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Câu 1: Tế bào mạch gỗ của cây gồm 

A. Quản bào và tế bào nội bì.  B.Quản bào và tế bào lông hút.    

C. Quản bào và mạch ống.  D. Quản bào và tế bào biểu  bì.     

Câu 2: Ý nào không đúng là động lực của dòng mạch gỗ: 

A. Chênh lệch áp suất giữa cơ quan nguồn và cơ quan chứa   

B. Lực hút do thoát hơi nước ở lá 

C. Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ  

D. Lực đẩy của rễ 

Câu 3: Nguyên nhân của hiện tượng ứ giọt là do: 

A. các phân tử nước có liên kết với nhau tạo nên sức căng bề mặt 

B. sự thoát hơi nước yếu 

C. độ ẩm không khí cao gây bão hòa hơi nước  

D. cả A và C   

Câu 4: Chọn câu đúng khi nói về sự thoát hơi nước qua lớp cutin? 

A. Thoát hơi nước qua lớp cutin phụ thuộc vào sự đóng mở của khí khổng 

B. Lớp cutin càng mỏng, thoát hơi nước càng giảm và ngược lại 

C. Lớp cutin càng dày, thoát hơi nước càng giảm và ngược lại 

D. Lớp cutin dày hay mỏng thì cường độ thoát hơi nước là như nhau 

Câu 5: Khi tế bào khí khổng trương nước thì: 

A. Thành mỏng căng ra làm thành dày cong theo nên tế bào khí khổng mở 

B. Thành mỏng duỗi thẳng làm thành dày căng nên tế bào khí khổng mở 

C. Thành dày căng ra, thành mỏng duỗi thẳng nên tế bào khí khổng đóng 

D. Thành dày duỗi thẳng, thành mỏng căng nên tế bào khí khổng mở 



Câu 6: Mối quan hệ giữa cây họ đậu và vi khuẩn nốt sần Rhidobium là:  

A.  hội sinh  B. kí sinh  C. cộng sinh D. hợp tác 

Câu 7: Vai trò sinh lí của ni tơ gồm: 

A. vai trò cấu trúc, vai trò điều tiết.  B. vai trò cấu trúc 

C. vai trò điều tiết     D. tất cả đều sai 

Câu 8: Cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp: 

A. màng tilacôit là nơi phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng sáng 

B. xoang tilacôit là nơi xảy ra các phản ứng quang phân li nước và quá trình tổng hợp ATP trong 

quang hợp 

C. chất nềnstrôma là nơi diễn ra các phản ứng trong pha tối của quá trình quang hợp  

D. cả 3 phương án trên 

Câu 9: Sắc tố nào tham gia trực tiếp chuyển hóa năng lượng mặt trời thành ATP, NADPH trong 

quang hợp? 

A. Diệp lục a     B. Diệp lục b 

C. Diệp lục a. b    D. Diệp lục a, b và carôtenôit 

Câu 10: Chu trình canvin diễn ra ở pha tối trong quang hợp ở nhóm thực vật nào? 

A. Chỉ ở nhóm thực vật CAM    

B. Ở nhóm thực vật C3 VÀ C4 

C. Ở cả 3 nhóm thực vật C3, C4, CAM  

D. Ở nhóm thực vật C4, CAM 

Câu 11: Diễn biến nào sau đây không có ở pha sáng quang hợp? 

A. Qúa trình tạo ATP, NADPH và Oxi  B. Qúa trình quang phân li nước 

C. Diệp lục được kích hoạt   D. Qúa trình khử Cacbodioxit 

Câu 12: O2 trong quang hợp được sinh ra từ phản ứng nào? 

A. Quang phân li nước     B. Phân giải ATP 

 C. Ôxi hóa glucôzơ    D. Khử CO2 

Câu 13: Điểm bù ánh sáng là: 



A. cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp không tăng nửa dù cường độ ánh sáng tăng 

B. cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp cần bằng với cường độ hô hấp 

C. cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp đạt cực đại 

D. Cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp đạt cực tiểu 

Câu 14: Tăng năng suất cây tròng thông qua sự điều khiển quang hợp là: 

A. Tăng diện tích lá.       B.Tăng cường độ quang hợp.     C.Tăng hệ số kinh tế 

D. Tăng diện tích lá, tăng cường độ quang hợp, tăng hệ số kinh tế 

Câu 15: Giai đoạn nào chung cho quá trình lên men và hô hấp hiếu khí? 

