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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ 1 

SINH HỌC 10 
(2018 – 2019) 

- Bài 6(ADN) : Toán 
- Bài 8 – 10: TB nhân thực 
- Bài 11: Vận chuyển các chất qua MSC 
- Bài 12: TN co và phản co nguyên sinh 
- Bài 13: Khái quát về năng lượng & chuyển hóa vật chất 

 
A. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Bài 8: TẾ BÀO NHÂN THỰC 
1. Ở tế bào  nhân chuẩn, tế bào  chất được  xoang hoá  là  do: 
a. Có màng nhân  ngăn cách  chất nhân  với tế bào  chất  
b. Có các  bào  quan  có màng  bọc  phân cách  với tế bào chất 
c. Có hệ thống  mạng  lưới  nội chất  
d. Có các  ti thể . 
2. Cấu  trúc dưới đây  không  có trong  nhân  của tế bào  là : 
a. Chất  dịch nhân       b. Nhân  con        c. Bộ máy  Gôngi        d. Chất  nhiễm sắc  
3. Thành phần  hoá học của  chất nhiễm sắc  trong nhân tế bào là :  
a. ADN và prôtêin           b. ARN  và gluxit c. Prôtêin và lipit  d. ADN và ARN   
4.  Trong dịch nhân có chứa:  
a. Ti thể và tế bào chất    b.  Tế bào chất  và chất  nhiễm sắc  
c.  Chất nhiễm sắc  và nhân con   d. Nhân con và mạng  lưới  nội chất  
5. Thành   phần hoá học  của Ribôxôm gồm : 
a. ADN, ARN và prôtêin  b. Prôtêin, ARN 
c. Lipit, ADN và ARN  d. ADN, ARN và  nhiễm sắc thể  
6. Cấu trúc nào sau đây chỉ có ở  tế bào động vật: 
a.  Không bào b. Lục lạp c. Thành xenlulôzơ            d. lizôxôm 
7. Cấu trúc dưới đây  không có ở tế bào  thực vật bậc cao là :  
a.   Nhân chuẩn   b.  Ribôxôm  c.  Trung thể  d.  Nhân con  
8.  Cấu trúc trong tế bào  bao gồm các ống và xoang dẹt thông với  nhau  được gọi  là : 
a. Lưới  nội chất  b.  Chất nhiễm sắc c. Khung tế bào         d. Màng sinh chất  
9. Hoạt động  nào sau đây  xảy ra  trên lưới  nội  chất hạt? 
a. Ôxi hoá  chất  hữu cơ  tạo năng lượng cho tế bào    c. Tổng hợpPôlisaccarit cho tế bào  
b. Tổng  hợp  các chất bài tiết   d. Tổng hợp  Prôtênin  
Bài 9: TẾ BÀO NHÂN THỰC (tt) 
1. Bào quan  có chức năng  cung cấp  năng lượng  cho hoạt động  tế bào  là  
a. Không bào  b. Trung thể  c. Nhân con   d.  Ti thể  
2.  Loại bào quan  có thể tìm thấy  trong ti thể  là :  
a. Lục lạp  b. Ribôxom c. Bộ máy Gôngi   d. Trung thể  
3. Tế bào  nào  trong các tế bào sau  đây  có  chứa  nhiều ti thể  nhất ? 
a. Tế  bào cơ vân     b. Tế bào hồng cầu   c. Tế bào  cơ tim   d. Tế  bào xương   
4.  Sản phẩm  chủ yếu  được tạo ra  từ hoạt động  của ti thể  là chất nào  sau đây ? 
a. Pôlisaccarit b. axit nuclêic c. ADN và ARN   d. ATP  
5. Phát biểu  nào dưới đây đúng  khi nói  về lục lạp ? 
a. Có  chứa nhiều  trong các tế bào động vật  
b. Có  thể  không  có trong tế bào  của  cây xanh  
c.  Là  loại bào quan chỉ có ở thực vật  
d.  Có chứa  sắc tố  diệp lục  tạo màu  xanh ở  lá cây  
6.  Sắc  tố  diệp lục  có  chứa  nhiều  trong cấu trúc nào sau đây ? 
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a. Chất  nền    c.  Màng ngoài  lục lạp  
b.  màng tilacoit   d. Màng  trong  lục lạp  
7. Trong lục lạp ngoài diệp lục và enzim quang hợp, còn có chứa ? 
a. ADN và ribôxôm   c. Không  bào  
b. ARN và nhiễm sắc thể    d. Photpholipit 
8. Hoạt động  dưới đây  không  phải chức năng  của Lizôxôm.   
a. Phân huỷ  các tế bào  cũng như  các bào quan  già  
b. Phân huỷ các tế bào  bị tổn thương  không  có  khả  năng  phục hồi  
c.  Phân huỷ thức ăn  do có nhiều  en zim  thuỷ phân  
d.  Tổng hợp các chất bài tiết  cho tế bào  
9.  Loại tế bào sau đây có chứa  nhiều lizôxôm nhất là : 
