bó mạch: mạch rây và mạch 

gỗ xếp xen kẽ nhau. 

 

Câu 3: Giải thích đúng: 1đ 

Thường bấm ngọn trước khi ra hoa vì khi bấm ngọn cây không cao lên, chất dinh dưỡng dồn 

xuống cho chồi hoa, chồi lá để cây ra nhiều hoa đồng thời tập trung chất dinh dưỡng nuôi quả, 

hạt. 

Câu 4:  

Các bộ phận chủ yếu của tế bào: (mỗi ý 

0,25đ) 

- Vách tế bào 
- Màng sinh chất 
- Chất tế bào 
- Nhân 

 

 

3. Đề thi giữa HK1 Sinh 6 số 3 

TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 

ĐỀ THI GIỮA HK1 

NĂM HỌC 2019 - 2020 

MÔN: SINH HỌC – LỚP 6 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)  
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Câu 1. Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau(2,0 điểm) 

1. Khi tế bào phân chia, bộ phận đầu tiên nhân đôi là: 

A. Vách tế bào   B. Màng sinh chất   C. Chất tế bào  D. Nhân 

2. Ở thực vật, các tế bào có khả năng phân chia tạo tế bào mới nằm ở đâu? 

A. Mô phân sinh   B. Mô mềm    C. Mô nâng đỡ     D. Mô bì 

3. Khi quan sát dưới kính hiển vi, tế bào biểu bì vảy hành có hình dạng: 

A. Hình sao  B. Hình trứng   C. Hình đa giác     D. Hình sợi dài 

4. Khi quan sát dưới kính hiển vi, tế bào thịt quả cà chua có hình dạng: 

A. Hình sao  B. Hình trứng   C. Hình đa giác     D. Hình sợi dài 

5. Trồng hai cây đậu vào hai chậu:  A và B, ở chậu A bón đủ các loại phân, ở chậu B cũng bón 

các loại phân nhưng thiếu phân đạm. Sau 1 thời gian cây ở chậu B sẽ: 

A. Cây phát triển bình thường  B. Cây lớn hơn cây ở chậu A 

C. Cây sẽ chết    D. Cây phát triển chậm hơn cây ở chậu A 

6. Cây trầu không thuộc loại biến dạng rễ: 

A. Rễ móc   B. Rễ thở   C. Rễ củ                D. Giác mút 

7. Khi trời mưa nhiều đất ngập nước lâu ngày, cây mất khả năng hút nước và muối khoáng là 

do: 

A. Cây thoát nước nhiều   B. Rễ đang trong thời kì sinh trưởng mạnh 

C. Rễ cây bị úng và chết   D. Đất không phù hợp với cây. 

8. Trong các miền của rễ, miền quan trọng nhất là: 

A. Miền trưởng thành      B. Miền hút       C. Miền sinh trưởng       D. Miền chóp rễ 

Câu 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống (1đ): Cho các từ (rễ cái, rễ con, miền sinh trưởng, 

miền chóp rễ, ) và điền vào các khoảng trống sau: 
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  Có hai loại rễ chính là rễ cọc và rễ chùm.  Rễ cọc gồm …………….. và các rễ con. Rễ chùm 

gồm những ………………….. mọc từ gốc thân. Rễ có 4 miền là: miền trưởng thành, miền hút, 

……………………và …………………. 

II.Phần tự luận( 7 điểm): 

Câu 1 (3đ): Có phải tất cả các rễ cây đều có miền hút không, vì sao? Theo em những giai 

đoạn nào cây cần nhiều nước và muối khoáng nhất?  Kể tên những loại biến dạng của rễ? 

Câu 2 (3 đ): Nêu đặc điểm bên ngoài của thân? Thân được chia thành những loại nào cho ví 

dụ? 

Câu 3 (1đ): Hãy giải thích tại sao khi trồng cây đậu, bông, cà phê, trước khi cây ra hoa tạo 

quả người ta thường ngắt ngọn?  

ĐÁP ÁN 

I. TNKQ (3 ĐIỂM) 

 Câu 1(2 Đ). Mỗi lựa chọn đúng đạt 0,25 điểm 

1 2 3 4 5 6 7 8 

D A C B D A C B 

  

 Câu 2(1 Đ). Điền từ thích hợp vào chỗ trống, mỗi lựa chọn đúng đạt 0,25 điểm 

(1) Rễ cái  (2)  rễ con  (3)  Miền sinh trưởng         (4) Miền chóp rễ 

II.TỰ LUẬN (7 ĐIỂM): 

Câu 1:- Không phải tất cả các rễ cây đều có miền hút (0,5đ) 

- Giải thích: Những cây rễ mọc chìm trong nước, nước được hấp thụ qua khắp bề mặt của rễ 

nên không có lông hút.  (1đ) 
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* Cây trong giai đoạn đâm chồi, đẻ nhánh, mọc cành và sắp ra hoa thì cần nhiều nước và muối 

khoáng nhất.  (1đ) 

- Các loại biến dạng của rễ: rễ cũ, rễ móc, rễ thở, rễ giác mút. (0,5đ) 

Câu 2 (4 đ):  

* Đặc điểm bên ngoài của thân (1,5  điểm) 

Thân cây gồm:  

-Thân chính, cành. 