A. Chu trình Crep    B.Chuỗi chuyền điện tử electron 

C.Đường phân     D.Tổng hợp axetyl – CoA 

Câu 16: Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào? 

A. Tiêu hóa ngoại bào. 

B. Tiêu hoá nội bào. 

C. Tiêu hóa ngoại bào tiêu hoá nội bào. 

D. Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào. 

Câu 17: Sự tiêu hoá thức ăn ở dạ tổ ong diễn ra như thế nào? 

A. Thức ăn được ợ lên miệng để nhai lại. 

B. Tiết pepsin và HCl để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ. 

C. Hấp thụ bớt nước trong thức ăn. 

D. Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu 

hoá xellulôzơ. 

Câu 18: Quá trình tiêu hoá ở động vật có ống tiêu hoá diễn ra như thế nào? 

A. Thức ăn đi qua ống tiêu hoá được biến đổi cơ học trở thành chất đơn giản và được hấp thụ vào 

máu. 

B. Thức ăn đi qua ống tiêu hoá được biến đổi cơ học và hoá học trở thành chất đơn giản và được 

hấp thụ vào máu. 

C. Thức ăn đi qua ống tiêu hoá được biến đổi hoá học trở thành chất đơn giản và được hấp thụ vào 

máu. 



D. Thức ăn đi qua ống tiêu hoá được biến đổi cơ học trở thành chất đơn giản và được hấp thụ vào 

mọi tế bào. 

Câu 19: Đặc điểm nào dưới đây không  có ở thú ăn thịt. 

A. Dạ dày đơn. 

B. Ruột ngắn. 

C. Thức ăn qua ruột non trải qua tiêu hoá cơ học, hoá học và được hấp thụ. 

D. Manh tràng phát triển. 

Câu 20: Khi cá thở ra, diễn biến nào sau đây đúng? 

A.  Cửa miệng đóng, thềm miệng nâng lên, nắp mang mở. 

B.  Cửa miệng đóng, thềm miệng nâng lên, nắp mang đóng. 

C.  Cửa miệng đóng, thềm miệng hạ xuống, nắp mang mở. 

D. Cửa miệng đóng, thềm miệng nâng lên, nắp mang đóng. 

Câu 21: Sự thông khí trong các ống khí của côn trùng thực hiện được nhờ: 

A. Sự co dãn của phần bụng. 

B. Sự di chuyển của chân. 

C. Sự nhu động của hệ tiêu hoá. 

D. Vận động của cánh. 

Câu 22: Vì sao phổi của thú có hiệu quả trao đổi khí ưu thế hơn ở phổi của bò sát lưỡng cư? 

A. Vì phổi thú có cấu trúc phức tạp hơn. 

B. Vì phổi thú có kích thươc lớn hơn. 

C.  Vì phổi thú có khối lượng lớn hơn. 

D. Vì phổi thú có nhiều phế nang, diện tích bề mặt trao đổi khí lớn 

Câu 23: Diễn biến của hệ tuần hoàn kín diễn ra như thế nào? 

A.  Tim  Động Mạch  Tĩnh mạch  Mao mạch  Tim. 

B. Tim  Động Mạch  Mao mạch  Tĩnh mạch  Tim. 

C. Tim  Mao mạch  Động Mạch  Tĩnh mạch  Tim. 

D. Tim  Tĩnh mạch  Mao mạch  Động Mạch  Tim. 

Câu 24: Máu chảy trong hệ tuần hoàn hở như thế nào? 



A. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực lớn, tốc độ máu chảy cao. 

B. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm. 

C. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy nhanh. 

D. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy chậm. 

Câu 25: Hệ dẫn truyền tim hoạt động theo trật tự nào? 

A. Nút xoang nhĩ ==>  Tâm nhĩ  co và nút nhĩ thất ==> Bó his ==> Mạng Puôc – kin ==> Tâm thất 

co. 

B. Nút nhĩ thất ==>  Hai tâm nhĩ và nút xoang nhĩ ==> Bó his ==> Mạng Puôc – kin ==> Các tâm 

nhĩ, tâm thất co. 

C. Nút xoang nhĩ ==> Hai tâm nhĩ và nút nhĩ thất ==> Mạng Puôc – kin ==> Bó his ==> Các tâm 

nhĩ, tâm thất co. 

D. Nút xoang nhĩ ==> Hai tâm nhĩ ==> Nút nhĩ thất ==> Bó his ==> Mạng Puôc – kin ==> Các 

tâm nhĩ, tâm thất co. 