a. Tế bào cơ b. Tế bào hồng cầu  c. Tế bào bạch cầu     d. Tế bào  thần kinh  
10. Điểm giống nhau về cấu tạo giữa lizôxôm và không bào  là :  
a. Bào  quan  có lớp  màng  kép  bao bọc  
b.  Đều  có kích  thước  rất lớn  
c.  Được bao bọc  chỉ bởi  một lớp màng  
d. Đều  có trong  tế bào  của thực vật  và  động  vật  
Bài 10: TẾ BÀO NHÂN THỰC (tt) 
1. Nội dung nào sau đây  đúng khi nói  về thành  phần  hoá học chính của  màng sinh chất ? 
a. 1 lớp photpholipit    b. 2 lớp photpholipit và các phân tử prôtêin 
c. 1 lớp photpholipit và  không có  prôtêin    d. 2 lớp photphorit và  không có  prôtêin 
2. Ở tế bào  động vật , trên màng  sinh chất  có thêm  nhiều  phân tử côlesteron có tác dụng : 
a. Tạo  ra tính  cứng rắn cho màng   c.  Bảo vệ  màng  
b.  Làm tăng độ ẩm  của màng sinh chất  d.  Hình thành cấu trúc bền vững cho  màng  
3.  Bên ngoài  màng sinh chất  còn có một lớp thành tế bào bao bọc, cấu tạo  này có  ở  loại tế bào  nào sau đây ? 
a.  Thực vật và   động  vật    b. Động vật  và nấm  
c. Nấm  và  thực  vật    d.  Động vật và  vi khuẩn  
4. Thành tế bào  thực vật  có thành phần  hoá học  chủ yếu  bằng  chất : 
a. Xenlulôzơ  b. Phôtpholipit  c. Côlesteron  d. Axit nuclêic 
5. Thành tế bào nấm có thành phần  hoá học  chủ yếu  bằng  chất : 
a. Xenlulôzơ  b. Peptidoglican   c. Côlesteron   d. Kitin 
6. Để cấy ghép nội tạng thì thành phần nào của màng tế bào cho và nhận phải phù hợp nhau? 
a. Photpholipit  b. Protein c. Côlesteron d. Glicoprotein 
Bài 11: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT 
1. Điều đưới  đây đúng  khi nói  về  sự  vận chuyển  thụ động  các  chất  qua  màng tế bào là : 
a. Cần có năng lượng cung cấp  cho quá trình  vận chuyển  
b. Chất tan đi từ nơi  có nồng độ  thấp  sang nơi  có nồng độ  cao  
c. Theo qui luật  khuyếch tán  
d. Chỉ  xảy  ra ở  động vật  không xảy ra  ở thực vật  
2. Đặc điểm của  sự  vận chuyển  chất qua màng tế bào  bằng  sự khuyếch tán là : 
a. Chỉ xảy ra với những phân tử có đường kính lớn hơn đường kính  của lỗ màng  
b. Chất luôn vận chuyển  từ môi trường nhược  trương  sang môi trường ưu  trương  
c. là hình thức vận chuyển chỉ  có ở  tế bào thực  vật  
d. Dựa vào sự  chênh lệch nồng độ các chất  ở trong  và ngoài màng  
3. Sự thẩm thấu là : 
a. Sự di  chuyển  của các  phân tử  chất tan  qua màng  b. Sự  khuyếch tán  của các  phân tử  đường  qua màng  
c. Sự di chuyển của các ion qua màng    d. Sự khuyếch tán của các phân  tử nước qua màng 
4. Nguồn  năng lượng  nào  sau đây  trực tiếp cung cấp  cho quá trình  vận chuyển  chất chủ  động  trong cơ thể  sống ? 
a. ATP   b. ADP   c. AMP   d. ADN và ARN  
5.  Vận chuyển  chất qua màng  từ nơi  có nồng  độ thấp  sang nơi có nồng độ cao có dùng ATP là cơ chế của: 
a. Thẩm thấu  b. Chủ động  c.  Khuyếch tán  d.  Thụ động  
6. Hình thức  vận chuyển   chất dưới  đây  có sự  biến  dạng  của màng sinh  chất là: 
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a. Khuyếch tán   b. Thực bào      c . Thụ động            d. Tích  cực  
7. Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng vận chuyển chủ động? 
a. Ngâm rau sống với nuớc muối rau nhanh bị héo .  
b. Tại ống thận glucôzơ trong ống nước tiểu được thu hồi về máu.  
c. Khi xào rau, mỡ sẽ đi vào tế bào.  
d. Ngâm rau muống chẻ vào nước, sợi rau cong lên. 
8. Glucôzơ có thể đi qua màng tế bào bằng mấy cách? 
a. 1  b. 2  c. 3  d.4 
Học chú thích các Hình: H8.1ab, H8.2,  H9.1b   H9.2b,  H11.1 
 