- Chồi ngọn : ở đầu thân và cành  chồi nách. 

- Chồi nách : ở dọc thân và cành ,có 2 loại: 

            + Chồi lá:  phát triển thành lá hoặc cành mang lá. 

            + Chồi hoa: phát triển thành hoa hoặc cành mang hoa. 

*Có 3 loại thân:  (1,5đ) 

- Thân đứng  gồm:  

+ Thân gỗ: cứng, cao, có cành (vd……………………………. ) 

+ Thân cột: cứng, cao, không cành.(ví dụ………………………………………….) 

+ Thân cỏ: mềm, yếu, thấp.(ví dụ…………………………………………………….) 

- Thân leo: leo bằng nhiều cách như thân quấn, tua cuốn(vd……………………………………) 

- Thân bò: mềm yếu, bò lan sát đất(vd……………………………………………………) 

Câu 3 Giải thích đúng: 1đ 

Thường bấm ngọn trước khi ra hoa vì khi bấm ngọn cây không cao lên, chất dinh dưỡng dồn 

xuống cho chồi hoa, chồi lá để cây ra nhiều hoa đồng thời tập trung chất dinh dưỡng nuôi quả, 

hạt để tăng năng suất cây trồng. 
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4. Đề thi giữa HK1 Sinh 6 số 4 

TRƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH 

ĐỀ THI GIỮA HK1 

NĂM HỌC 2019 - 2020 

MÔN: SINH HỌC – LỚP 6 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

I. Phần trắc nghiệm: (3đ) 

Bài 1. Chọn câu trả lời đúng nhất? (2đ) 

Câu 1. Tế bào thực vật phân chia như sau: 

A. nhân phân chia trước thành 2 nhân con. 

B. chất tế bào phân chia nhờ vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào thành 2 tế bào mới. 

C. Vách tế bào phân đôi. 

D. Cả A và B. 

Câu 2. Cây được sử dụng biện pháp bấm ngọn là: 

A. Rau muống 

B. Rau cải 

C. Đu đủ 

D. Mướp 

Câu 3. Điểm khác nhau cơ bản giữa thực vật và động vật là 

A. Là những sinh vật vừa có ích vừa có hại. 

B. Có khả năng vận động, lớn lên, sinh sản. 

C. Có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ. 

D. Rất đa dạng phong phú. 

Câu 4. Những nhóm cây sau đây, nhóm cây nào toàn là cây có hoa: 

A. Cây bạch đàn, cây chuối, cây rêu. 

B. Cây đậu xanh, cây cải, cây rau bợ. 

C. Cây khế, cây chanh, cây nhãn 

D. Cây dương xỉ, cây xấu hổ, cây súng 

Câu 5. Thân cây gồm: 

A. Thân chính, cành, chồi ngọn, chồi nách. 

B. Thân chính, chồi ngọn, chồi nách. 
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C. Thân chính, cành, hoa và quả. 

D. Thân chính, cành, hoa, chồi nách. 

Câu 6. Các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ bộ phận: 

A. Mạch gỗ. 

B. Mạch rây. 

C. Vỏ. 

D. Trụ giữa. 

Câu 7. Bộ phận quan trọng nhất của kính hiển vi có tác dụng phóng to giúp ta nhìn rõ vật mẫu 

là: 

A. Hệ thống ốc điều chỉnh 

B. Thân kín 

C. Hệ thống ống kính 

D. Cả A, B và C 

Câu 8. Trụ giữa có chức năng là: 

A. Trụ giữa gồm mạch gỗ và mạch rây xếp xen kẽ và ruột. 

B.. Trụ giữa có chức năng vận chuyển các chất và chứa chất dự trữ. 

C. Trụ giữa có chức năng dự trữ và tham gia quang hợp 

D. Trụ giữa có chức năng bảo vệ thân cây 

Bài 2: Hãy chọn các từ thích hợp điền vào chỗ trống (…) trong câu sau: (1đ) 

- Nước và muối khoáng hoà tan trong đất, được (1)………………. hấp thụ, chuyển qua 

(2)…………………………. tới (3)…………………… 

- Rễ mang các (4)……………….. có chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan trong đất. 

II. Phần tự luận (7đ): 

Câu 3 (3đ): Nêu đặc điểm chung của thực vật? 

Câu 4 (1.5đ): Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào? Nêu chức năng của từng 

thành phần? 

Câu 5 (1,5đ): Phân biệt rễ cọc và rễ chùm. Lấy 5 ví dụ về cây có rễ cọc, 5 ví dụ về cây có rễ 

chùm? 

Câu 6 (1đ): Người ta thường lấy phần nào của cây thân gỗ để làm nhà, bàn ghế, giường tủ? Vì 

sao? 