Câu 26: Ý nào không phải là ưu điểm của tuần hoàn kép so với tuần hoàn đơn?  

A. Máu đến các cơ quan nhanh nên đáp ứng được nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất. 

B. Tim hoạt động ít tiêu tốn năng lượng. 

C. Máu giàu O2 được tim bơm đi tạo áp lực đẩy máu đi rất lớn. 

D. Tốc độ máu chảy nhanh, máu đi được xa hơn. 

Câu 27: Vai trò điều tiết của hoocmôn do tuyến tuỵ tiết ra là: 

A. Insulin tham gia điều tiết khi hàm lượng glucôzơ trong máu cao, còn glucagôn điều tiết khi 

nồng độ glucôzơ trong máu thấp. 

B. Insulin tham gia điều tiết khi hàm lượng glucôzơ trong máu thấp, còn glucagôn điều tiết khi 

nồng độ glucôzơ trong máu cao. 

C. Insulin tham gia điều tiết khi hàm lượng glucôzơ trong máu cao, còn glucagôn điều tiết khi 

nồng độ glucôzơ trong máu cũng cao. 

D. Insulin tham gia điều tiết khi hàm lượng glucôzơ trong máu thấp, còn glucagôn điều tiết khi 

nồng độ glucôzơ trong máu cũng thấp. 

Câu 28: Vì sao ở người già, khi huyết áp cao dễ bị xuất huyết não? 

A. Vì mạch bị xơ cứng, máu bị ứ đọng, đặc biệt các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch. 

B. Vì mạch bị xơ cứng, tính đàn hồi kém, đặc biệt các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ 

mạch. 



C. Vì mạch bị xơ cứng nên không co bóp được, đặc biệt các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ làm 

vỡ mạch. 

D. Vì thành mạch dày lên, tính đàn hồi kém đặc biệt là các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ 

mạch. 

Câu 29: Cơ sở của sự uốn cong trong hướng tiếp xúc là:   

A. Do sự sinh trưởng không đều của hai phía cơ quan, trong khi đó các tế bào tại phía không được 

tiếp xúc sinh trưởng nhanh hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc.  

 B. Do sự sinh trưởng đều của hai phía cơ quan, trong khi đó các tế bào tại phía không được tiếp 

xúc sinh trưởng nhanh hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc. 

C. Do sự sinh trưởng không đều của hai phía cơ quan, trong khi đó các tế bào tại phía được tiếp 

xúc sinh trưởng nhanh hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc.  

D. Do sự sinh trưởng không đều của hai phía cơ quan, trong khi đó các tế bào tại phía không được 

tiếp xúc sinh trưởng chậm hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc. 

Câu 30: Các kiểu hướng động dương của rễ là: 

A. Hướng đất, hướng nước, hướng sáng. 

B. Hướng đất, ướng sáng, huớng hoá. 

C. Hướng đất, hướng nước, huớng hoá. 

D. Hướng sáng, hướng nước, hướng hoá. 

Câu 31: Ứng động khác cơ bản với hướng động ở đặc điểm nào?   

A. Tác nhân kích thích không định hướng.   

B. Có sự vận động vô hướng   

C. Không liên quan đến sự phân chia tế bào.   

D. Có nhiều tác nhân kích thích. 

Câu 32: Các dây leo cuốn quanh cây gỗ là nhờ kiểu hướng động nào?  

 A.  Hướng sáng. B. Hướng đất    C. Hướng nước.   D. Hướng tiếp xúc. 

Câu 33: Cung phản xạ diễn ra theo trật tự nào?   

A. Bộ phận tiếp nhận kích thích ==> Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin ==>Bộ phận phản 

hồi thông tin.   

B. Bộ phận tiếp nhận kích thích ==> Bộ phận thực hiện phản ứng ==> Bộ phận phân tích và tổng 

hợp thông tin ==>Bộ phận phản hồi thông tin.   



C. Bộ phận tiếp nhận kích thích ==> Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin ==>Bộ phận thực 

hiện phản ứng.   

D. Bộ phận trả lời kích thích ==> Bộ phận tiếp nhận kích thích ==> Bộ phận thực hiện phản ứng. 

Câu 34: Ý nào không đúng với cảm ứng của ruột khoang?  