Bài 12: THỰC HÀNH: THÍ NGHIỆM CO VÀ PHẢN CO NGHUYÊN SINH 
Câu 1: Khi nhỏ dung dịch nước muối vào tế bào biểu bì hành thì môi trường thì tế bào bị co nguyên sinh là do: 
a. muối đi vào tế bào  b. nước đi vào tế bào   
c. tế bào chất bị mất nước  b. tế bào bị mất muối 
Câu 2: Khi nhỏ nước cất vào tế bào biểu bì hành đang co nguyên sinh thì tế bào chất phản co là do: 
a. muối đi vào tế bào  b. nước đi vào tế bào   
c. tế bào chất bị mất nước  b. tế bào bị mất muối 
 Chương 3: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO 
Bài 13: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO 
1. Thế năng  là : 
a. Năng  lượng giải phóng  khi  phân giải  chất hữu cơ  b. Năng  lượng  ở trạng thái tiềm ẩn  
c. Năng  lượng ở trạng thái sẵn sàng sinh công  d. Năng  lượng do chuyển động tạo ra 
2. Động năng là: 
a. Năng  lượng do chuyển động tạo ra    b. Năng  lượng  ở trạng thái tiềm ẩn  
c. Năng  lượng ở trạng thái sẵn sàng sinh công  d. Năng  lượng  cơ học  
3. Năng  lượng tích  luỹ  trong các liên kết  hoá học  của các chất  hữu cơ  trong tế  bào  được gọi là : 
a. Hoá năng  b. Điện năng             c. Nhiệt  năng   d.  Cơ năng  
4. Năng lượng vô ích trong tế bào và cơ thể là: 
a. Hoá năng  b. Điện năng             c. Nhiệt  năng   d.  Cơ năng  
5. Yếu tố  nào sau đây  không  có trong thành phần  của phân  tử ATP? 
a. Bazơ nitơ  b. Nhóm  photphat     c. Đường   d. Prôtêin 
6. Đường  cấu tạo của phân tử ATP là : 
a. Đêôxiribôzơ  b. Xenlulôzơ         c.Ribôzơ   d. Saccarôzơ 
7. Năng lượng  của ATP tích luỹ ở : 
a. Cả 3 nhóm  phôtphat                                   b. Hai liên  kết phôtphat gần phân tử đường  
c. Hai liên  kết phôtphat  ở ngoài cùng           d. Chỉ  một  liên  kết phôtphat   ngoài cùng  
7. Để  tiến  hành quang hợp, cây xanh  đã hấp thụ  năng lượng  nào sau đây? 
a. Hoá năng  b. Nhiệt năng  c. Điện  năng  d. Quang  năng  
8. Qua quang hợp  tạo chất  đường , cây xanh  đã thực hiện  quá trình  chuyển hoá năng lượng  nào sau đây ? 
a. Từ hoá năng  sang quang năng  c. Từ  quang  năng  sang  hoá năng  
b. Từ hoá năng  sang quang năng  d. Từ hoá năng  sang  nhiệt  năng  
9. Chất hữu cơ phức tạp 		(#)→  Các chất đơn giản + ATP. (A) là quá trình: 
a. Đồng hóa   b. Dị hóa    c. Quang hợp   d. cả a và b 
10. n (axit amin) + ATP  		(#)→  Protein. (A) là quá trình: 
a. Đồng hóa   b. Dị hóa    c. Quang hợp   d. cả a và b 
TỰ LUẬN 
Bài Axit nucleic 
- Viết mạch nu 
- Tính toán theo công thức 
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SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG 
TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN 

Họ tên: ………………………………………….. 
Lớp: 10/…. 

