
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ 

TỔ: SINH – CÔNG NGHỆ 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

MÔN: SINH HỌC - LỚP 10 

Năm học: 2020 - 2021 

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) 

           

I) PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

 

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM- Mã đề 021 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đ/A C C C B D A B C A C D C 

 

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM- Mã đề 202 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đ/A A D A A A C D B B D C B 

 

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM - Mã đề: 593 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đ/A D A B D C C B A B A B D 

 

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM - Mã đề: 846 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đ/A B D A A B B C D C C A A 

 

II) TỰ LUẬN (6 điểm) 

Câu 1. (2 điểm) 

a) Liệt kê các chức năng của bào quan lưới nội chất trong tế bào nhân thực. 

*  Lưới nội chất hạt: là nơi diễn ra quá trình tổng hợp protein cho tế bào (0,25 điểm) 

*  Lưới nội chất trơn:  

- Là nơi diễn ra quá trình tổng hợp lipit  (0,25 điểm) 

- Nơi chuyển hóa đường. (0,25 điểm) 

 - Nơi phân hủy các chất độc hại đối với cơ thể (0,25 điểm) 

a) ATP là gì? Nêu các thành phần cấu tạo của ATP?  

- ATP là một hợp chất cao năng (0,25 điểm) 

- ATP được cấu tạo gồm 3 thành phần:  + Đường Ribozơ  (0,25 điểm) 

            +  1 bazơ nitơ Ađênin (0,25 điểm) 

            +  3 nhóm photphat (0,25 điểm) 

Câu 2. (2 điểm) 

a) “Ở người, tế bào bạch cầu lấy các vi khuẩn vào để tiêu diệt bằng kênh protein xuyên 

màng và không tốn năng lượng”.  

Hãy chỉ ra lỗi sai trong phát biểu trên và giải thích vì sao? 



* Sai:  2 lỗi 

- Không thể vận chuyển vào bằng kênh protein xuyên màng mà bằng cách biến dạng màng 

(Học sinh có thể trả lời: bằng cơ chế thực bào, nhập bào đều đúng)( 0,25 điểm) 

Vì: Vi khuẩn có kích thước lớn( 0,25 điểm) 

- Có tốn năng lượng, ( 0,25 điểm) 

Vì vi khuẩn biến dạng màng là cơ chế chủ động. ( 0,25 điểm) 

b) Sau khi rửa sạch rau, người ta thường đem ngâm rau vào dung dịch nước muối loãng từ 

5 đến 10 phút. Mục đích của việc làm này là gì? Giải thích? 

* Mục đích của việc làm này là để tiêu diệt vi khuẩn còn đang ở trên rau (0,25 điểm) 

* Bởi vì:  

Khi ngâm vào nước muối loãng thì các tế bào vi khuẩn sẽ bị ngâm vào môi trường 

ưu trương (0,25 điểm) 

→ tế bào vi khuẩn sẽ bị mất nước (0,25 điểm) 

→ gây co nguyên sinh chất và chết (0,25 điểm) 

Câu 3. (2 điểm) 

a) Trình bày đặc điểm vùng trung tâm hoạt động của enzim và sơ đồ cơ chế tác động của 

enzim.  

* Trung tâm hoạt động: (0,5 điểm) 

 - Là một vị trí lõm trên bề mặt của enzim 

 - Là vị trí liên kết tạm thời với cơ chất, đặc hiệu với từng cơ chất. 

* Cơ chế: (0,5 điểm) 

E (Enzim) + S (Cơ chất) → E – S (phức hợp enzim – cơ chất) → P (sản phẩm) + E 

b) Dựa vào sự thay đổi hoạt tính enzim trên hình vẽ, hãy cho biết yếu tố nào ảnh hưởng 

đến hoạt tính enzim ở hình (1) và hình (2)? Vì sao? 

 

Hình 1 

 

                     Hình 2 

* Hình 1: pH ảnh hưởng đến hoạt tính enzim (0,25 điểm) 

Bởi vì: Mỗi loại enzim có một độ pH nhất định (0,25 điểm) 

* Hình 2: Nồng độ enzim ảnh hưởng đến hoạt tính enzim (0,25 điểm) 

Bởi vì: Với một lượng cơ chất nhất định, khi càng tăng nồng độ enzim thì hoạt tính của 

enzim càng tăng. (0,25 điểm) 

 

------- 



 

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ 

TỔ: SINH – CÔNG NGHỆ 

 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

MÔN: SINH HỌC - LỚP 10 

Năm học: 2020 - 2021 

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) 

          Mã đề: 021 

Chữ ký Học sinh Chữ ký Giám thị Chữ ký Giám khảo ĐIỂM 

    

 

 

 

Họ và tên học sinh:...............................................................Số báo danh:.............................. 