A. Cảm ứng ở toàn bộ cơ thể.    

B. Toàn bộ cơ thể co lại khi bị kích thích.  

C. Tiêu phí nhiều năng lượng.  

D. Tiêu phí ít năng lượng 

Câu 35: Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch được tạo thành do:  

A. Các tế bào thần kinh tập trung thành các hạch thần kinh và được nối với nhau tạo thành chuỗi 

hạch nằm dọc theo chiều dài cơ thể.   

B. Các tế bào thần kinh tập trung thành các hạch thần kinh và được nối với nhau tạo thành chuỗi 

hạch nằm dọc theo lưng và bụng.   

C. Các tế bào thần kinh tập trung thành các hạch thần kinh và được nối với nhau tạo thành chuỗi 

hạch nằm dọc theo lưng.   

D. Các tế bào thần kinh tập trung thành các hạch thần kinh và được nối với nhau tạo thành chuỗi 

hạch được phân bố ở một số phần cơ thể. 

Câu 36: Hệ thần kinh ống được tạo thành từ hai phần rõ rệt là:  

A. Não và thần kinh ngoại biên.  

B. Não và tuỷ sống.    

C. Thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên.   

D. Tuỷ sống và thần kinh ngoại biên. 

Câu 37: Cung phản xạ “co ngón tay của người” thực hiện theo trật tự nào?  

A. Thụ quan đau ở da ==> Sợi vận động của dây thần kinh tuỷ ==>Tuỷ sống ==> Sợi cảm giác của 

dây thần kinh tuỷ ==>Các cơ ngón tay.   

B. Thụ quan đau ở da ==> Sợi cảm giác của dây thần kinh tuỷ ==> Tuỷ sống ==>Các cơ ngón tay.  

C. Thụ quan đau ở da ==> Sợi cảm giác của dây thần kinh tuỷ ==>Tuỷ sống ==> Sợi vận động của 

dây thần kinh tuỷ ==>Các cơ ngón tay.   

D. Thụ quan đau ở da ==>Tuỷ sống ==> Sợi vận động của dây thần kinh tuỷ ==> Các cơ ngón tay. 

Câu 38: Vì sao sự lan truyền xung thần kinh trên sợi có bao miêlin lại “nhảy cóc”?   



A. Vì sự thay đổi tính thấm của mang chỉ xảy ra tại các eo Ranvie.   

B. Vì đảm bảo cho sự tiết kiệm năng lượng.   

C. Vì giữa các eo Ranvie, sợi trục bị bao bằng bao miêlin cách điện.   

D. Vì tạo cho tốc độ truyền xung nhanh. 

Câu 39: Điểm khác biệt của sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin so với sợi trục 

không có bao miêlin là: 

 a/ Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, chậm và ít tiêu tốn năng lượng. 

 b/ Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, chậm chạp và tiêu tốn nhiều năng lượng. 

 c/ Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, nhanh và ít tiêu tốn năng lượng. 

 d/ Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, nhanh và tiêu tốn nhiều năng lượng. 

Câu 40: Quá trình truyền tin qua xináp diễn ra theo trật tự nào? 

 a/ Khe xinap  Màng trước xinap  Chuỳ xinap  Màng sau xinap. 

 b/ Màng trước xinap  Chuỳ xinap  Khe xinap  Màng sau xinap. 

 c/ Màng sau xinap  Khe xinap  Chuỳ xinap  Màng trước xinap. 

 d/ Chuỳ xinap  Màng trước xinap  Khe xinap  Màng sau xinap. 

Câu 41: Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học nàm ở bộ phận nào của xinap?   

A. Màng trước xinap.  B. Khe xinap.   C. Chuỳ xinap.         D. Màng sau xinap. 

Câu 42: Để làm thí nghiệm so sánh tốc độ thoát hơi nước ở 2 mặt lá, ta dùng giấy thấm tẩm hóa 

chất gì? 

A. Coban clorua     B. Natri clorua 

C. Canxi clorua     D. Coban hidroxit 

Câu 43: Ý nào không phải đối với phân loại tập tính học tập?  

A. Tập tính bẩm sinh.  

B. Tập tính học được.   

C. Tập tính hỗn hợp (Bao gồm tập tính bẩm sinh và tập tính học được)  

D. Tập tính nhất thời. 

Câu 44: Tính học tập ở động vật không xương sống rất ít được hình thành là vì:   

A.  Số tế bào thần kinh không nhiều và tuổi thọ thường ngắn.  

B.  Sống trong môi trường đơn giản.   



C. Không có thời gian để học tập.   

D.  Khó hình thành mối liên hệ mới gữa các nơron. 

Câu 45: Những tâp tính nào là những tập tính bẩm sinh?   

