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TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN SINH HỌC

NĂM HỌC 2017 -2018
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM
BÀI 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ
Câu 1: Đặc điểm của con đường vận chuyển nước và ion khoáng qua tế bào chất
A. Nhanh, không được chọn lọc
B. Nhanh, được chọn lọc
C. Chậm, không được chọn lọc
D.Chậm, được chọn lọc
Câu 2: Nơi nước và các chất hoà tan đi qua trước khi vào mạch gỗ của rễ là:
A. Tế bào lông hút B. Tế bào biểu bì C.Tế bào nội bì D. Tế bào vỏ.
Câu 3: Nước xâm nhập vào tế bào lông hút theo cơ chế
A. thẩm thấu            B. thẩm tách              C. Chủ động               D. Nhập bào
Câu 4: Đặc điểm của con đường hấp thụ nước và ion khoáng qua gian bào:
A.Nhanh, được chọn lọc B.Nhanh, không được chọn lọc
C. Chậm, không được chọn lọc D.Chậm, được chọn lọc
BÀI 2: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY
Câu 5: 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 6: 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 7: Lực đóng vai trò chính trong quá trình vận chuyển nước ở thân là:
A. Lực đẩy của rễ (do quá trình hấp thụ nước).
B.Lực hút của lá (do quá trình thoát hơi nước).
C. Lực liên kết giữa các phân tử nước.
D. Lực bám giữa các phân tử nước với thành mạch dẫn.
Câu 8: Áp suất rễ là:
A .áp suất thẩm thấu của tế bào rễ
B. lực đẩy nước từ rễ lên thân
C. lực hút nước từ đất vào tế bào lông hút
D. độ chênh lệch áp suát thẩm thấu của tế bào lông hút với nồng độ dung dịch đất
BÀI 3: THOÁT HƠI NƯỚC
Câu 9: Cứ hấp thu 1000g nước thì cây chỉ giữ lại trong cơ thể:
A. 60g B. 90g C. 10g D. 20g
Câu 10: Nguyên nhân của hiện tượng ứ giọt là do:
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I. Lượng nước thừa trong tế bào lá thoát ra            II. Có sự bão hòa hơi nước trong không khí
III. Hơi nước thoát từ lá rơi lại trên phiến lá
IV. Lượng nước bị đẩy từ mạch gỗ của rễ lên lá, không thoát được thành hơi qua khí khổng
đã ứ thành giọt ở mép lá
A. II, IV                       B. I, III                      C. II, III                 D. I, II
Câu 11: 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 12: 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 13: Lá thoát hơi nước
A. qua khí khổng và qua lớp cutin.
B. qua khí khổng không qua lớp cutin.
C. qua lớp cutin không qua khí khổng.
D. qua toàn bộ tế bào của lá
Câu 14: Con đường thoát hơi nước qua bề mặt lá (qua cutin) có đặc điểm là:
A. vận tốc nhỏ, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.
B. vận tốc lớn, không được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.
C. vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh.
D. vận tốc lớn, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.
Câu 15: Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có đặc điểm là:
A. vận tốc nhỏ, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.
B. vận tốc lớn, không được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.
C. vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh.
D. vận tốc lớn, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.
BÀI 4: VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG
Câu 16: Hiện tượng thiếu nguyên tố khoáng thiết yếu trong cây thường biểu hiện ở:
A. sự thay đổi màu sắc lá cây
B. sự thay đổi kích thước của cây.
C. sự thay đổi số lượng lá trên cây.
D. sự thay đổi số lượng quả trên cây.
Câu 17: Vai trò chủ yếu của nguyên tố đại lượng là:
A. cấu trúc tế bào B. hoạt hóa enzim
C. cấu tạo enzim D. cấu tạo côenzim
Câu 18: Câu nào không đúng khi nói về nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu trong cây?
A. Thiếu nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu cây không hoàn thành được chu kỳ sống.
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B. Không thể thay thế được bởi bất kì nguyên tố nào.
C. Chỉ gồm những nguyên tố đại lượng: C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg.
D. Phải tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hoá vật chất trong cơ thể.