 

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đ/A             

 

I) PHẦN TRẮC NGHIỆM(4 điểm): Học sinh điền đáp án vào phiếu trả lời trắc nghiệm. 

Câu 1. Loại enzim không có ở cơ thể người là: 

A. Amilaza  B. Proteaza  C. Xenlulaza  D. Mantaza 

Câu 2. Thành phần nào nằm bên ngoài màng sinh chất của tế bào động vật? 

A. Ribôxôm  B. Ty thể  C. Chất nền ngoại bào D. Lyzôxôm 

Câu 3. Màng tế bào biến dạng để vận chuyển các chất ra khỏi tế bào được gọi là: 

A. Vận chuyển thụ động B. Vận chuyển chủ động    C. Xuất bào D. Nhập bào 

Câu 4. Nội dung nào không đúng với cơ chế vận chuyển chủ động các chất qua màng 

sinh chất? 

A. Cần cung cấp năng lượng ATP  B. Không tiêu tốn năng lượng ATP 

C. Cần chất mang đặc hiệu (có bản chất là protein) 

D. Chất tan được vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao 

Câu 5. Dạng năng lượng chủ yếu của tế bào là: 

A. Nhiệt năng  B. Điện năng C. Quang năng  D. Hóa năng  

Câu 6. Bản chất hóa học của enzim là: 

A. Protein  B. Hợp chất vô cơ  C. Cacbohydrat  D. Lipit 

Câu 7. Khi nói về chức năng của khung xương tế bào, nội dung nào sau đây đúng? 

A. Là nơi diễn ra quá trình trao đổi chất với môi trường có tính chọn lọc. 

B. Là nơi neo đậu của các bào quan.  C. Là nơi diễn ra quá trình quang hợp. 

D. Là nơi lắp ráp, đóng gói và phân phối sản phẩm. 

Câu 8. Khi truyền máu sai nguyên tắc sẽ gây ra phản ứng đào thải. Thành phần nào của 

màng sinh chất có thể nhận biết các tế bào  “lạ” (tế bào của cơ thể khác) để gây ra phản 

ứng đó? A. Protein xuyên màng    B. Colesterol C. Glicoprotein D. Photpholipit 



Câu 9. Khí O2 và CO2 được khuếch tán qua màng tế bào phổi bằng cách nào? 

A. Qua lớp photpholipit kép  B. Qua photpholipit kép và kênh protein xuyên màng 

C. Qua bằng kênh protein xuyên màng  D. Qua biến dạng màng 

Câu 10.  Bào quan nào sẽ tăng lên trong tế bào gan của cơ thể người khi uống nhiều rượu? 

A. Ty thể  B. Lưới nội chất hạt C. Lưới nội chất trơn D. Bộ máy gongi 

Câu 11. Ứng dụng không liên quan đến vai trò enzim là:  

A. Ăn thịt bò khô với gỏi đu đủ thì lại dễ tiêu hóa hơn khi ăn thịt bò riêng. 

B. Trong sản xuất bột giặt người ta thường cho thêm thành phần như lipaza, proteaza... 

C. Một số người không ăn được tôm, cua vì khi ăn vào sẽ bị dị ứng. 

D.  Trong khẩu phần ăn cần có đủ loại thức ăn khác nhau 

Câu 12.  ATP là “Đồng tiền năng lượng” của tế bào. Có bao nhiêu giải thích đúng ? 

(1) ATP có hai nhóm phôtphat cuối cùng rất dễ bị phá vỡ để giải phóng ra năng lượng. 

(2) Các nhóm phôtphat cấu tạo ATP đều mang điện tích âm nên có xu hướng đẩy nhau khi 

nằm gần nhau. 

(3) Các thành phần của ATP luôn có xu hướng các liên kết chặt với nhau nên bền về năng 

lượng. 