A.  Người thấy đèn đỏ thì dừng lại, chuột nghe mèo kêu thì chạy.  

B.  Ve kêu vào mùa hè, em bé bỏ rác vào thùng 

C.  Ve kêu vào mùa hè, ếch đực kêu vào mùa sinh sản.   

D.  Người thấy đèn đỏ thì dừng lại, ếch đực kêu vào mùa sinh sản. 

Câu 46: Để tiến hành chiết rút diệp  lục và carôtenôít người ta dùng: 

A. Nước cất  B. Cồn 90 -> 96
 o
           C. H2SO4  D. NaCl 

Câu 47: Trong thí nghiệm phát hiện hô hấp ở thực vật, người ta dùng hóa chất gì để phát hiện sự 

thải CO2? 

A. Ba(OH)2  B. NaOH C. Ca(OH)2 D. A hoặc B đều được 

Câu 48: Carotenoit có nhiều ở đâu? 

A. Lá xanh và lá vàng 

B. Lá xanh và cà chua 

C. Lá xanh và cà cà rốt 

D. Cà chua và cà rốt 

Câu 49: Tư thế khi đo huyết áp nào sau đây không đúng? 

A. Người được đo ngồi ngay ngắn và không nói chuyện khi đo 

B. Cánh tay trái duỗi ra và nằm ngang vị trí của tim 

C. Ngồi tư thế thoải mái, không vắt chéo chân 

D. Một tay đo và một tay rung máy đo để có kết quả nhanh hơn. 

Câu 50 Các giai đoạn của hô hấp hiếu khí diễn ra theo trật tự nào? 

A. Chu trình crep  Đường phân  Chuổi chuyền êlectron hô hấp. 

B. Đường phân  Chuổi chuyền êlectron hô hấp  Chu trình crep. 

C. Đường phân  Chu trình crep  Chuổi vận chuyển điện tử 

D. Chuổi chuyền êlectron hô hấp  Chu trình crep  Đường phân. 

Câu 51: Phân giải kị khí (lên men)từ axit piruvic tạo ra: 



 a/ Chỉ rượu êtylic. b/ Rượu êtylic hoặc axit lactic. 

 c/ Chỉ axit lactic. d/ Đồng thời rượu êtylic axit lactic. 

Câu 52: Hô hấp hiếu khí xảy ra ở ty thể theo chu trình crep tạo ra: 

 a/ CO2 + ATP + FADH2 b/ CO2 + ATP + NADH. 

  c/ CO2 + ATP + NADH +FADH2 d/ CO2 + NADH +FADH2.   

 

ĐÁP ÁN ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN SINH HỌC 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN TỰ LUẬN : 

Hƣớng dẫn HS trả lời các câu lệnh trong hai bài: 

1. Truyền tin qua xi náp: chú ý hình vẽ. 

2. Tập tính của động vật. 

 

                         

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án C A D C A C A D A C D A B D C B A B D A 

Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Đáp án A D B B A B A B B C A D C D A C C C C D 

Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Đáp án D C D A C B D D D C B C 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

MA TRẬN ĐỀ MINH HỌA MÔN SINH 

HỌC 11 KT HK1 2016 - 2017 

      Bài Tên bài Biết Hiểu Vận dụng ĐIỂM 

       SINH HỌC CƠ THỂ           

   

    
Chƣơng 1  Chuyển hóa 

vc và nlg           

   TRẮC 

NGIỆM 1 

Vận chuyển các chất 

trong cây   
Câu: 1     

0,4đ  

   ( 20 

CÂU : 

8 đ) 2 Thoát hơi nước   

Câu: 2     

0,4đ  

   

  3 

Dinh dưỡng nitơ ở thực 

vật   
Câu: 3     

0,4đ  

     6 Quang hợp ở thực vật   Câu: 4     0,4đ  

   

  7 

Quang hợp ở thực vật C3, 

C4, CAM   
  Câu: 5   

0,4đ  

   

  8 

Ả hưởng nhân tố ngoại 

cảnh đến quang hợp   
Câu: 7     

0,4đ  

     9 Hô hấp ở thực vật     Câu: 8,9   0,8đ 

     10 TH: Phát hiện diệp lục       Câu: 10 0,4đ  

     11 Tiêu hóa ở động vật   Câu: 11     0,4đ  

     12 Tiêu hóa ở động vật t2     Câu: 12 

 