ĐÁP ÁN 
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I. Trắc nghiệm: (3 điểm) 

Câu 1: (2đ) mỗi câu chọn đúng cho 0,25 đ. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án D D C C A B C B 

Câu 2: (1đ) Mỗi ý đúng cho 0.25 điểm 

(1) Lông hút 

(2) Vỏ 

(3) Trụ giữa 

(4) Lông hút 

II. Tự luận: (7 điểm) 

Câu Nội dung Điểm 

3 

3 điểm 

  

Nêu được 3 đặc điểm: 

- Tự tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ 

- Phần lớn không có khả năng di chuyển 

- Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài 

  

1 điểm 

1 điểm 

1 điểm 

4 

1.5 điểm 

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

- Màng sinh chất: bao bọc ngoài chất tế bào 

- Chất tế bào: chứa các bào quan như lục lạp… 

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

0.25 điểm 

0.25 điểm 

0.25 điểm 

0.5 điểm 
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- Ngoài ra tế bào còn có không bào: chứa dịch tế bào 0.25 điểm 

5 

1.5 điểm 

  

- Rễ cọc: gồm rãi cái to khỏe và các rễ con mọc xiên 

- Rễ chùm: gồm những rễ con dài gần bằng nhau mọc từ gốc thân 

- Kể tên 5 cây rễ cọc (1đ). 

- Kể tên 5 cây rễ chùm (1đ) 

0.25 điểm 

0.25 điểm 

0.5điểm 

0.5 điểm 

6 

1 điểm 

- Người ta thường lấy phần ròng của cây thân gỗ để làm nhà, bàn. 

Vì phần ròng của gỗ có tính chất cứng chắc khi dùng làm nhà cửa, 

đồ đạc… sẽ không bị mối ghế, giường tủ… 

- Mọt mà lại bền chắc 

0.5 điểm 

  

0.5 điểm 

5. Đề thi giữa HK1 Sinh 6 số 5 

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH 

ĐỀ THI GIỮA HK1 

NĂM HỌC 2019 - 2020 

MÔN: SINH HỌC – LỚP 6 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng 

Câu 1: Thành phần chủ yếu của tế bào thực vật gồm: 

A. Màng sinh chất, nhân, không bào và lục lạp. 

B. Màng sinh chất, chất tế bào, nhân và lục lạp. 

C. Vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, không bào và nhân 

D. Nhân, không bào, lục lạp, màng tế bào 

Câu 2: Tế bào ở bộ phân nào của cây có khả năng phân chia? 

A. Lá cây.     B. Ở mô phân sinh 

C. Rễ cây     D. Ở mô mềm 
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Câu 3: Nhóm các cây rễ chùm là? 

A. Lúa, hành, ngô, tỏi 

B. Tre, lúa, ổi, tỏi 

C. Mía, cà chua, nhãn, xoài 

D. Hành, lúa, mít, ngô 

Câu 4: Cây nào có thân gỗ ? 

A. Cau      B. Ngô 

C. Xà cừ      D. Tre 

Câu 5: Loại cây nào dưới đây có thân củ? 

A. Su hào      B. Ngô 

C. Xà cừ      D. Khoai lang 

Câu 6: Khí thải ra trong quá trình hô hấp của cây? 

A. Oxi       B. Cacbonic 

C. Hidro      D. Không có 

Câu 7: Cây có gân lá hình mạng? 

A. Lúa       B. Địa liền 

C. Ngô      D. Cây gai 

Câu 8: Cây có rễ biến dạng? 

A. Mít       B. Chanh 

C. Xà cừ      D. Khoai lang 

II. TỰ LUẬN (6 điểm) 

Câu 1: ( 3 điểm). Trình bày cấu tạo ngoài của thân ? Giải thích tại sao những cây lấy gỗ 

người ta thường tỉa cành, những cây ăn quả thường bấm ngọn ?  

Câu 2:  (3 điểm). Hiện tượng quang hợp đã cung cấp chất khí nào để duy trì sự sống  ? Viết 

sơ đồ hiện tượng quang hợp của cây? Em cần làm gì để góp phần làm cho môi trường trong 

lành hơn?  

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

http://www.elib.vn/


    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn 
 

 

 

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 16 

 
 

 

I. TRẮC NGHIỆM: (4điểm) 

 Mỗi đáp án đúng được 0.5đ 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án C B A C A B D D 

 

II.  TỰ LUẬN ( 6 điểm) 

Câu Đáp án Điểm 

Câu 1 

(3d) 

* Cấu tạo ngoài của thân:  

- Thân chính 

- Cành 

0,25 

0,25 

- Chồi ngọn 

- Chồi nách 

0,25 

0,25 

*  Giải thích   

+ Những cây lấy gỗ thường tỉa cành vì: Tỉa cành để chất dinh  

1 dưỡng tập trung nuôi thân để thân phát triển cho cây cao lên  

giúp ta thu hoạch gỗ và vỏ cây.  