(4) Năng lượng trong ATP được dùng ngay để tổng hợp, vận chuyển các chất ... 

A. 1   B. 2   C. 3   D. 4 

PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm) 

Câu 1. (2 điểm) 

a) Liệt kê các chức năng của bào quan lưới nội chất trong tế bào nhân thực. 

a) ATP là gì? Nêu các thành phần cấu tạo của ATP?  

Câu 2. (2 điểm) 

a) “Ở người, tế bào bạch cầu lấy các vi khuẩn vào để tiêu diệt bằng kênh protein xuyên 

màng và không tốn năng lượng”.  

Hãy chỉ ra lỗi sai trong phát biểu trên và giải thích vì sao? 

b) Sau khi rửa sạch rau, người ta thường đem ngâm rau vào dung dịch nước muối loãng từ 

5 đến 10 phút. Mục đích của việc làm này là gì? Giải thích? 

Câu 3. (2 điểm) 

a) Trình bày đặc điểm vùng trung tâm hoạt động của enzim và sơ đồ cơ chế tác động của 

enzim.  

b) Dựa vào sự thay đổi hoạt tính enzim trên hình vẽ, hãy cho biết yếu tố nào ảnh hưởng 

đến hoạt tính enzim ở hình (1) và hình (2)? Vì sao? 

 

Hình 1 

 

                     Hình 2 

 



 

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ 

TỔ: SINH – CÔNG NGHỆ 

 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

MÔN: SINH HỌC - LỚP 10 
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Chữ ký Học sinh Chữ ký Giám thị Chữ ký Giám khảo ĐIỂM 

    

 

 

 

Họ và tên học sinh:...............................................................Số báo danh:....................... 

 

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đ/A             

 

I) PHẦN TRẮC NGHIỆM(4 điểm): Học sinh điền đáp án vào phiếu trả lời trắc nghiệm. 

Câu 1. Khí O2 và CO2 được khuếch tán qua màng tế bào phổi bằng cách nào? 

A. Qua lớp photpholipit kép  B. Qua photpholipit kép và kênh protein xuyên màng 

C. Qua bằng kênh protein xuyên màng  D. Qua biến dạng màng 

Câu 2. Nội dung nào không đúng với cơ chế vận chuyển chủ động các chất qua màng 

sinh chất? 

A. Chất tan được vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao 

B. Cần cung cấp năng lượng ATP C. Cần chất mang đặc hiệu (có bản chất là protein) 

D. Không tiêu tốn năng lượng ATP 

Câu 3. Loại enzim không có ở cơ thể người là? 

A. Xenlulaza B. Proteaza  C. Amilaza  D. Mantaza 

Câu 4. Thành phần nào nằm bên ngoài màng sinh chất của tế bào động vật? 

A. Chất nền ngoại bào  B. Ribôxôm   C. Ty thể  D. Lyzôxôm 

Câu 5. Ứng dụng không liên quan đến vai trò enzim là:  

A.  Trong khẩu phần ăn cần có đủ loại thức ăn khác nhau  

B. Ăn thịt bò khô với gỏi đu đủ thì lại dễ tiêu hóa hơn khi ăn thịt bò riêng. 

C. Trong sản xuất bột giặt người ta thường cho thêm thành phần như lipaza, proteaza... 

D. Một số người không ăn được tôm, cua vì khi ăn vào sẽ bị dị ứng. 

Câu 6.  ATP là “Đồng tiền năng lượng” của tế bào. Có bao nhiêu giải thích đúng ? 

(1) ATP có hai nhóm phôtphat cuối cùng rất dễ bị phá vỡ để giải phóng ra năng lượng. 

(2) Các nhóm phôtphat cấu tạo ATP đều mang điện tích âm nên có xu hướng đẩy nhau khi 

nằm gần nhau. 



(3) Các thành phần của ATP luôn có xu hướng các liên kết chặt với nhau nên bền về năng 

lượng. 

(4) Năng lượng trong ATP được dùng ngay để tổng hợp, vận chuyển các chất ... 

