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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN SINH HỌC 11

(NĂM HỌC 2016 -2017)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: cây ngô sinh trưởng chậm ở nhiệt độ:
A.10 37oC B.1530oC C.2035oC D.2538oC
Câu 2: Các tế bào ngoài cùng của vỏ thân cây gỗ được sinh ra từ đâu?
A. Mô phân sinh lóng B. Tầng sinh bần
C. Tầng sinh mạch D. Tầng phát sinh
Câu 3: Sinh trưởng sơ cấp của cây là:
A. Sự sinh trưởng của thân và rễ theo chiều ngang do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.
B. Sự tăng trưởng chiều dài của cây do hoạt động phân hoá của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ ở cây một
lá mầm và cây hai lá mầm.
C. Sự tăng trưởng chiều dài của cây do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ chỉ có
ở cây cây hai lá mầm.
D. Sự tăng trưởng chiều ngang của cây do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ chỉ
có ở cây cây một lá mầm.
Câu 4: Xitôkilin chủ yếu sinh ra ở:
A. Đỉnh của thân và cành. B. Lá, rễ
C. Tế bào đang phân chia ở rễ, hạt, quả. D. Thân, cành
Câu 5: Người ta sử dụng Gibêrelin để:
A. Làm giảm độ nảy mầm của hạt, chồi, củ, kích thích sinh trưởng chiều cao của cây, tạo quả không hạt.
B. Kích thích nảy mầm của hạt, chồi, củ, sinh trưởng chiều cao của cây và phát triển bộ rễ, tạo quả không hạt.
C. Kích thích nảy mầm của hạt, chồi, củ, sinh trưởng chiều cao của cây, tạo quả không hạt.
D. Kích thích nảy mầm của hạt, chồi, củ, sinh trưởng chiều cao của cây, phát triển bộ lá, tạo quả không hạt.
Câu 6: Axit abxixic (AAB) chỉ có ở:
A. Cơ quan sinh sản. B. Cơ quan còn non.
C. Cơ quan sinh dưỡng. D. Cơ quan đang hoá già.
Câu 7: Hoocmôn thực vật là:
A. những chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra chỉ có tác dụng ức chế sinh trưởng của cây.
B. những chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra chỉ có tác dụng kích thích sinh trưởng của cây.
C. những chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết sinh trưởng của cây.
D. những chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra chỉ có tác dụng kháng bệnh cho cây.
Câu 8: Quang chu kì là:
A. Tương quan độ dài ban ngày và ban đêm.
B. Thời gian chiếu sáng xen kẽ với bóng tối bằng nhau trong ngày.
C.Thời gian chiếu sáng trong một ngày.
D. Tương quan độ dài ban ngày và ban đêm trong một mùa.
Câu 9: Các cây ngày ngắn là:
A. Thược dược, đậu tương, vừng, gai dầu, mía.
B. Cà chua, lạc, đậu, ngô, hướng dương.
C. Thanh long, cà tím, cà phê ngô, hướng dương.
D. Hành, cà rốt, rau diếp, sen cạn, củ cải đường.
Câu 10: Mối liên hệ giữa 2 dạng  phitôcrôm Pđ và Pđx như thế nào?
A. Hai dạng chuyển hoá lẫn nhau dưới sự tác động của ánh sáng.
B. Hai dạng không chuyển hoá lẫn nhau dưới sự tác động của ánh sáng.
C. Chỉ dạng Pđ chuyển hoá sang dạng Pđx dưới sự tác động của ánh sáng.
D. Chỉ dạng Pđx chuyển hoá sang dạng Pđ dưới sự tác động của ánh sáng.
Câu 11: Biến thái là:
A. Sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.
B. Sự thay đổi từ từ về hình thái, cấu tạo và đột ngột về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng
ra.
C. Sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.
D. Sự thay đổi từ từ về hình thái, cấu tạo và về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.
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Câu 12: Sự phát triển của cào cào, cua  là kiểu phát triển:
A. không qua biến thái B. biến thái không hoàn toàn
C. biến thái hoàn toàn D. tất cả đều đúng
Câu 13: Những động vật sinh trưởng và phát triển qua biến thái không hoàn toàn là:
A. Bọ ngựa, gà, châu chấu, tôm. B. Cào cào, bọ rùa, bướm, rắn.
C. Bọ ngựa, cào cào, tôm, cua. D. Châu chấu, ếch, rắn, muỗi.
Câu 14. Nhân tố quan trọng điều khiển sinh trưởng và phát triển của động vật là:
A. Nhân tố di truyền. B. Hoocmôn.
C. Thức ăn. D.  Nhiệt độ và ánh sáng
Câu 15: Tirôxin có tác dụng:
A. Tăng cường quá trình sinh tổng hợp prôtêin, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì
vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể.
B. Kích thích chuyển hoá ở tế bào, kích thích sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể.
C. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực.
D. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái.
Câu 16: Vào thời kì dậy thì của nam và nữ, hoocmôn nào được tiết ra nhiều làm cơ thể thay đổi mạnh về thể
chất và tâm sinh lí?
A. Vùng dưới đồi thông qua tuyến yên kích thích tinh hoàn tăng cường sản xuất testosteron và kích thích
buồng trứng tăng cường tiết ơstrôgen
B. Tuyến giáp kích thích sự hoạt động của tuyến sinh dục giúp tăng cường sản xuất hoocmôn testosteron và
ơstrogen.
C.  Tuyến giáp và tuyến yên kích thích sự hoạt động của tuyến sinh dục giúp tăng cường tiết hoocmôn
testosteron và ơstrôgen.
D. Tuyến trên thận kích thích tinh hoàn tăng cường sản xuất testosteron và kích thích buồng trứng tăng cường
tiết ơstrôgen.
Câu 17: Hoocmôn sinh trưởng (GH) được sản sinh ra ở:
A. Tinh hoàn. B. Tuyến giáp. C. Tuyến yên. D. Buồng trứng.
Câu 18: Các nhân tố môi trường có ảnh hưởng rõ nhất vào giai đoạn nào trong quá trình phát sinh cá thể
người?
A. Giai đoạn phôi thai. B. Giai đoạn sơ sinh.
C. Giai đoạn sau sơ sinh. D. Giai đoạn trưởng thành.
Câu 19: Tại sao thiếu iốt, động vật non và trẻ em chậm lớn (hoặc ngừng lớn), chịu lạnh kém, trí tuệ thấp?
A. Thiết iốt dẫn đến thiếu tirôxin.
B. Thiếu iốt dẫn đến thiếu tirôxin làm giảm quá trình chuyển hóa và giảm sinh nhiệt
C. Thiếu iốt dẫn đến thiếu tirôxin làm giảm khả năng phân chia tế bào và lớn lên của tế bào nên  số lượng tế
bào thần kinh giảm dẫn đến trí tuệ chậm phát triển
D. Cả 3 đáp án đều đúng
Câu 20. Hoocmon nào sau đây gây biến thái từ nòng nọc thành ếch?
A. Ecđixơn B. Tiroxin C. Juvenin D.Testosteron
Câu 21. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên gồm:
A. sinh sản bằng lá, rễ củ, thân củ, thân bò, thân rễ.
B. giâm, chiết, ghép cành.
C. rễ củ, ghép cành, thân hành.
D. Thân củ, chiết, ghép cành.
Câu 22. Vai trò của sinh sản sinh dưỡng đối với sản xuất nông nghiệp là:
A. duy trì các tính trạng tốt cho con người.
B. nhân nhanh giống cây trồng cần thiết trong thời gian ngắn.
C. phục chế các giống cây trồng quý đang bị thoái hoá.
D. tất cả các phương án trên.
Câu 23. Khi ghép cành phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép vì:
A. giảm mất nước qua lá. B. tập trung nước nuôi tế bào cành ghép.
C. để cành khỏi bị héo. D. cả A và B.
Câu 24 . Những ưu điểm của cành chíêt và cành giâm so với cây trồng từ hạt:
A.Giữ nguyên được tính trạng mà người ta mong muốn.
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B. ớm ra hoa kết quả nên ớm ợc thu hoạch.
C. lâu già cỗi. D. cả A và B.
Câu 24 . Trong sự hình thành hạt phấn, từ 1 tế bào mẹ (2n) trong bao phấn giảm phân hình thành:
A. hai tế bào con (n) B. ba tế bào con (n)
C. bốn tế bào con (n) D. năm tế bào con (n)
Câu 25. Thụ tinh kép là:
A. hai giao tử đực kết hợp với 2 tế bào trứng.
B. một giao tử đực kết hợp với 2 tế bào trứng. .
C. hai giao tử đực kết hợp với 1 tế bào trứng. .
D. cùng lúc - giao tử đực thứ nhất (n) kết hợp với tế bào trứng (n) hợp tử (2n).