ĐỀ MINH HỌA KT HK 1 
MÔN SINH HỌC LỚP 10 

Thời gian: 45 phút 
Mã đề: 130 

Điểm 

 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm) 
Hãy tô đen vào ô tròn ở bảng trả lời cho lựa chọn đúng nhất ở các câu hỏi sau 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
B O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
C O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
D O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
 
Câu 1: Điểm giống  nhau  của prôtêin bậc 1, prôtêin bậc 2 và prôtêin bậc 3 là : 

A. Chuỗi pôlipeptit ở dạng  mạch thẳng. 
B. Chuỗi pôlipeptitxoắn  lò xo  hay gấp  lại. 
C. Chỉ  có  cấu trúc 1 chuỗi pôlipeptit . 
D. Chuỗi pôlipeptit  xoắn  cuộn tạo  dạng  khối cầu . 

Câu 2: Một tế bào nhân tạo có tổng nồng độ chất tan là 0,5M (chỉ chứa NaCl). Dung dịch nào sau đây là môi 
trường ưu trương của tế bào? 

A. Nước cất. B. Dung dịch NaCl 1M. 
C. Dung dịch NaCl 0,5M. D. Dung dịch NaCl 0,2M. 

Câu 3: Hiện tượng co và phản co nguyên sinh quan sát được phụ thuộc vào 
A. sự chênh lệch nồng độ chất tan môi trường trong ngoài tế bào. 
B. sự chênh lệch lượng các loại chất tan môi trường ngoài tế bào. 
C. sự khác biệt về sử dụng thị kính 10X hay 100X. 
D. sự khác biệt về loại chất tan trong và ngoài tế bào. 

Câu 4: Sự thẩm thấu là : 
A. Sự  di  chuyển  của các  phân tử  chất tan  qua màng . 
B. Sự  khuyếch tán  của các  phân tử  đường  qua màng . 
C. Sự  di chuyển  của các ion qua màng 
D. Sự  khuyếch tán  của các phân  tử nước qua màng. 

Câu 5: Loại tế bào  sau đây  có chứa  nhiều Lizôxôm nhất là : 
A. Tế bào cơ. B. Tế bào bạch cầu. C. Tế bào hồng cầu. D. Tế bào  thần kinh. 

Câu 6: Hình thái  của vi khuẩn  được ổn định  nhờ cấu trúc  nào sau đây? 
A. Vỏ nhầy . B. Thành tế bào . C. Màng  sinh chất. D. Tế bào chất . 

Câu 7: Điều đưới  đây đúng  khi nói  về  sự  vận chuyển  thụ động  các  chất  qua  màng tế bào là : 
A. Cần có năng lượng  cung cấp  cho quá trình  vận chuyển . 
B. Chất được  chuyển  từ nơi  có nồng độ  thấp  sang nơi  có nồng độ  cao . 
C. Tuân thủ  theo qui luật  khuyếch tán . 
D. Chỉ  xảy  ra ở  động vật  không xảy ra  ở thực vật . 

Câu 8: Xenlulôzơ, tinh bột, glicôgen đều có các đặc điểm chung là 
(1) cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. 
(2) khi bị thủy phân thu được glucôzơ. 
(3) có công thức tổng quát: (C6H12O6)n. 
(4) có thành phần nguyên tố gồm: C, H, O. 
Phương án đúng: 
A. (1), (2), (3). B. (2), (3), (4). C. (1), (3), (4). D. (1), (2), (4). 

Câu 9: Cho các loại đặc điểm: 
(1) Tự dưỡng. (2) Có nội màng. 
(3) Có màng nguyên sinh. (4) Có thành kitin. 
(5) Có màng nhân. (6) Có thành phần peptiđôglican. 
(7) Có ribôxôn. (8) Có ADN. 
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(9) Có thành phần xenlulôzơ. 
Tế bào động vật có các đặc điểm: 
A. (2), (3), (5), (7), (8). B. (2), (3), (6), (7), (9). 
C. (1), (4), (6), (9). D. (1), (2), (3), (5), (7), (8). 