A. 1   B. 2   C. 3   D. 4 

Câu 7. Màng tế bào biến dạng để vận chuyển các chất ra khỏi tế bào được gọi là: 

A. Vận chuyển thụ động B. Vận chuyển chủ động    C. Nhập bào  D. Xuất bào 

Câu 8. Khi truyền máu sai nguyên tắc sẽ gây ra phản ứng đào thải. Thành phần nào của 

màng sinh chất có thể nhận biết các tế bào  “lạ” (tế bào của cơ thể khác) để gây ra phản 

ứng đó?A. Protein xuyên màng  B. Glicoprotein C. Photpholipit  D. Colesterol 

Câu 9. Bản chất hóa học của enzim là: 

A. Hợp chất vô cơ  B. Protein   C. Cacbohydrat  D. Lipit 

Câu 10. Dạng năng lượng chủ yếu của tế bào là: 

A. Nhiệt năng  B. Quang năng  C. Điện năng  D. Hóa năng   

Câu 11. Khi nói về chức năng của khung xương tế bào, nội dung nào sau đây đúng? 

A. Là nơi diễn ra quá trình trao đổi chất với môi trường có tính chọn lọc. 

B. Là nơi diễn ra quá trình quang hợp. 

C. Là nơi neo đậu của các bào quan. 

D. Là nơi lắp ráp, đóng gói và phân phối sản phẩm. 

Câu 12.  Bào quan nào sẽ tăng lên trong tế bào gan của cơ thể người khi uống nhiều rượu? 

A. Lyzôxôm  B. Lưới nội chất trơn  C. Ty thể D. Lưới nội chất hạt 

II) TỰ LUẬN (6 điểm) 

Câu 1. (2 điểm) 

a) Liệt kê các chức năng của bào quan lưới nội chất trong tế bào nhân thực. 

a) ATP là gì? Nêu các thành phần cấu tạo của ATP?  

Câu 2. (2 điểm) 

a) “Ở người, tế bào bạch cầu lấy các vi khuẩn vào để tiêu diệt bằng kênh protein xuyên 

màng và không tốn năng lượng”.  

Hãy chỉ ra lỗi sai trong phát biểu trên và giải thích vì sao? 

b) Sau khi rửa sạch rau, người ta thường đem ngâm rau vào dung dịch nước muối loãng từ 

5 đến 10 phút. Mục đích của việc làm này là gì? Giải thích? 

Câu 3. (2 điểm) 

a) Trình bày đặc điểm vùng trung tâm hoạt động của enzim và sơ đồ cơ chế tác động của 

enzim.  

b) Dựa vào sự thay đổi hoạt tính enzim trên hình vẽ, hãy cho biết yếu tố nào ảnh hưởng 

đến hoạt tính enzim ở hình (1) và hình (2)? Vì sao? 

 

Hình 1 
 

                     Hình 2 
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Họ và tên học sinh:...............................................................Số báo danh:....................... 

 

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đ/A             

 

I) PHẦN TRẮC NGHIỆM(4 điểm): Học sinh điền đáp án vào phiếu trả lời trắc nghiệm. 

Câu 1. Khi truyền máu sai nguyên tắc sẽ gây ra phản ứng đào thải. Thành phần nào của 

màng sinh chất có thể nhận biết các tế bào  “lạ” (tế bào của cơ thể khác) để gây ra phản 

ứng đó? A. Photpholipit  B. Protein xuyên màng C. Colesterol D. Glicoprotein 

Câu 2. Dạng năng lượng chủ yếu của tế bào là: 

A. Hóa năng  B. Nhiệt năng  C. Điện năng  D. Quang năng 

Câu 3. Màng tế bào biến dạng để vận chuyển các chất ra khỏi tế bào được gọi là: 

A. Vận chuyển chủ động    B. Xuất bào C. Nhập bào  D. Vận chuyển thụ động  

Câu 4.  Bào quan nào sẽ tăng lên trong tế bào gan của cơ thể người khi uống nhiều rượu? 

A. Ribôxôm  B. Lưới nội chất hạt C. Ty thể  D. Lưới nội chất trơn 

Câu 5. Nội dung nào không đúng với cơ chế vận chuyển chủ động các chất qua màng 

sinh chất? 

A. Chất tan được vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao 

B. Cần cung cấp năng lượng ATP  C. Không tiêu tốn năng lượng ATP 

D. Cần chất mang đặc hiệu (có bản chất là protein) 

Câu 6.  ATP là “Đồng tiền năng lượng” của tế bào. Có bao nhiêu giải thích đúng ? 