+ Những cây lấy quả thường bấm ngọn vì: Khi bấm ngọn cây  

1 
không lên cao, làm cho chất dinh dưỡng tập trung cho chồi hoa  

phát triển, làm cho chất dinh dưỡng tập trung cho các cành  

còn lại phát triển đem lại năng suất cao 

Câu 2 

(3d) 

* Trong quá trình quang hợp cây đã nhả ra khí oxi để duy trì sự 

sống.  

0,5 

*Sơ đồ hiện tượng quang hợp của cây: 

1 

Nước  +  Khí cacbônic  Ánh sáng    Tinh bột + Khí ôxi 
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(rễ hút từ đất) (lá lấy từ không khí)    chất diệp lục     (trong lá)  (lá 

nhả ra ngoài môi trường) 

* Các công việc em có thể làm để góp phần làm cho môi trường  

 

 

0,5 

trong lành hơn: 

-  Không vứt rác thải bừa bãi 

-  Tham gia trồng, chăm sóc cây xanh tại gia đình, địa phương,.. 0,5 

-  Phê phán, ngăn chặn các hiện tượng bẻ cành,chặt cây, phá 

rừng bừa bãi làm ảnh hưởng đến môi trường khí hậu. 
0,5 

6. Đề thi giữa HK1 Sinh 6 số 6 

TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU 

ĐỀ THI GIỮA HK1 

NĂM HỌC 2019 - 2020 

MÔN: SINH HỌC – LỚP 6 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

A/ TRẮC NGHIỆM: Chọn đáp án đúng nhất 

Câu 1. Đơn vị cấu tạo của cơ thể thực vật là gì? 

A. Bào quan 

B. Tế bào 

C. Mô 

D. Các cơ quan 

Câu 2. Loại tế bào nào trong cơ thể thực vật có khả năng phân chia? 

A. Mô mềm 

B. Mô cứng 

C. Mô phân sinh 

D. Bào quan 

Câu 3. Rễ cọc gồm: 
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A. Rễ cái và các rễ con 

B. Rễ con mọc ra từ gốc thân. 

C. Các rễ từ cành đâm xuống đất 

D. Rễ chồi lên mặt đất. 

Câu 4. Rễ gồm mấy miền: 

A.1   B.2   C.3   D.4 

Câu 5. Tại sao ở một số lá, mặt trên của lá có mầu sẫm hơn mặt dưới: 

A. Mặt trên ít lỗ khí hơn 

B. Mặt trên có nhiều lỗ khí hơn. 

C. Tế bào thịt lá mặt trên chứa nhiều diệp lục hơn 

D. Tế bào thịt lá mặt dưới chứa nhiều diệp lục hơn 

Câu 6. Thân dài ra do đâu? 

A. Do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn. 

B. Do sự phân chia tế bào ở mô mềm. 

C. Do sự phân chia tế bào ở mô cứng. 

D. Do sự phân chia tế bào ở chồi ngọn. 

Câu 7. Trong những nhóm cây sau đây, nhóm cây nào toàn cây mọng nước. 

A. Cây xương rồng, cây cành giao, cây thuốc bỏng. 

B. Cây xoài, cây cóc, cây xương rồng. 

C. Cây mít, cây nhãn, cây ổi. 

D. Cây cành giao, cây cóc, cây hành. 

Câu 8. Cấu tạo trong của phiến lá gồm: 

A.Thịt lá, ruột, vỏ 

B. Bó mạch, gân chính, gân phụ 

C. Biểu bì, thịt lá, lỗ khí. 

D. Biểu bì, gân lá, thịt lá. 

http://www.elib.vn/


    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn 
 

 

 

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 19 

 
 

 

Câu 9. Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể lại phải thả thêm các loại rong? 

A. Vì làm thức ăn cho các. 

B. Vì làm bể cá đẹp. 

C. Vì rong sẽ lấy nước và tạo khí cacbônic 

D. Vì rong tạo ra khí ôxi cung cấp cho cá hô hấp. 

Câu 10. Cây nào sâu đây là cây lá đơn: 

A. Cây mồng tơi 

B. Cây me 

C. Cây phượng 

D. Cây hoa hồng 

Câu 11. Phương pháp nhân giống cây trồng nhanh và tiết kiệm nhất là: 

A. Chiết cành. 

B. Ghép cành 

C. Giâm cành. 

D. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm 

Câu 12. Một số hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên thường gặp là: 

A. Sinh sản bằng thân bò, thân rễ, lá. 

B. Sinh sản bằng rễ củ, lá. 

C. Sinh sản bằng thân bò, rễ củ, lá. 

D. Sinh sản bằng thân bò, thân rễ, rễ củ, lá. 

B/ TỰ LUẬN: 

Câu 1. Thế nào là quá trình quang hợp? Viết sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp? (2đ) 

Câu 2. Có những loại biến dạng nào của lá? Chức năng của mỗi loại biến dạng là gì? (2đ) 

Câu 3. Tại sao phải thu hoạch cây có rễ củ trước khi cây ra hoa kết quả? (1,5đ) 

Câu 4. Vì sao ban đêm không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín 

cửa? (1,5đ) 
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ĐÁP ÁN 

A/ TRẮC NGHIỆM. 