0,4đ  

   



  13 Hô hấp ở động vật       Câu: 13 0,4đ  

     14 Tuần hoàn máu     Câu: 14   0,4đ  

     15 Tuần hoàn máu t2       Câu: 15 0,4đ  

     16 Cân bằng nội môi     

 

Câu: 16 0,4đ  

       Chƣơng 2 Cảm ứng           

     17 Hướng động       Câu: 17 0,4đ  

     18 Ứng động     Câu: 18   0,4đ  

     19 Cảm ứng ở động vật   

 

Câu: 19   0,4đ  

     20 Cảm ứng ở động vật t2       Câu: 20 0,4đ  

   

  21 

Điện thế hoạt động và sự 

lan truyền xung TK   
  Câu: 6   

0,4đ  

   

        

6 câu ( 2,4 

đ) 

8 câu ( 3,2 

đ) 

6 câu ( 2,4 

đ) 8,0đ 

   TỰ 

LUẬN 22 Tuyền tin qua xinap   

Câu 1a ( 

0,75 đ)   

Câu 1b( 0,5 

đ) 1,25đ 

   ( 2 

điểm) 23 Tập tính của động vật   
  

Câu 2( 0,75 

đ) 
  

0,75đ 

   

    Học kì 1 

31,5% (  

3,15 đ) 

39,5% 

(3,95đ) 

29% ( 2,9 

đ) 

100% ( 

10đ) 

   

    
   

    

            

 

 

 

 

 

(Học sinh không được sử dụng tài liệu) 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP ĐÀ 

NẴNG 

TRƢỜNG THPT THÁI PHIÊN 

 

KIỂM TRA HỌC KỲ I (ĐỀ MINH HỌA) 

Môn: Sinh học 11 

Thời gian làm bài: 45 phút;  

                         

                                                                                                                                         Mã 

đề : 001 



Họ và tên:..................................................................... Lớp: ............................. 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : 8 ĐIỂM  

Câu 1: Tế bào mạch gỗ của cây gồm 

A. Quản bào và tế bào nội bì.  B.Quản bào và tế bào lông hút.    

C. Quản bào và mạch ống.  D. Quản bào và tế bào biểu  bì.     

Câu 2: Khi tế bào khí khổng trương nước thì: 

A. Thành mỏng căng ra làm thành dày cong theo nên tế bào khí khổng mở 

B. Thành mỏng duỗi thẳng làm thành dày căng nên tế bào khí khổng mở 

C. Thành dày căng ra, thành mỏng duỗi thẳng nên tế bào khí khổng đóng 

D. Thành dày duỗi thẳng, thành mỏng căng nên tế bào khí khổng mở 

Câu 3: Vai trò sinh lí của ni tơ gồm: 

A. vai trò cấu trúc, vai trò điều tiết.  B. vai trò cấu trúc 

C. vai trò điều tiết    D. tất cả đều sai 

Câu 4: Sắc tố nào tham gia trực tiếp chuyển hóa năng lượng mặt trời thành ATP, NADPH trong 

quang hợp? 

A. Diệp lục a      B. Diệp lục b 

C. Diệp lục a. b     D. Diệp lục a, b và carôtenôit 

Câu 5: Diễn biến nào sau đây không có ở pha sáng quang hợp? 

A. Qúa trình tạo ATP, NADPH và Oxi B. Qúa trình quang phân li nước 

C. Diệp lục được kích hoạt   D. Qúa trình khử Cacbodioxit 

Câu 6: Điểm khác biệt của sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin so với sợi trục 

không có bao miêlin là: 

A. Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, chậm và ít tiêu tốn năng lượng. 

B. Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, chậm chạp và tiêu tốn nhiều năng lượng. 

C. Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, nhanh và ít tiêu tốn năng lượng. 



D. Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, nhanh và tiêu tốn nhiều năng lượng. 

Câu 7: Tăng năng suất cây tròng thông qua sự điều khiển quang hợp là: 

A. Tăng diện tích lá.           B.Tăng cường độ quang hợp.                C.Tăng hệ số kinh tế 

D. Tăng diện tích lá, tăng cường độ quang hợp, tăng hệ số kinh tế 

Câu 8: Các giai đoạn của hô hấp hiếu khí diễn ra theo trật tự nào? 