(1) ATP có hai nhóm phôtphat cuối cùng rất dễ bị phá vỡ để giải phóng ra năng lượng. 

(2) Các nhóm phôtphat cấu tạo ATP đều mang điện tích âm nên có xu hướng đẩy nhau khi 

nằm gần nhau. 

(3) Các thành phần của ATP luôn có xu hướng các liên kết chặt với nhau nên bền về năng 

lượng. 

(4) Năng lượng trong ATP được dùng ngay để tổng hợp, vận chuyển các chất ... 

A. 1   B. 2   C. 3   D. 4 



Câu 7. Loại enzim không có ở cơ thể người là? 

A. Proteaza  B.Xenlulaza   C. Amilaza  D. Mantaza 

Câu 8. Khí O2 và CO2 được khuếch tán qua màng tế bào phổi bằng cách nào? 

A. Qua lớp photpholipit kép  B. Qua photpholipit kép và kênh protein xuyên màng 

C. Qua bằng kênh protein xuyên màng  D. Qua biến dạng màng 

Câu 9. Bản chất hóa học của enzim là: 

A. Hợp chất vô cơ  B. Protein  C. Cacbohydrat  D. Lipit 

Câu 10. Khi nói về chức năng của khung xương tế bào, nội dung nào sau đây đúng? 

A. Là nơi neo đậu của các bào quan.  B. Là nơi diễn ra quá trình quang hợp. 

C. Là nơi lắp ráp, đóng gói và phân phối sản phẩm.  

D. Là nơi diễn ra quá trình trao đổi chất với môi trường có tính chọn lọc. 

Câu 11. Ứng dụng không liên quan đến vai trò enzim là:  

A. Ăn thịt bò khô với gỏi đu đủ thì lại dễ tiêu hóa hơn khi ăn thịt bò riêng. 

B.  Trong khẩu phần ăn cần có đủ loại thức ăn khác nhau 

C. Trong sản xuất bột giặt người ta thường cho thêm thành phần như lipaza, proteaza... 

D. Một số người không ăn được tôm, cua vì khi ăn vào sẽ bị dị ứng. 

Câu 12. Thành phần nào nằm bên ngoài màng sinh chất của tế bào động vật? 

A. Lyzôxôm  B. Ty thể C. Ribôxôm  D. Chất nền ngoại bào 

PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm) 

Câu 1. (2 điểm) 

a) Liệt kê các chức năng của bào quan lưới nội chất trong tế bào nhân thực. 

a) ATP là gì? Nêu các thành phần cấu tạo của ATP?  

Câu 2. (2 điểm) 

a) “Ở người, tế bào bạch cầu lấy các vi khuẩn vào để tiêu diệt bằng kênh protein xuyên 

màng và không tốn năng lượng”.  

Hãy chỉ ra lỗi sai trong phát biểu trên và giải thích vì sao? 

b) Sau khi rửa sạch rau, người ta thường đem ngâm rau vào dung dịch nước muối loãng từ 

5 đến 10 phút. Mục đích của việc làm này là gì? Giải thích? 

Câu 3. (2 điểm) 

a) Trình bày đặc điểm vùng trung tâm hoạt động của enzim và sơ đồ cơ chế tác động của 

enzim.  

b) Dựa vào sự thay đổi hoạt tính enzim trên hình vẽ, hãy cho biết yếu tố nào ảnh hưởng 

đến hoạt tính enzim ở hình (1) và hình (2)? Vì sao? 

 

Hình 1 
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PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đ/A             

 

I) PHẦN TRẮC NGHIỆM(4 điểm): Học sinh điền đáp án vào phiếu trả lời trắc nghiệm. 

Câu 1. Ứng dụng không liên quan đến vai trò enzim là:  

A. Ăn thịt bò khô với gỏi đu đủ thì lại dễ tiêu hóa hơn khi ăn thịt bò riêng. 

B.  Trong khẩu phần ăn cần có đủ loại thức ăn khác nhau 

C. Trong sản xuất bột giặt người ta thường cho thêm thành phần như lipaza, proteaza... 

D. Một số người không ăn được tôm, cua vì khi ăn vào sẽ bị dị ứng. 

Câu 2. Dạng năng lượng chủ yếu của tế bào là: 

A. Nhiệt năng  B. Điện năng C. Quang năng   D. Hóa năng  

Câu 3. Loại enzim không có ở cơ thể người là? 

