
Bài 1,2,3 

1. Sự hút khoáng thụ đông của tế bào phụ thuộc vào: 

A. Hoạt động trao đổi chất  B. Chênh lệch nồng độ ion 

C. Cung cấp năng lượng    D. Hoạt động thẩm thấu  

 2. Sự xâm nhập chất khoáng chủ động phụ thuộc vào: 

A. Građien nồng độ chất tan  B. Hiệu điện thế màng 

C. Trao đổi chất của tế bào  D. Cung cấp năng lượng  

3. Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng chủ yếu qua thành phần cấu tạo nào của rễ ? 

A. Đỉnh sinh trưởng   B. Miền lông hút 

C. Miền sinh trưởng   D. Rễ chính 

 4. Trước khi vào mạch gỗ của rễ, nước và chất khoáng hòa tan phải đi qua: 

A. Khí khổng.    B. Tế bào nội bì. 

 C. Tế bào lông hút    D. Tế bào biểu bì.            

5. Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế: 

A. Hoạt tải  từ đất vào rễ nhờ sự thoát hơi nước ở lá và hoạt động trao đổi chất 

B.Thẩm tách từ đất vào rễ nhờ sự thoát hơi nước ở lá và hoạt động trao đổi chất 

C.Thẩm thấu và thẩm tách từ đất vào rễ nhờ sự thoát hơi nước ở lá và hoạt động trao đổi chất 

D.Thẩm thấu từ đất vào rễ nhờ sự thoát hơi nước ở lá và hoạt động trao đổi chất 

6. Cây rau riếp chứa bao nhiêu phần trăm sinh khối tươi của cơ thể? 

A. 94%  B. 90%  C. 85%.  D. 80%  

7. Nước và các ion khoáng xâm nhập từ đất vào mạch gỗ của rễ  theo những con đường: 

 A. Gian bào và tế bào chất   B. Gian bào và tế bào biểu bì 

 C. Gian bào và màng tế bào   D. Gian bào và tế bào nội bì          

8. Cây xương rồng khổng lồ ở Mĩ: 

  A.Cao tới 30 m và hấp thụ 2,5 tấn nước / ngày   

B.Cao tới 25 m và hấp thụ 2 tấn nước / ngày 

C. Cao tới 20 m và hấp thụ 1,5 tấn nước / ngày       

D. Cao tới 15 m và hấp thụ 1 tấn nước / ngày 

 9.  Sự hút khoáng thụ đông của tế bào phụ thuộc vào: 

 A. Hoạt động trao đổi chất    B. Chênh lệch nồng độ ion 

           C. Cung cấp năng lượng     D. Hoạt động thẩm thấu 

* 10. Cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết vì: 

 A. Rễ cây thiếu ôxi, nên cây hô hấp không bình thường B. Lông hút bị chết 

  C. Cân bàng nước trong cây bị phá hủy   D. Tất cả đều đúng 

* 11. Hệ rễ cây ảnh hưởng đến môi trường như thế nào?  

 A. Phá hủy hệ vi sinh vật đất có lợi  B. Ảnh hưởng xấu đến tính chất của đất. 

 C. Làm giảm ô nhiễm môi trường.   D. Tất cả đều sai 

* 12. Nhiều loài thực vật không có lông hút rễ cây hấp thụ các chất  bằng cách: 

 A. Cây thủy sinh hấp thụ các chất bằng toàn bộ bề mặt cơ thể 

 B. Một số thực vật cạn ( Thông, sồi…) hấp thụ các chất nhờ nấm rễ 

 C. Nhờ rễ chính 

 D. Cả A và B   

13 . 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. 

 14 . Động lực của dịch mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa: 

 A. Lá và rễ           B. Giữa cành và lá           C.Giữa rễ và thân         D.Giữa thân và lá 

 15 . Động lực của dịch mạch gỗ từ rễ đến lá 

 A . Lực đẩy ( áp suất rễ)  

 B . Lực hút do thoát hơi nước ở lá  

           C. Lực liên kết giữa các phần tử nước với nhau và với thành tế bào mạch gỗ. 

          D. Do sự phối hợp của 3 lực: Lực đẩy, lực hút và lực liên kết. 

  16, Thành phần của dịch mạch gỗ gồm chủ yếu: 

  A. Nước và các ion khoáng         B. Amit và hooc môn 

  C. Axitamin và vitamin                        D. Xitôkinin và ancaloit 

17. Quá trình thoát hơi nước qua lá là do: 

 A.Động lực đầu trên của dòng mạch rây.    B. Động lực đầu dưới của dòng mạch rây.          

 C. Động lực đầu trên của dòng mạch gỗ.     D. Động lực đầu dưới của dòng mạch gỗ.          

 18. Quá trình thoát hơi nước của cây sẽ bị ngừng lại khi: 

         A. Đưa cây vào trong tối   B. Đưa cây ra ngoài ánh sáng 

  C. Tưới nước cho cây   D. Tưới phân cho cây 

 19. Cơ quan thoát hơi nước của cây là : 

         A. Cành   B. Lá    C. Thân  D. Rễ 

20. Vai trò quá trình thoát hơi nước của cây là : 

A, Tăng lượng nước cho cây  

B. Giúp cây vận chuyển nước, các chất từ rễ lên thân và lá 

  C. Cân bằng khoáng cho cây  

D. Làm giảm lượng khoáng trong cây 

*21 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   

* 22, Cây bạch đàn có chiều cao hàng trăm mét thuộc họ 

  A. sim  B. đay  C. nghiến  D. sa mộc 

 

 