BÀI 5 + 6: DINH DƯỠNG NITƠ Ở THỰC VẬT
Câu 19: Nguyên tố ni tơ có trong thành phần của:
A. Prôteein và Axitnulêic B. Lipit C. Saccarit D. Phốt
Câu 20: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 21: 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
BÀI 8: QUANG HỢP Ở THỰC VẬT
Câu 22: 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 23: 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
BÀI 9: QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT C3, C4 VÀ CAM
Câu 24: Vì  sao thực vật C4 có năng suất cao hơn thực vật C3 ?
A. Tận dụng được nồng độ CO2 B. Tận dụng được ánh sáng cao.
C. Nhu cầu nước thấp D. Không có hô hấp sáng
Câu 25: 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 26: Pha tối diễn ra ở vị trí nào trong lục lạp?
A. Tilacoit B. Chất nền stroma
C. Màng trong lục lạp D. Màng ngoài lục lạp
Câu 27: 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 28: 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
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BÀI 10: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỢP
Câu 29: 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
BÀI 11: QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG
Câu 30: 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
BÀI 12: HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
Câu 31: Có bao nhiêu phân tử ATP và phân tử Axit piruvic được hình thành từ 1 phân tử
glucô bị phân giải trong đường phân ?
A. 2 phân tử B. 4 phân tử C. 6 phân tử D. 36 phân tử
Câu 32: Phân giải hiếu khí xảy ra ở đâu trong tế bào?
A. Tế bào chất B. Tế bào chất và ti thể
C. Tế bào chất và lục lạp D. Ti thể và chất nền lục lạp
Câu 33: 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 34: 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 35: 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 36: 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.
BÀI 13: THỰC HÀNH PHÁT HIỆN DIỆP LỤC VÀ CAROTENOIT
Câu 37: 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 38: 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
BÀI 14: THỰC HÀNH: PHÁT HIỆN HÔ HẤP Ở THỰC VẬT



Ôn tập TN Sinh 11 THPT Thái Phiên 2017 - 2018 5 / 12

Câu 39: 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 C đều được
BÀI 15 + 16: TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT
Câu 40: 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 41: 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 42: 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 43: 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.
BÀI 17: HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT
Câu 44: 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 45: 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 46: Vì sao phổi của thú có hiệu quả trao đổi khí ưu thế hơn ở phổi của bò sát lưỡng cư?
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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
BÀI 18 + 19: TUẦN HOÀN MÁU
Câu 47: Diễn biến của hệ tuần hoàn kín diễn ra như thế nào?
A.  Tim Động Mạch Tĩnh mạchMao mạch Tim.
B. Tim Động MạchMao mạch Tĩnh mạch Tim.
C. TimMao mạch Động Mạch Tĩnh mạch Tim.
D. Tim Tĩnh mạchMao mạch Động Mạch Tim.
Câu 48: 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 49: 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 50: 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.
BÀI 20: CÂN BẰNG NỘI MÔI
Câu 51: 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 52: Vì sao ở người già, khi huyết áp cao dễ bị xuất huyết não?
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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.
BÀI 21: THỰC HÀNH ĐO MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ Ở NGƯỜI
Câu 53: 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.
BÀI 13: HƯỚNG ĐỘNG
Câu 54: 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 55: 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 56: 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.

BÀI 24: ỨNG ĐỘNG
Câu 57: 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.
BÀI 26 + 27: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT
Câu 58: 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.
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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 59: 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 60: 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 61: 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 62: 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.
BÀI 28+ 29: ĐIỆN THẾ NGHỈ, ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ LAN TRUYỀN
XUNG THẦN KINH
Câu 63: 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.
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Câu 64: 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.