A. Xenlulaza  B. Proteaza   C. Amilaza  D. Mantaza 

Câu 4. Khí O2 và CO2 được khuếch tán qua màng tế bào phổi bằng cách nào? 

A. Qua lớp photpholipit kép  B. Qua photpholipit kép và kênh protein xuyên màng 

C. Qua bằng kênh protein xuyên màng  D. Qua biến dạng màng 

Câu 5. Bản chất hóa học của enzim là: 

A. Hợp chất vô cơ  B. Protein  C. Cacbohydrat  D. Lipit 

Câu 6. Khi nói về chức năng của khung xương tế bào, nội dung nào sau đây đúng? 

A. Là nơi diễn ra quá trình trao đổi chất với môi trường có tính chọn lọc. 

B. Là nơi neo đậu của các bào quan.  C. Là nơi diễn ra quá trình quang hợp. 

D. Là nơi lắp ráp, đóng gói và phân phối sản phẩm. 

Câu 7. Thành phần nào nằm bên ngoài màng sinh chất của tế bào động vật? 

A. Ribôxôm  B. Ty thể  C. Chất nền ngoại bào D. Lyzôxôm 

Câu 8.  Bào quan nào sẽ tăng lên trong tế bào gan của cơ thể người khi uống nhiều rượu? 

A. Lưới nội chất hạt B. Lyzôxôm  C. Ty thể  D. Lưới nội chất trơn 



Câu 9.  ATP là “Đồng tiền năng lượng” của tế bào. Có bao nhiêu giải thích đúng ? 

(1) ATP có hai nhóm phôtphat cuối cùng rất dễ bị phá vỡ để giải phóng ra năng lượng. 

(2) Các nhóm phôtphat cấu tạo ATP đều mang điện tích âm nên có xu hướng đẩy nhau khi 

nằm gần nhau. 

(3) Các thành phần của ATP luôn có xu hướng các liên kết chặt với nhau nên bền về năng 

lượng. 

(4) Năng lượng trong ATP được dùng ngay để tổng hợp, vận chuyển các chất ... 

A. 1   B. 2   C. 3   D. 4 

Câu 10. Màng tế bào biến dạng để vận chuyển các chất ra khỏi tế bào được gọi là: 

A. Vận chuyển thụ động B. Vận chuyển chủ động    C. Xuất bào D. Nhập bào 

Câu 11. Nội dung nào không đúng với cơ chế vận chuyển chủ động các chất qua màng 

sinh chất? 

A. Không tiêu tốn năng lượng ATP   B. Cần cung cấp năng lượng ATP 

C. Cần chất mang đặc hiệu (có bản chất là protein) 

D. Chất tan được vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao 

Câu 12. Khi truyền máu sai nguyên tắc sẽ gây ra phản ứng đào thải. Thành phần nào của 

màng sinh chất có thể nhận biết các tế bào  “lạ” (tế bào của cơ thể khác) để gây ra phản 

ứng đó?  A. Glicoprotein   B. Protein xuyên màng C. Colesterol     D. Photpholipit 

PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm) 

Câu 1. (2 điểm) 

a) Liệt kê các chức năng của bào quan lưới nội chất trong tế bào nhân thực. 

a) ATP là gì? Nêu các thành phần cấu tạo của ATP?  

Câu 2. (2 điểm) 

a) “Ở người, tế bào bạch cầu lấy các vi khuẩn vào để tiêu diệt bằng kênh protein xuyên 

màng và không tốn năng lượng”.  

Hãy chỉ ra lỗi sai trong phát biểu trên và giải thích vì sao? 

b) Sau khi rửa sạch rau, người ta thường đem ngâm rau vào dung dịch nước muối loãng từ 

5 đến 10 phút. Mục đích của việc làm này là gì? Giải thích? 

Câu 3. (2 điểm) 

a) Trình bày đặc điểm vùng trung tâm hoạt động của enzim và sơ đồ cơ chế tác động của 

enzim.  

b) Dựa vào sự thay đổi hoạt tính enzim trên hình vẽ, hãy cho biết yếu tố nào ảnh hưởng 

đến hoạt tính enzim ở hình (1) và hình (2)? Vì sao? 

 

Hình 1 

 

                     Hình 2 
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