A. Chu trình crep  Đường phân  Chuổi chuyền êlectron hô hấp. 

B. Đường phân  Chuổi chuyền êlectron hô hấp  Chu trình crep. 

C. Đường phân  Chu trình crep  Chuổi vận chuyển điện tử 

D. Chuổi chuyền êlectron hô hấp  Chu trình crep  Đường phân. 

Câu 9: Phân giải kị khí (lên men)từ axit piruvic tạo ra: 

A. Chỉ rượu êtylic.                                 B. Rượu êtylic hoặc axit lactic. 

C. Chỉ axit lactic.                                 D. Đồng thời rượu êtylic axit lactic. 

Câu 10: Carotenoit có nhiều ở đâu? 

A. Lá xanh và lá vàng                                 B. Lá xanh và cà chua 

C. Lá xanh và cà cà rốt                               D. Cà chua và cà rốt 

Câu 11: Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào? 

A. Tiêu hóa ngoại bào. 

B. Tiêu hoá nội bào. 

C. Tiêu hóa ngoại bào tiêu hoá nội bào. 

D. Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào. 

Câu 12: Đặc điểm nào dưới đây không  có ở thú ăn thịt. 

A. Dạ dày đơn.                                            B. Ruột ngắn. 

C. Thức ăn qua ruột non trải qua tiêu hoá cơ học, hoá học và được hấp thụ. 

D. Manh tràng phát triển. 

Câu 13: Vì sao phổi của thú có hiệu quả trao đổi khí ưu thế hơn ở phổi của bò sát lưỡng cư? 



A. Vì phổi thú có cấu trúc phức tạp hơn. 

B. Vì phổi thú có kích thươc lớn hơn. 

C.  Vì phổi thú có khối lượng lớn hơn. 

D. Vì phổi thú có nhiều phế nang, diện tích bề mặt trao đổi khí lớn 

Câu 14: Máu chảy trong hệ tuần hoàn hở như thế nào? 

A. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực lớn, tốc độ máu chảy cao. 

B. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm. 

C. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy nhanh. 

D. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy chậm. 

Câu 15: Hệ dẫn truyền tim hoạt động theo trật tự nào? 

A. Nút xoang nhĩ ==> Hai tâm nhĩ và nút nhĩ thất ==> Bó his ==> Mạng Puôc – kin ==> Các tâm 

nhĩ, tâm thất co. 

B. Nút nhĩ thất ==>  Hai tâm nhĩ và nút xoang nhĩ ==> Bó his ==> Mạng Puôc – kin ==> Các tâm 

nhĩ, tâm thất co. 

C. Nút xoang nhĩ ==> Hai tâm nhĩ và nút nhĩ thất ==> Mạng Puôc – kin ==> Bó his ==> Các tâm 

nhĩ, tâm thất co. 

D. Nút xoang nhĩ ==> Hai tâm nhĩ ==> Nút nhĩ thất ==> Bó his ==> Mạng Puôc – kin ==> Các 

tâm nhĩ, tâm thất co. 

Câu 16: Vai trò điều tiết của hoocmôn do tuyến tuỵ tiết ra là: 

A. Insulin tham gia điều tiết khi hàm lượng glucôzơ trong máu cao, còn glucagôn điều tiết khi 

nồng độ glucôzơ trong máu thấp. 

B. Insulin tham gia điều tiết khi hàm lượng glucôzơ trong máu thấp, còn glucagôn điều tiết khi 

nồng độ glucôzơ trong máu cao. 

C. Insulin tham gia điều tiết khi hàm lượng glucôzơ trong máu cao, còn glucagôn điều tiết khi 

nồng độ glucôzơ trong máu cũng cao. 

D. Insulin tham gia điều tiết khi hàm lượng glucôzơ trong máu thấp, còn glucagôn điều tiết khi 

nồng độ glucôzơ trong máu cũng thấp. 

Câu 17: Cơ sở của sự uốn cong trong hướng tiếp xúc là:   



A. Do sự sinh trưởng không đều của hai phía cơ quan, trong khi đó các tế bào tại phía không được 

tiếp xúc sinh trưởng nhanh hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc.  

 B. Do sự sinh trưởng đều của hai phía cơ quan, trong khi đó các tế bào tại phía không được tiếp 

xúc sinh trưởng nhanh hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc. 

C. Do sự sinh trưởng không đều của hai phía cơ quan, trong khi đó các tế bào tại phía được tiếp 

xúc sinh trưởng nhanh hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc.  