- giao tử đực thứ nhất (n) kết hợp với nhân lưỡng bội (2n) nhân tam bội (3n).
Câu 26 . Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là:
A. tiết kiệm vật liệu di truyến ( do sử dụng cả 2 tinh tử để thụ tinh ).
B. hình thành nội nhũ cung cấp chất dinh dưỡng cho phôi phát triển.
C. hình thành nội nhũ chứa các tế bào tam bội.
D. cung cấp chất dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể mới.
Câu 27 . Phân đôi là hình thức sinh sản có ở:
A. động vật đơn bào và động vật đa bào. B. động vật đơn bào
C. động vật đơn bào và giun dẹp. D. động vật đa bào.
Câu 28 . Trong hình thức sinh sản trinh sinh- Trứng không được thụ tinh phát triển thành:
A. ong thợ chứa (n) NST. B. ong chúa chứa (n) NST.
C. ong đực  chứa (n) NST. D. ong đực, ong thợ và ong chúa.
Câu 29 . Trong  sinh sản vô tính các cá thể mới sinh ra:
A. giống nhau và giống cá thể gốc. B. khác nhau và giống cá thể gốc.
C. giống nhau và khác cá thể gốc. D. cả 3 phương án trên.
Câu 30 . Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị
chết, vì sao?
A. Các cá thể giống hệt nhau về kiểu gen.
B. Các cá thể khác nhau về kiểu gen.
C. Do thời tiết khắc nghiệt. D. Tất cả đều sai.
Câu 31 . Sau 1 thời gian bị đứt đuôi, thằn lằn mọc đuôi mới là hiện tượng:
A. sinh sản vô tính. B. tái sinh bộ phận bị mất.
C. sinh sản hữu tính. D. cả 3 phương án trên.
Câu 32.  Sinh sản hữu tính ở hầu hết động vật là 1 quá trình gồm 3 giai đoạn nối tiếp là:
A. giảm phân hình thành tinh trùng và trứng thụ tinh tạo thành hợp tử Phát triển phôi và hình thành cơ
thể mới.
B. giảm phân hình thành tinh trùng và trứng  Phát triển phôi và hình thành cơ thể mới.
C. Phát triển phôi và hình thành cơ thể mới  thụ tinh tạo thành hợp tử giảm phân hình thành tinh trùng
và trứng .
D. giảm phân hình thành tinh trùng và trứng thụ tinh tạo thành hợp tử.
Câu 33 . Ở động vật sinh sản hữu tính có các hình thức thụ tinh
A. thụ tinh ngoài và thụ tinh trong. B. tự thụ tinh và thụ tinh chéo.
B. thụ tinh ngoài và thụ tinh cgeos. D. thụ tinh trong và tự thụ tinh.
Câu 34 . Ếch là loài:
A. Thụ tinh trong. B. Thụ tinh ngoài. C. tự thụ tinh. D. thụ tinh chéo.
Câu 35. Rắn lá loài :
A. Thụ tinh trong. B. Thụ tinh ngoài. C. tự thụ tinh. D. thụ tinh chéo.
Câu 36. Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật?

A. Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi.
B. Tạo được nhiều biế dị làm nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hoá.
C. Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền.
D. Là hình thức sinh sản phổ biến.
Câu 37 . Cơ sở sinh lí của công nghệ nuôi cấy tế bào và mô thực vật là:
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A. dựa vào cơ chế nguyên phân và giảm phân
B. dựa vào cơ chế giảm phân và thụ tinh.
C.dựa vào tính toàn năng của tế bào.
D. dựa vào cơ chế nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.
Câu 38. Tuyến yên tiết ra những chất nào?
A. FSH, testôstêron. B. LH, FSH
C. Testôstêron, LH. D. Testôstêron, GnRH.
Câu 39: Sự điều hoà sinh tinh và sinh trứng chịu sự chi phối bởi:
A. Hệ thần kinh. B. Các nhân tố bên trong cơ thể.
C. Các nhân tố bên ngoài cơ thể. D. Hệ nội tiết.
Câu 40: Điều hoà ngược âm tính diễn ra trong quá trình trinh sinh trứng khi:
A. Nồng độ GnRH giảm.                   B. Nồng độ FSH và LH ccao.
C. Nồng độ Prôgestêrôn và ơstrôgen giảm. D. Nồng độ Prôgestêrôn và ơstrôgen cao.
Câu 41: FSH có vai trò:
A. Kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.
B. Kích thích tế bào kẽ sản sinh ra testôstêron
C. Kích thích phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng.
D. Kích thích tuyến yên sản sinh LH.
Câu 42:Thể vàng tiết ra những chất nào?
A. Prôgestêron vad Ơstrôgen. B. FSH, Ơstrôgen.
C. LH, FSH. D. Prôgestêron, GnRH
Câu 43: Thụ tinh trong tiến hoá hơn thụ tinh ngoài là vì?
A. Không nhất thiết phải cần môi trường nước.
B. Không chịu ảnh hưởng của các tác nhân môi trường.
C. Đỡ tiêu tốn năng lượng. D. Cho hiệu suất thụ tinh cao.
Câu 44: Những yếu tố nào sau đây gây rối loạn quá trình sinh trứng và làm giảm khả năng sinh tinh trùng?
A. Căng thẳn thần kinh (Stress), sợ hải, lo âu, buồn phiền kéo dài và nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma

tuý.
B. Người khỏe mạnh nhưng hơi buồn phiền .
C. Căng thẳn thần kinh (Stress) và chế độ ăn không hợp lý gây rối loạn trao đổi chất của cơ thể.
D. Chế độ ăn không hợp lý gây rối loạn trao đổi chất của cơ thể , nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma tuý.
Câu 45: Khi nồng độ Prôgestêrôn và ơstrôgen rtong máu tăng cao có tác dụng:

A. Gây ức chế ngược lên tuyến yênvà vùng dưới đồi làm tăng tiết GnRH, FSH và LH.
B. Ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm giảm tiết GnRH, FSH và LH.
C. Kích thích tuyến yênvà vùng dưới đồi làm tăng tiết GnRH, FSH và LH.
D. Ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm hai bộ phận này không tiết GnRH, FSH và LH.

ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II

..

II. PHẦN TỰ LUẬN :

Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật.

Bài 42: Sinh sản hứu tính ở thực vật.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Đáp án A B B C C D C A A A A B C A B

16 17 18 19 20 21 22
A C A D B A D

Câu 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Đáp án D D C D C C A A B A A B A C C

38 39 40 41 42 43 44 45
B D D A A D A B
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Họ và tên:..................................................................... Lớp: .............................

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : 7.0 ĐIỂM
Câu 1: Phát triển của người là một ví dụ điển hình về
A. phát triển qua biến thái hoàn toàn. B. phát triển qua biến thái không hoàn toàn.
C. phát triển không qua biến thái. D. phát triển qua biến thái.
Câu 2: Kết quả sinh trưởng sơ cấp là
A. tạo mạch rây thứ cấp, gỗ dác, gỗ lõi.
B.  làm cho thân, rễ cây dài ra do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.
C. tạo lóng do hoạt động của mô phân sinh lóng.
D. tạo biểu bì, tầng sinh mạch, gỗ sơ cấp, mạch rây sơ cấp.
Câu 3: Quá trình phát triển của người gồm 2 giai đoạn là
A. giai đoạn phôi và giai đoạn phôi vị. B. giai đoạn phôi và giai đoạn phôi nang.
C. giai đoạn phôi và giai đoạn hậu phôi. D. giai đoạn phôi thai và giai đoạn trưởng thành.
Câu 4: Những yếu tố nào sau đây gây rối loạn quá trình sinh trứng và làm giảm khả năng sinh tinh trùng?
A.Căng thẳn thần kinh (Stress), sợ hải, lo âu, buồn phiền kéo dài và nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma

tuý.
B. Người khỏe mạnh nhưng hơi buồn phiền .
C. Căng thẳn thần kinh (Stress) và chế độ ăn không hợp lý gây rối loạn trao đổi chất của cơ thể.
D. Chế độ ăn không hợp lý gây rối loạn trao đổi chất của cơ thể , nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma tuý.
Câu 5: Hoocmôn điều hòa sự dậy thì ở người là
A. ơstrôgen và testôstêron. B. prôgestêron. C. FSH và LH. D. testôstêron.
Câu 6: Đặc điểm nào sau đây không phải của hoocmôn thực vật?
A. Hình thành ở một nơi, có thể phản ứng ở một nơi khác trong cây.
B. Có tính chuyên hóa cao.
C. Tính chuyên hóa thấp hơn so với hoocmôn ở động vật bậc cao
D. Có khả năng gây biến đổi mạnh.
Câu 7: Trong kĩ thuật nuôi cá rô phi, người ta thu hoạch cá sau một năm nuôi, khi cá đạt khối lượng từ1,5 kg
đến 1,8 kg mà không nuôi kéo dài tới năm thứ ba cá có thể đạt tới khối lượng tối đa 2,5 kg vì
A. để thu được lợi nhuận cao nhất
B. Năm thứ 2-3 sinh trưởng mạnh phải ăn nhiều .
C. thịt cá ngon nhất. D. tốc độ tăng trưởng của cá không đổi.
Câu 8: Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi
A. trứng được thụ tinh. B. hình thành hợp tử.
C. hợp tử phân bào. D. con được sinh ra hoặc nở ra.
Câu 9: Hoocmôn điều hoà sự phát triển biến thái ở sâu bọ là
A. tirôxin và juvenin. B. ecđixơn và juvenin.
C. ơstrôgen và juvenin. D. ecđixơn.
Câu 10: Ở động vật đẻ trứng giai đoạn phôi diễn ra ở đâu?
A. Trong trứng chưa thụ tinh. B. Trong trứng đã thụ tinh.
C. Trong tử cung của con cái. D. Trong bụng của con cái.
Câu 11: Điều hoà ngược âm tính diễn ra trong quá trình trinh sinh trứng khi:
A. Nồng độ GnRH giảm. B. Nồng độ FSH và LH ccao.
C. Nồng độ Prôgestêrôn và ơstrôgen giảm D. Nồng độ Prôgestêrôn và ơstrôgen cao.
Câu 12: Hooc môn nào trong số các Hooc môn dưới đây không cần cho nuôi cầy mô thực vật :
A. Au xin B. Gibêrêlin C. Xitôkinin D. Êtylen
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Câu 13: Sinh trưởng của cây bi. Kìm hãm bởi :
A. Au xin B. Gibêrêlin C. Xitôkinin D. Axit abxixic

Câu 14 : Thụ tinh kép ở thực vật có hoa là :
A. Sự kết hợp của hai tinh tử với trứng ở trong túi phôi .
B. Sự kết hợp của hai bộ NST đơn bội của giao tử đực và cái ( trứng ) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ
NST lưỡng bội .
C. Sự kết hợp của hai nhân ( hai giao tử đực ) với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử
và nội nhũ .
D. Sự kết hợp của nhân hai giao tử đực và cái ( trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử.
Câu 15 : Ở thực vật có hoa , quá trình thụ tinh của trứng được thực hiện ở tại cơ quan hoặc cấu trúc nào
A . Ống phấn            B. Đầu nhụy                    C. Trong túi phôi                          D. Bao phấn
Câu 16 :Đặc điểm nào làm cho các loài sinh sản vô tính có khả năng thích nghi kém đa dạng ?
A. Bộ máy di truyền kém đa dạng .                  B. Sinh sản với số lượng ít
C.  Kích thước cơ thể nhỏ                                  D. Chủ yếu là các loài ít di chuyển
Câu 17: Phương pháp nuôi cấy da người chữa bệnh cho bệnh nhân bỏng là ứng dụng của hình thức sinh sản
nào ?
A. Sinh sản vô tính tự nhiên                              B. Nuôi cấy mô sống
C. Nhân bản vô tính                                           D. Trinh sinh
Câu 18: Trong tổ ong , cá thể đơn bội là :
A. Ong chúa              B. Ong đực C. Ong đực , ong chúa                 D. Ong thợ
Câu 19 : Bản chất của quá trình thụ tinh ở động vật là :
A.Sự kết hợp giữa bộ NST đơn bội ( n) của giao tử đực và bộ NST đơn bội ( n) của giao tử cái tạo thành bộ
NST lưỡng bội ( 2n ) ở hợp tử .
B.Sự kết hợp các nhân của nhiều giao tử đực với một nhân của giao tử cái .
C.Sự kết hợp của nhiều giao tử đực với một giao tử cái .
D.Sự kết hợp của hai giao tử đực và cái.

Câu 20: Thụ tinh trong tiến hoá hơn thụ tinh ngoài là vì?
A.  Không nhất thiết phải cần môi trường nước.
B. Không chịu ảnh hưởng của các tác nhân môi trường.
C. Đỡ tiêu tốn năng lượng. D. Cho hiệu suất thụ tinh cao.

II. PHẦN TỰ LUẬN : 3,0 ĐIỂM
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Câu 1 : ( 1,5 điểm )
Hình vẽ bên cho biết các hoocmôn
ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở người  .
a. Hãy chỉ ra A, B, C, D là tên tương ứng của
những loại hoocmôn nào?
b. Vào thời kỳ dậy thì của nam và nữ,  hoocmôn
nào được tiết ra nhiều làm cơ thể thay đổi mạnh về
thể chất và tâm sinh lí?

Câu 2: (1,5 điểm)
a. Mô tả quá trình hình thành túi phôi ở thực vật có hoa?
b. Thụ tinh kép là gì? Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín?

HẾT./.
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