Câu 10: Nguồn gốc chung của giới động vật là 
A. tảo lục đơn bào nguyên thuỷ. B. động vật nguyên sinh. 
C. động vật đơn bào nguyên thuỷ. D. động vật nguyên sinh nguyên thuỷ. 

Câu 11: Hai phân tử  đường đơn  liên kết  nhau tạo  phân tử  đường  đôi  bằng loại  liên kết  nào sau đây ? 
A. Liên kết peptit. B. Liên kết hoá trị. C. Liên kết glicôzit. D. Liên kết  hiđrô. 

Câu 12: Đối với sự sống, liên kết hiđrô có các vai trò: 
(1) Quy định cấu hình không gian của các đại phân tử sinh học. 
(2) Đảm bảo cho nguyên tử hiđrô liên kết chặt với các phân tử hữu cơ. 
(3) Đảm bảo cho nguyên tử hiđrô liên kết chặt với các phân tử khác. 
(4) Duy trì liên kết yếu giữa các phân tử phân cực với các phân tử nước. 
Phương án đúng: 
A. (1), (4). B. (1), (2). C. (2), (4). D. (1), (3). 

Câu 13: Prôtêin là loại hợp chất hữu cơ có tính đa dạng cao nhất. Nguyên nhân là vì prôtêin có: 
(1) Câu trúc đa phân và có nhiều loại đơn phân. 
(2) Cấu tạo từ 1 hoặc nhiều chuỗi pôlipeptit. 
(3) Cấu trúc không gian nhiều bậc. 
(4) Nhiều chức năng quan trọng đối với cơ thể. 
Phương án đúng: 
A. (1), (2), (4). B. (1), (3), (4). C. (1), (2), (3). D. (2), (3), (4). 

Câu 14: Bào quan ti thể có chức năng: 
(1) Chuyển hóa năng lượng thành ATP cung cấp cho tế bào hoạt động. 
(2) Tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ để cấu tạo nên tế bào và cơ thể. 
(3) Tạo ra nhiều sản phẩm trung gian cung cấp cho quá trình tổng hợp các chất. 
Phương án đúng: 
A. (1), (2). B. (2), (3). C. (1), (2), (3). D. (1), (3). 

Câu 15: Xét các đặc điểm sau: 
(1) là một hệ thống và xoang dẹp thông với nhau. 
(2) được cấu tạo từ các màng giống như màng tế bào. 
(3) tạo ra sự xoang hóa (phân chia tế bào chất thành các xoang nhỏ). 
(4) có chứa hệ enzim làm nhiệm vụ tổng hợp các chất tiết. 
(5) làm nhiệm vụ vận chuyển nội bào. 
(6) làm nhiệm vụ khử độc, tổng hợp pôlisaccarit. 
Về cấu tạo, đặc điểm nào nói trên không phải là đặc điểm chung của lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn? 
A. (3). B. (6). C. (2). D. (4), (5). 

Câu 16: Chọn đáp án đúng cho chú thích hình vẽ sau: 
A. 1. Màng ngoài, 2. Mấu lồi, 3. Xoang chứa dịch chất nền,  4. 

Màng trong. 
B.  1. Màng trong, 2. Mấu lồi, 3. Xoang chứa dịch chất nền, 4. 

Màng ngoài. 
C. 1. Màng ngoài, 2. Xoang chứa dịch chất nền,, 3. Mấu lồi 4. 

Màng trong. 
D. 1. Màng ngoài, 2. Xoang chứa dịch chất nền, 3. Mấu lồi, 4. 

Màng trong.  
 
Câu 17: Các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống bao gồm: 

 1. quần xã; 2. quần thể;  3. cơ thể; 4. hệ sinh thái;          5. tế bào  
Các cấp tổ chức đó theo trình tự từ nhỏ đến lớn là… 
A. 5→2→3→4→1. B. 5→3→2→1→4. C. 5→2→3→1→4. D. 5→3→2→4→1. 
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Câu 18: Xét các loại bào quan sau đây: 
(1) Trung thể. (2) Lưới nội chất. 
(3) Ribôxôm. (4) Lục lạp. 
(5) Ti thể. (6) Perôxixôm. 
(7) Bộ máy Gôngi. 
Các bào quan có chứa vật chất di truyền là: 
A. (1), (4), (5). B. (4), (6), (7). C. (2), (4), (5), (7). D. (4), (5). 

