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************** 
 

A. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái A hoặc B, C, D trước câu trả lời đúng nhất. 

1. Sinh sản có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực với tế bào sinh dục cái được gọi là 

 A. sinh sản vô tính.    B. sinh sản sinh dưỡng. 

 C. sinh sản hữu tính.    D. nhân giống vô tính trong ống nghiệm. 

2. Hiện tượng tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái tạo thành hợp tử là  

 A. hiện tượng thụ tinh.    B. hiện tượng nảy mầm của hạt phấn  

 C. hiện tượng thụ phấn.    D. hiện tượng kết hạt và tạo quả. 

3. Khi hạt phấn rơi vào đầu nhuỵ cùng loài thì hạt phấn hút chất nhầy trên đầu nhuỵ, trương 

lên và nảy mầm thành 

 A. chỉ nhị.        B. bao phấn  C. ống phấn.       D. túi phôi. 

4. Hạt do bộ phận nào của hoa phát triển thành?    

 A. Noãn sau khi được thụ tinh.   B. Bầu nhụy. 

 C. Hợp tử (kết quả của thụ tinh).  D. Phần còn lại của noãn sau thụ tinh. 

5. Sau khi thụ tinh, bầu nhuỵ của hoa sẽ biến đổi và phát triển thành 

 A. hạt chứa noãn.     B. noãn chứa phôi. C. quả chứa hạt. D. phôi chứa hợp tử. 

6. Điều kiện cần cho sự thụ tinh là       

 A. hoa phải có đầy đủ các bộ phận.  B. phải có hiện tượng thụ phấn. 

 C. thời tiết thuận lợi.    D. hoa phải là hoa tự thụ phấn. 

7. Quả khô có đặc điểm là khi chín thì 

 A. vỏ khô, cứng, mỏng.    B. vỏ dày, mọng nước. 

 C. vỏ dày, chứa đầy thịt quả.   D. vỏ khô, mềm, chứa đầy thịt quả. 

8. Hạt gồm các bộ phận nào?  

 A. Phôi và phôi nhũ.    B. Rễ mầm, thân mầm, chồi mầm. 

 C. Rễ mầm, thân mầm, lá mầm.   D. Vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ. 

9. Trong các nhóm quả sau đây, nhóm nào gồm toàn quả khô?    

A. Quả cải, quả cà chua, quả nhãn.  C. Quả ổi, quả bưởi, quả chuối. 

C. Quả đậu bắp, quả chi chi, quả chò.  D. Quả thìa là, quả bông, quả nho. 

10. Dựa vào đặc điểm của vỏ quả và hạt, loại quả nào được xếp cùng nhóm với quả táo ta? 

 A. Nho        B. Cà chua   C. Chanh        D. Xoài 

11. Các loại quả: mận, chanh, dừa, ổi có tên gọi chung là gì? 

A. Quả khô        B. Quả mọng  C. Quả thịt       D. Quả hạch 

12. Ở cây rêu không tồn tại cơ quan nào dưới đây? 

A. Rễ giả        B. Thân  C. Hoa        D. Lá 

13. Đặc điểm nào dưới đây có ở dương xỉ mà không có ở rêu? 

 A. Sinh sản bằng bào tử    B. Thân thật 

 C. Có lá thật sự     D. Thân có mạch dẫn 

14. Cơ quan sinh sản của thông có tên gọi là gì? 

A. Hoa         B. Túi bào tử  C. Quả         D. Nón 

15. Vai trò của khí oxi do thực vật chế tạo 

A. cung cấp nguyên liệu cho sản xuất.   B. cung cấp thức ăn cho động vật. 

C. cung cấp nguyên liệu làm thuốc, làm cảnh. D. giúp các sinh vật hô hấp. 

16. Cây nào dưới đây là cây công nghiệp ? 

A. Mướp đắng        B. Thuốc lá  C. Rau ngót       D. Lúa nước 
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17. Trong các loại cây dưới đây, cây nào vừa là cây ăn quả, vừa là cây làm cảnh, lại vừa là 

cây làm thuốc? 

A. Sen         B. Cần sa  C. Mít        D. Dừa 

B. TỰ LUẬN 

1. Thế nào là đa dạng thực vật? Trình bày nguyên nhân khiến cho đa dạng thực vật ở Việt 

Nam ngày càng bị suy giảm. Hậu quả của sự suy giảm đó. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. a. Rừng có những lợi ích gì với tự nhiên, động vật và con người mà chúng ta phải “tích 

cực trồng cây gây rừng”?  

 b. Kể tên các loài thực vật gây hại cho sức khỏe con người. Thái độ của em đối với 

những loại cây này? 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

3. Vì sao thực vật Hạt kín được xem là nhóm thực vật tiến hóa hơn cả trong giới Thực vật? 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Giải thích vì sao người ta nói: “không có thực vật thì không có loài người”? 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 