D. Do sự sinh trưởng không đều của hai phía cơ quan, trong khi đó các tế bào tại phía không được 

tiếp xúc sinh trưởng chậm hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc. 

Câu 18: Ứng động khác cơ bản với hướng động ở đặc điểm nào?   

A. Tác nhân kích thích không định hướng.   

B. Có sự vận động vô hướng   

C. Không liên quan đến sự phân chia tế bào.   

D. Có nhiều tác nhân kích thích. 

Câu 19: Ý nào không đúng với cảm ứng của ruột khoang?  

A. Cảm ứng ở toàn bộ cơ thể.    

B. Toàn bộ cơ thể co lại khi bị kích thích.  

C. Tiêu phí nhiều năng lượng.  

D. Tiêu phí ít năng lượng 

Câu 20: Cung phản xạ “co ngón tay của người” thực hiện theo trật tự nào?  

A. Thụ quan đau ở da ==> Sợi vận động của dây thần kinh tuỷ ==>Tuỷ sống ==> Sợi cảm giác của 

dây thần kinh tuỷ ==>Các cơ ngón tay.   

B. Thụ quan đau ở da ==> Sợi cảm giác của dây thần kinh tuỷ ==> Tuỷ sống ==>Các cơ ngón tay.  

C. Thụ quan đau ở da ==> Sợi cảm giác của dây thần kinh tuỷ ==>Tuỷ sống ==> Sợi vận động của 

dây thần kinh tuỷ ==>Các cơ ngón tay.   

D. Thụ quan đau ở da ==>Tuỷ sống ==> Sợi vận động của dây thần kinh tuỷ ==> Các cơ ngón tay. 

 

 



 II. PHẦN TỰ LUẬN : 2 ĐIỂM 

Câu 1:  

a. ( 0,75 đ) Quá trình  truyền tin qua 

xinap theo trình tự các giai đoạn (1, 2, 3) 

như hình vẽ 30. 3 sách giáo khoa. Hãy 

điền thông tin (A, B, C) sắp xếp cho đúng 

trình tự các giai đoạn trên  

A. Ca
2+

 làm các bóng chứa chất trung 

gian hoá học gắn vào màng trước và vỡ 

ra giải phóng chất trung gian hoá học vào 

khe xinap .  

B. Chất chất trung gian hoá học gắn 

vào thụ thể trên màng sau làm  xuất hiện 

điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp.  

C. Xung thần kinh lan truyền đến làm 

Ca
2+

 đi vào trong chùy xinap.  

 

 

 

b. (0.5 đ) Tại sao tin được truyền qua xináp chỉ theo 1 chiều, từ màng trước qua màng sau mà 

không thề theo chiều ngược lại? 

Câu 2( 0.75 đ) : Ở động vật bậc thấp có hệ thần kinh dạng lưới và hệ thần kinh dạng chuỗi 

hạch, các tập tính của chúng hầu hết là tập tính bẩm sinh, tại sao?  

                                                                                     ----------- HẾT ---------- 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : 8 ĐIỂM  

Mỗi câu đúng 4.0 điểm 

 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án C A A A D C D C B D B D D B A A B A D C 



II. PHẦN TỰ LUẬN : 2 ĐIỂM 

Câu 1: 1.25đ 

a.( 0,75 đ)   

- 0,25 đ:            1→C 

- 0,25 đ:            2→A 

- 0,25 đ:            3→B 

 

b. ( 0,5 đ)  

       Điện thế hoạt động lan truyền qua xináp chỉ theo một chiều, từ màng trước sang màng sau mà 

không theo chiều ngược lại là vì phía màng sau không có chất trung gian hóa học để đi về phía 

màng trước và ở màng trước không có thụ thể tiếp nhận chấi trung gian hóa học. 

Câu 2 : ( 0,75 đ)  

- 0,25 đ: Động vật bậc thấp hệ thần kinh có cấu trúc đơn giản, số lượng tế bào thần kinh ít, nên 

khả năng học tập rất thấp, việc học tập và rút kinh nghiệm rất khó khăn. 

- 0,25 đ:Tuổi thọ của chúng thường ngắn nên không có nhiều thời gian cho việc học tập.  

- 0,25 đ: Khả năng tiếp thu bài học kém và không có nhiều thời gian để học và rút kinh 

nghiệm(do tuổi thọ ngắn) nên các động vật này sống và tồn tại được chủ yếu là nhờ tập tính bẩm 

sinh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