Câu 19: Nhóm chất  nào sau  đây  là những  chất  đường  có  chứa 6 nguyên  tử các bon ? 
A. Fructôzơ , galactôzơ, glucôzơ. B. Glucôzơ, Fructôzơ , Pentôzơ. 
C. Galactôzơ, Xenlucôzơ, Tinh bột. D. Tinh bột , lactôzơ, Pentôzơ. 

Câu 20: Các tiêu chí cơ bản của hệ thống 5 giới bao gồm 
A. trình tự các nuclêotít, mức độ tổ chức cơ thể. 
B. khả năng di chuyển, cấu tạo cơ thể, kiểu dinh dưỡng . 
C. loại tế bào, mức độ tổ chức cơ thể, kiểu dinh dưỡng. 
D. cấu tạo tế bào, khả năng vận động, mức độ tổ chức cơ thể. 

 
II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm) 
Một đoạn ADN có tổng số 1200 cặp nuclêôtit và số nuclêôtit loại A chiếm 22% tổng số nuclêôtit. Hãy xác 
định: 
 a. Chiều dài và số chu kỳ xoắn của đoạn ADN. 
 b. Số nuclêôtit mỗi loại của đoạn ADN. 
 c. Số liên kết hiđrô của đoạn ADN. 
 d. Số liên kết cộng hóa trị giữa các nuclêôtit của đoạn ADN. 
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   SỞ GD&ĐT TP. ĐÀ NẴNG 
TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN 

Đề chính thức 

ĐỀ KT HK 1 2017 - 2018 
MÔN: SINH HỌC – LỚP 10 

Thời gian làm bài: 45 phút; không kể thời gian phát đề 
 Mã đề 165 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm): Học sinh tô kín ô tròn bằng bút chì vào phương án trả lời trên 
phiếu trả lời trắc nghiệm 
Câu 1: Một nhà khoa học đã tiến hành phá hủy nhân của tế bào trứng ếch thuộc loài X, sau đó lấy nhân của tế bào sinh 
dưỡng của loài Y cấy vào. Sau nhiều lần thí nghiệm, ông đã nhận được ếch con từ các tế bào đã được chuyển nhân. Em 
hãy cho biết các con ếch con này có đặc điểm của loài nào? 

A. Loài X. B. Loài Y. 
C. Ếch lai giữa 2 loài X và Y. D. Tùy vào điều kiện môi trường. 

Câu 2: Tế bào nhân thực được cấu tạo bởi 3 thành phần chính là: 
A.   Nhân phân hoá, các bào quan, màng sinh chất. 
B.   Tế bào chất, vùng nhân, các bào quan. 
C.   Màng sinh chất, tế bào chất, nhân. 
D.   Màng sinh chất, các bào quan, vùng nhân. 

Câu 3: Enzim nào sau đây hoạt động  trong môi trường axít? 
A. Amilaza. B. Saccaraza. C. Mantaza. D. Pepsin. 

Câu 4: Cho các nội dung sau:  
(a) Có màng kép bao bọc; (b) Chứa thông tin di truyền; (c) Chứa dịch nhân và nhân con; (d) Không có màng bao 

bọc; (e) Chỉ chứa một phân tử ADN dạng vòng.  
Số nội dung đúng về nhân tế bào là: 
A. 4. B. 2. C. 3. D. 5. 

Câu 5: Cho các chất sau đây: (1) Photpholipit; (2) Glicôprôtêin;(3) Colestêron; (4) Protein. Những chất nào là thành 
phần cơ bản cấu tạo nên màng sinh chất? 

A. (1), (4). B. (3), (4). C. (1), (2). D. (2), (3). 
Câu 6: Năng lượng  của ATP được tích luỹ ở : 

A. Cả 3 nhóm  phôtphat. B. Hai liên kết phôtphat gần phân tử đường. 
C. Hai liên kết phôtphat ở ngoài cùng. D. Chỉ một liên kết phôtphat ngoài cùng. 