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp án B C A D C A A D D A D D 

B/ TỰ LUẬN: 

Câu hỏi Đáp án Biểu điểm 

1 

- Khái niệm quang hợp: quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp 

lục, sử dụng nước, khí cácbônic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế 

tạo ra tinh bột và nhả khí cácbônic. 

- Sơ đồ quang hợp 

ánh sáng 

Nước + Khí cacbônic → Tinh bột + Ô xi 

Diệp lục 

1đ 

1đ 

2 

- Lá biến dạng gồm: Lá bắt mồi,lá vảy,lá biến thành gai,tua cuốn,lá dự 

trữ,tay móc 

- Chức năng: 

+ Lá biến thành gai (cây xương rồng) giúp cây giảm sự thoát hơi nước-

sống được nơi khô hạn. 

+ Lá biến thành cơ quan bắt mồi (cây nắp ấm) 

+ Lá biến thành tua cuốn, tay móc giúp cây leo lên (cây mây,cây đậu 

Hà lan) 

+ Lá dự trữ chất dinh dưỡng (củ hành) 

1đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

3 

Vì chất dự trữ của củ dung để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây khi 

ra hoa kết quả. Sau khi ra hoa chất dinh dưỡng trong rễ củ bị giảm 

nhiều hoặc không còn nữa, làm cho rễ củ xốp, teo nhỏ lại, chất lượng 

và khối lượng của củ đều giảm. 

1,5 đ 
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4 

Vì ban đêm cây không quang hợp mà chỉ có hiện tượng hô hấp, cây sẽ 

lấy khí ô xi của không khí trong phòng và thải ra khí cac-bo-nic . Nếu 

đóng kín cửa không khí trong phòng sẽ bị thiếu khí ô xi và nhiều khí 

cac-bo-nic nên người ngủ có thể ngạt chết 

1,5 đ 

7. Đề thi giữa HK1 Sinh 6 số 7 

Trường THCS Lê Lợi 

Đề thi giữa HK1 

Năm học 2019 - 2020 

Môn: Sinh học – lớp 6 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

Câu 1: Thế nào là thực vật có hoa và thực vật khơng có hoa ? (1 điểm) 

Câu 2: Trình bày quá trình phân chia tế bào? (1 điểm) 

Câu 3: Theo em sự phân chia tế bào có nghĩa gì đối với thực vật? (1 điểm) 

Câu 4: Trình bày các miền của rễ và chức năng của từng miền? (1 điểm) 

Câu 5: Nêu sự khác nhau giữa rễ cọc và rễ chùm? (1 điểm) 

Câu 6: Bạn Nam nói rằng cây sắn (khoai mì) cần thu hoạch củ trước khi ra hoa. Đúng hay 

sai? Vì sao? (1 điểm) 

Câu 7: Bộ phận nào của rễ thực hiện chức năng hút nước và muối khoáng? (1 điểm) 

Câu 8: Phân biệt sự khác nhau giữa chồi hoa, chồi lá? (1 điểm) 

Câu 9: Thân cây có những dạng thân nào kể ra? (1 điểm) 

Câu 10: Bạn Lan cho rằng cây bầu, bí, mướp phải bấm ngọn thì mới cho được nhiều quả. 

Theo em bạn Lan đúng hay sai? Vì sao? (1 điểm) 

ĐÁP ÁN 

Câu Nội dung Điểm 
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Câu 

1 

- Thực vật có hoa là cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt. 

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

0. 5 

điểm 

0. 5 

điểm 

Câu 

2 

Quá trình phân chia tế bào: 

- Đầu tiên hình thành 2 nhân. 

- Sau đó chất tế bào phân chia. 

- Vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào của thành 2 tế bào con 

0. 25 

điểm 

0. 25 

điểm 

0. 5 

điểm 

Câu 

3 
Ý nghĩa: Tăng số lượng và kích thước tế bào giúp cây sinh trưỡng và phát triển. 

1 

điểm 

Câu 

4 

- Miền trưởng thành: có chức năng dẫn truyền 

- Miền hút: có chức năng hấp thụ nước và muối khoáng 

- Miền sinh trưởng: có chức năng làm cho rễ dài ra 

- Miền chóp rễ: che chở cho đầu rễ 

0. 25 

điểm 

0. 25 

điểm 

0. 25 

điểm 

0. 25 

điểm 
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Câu 

5 

Rễ cọc Rễ chùm 

Rễ cái mọc ra từ gốc thân , các rễ con 

mọc ra từ rễ cái 
Các rễ đều mọc ra từ gốc thân 

Không bằng nhau (rễ cái to các rễ con 

nhỏ , bé) 
To ,dài gần bằng nhau 

 

1 

điểm 

Câu 

6 

- Bạn nam đúng. 