BÀI 30: TRUYỀN TIN QUA XINAP
Câu 65: Quá trình truyền tin qua xináp diễn ra theo trật tự nào?
A. Khe xinapMàng trước xinap Chuỳ xinapMàng sau xinap.
B.  Màng trước xinap Chuỳ xinap Khe xinapMàng sau xinap.
C. Màng sau xinap Khe xinap Chuỳ xinapMàng trước xinap.
D. Chuỳ xinapMàng trước xinap Khe xinapMàng sau xinap.
Câu 66: 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 67: Chất trung gian hoá học phổ biến nhất ở động vật có vú là:
A.  Axêtincôlin và đôpamin.
B.  Axêtincôlin và Sêrôtônin.
C.  Sêrôtônin và norađrênalin.
D.  Axêtincôlin và norađrênalin.
BÀI 31+ 32: TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT
Câu 68: 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 69: 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 70: 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.
PHẦN 2. TỰ LUẬN
Bài 18: Tuần hoàn máu (t1)
Bài 23: Hướng động
Bài 24: Ứng động -

HẾT./.
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Họ, tên học sinh:..................................................................... Lớp: .............................

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Câu 1: 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 2: Nơi nước và các chất hoà tan đi qua trước khi vào mạch gỗ của rễ là:
A. Tế bào lông hút B. Tế bào biểu bì C.Tế bào nội bì D. Tế bào vỏ.
Câu 3: Lá thoát hơi nước
A. qua khí khổng và qua lớp cutin.
B. qua khí khổng không qua lớp cutin.
C. qua lớp cutin không qua khí khổng.
D. qua toàn bộ tế bào của lá
Câu 4: Nguyên tố ni tơ có trong thành phần của:
A. Prôteein và Axitnulêic B. Lipit C. Saccarit D. Phốtpho
Câu 5: Pha tối diễn ra ở vị trí nào trong lục lạp?
A. Tilacoit B. Chất nền stroma
C. Màng trong lục lạp D. Màng ngoài lục lạp
Câu 6: 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 7: 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 8: 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 9: 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 10: Diễn biến của hệ tuần hoàn kín diễn ra như thế nào?
A.  Tim Động Mạch Tĩnh mạchMao mạch Tim.
B. Tim Động MạchMao mạch Tĩnh mạch Tim.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

KIỂM TRA HKI (ĐỀ MINH HỌA)
Năm học: 2017 – 2018
MÔN: SINH HỌC 11
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C. TimMao mạch Động Mạch Tĩnh mạch Tim.
D. Tim Tĩnh mạchMao mạch Động Mạch Tim.
Câu 11: Áp suất rễ là:
A .áp suất thẩm thấu của tế bào rễ
B. lực đẩy nước từ rễ lên thân
C. lực hút nước từ đất vào tế bào lông hút
D. độ chênh lệch áp suát thẩm thấu của tế bào lông hút với nồng độ dung dịch đất
Câu 12: 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 13: 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 14: 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 15: 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 16: Chất trung gian hoá học phổ biến nhất ở động vật có vú là:
A.  Axêtincôlin và đôpamin.
B.  Axêtincôlin và Sêrôtônin.
C.  Sêrôtônin và norađrênalin.
D.  Axêtincôlin và norađrênalin.
Câu 17 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
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Câu 18: Hệ tuần hoàn kín có ở động vật nào?
A. Chỉ có ở động vật có xương sống.
B. Mực ống, bạch tuộc và động vật có xương sống.
C. Chỉ có ở đa số động vật thân mềm và chân khớp.
D. Chỉ có ở mực ống, bạch tuộc, giun đốt, chân đầu
Câu 19: Tuỵ tiết ra hoocmôn nào?
A. Anđôstêrôn, ADH. B. Glucagôn, Isulin. C. Glucagôn, renin. D. ADH, rênin.
Câu 20: Máu trao đổi chất với tế bào ở đâu?
A. Qua thành tĩnh mạch và mao mạch. B. Qua thành mao mạch.
C. Qua thành động mạch và mao mạch. D. Qua thành động mạch và tĩnh mạch.
PHẦN II. TỰ LUẬN (2 điểm)
Câu 1: Phân biệt ứng động sinh trưởng và ứng động không sinh trưởng? ( 1điểm)
Câu 2: Tại sao tim cắt rời khỏi cơ thể vẫn có khả năng co bóp nhịp nhàng? (1 điểm)