Câu 7: Cho cấu trúc lục lạp theo hình sau, thứ tự đúng của các thành phần cấu trúc: màng ngoài, màng trong, chất nền, 
grana, tilacoit là 

 
 
 
 
A. 1, 4, 5, 2, 3.                     B. 1, 4, 2, 5, 3.              C. 1, 4, 5, 3, 2.       D. 1, 4, 2, 3, 5. 
Câu 8: Bào quan tồn tại trong tế bào chất của tế bào nhân sơ là: 

A. Ti thể. B. Lưới nội chất. C. Ribôxôm. D. Lục lạp. 
Câu 9:  Thành tế bào của nấm có cấu tạo từ: 

A. Xenlulozơ.               B. Glicoprotein.             C. Peptidoglican.       D. Kitin. 
Câu 10: Năng lượng tích luỹ trong các liên kết hoá học của các chất hữu cơ trong tế bào được gọi là: 

A. Hoá năng.                  B. Nhiệt  năng. C. Động năng.                D. Điện năng. 

     2   3 5 

4 

     1 
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Câu 11:  Hoạt động nào sau đây không cần năng lượng cung cấp từ ATP? 
A.  Sự khuếch tán các chất qua màng tế bào.          B.  Sự sinh trưởng của cây xanh. 
C.  Sự co bóp của cơ tim.                                        D.  Sự dẫn truyền xung thần kinh. 

Câu 12: Thành phần hoá học của  chất nhiễm sắc trong nhân tế bào là : 
A. Prôtêin và lipit.                                                  B. ADN và protein. 
C. ADN và ARN.                                                   D. ARN  và gluxit. 

Câu 13: Bào quan nào sau đây phát triển mạnh ở các tế bào bạch cầu? 
A. Ti thể.                   B. Bộ máy Gôngi.            C. Lizôxôm.                    D. Lưới nội chất trơn. 

Câu 14: Chất nào sau đây dễ dàng khuếch tán trực tiếp qua photpholipit kép của màng sinh chất? 
A. Glucôzơ.             B. NH4

+.                           C. Nước.                    D. Ôxi phân tử. 
Câu 15: Những cấu trúc nào sau đây của tế bào nhân thực có cấu tạo màng kép? 

A. Ti thể, nhân tế bào, lục lạp.                            B. Ti thể, ribôxôm, lục lạp. 
C. Ti thể, không bào, lizôxôm.                           D. Lizôxôm, không bào, ribôxôm. 

Câu 16: Thành phần cơ bản cấu tạo nên enzim là: 
A. Cacbohidrat.         B. Prôtêin.                           C. Axit nuclêic.       D. Lipit. 

Câu 17:  Tế bào của cùng một cơ thể có thể nhận biết nhau và nhận biết các tế bào "lạ" nhờ: 
A.  Bên ngoài màng sinh chất có chất nền ngoại bào. 
B.  Màng sinh chất có prôtêin thụ thể. 
C.  Màng sinh chất có khả năng trao đổi chất với môi trường. 
D.  Màng sinh chất có "dấu chuẩn". 

Câu 18: Giả sử nồng độ NaCl trong tế bào hồng cầu là 0.01%. Ta đặt tế bào này vào một ly nước muối với nồng độ 
NaCl là 1%. Khi đó, ta đã đặt tế bào này vào môi trường: 

A. Nhược trương.              B. Ưu trương.           C. Đẳng trương.               D. Trung hòa. 
Câu 19: Cho sơ đồ tóm tắt cơ chế hoạt động của enzim saccaraza như sau: 

                           Saccaraza                                                                                               phân giải 
Saccarôzơ =======>phức hợp saccarôzơ - saccaraza =======> (1) + (2) + (3) 
Các chất (1), (2), (3) được tạo ra trong sơ đồ trên lần lượt là: 
A.  Glucôzơ, mantôzơ, mantaza.                           B.  Glucôzơ, galactôzơ, saccaraza. 
C.  Fructôzơ, glucôzơ, amilaza.                            D.  Glucôzơ, fructôzơ, saccaraza. 

Câu 20:  Cấu trúc trong tế bào bao gồm các ống và xoang dẹt thông với nhau được gọi là: 
A. Màng sinh chất.                                              B. Lưới nội chất. 
C.  Bộ máy gôngi.                                               D.  Khung xương tế bào. 

 
II. PHẦN TỰ LUẬN (2,0 điểm) 
 

Câu 1 (0,5 điểm): Cho một đoạn phân tử ADN có trình tự nucleotit trên 1 mạch như sau: 
                  ......A – T – T – G – A – A – T – X – X – X – G – T .... 
            Hãy xác định trình tự nucleotit trên mạch còn lại của đoạn ADN đó. 
  

Câu 2 (1,5 điểm): Một gen có 1800 chu kì xoắn, có tỉ lệ A/G = 5/4. Hãy xác định: 
          a) Chiều dài của gen (theo đơn vị Ǻ). 
          b) Số lượng nucleotit mỗi loại của gen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