- Vì chất dinh dưỡng dự trữ ở rễ củ cho cây sử dụng khi ra hoa tạo quả nên ta 

phải thu hoạch trước để đảm bảo các chất dinh dưỡng, thu hoạch sau chất dinh 

dưỡng dảm hoặc không còn. 

0,5 

điểm 

0,5 

điểm 

Câu 

7 
Bộ phận của rễ hấp thụ nước và muối khoáng là lông hút 

1 

điểm 
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Câu 

8 

Chồi hoa Chồi lá 

- Có mầm hoa - Không có mầm hoa 

- Không mô phân sinh ngọn - Mô phân sinh ngọn 

 

0,5 

điểm 

0,5 

điểm 

Câu 

9 

Thân cây có 3 dạng: 

- Thân đứng 

- Thân leo 

- Thân bò 

0,25 

điểm 

0,25 

điểm 

0,25 

điểm 

0,25 

điểm 

Câu 

10 

- Bạn lan nói là đúng. 

- Khi bấm ngọn bầu, mướp, bí sẽ cho ra nhiều ngọn mới giúp tăng năng suất 

cây trồng. 

0.5 

điểm 

0.5 

điểm 

8. Đề thi giữa HK1 Sinh 6 số 8 

Trường THCS Hoàng Hoa Thám 

Đề thi giữa HK1 

Năm học 2019 - 2020 

Môn: Sinh học – lớp 6 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

I. Phần trắc nghiệm 
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Câu 1 : Nhóm nào dưới đây gồm những thực vật sống trên cạn ? 

A. Phượng vĩ, bằng lăng, ngọc lan, trúc đào 

B. Vàng tâm, bằng lăng, bèo tây ( lục bình), trúc đào 

C. Bằng lăng, ngọc lan, trúc đào, súng 

D. Vào tâm, đào, rong đuôi chó, mao lương 

Câu 2 : Nhóm nào dưới đây gồm những thực vật sống trong vòng một năm ? 

A. Ngô, na, rau ngót, đậu, lạc 

B. Ngô, cà chua, mướp, đậu, lạc 

C. Ngô, cà chua, nhãn, bưởi, lạc 

D. Ngô, cam, rau ngót, đậu, mít 

Câu 3 : Nhóm nào dưới đây gồm những thực vật sống lâu năm ? 

A. Cam, hồng xiêm, bơ, điều, nhãn 

B. Cam, cải, bơ, mít, cà, mướp 

C. Cam, hành, bơ, cà chua, ổi 

D. Cam, hồng xiêm, bơ, dứa, cải 

Câu 4 : Các bước quan sát mẫu vật bằng kính lúp cầm tay : 

      (1) : Di chuyển kính cho đến khi nhìn rõ vật 

      (2) : dùng tay cầm kính 

      (3) : để mặt kính sát mẫu vật, mắt nhìn vào mặt kính 

   Hãy sắp xếp các bước trên theo trình tự hợp lí 

A.(2)-(3)-(1)        B.(3)-(2)-(1) 

C.(1)-(3)-(2)        D.(3)-(1)-(2) 

Câu 5 : Đặc điểm nào ở củ dong ta, nghệ, gừng…chứng tỏ chúng là thân ? 

A. Có hình trụ dài, chứa chất dự trữ 

B. Có mạch gỗ giúp vận chuyển chất hữu cơ 

C. Có chồi ngọn, chồi nách và lá 
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D. Có mạch rây giúp vận chuyển nước và muối khoáng 

II. Phần tự luận 

Câu 1 : Em hãy kể tên 5 cây có hoa và 5 cây không có hoa 

Câu 2 : Em hãy lấy ví dụ 5 cây lâu năm và 5 cây một năm 

Câu 3 : Làm thế nào để phân biệt được thực vật có hoa và thực vật không có hoa ? 

Câu 4 : Nhà bạn An bán hoa tươi, bạn An nói những cây hoa như hoa hồng, hoa cúc, hoa ly, 

hoa huệ, hoa loa kèn,…chỉ có hoa, không có quả và hạt ? Vậy bạn An nói có đúng không ? 

Em hãy giải thích tại sao ? 

ĐÁP ÁN 

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1: A Câu 2:B Câu 3: A Câu 4: A Câu 5: C 

II. Phần tự luận 

Câu 1: 

   - 5 cây có hoa là: bưởi, ổi, dưa hấu, khế, xoài 

   - 5 cây không có hoa là: rêu, thông đá, quyển bá, cỏ tháp bút, dương xỉ, bèo hoa dâu 

Câu 2: 

   - Cây một năm là: lúa, ngô, su hào, bí ngô, hành 

   - Cây lâu năm là: xà cừ, ổi, bưởi, phượng vĩ 

Câu 3: 

   - Thực vật có hoa là những thực vật mà cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt 

   - Thực vật không có hoa cơ quan sinh sản không phải là hoa, quả, hạt 

Câu 4: 

   - Bạn An nói như vậy là chưa đúng. Vì 

   - Do nhu cầu, người trồng hoa thu hoạch các loại cây trên đang thời kì ra hoa nên ta ít khi 

trông thấy quả, hạt của chúng 

   - Tất cả các cây loại cây trên đều có quả, hạt vì chúng thuộc nhóm cây có hoa 
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9. Đề thi giữa HK1 Sinh 6 số 9 

Trường THCS Biên Giới 

Đề thi giữa HK1 

Năm học 2019 - 2020 

Môn: Sinh học – lớp 6 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

Câu 1 (2 đ) : Trình bày các loại rễ biến dạng?  cho ví dụ các loại rễ đó? 

Câu 2 (2,5 đ) : Theo em để sử dụng kính hiển vi ta cần thực hiện các bước như thế nào? 

Câu 3 (3 đ) : Tại sao phải thu hoạch các cây rễ củ trước khi chúng ra hoa? 

Câu 4 (1 đ) : Thiết kế thí nghiệm để biết cây dài ra do bộ phận nào? 

Câu 5 (1,5 đ) : Có mấy loại thân? Mỗi loại thân lấy 2 ví dụ?  

ĐÁP ÁN 

HƯỚNG DẪN CHẤM Điểm 

 

Câu 1:   

- Rễ củ: rễ phình to, chứa chất dự trữ cho cây khi ra hoa, tạo quả. Ví dụ: củ cà rốt, 

củ khoai lang. 

- Rễ móc: rễ phụ mọc từ thân và cành trên mặt đất, móc vào trụ bám, giúp cây leo 

lên. Ví dụ: Trầu không, hồ tiêu, vạn niên thanh... 

- Rễ thở: sống trong điều kiện thiếu không khí, rễ mọc ngược lên trên mặt đât, lấy 

oxi cung cấp cho các phần rễ dưới đất. Ví  dụ: bụt mọc, mắm, bần... 

- Giác mút: rễ biến đổi thành giác mút đâm vào thân hoặc cành của cây khác. Ví 

dụ: tơ hồng, tầm gửi.... 

Câu 2: 

- Điều chỉnh ánh sáng bằng gương phản chiếu ánh sáng. 
- Đặt và cố định tiêu bản trên bàn kính. 
- Sử dụng hệ thống ốc điều chỉnh để quan sát rõ vật mẫu. 
Câu 3:     

10đ 

2đ 

0,5đ 

 

0,5đ 

 

0,5đ 

 

0,5đ 

 

2,5đ 

0,5đ 
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10. Đề thi giữa HK1 Sinh 6 số 10 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP PLEIKU 

Đề thi giữa HK1 

  Phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi ra hoa vì: Chất dự trữ của các củ dùng 

để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây khi ra hoa kết quả.  

- Sau khi ra hoa chất dinh dưỡng trong rễ củ bị giảm nhiều hoặc không còn nữa, 

làm cho rễ củ xốp, teo nhỏ lại, chất lượng và khối lượng của củ đều giảm. 

Câu 4:     

Thí nghiệm để biết cây dài ra do bộ phận nào: 

- Gieo hạt đậu vào khay có cát ẩm cho đến khi cây ra lá thật thứ nhất. 

-  Chọn 6 cây đậu cao bằng nhau. Ngắt ngọn 3 cây 

- Sau 3 ngày đo lại chiều cao của 3 cây ngắt ngọn và 3 cây không ngắt ngọn, tính 

chiều cao bình quân của mỗi nhóm, ghi kết quả đã đo vào bảng. 

- So sánh chiều cao của 2 nhóm cây trong thí nghiệm: ngắt ngọn và không ngắt 

ngọn. Ta thấy nhóm cây không ngắt ngọn cao hơn nhóm cây ngắt ngọn, từ thí 

nghiệm trên rút ra kết luận: thân dài ra do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh 

ngọn. 

Câu 5:  

Có 3 loại thân chính: 

- Thân đứng: Cây: Tràm, dừa, Cỏ mần chầu... 

- Thân leo: cây: Đậu Đũa, Mướp... 

- Thân bò: Cây: Rau má, Khoai Lang... 

 

1đ 

1đ 

3 đ 

    1,5đ 

 

1,5đ 

 

1đ 

 

0,25đ 

0,25đ 

 

0,25đ 

 

0,25đ 

 

 

1,5đ 

 

0,5đ 

0,5đ 

0,5đ 

 

http://www.elib.vn/


    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn 
 

 

 

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 29 

 
 

 

Năm học 2019 - 2020 

Môn: Sinh học – lớp 6 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3điểm): 

Hãy chọn câu trả lời đúng 

Câu1: Miền hút là miền quan trọng nhất của rễ vì: 

A. Gồm 2 phần vỏ và trụ giữa. 

B. Có mạch gỗ và mạch rây vận chuyển các chất. 

C. Có ruột chứa chất dự trữ. 

D. Có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan. 

Câu 2: Phát biểu nào dưới đây về mô là đúng. 

A. Mô là nhóm tế bào giống nhau về hình dạng, cấu tạo, cùng thực hiện một chức năng. 

B. Mô là các tế bào giống nhau. 

C. Mô gồm các tế bào nằm trong cùng một cơ quan. 

D Mô là nhóm tế bào khác nhau về hình dạng, cấu tạo, cùng thực hiện một chức năng 

Câu 3: Chất hữu cơ  được thân vận chuyển xuống rễ nhờ : 

A. Mạch gỗ             B. Mạch rây              C. Thịt vỏ            D. Lông hút.        

 Câu 4: Cơ thể thực vật gồm những cơ quan nào? 

A. Cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản.      B. Cơ quan rễ, thân lá.          

C. Cơ quan sinh dưỡng và cơ quan hoa               D. Cơ quan hoa, quả, hạt.        

  Câu 5: Cây gỗ to ra do đâu ? 

A. Tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.              

B. Sự phân chia tế bào ở mô phân sinh tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.  

C.  Các vòng gỗ hằng năm.         

D. Sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.  

  Câu 6: Thân dài ra do: 
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A. Sự lớn lên và phân chia tế bào.                         B. Chồi ngọn     

C. Sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.        D. Mô phân sinh ngọn. 

 Câu 7: Trong số các cây sau nhóm cây thuộc rễ cọc. 

A. cây bưởi, cây cam, cây lúa, cây ngô. 

B. cây mít, cây xoài, cây tỏi tây, cây mía. 

C. cây bưởi, cây cam, cây mít, cây xoài. 

D.  cây lúa, cây ngô, cây mía, cây tỏi tây. 

  Câu 8:  Những nhóm cây nào sau đây dài ra rất nhanh:  

A. Mướp, Mồng tơi, Ổi                  B. Mướp, Đậu ván, Bí 

C. Bạch đàn, Nhãn, Ổi                                  D. Mướp,bưởi, Mồng tơi 

B. PHẦN TỰ LUẬN: (8,0 điểm) 

 Câu 1: (1,5đ) Hãy trình bày con đường hút nước và muối khoáng hòa tan từ đất vào cây? 

 Câu 2: (2đ) Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối 

khoáng . 

 Câu 3: (1,5đ) Nêu quá trình phân chia của tế bào diễn ra như thế nào?Sự lớn lên và phân 

chia tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật?  

Câu 4: (3 điểm) Rễ gồm mấy miền? Chức năng của mỗi miền?Miền nào quan trọng nhất vì 

sao? 

ĐÁP ÁN 

A.  Phần thi trắc nghiệm :2 điểm 

 Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng mỗi đúng 0,25 đ 

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 

ĐỀ  D A B A B C C B 

B.Phần thi tự luận : (8 điểm) 

Câu Đáp án Điểm 

Câu 1  * Con đường hút nước và muối khoáng hòa tan từ đất vào cây: 0,5đ 
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(1,5đ) - Rễ cây hút nước và muối khoáng hòa tan chủ yếu nhờ lông hút. 

- Nước và muối khoáng hòa tan được lông hút hấp thụ chuyển qua vỏ tới 

mạch gỗ đi lên các bộ phận khác của cây. 

0,5đ 

0,5đ 

 

Câu 2 

(2đ) 

* Thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối 

khoáng . 

Cắt hai cành hoa màu trắng  cắm vào 2 cốc thủy tinh chứa nước (cốc 1 nước 

màu, cốc 2 nước không màu).Sau một thời giam 

- Cốc 1: Hoa chuyển màu  
- Cốc 2: Hoa vẫn giữ nguyên màu trắng 

Sau đó dùng dao cắt ngang thân cây hoa có màu.Dùng kính lúp quan sát thấy 

mạch gỗ nhuộm màu giống hoa. 

Kết luận: Nước và muối được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ. 

0,5 

0,5đ 

 

 

0,5đ 

 

 

0,5đ 

Câu 3 

(1,5đ) 

 *  Quá trình phân chia của tế bào diễn ra là : 

- Đầu tiên hình thành hai nhân 

- Chất  tế bào phân chia. 

- vách tế bào hình thành nhan đôi tế bào mẹ thành 2 tế bào con. 

  * Sự lớn lên và phân chia tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật là: 

  Tế bào lớn lên và phân chia giúp cây sinh trưởng và phát triển. 

0,5đ 

0,5đ 

0,25đ 

0,25đ 

Câu 

1. 

( 3 đ) 

Rễ gồm 4 miền: Miền chóp rễ, miền trưởng thành, miền hút, miền sinh trưởng. 1,0 đ 

 Miền chóp rễ: Che chở và bảo vệ cho đầu rễ 0,25 đ 

 Miền trưởng thành: Có chức năng dẫn truyền. 0,25 đ 

 Miền hút: Hấp thụ nước và muối khoáng.Là miền quan trọng nhất 1,25đ 

 Miền sinh trưởng: Làm cho rễ dài ra. 0,25 đ 
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