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Chương III. 

CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT 

VÀ NĂNG LƯỢNG Ở TẾ 

BÀO 

 

Câu 175. ATP được cấu tạo từ 3 

thành phần là 

A. ađenôzin, đường 

ribôzơ, 3 nhóm 

photphat. 

B. ađenôzin, đường 

deôxiribozơ, 3 nhóm 

photphat. 

C. ađenin, đường 

ribôzơ, 3 nhóm 

photphat. 

D. ađenin, đường 

đeôxiribôzơ, 3 nhóm 

photphat. 

Câu 177. Tại tế bào, ATP chủ 

yếu được sinh ra trong  

A. quá trình đường 

phân.   

 B. chuỗi truyền điện 

tử  
 C. chu trình Crep. 

   

 D. chu trình Canvin. 

Câu 184. Trong quá trình hô 

hấp tế bào, giai đoạn tạo ra 

nhiều ATP nhất là  

A. đường phân.  

  B. trung gian .

   

C. chu trình Crep. 

  D. chuỗi 

truyền electron hô hấp.  
Câu 212. ATP là một phân tử 

quan trọng trong trao đổi chất  

vì 

A- nó có các liên kết 

phốtphát cao năng dễ 

bị phá vỡ để giải 

phóng năng lượng. 

 B- các liên kết 

phốtphát cao năng dễ hình 

thành nhưng không dễ phá huỷ. 

 C- nó dễ dàng thu 

được từ môi trường ngoài cơ 

thể. 

 D- nó vô cùng bền 

vững và mang nhiều năng 

lượng. 

Câu 176. Khâu quan trọng trong 

quá trình chuyển đổi bằng năng 

lượng của thế giới sống là các 

phản ứng  

A. ôxi hoá khử.  

   

 B. thuỷ phân.  

C. phân giải các chất.

   

 D. tổng hợp các chất.  

Câu 276. Đồng hoá là  

A. tập hợp tất cả các 

phản ứng sinh hoá xảy ra bên 

trong tế bào. 

B. tập hợp một chuỗi 

các phản ứng kế tiếp nhau. 

C. quá trình tổng hợp 

các chất hữu cơ phức tạp từ 

các chất đơn giản. 

D. quá trình phân giải 

các chất hữu cơ phức tạp thành 

các chất đơn giản. 

Câu 277. Dị hoá là 

A. tập hợp tất cả các 

phản ứng sinh hoá xảy ra bên 

trong tế bào. 

B. tập hợp một chuỗi 

các phản ứng kế tiếp nhau. 

C. quá trình tổng hợp 

các chất hữu cơ phức tạp từ các 

chất đơn giản. 

D. quá trình phân 

giải các chất hữu cơ phức tạp 

thành các chất đơn giản. 
Câu 180. Thành phần cơ bản 

của ezim là  

A. lipit. 

B. axit nucleic. 

C. cacbon hiđrat.  

D. protein.  

Câu 199. Khi enzim xúc tác 

phản ứng, cơ chất liên kết với  

A. cofactơ. 

  

B. protein. 

  

C. coenzim. 

  

D. trung tâm hoạt 

động. 

Câu 179. Tế bào cơ thể điều 

hoà tốc độ chuyển hoá hoạt 

động vật chất bằng bằng việc 

tăng giảm 

A. nhiệt độ tế bào. 

   

 B. độ pH của tế bào.  

C. nồng độ cơ chất 

   D. 

nồng độ enzim trong tế bào.  

*Câu 200. Trong các hợp chất 

hữu cơ sau, hợp chất nào không 

phải là enzim: 

A.Trypsinogen. 

B. Chymotripsinogen. 

C. Secretin. 

D. Pepsinogen 

Câu 201. Tế bào cơ thể điều 

hoà tốc độ chuyển hoá hoạt 

động vật chất bằng bằng việc 

tăng giảm 

A. nhiệt độ tế bào. 

   

   

B. độ pH của tế bào.  

C. nồng độ cơ chất 

   

  

D. nồng độ enzim 

trong tế bào. 

Câu 279. Một trong những cơ 

chế tự điều chỉnh quá trình 

chuyển hoá của tế bào là 

A. xuất hiện triệu 

chứng bệnh lí trong tế bào. 

B. điều chỉnh nhiệt độ 

của tế bào. 

C. điều chỉnh nồng độ 

các chất trong tế bào. 

D. điều hoà bằng ức 

chế ngược. 

Câu 181. Bản chất của hô hấp tế 

bào là một chuỗi các phản ứng  

A. thuỷ phân.  

B. oxi hoá khử .   

C. tổng hợp.   

D. phân giải  

Câu 213. Đường phân là quá 

trình biến đổi 

 A- glucôzơ. 

 B- fructôzơ. 

 C- saccarôzơ. 

 D- galactozơ. 

Câu 246. Quá trình đường phân 

xảy ra ở 

 A- tế bào chất. 
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 B- lớp màng kép của ti 

thể. 

 C- bào tương. 

 D- cơ chất của ti thể. 

*Câu 269. Điều nào sau đây là 

đúng với quá trình đường phân? 

 A. Bắt đầu ôxy hoá 

glucôzơ. 

 B. Hình thành một ít 

ATP, có hình thành NADH. 

 C. Chia glucôzơ thành 

2 axít pyruvíc. 

 D. Tất cả các điều 

trên . 

 

Câu 252. Trong quá trình hô 

hấp tế bào, năng lượng tạo ra ở 

giai đoạn đường phân bao gồm  

A. 1 ATP; 2 NADH.

   

   

B. 2 ATP; 2 NADH.

  

C. 3 ATP; 2 NADH.

   

   

D. 2 ATP; 1 NADH. 

*Câu 253. Pyruvate là sản phẩm 

cuối của quá trình đường phân. 

Vậy phát biểu nào dưới đây là 

đúng? 

A. Trong 2 phân tử 

Pyruvate có ít năng lượng hơn 

trong 1 phân tử glucô. 

B. Trong 6 phân tử 

CO2 có nhiều năng lượng hơn 

trong 2 phân tử Pyruvate. 

C. Pyruvate là 1 chất 

oxi hoá mạnh hơn CO2. 

D. Trong 6 phân tử 

CO2 có nhiều năng lượng hơn 

trong 1 phân tử Glucô. 

Câu 254. Trong quá trình hô 

hấp tế bào, ở giai đoạn chu trình 

Crep, nguyên liệu tham gia trực 

tiếp vào chu trình là  

A. glucozơ. 

  

B. axit piruvic. 

  

C. axetyl CoA.  

D. NADH, FADH. 

*Câu 262. Con đường trao đổi 

chất chung cho cả lên men và 

hô hấp nội bào là 

A. Chu trình Krebs. 

B. Chuỗi truyền điện 

tử. 

C. Đường phân. 

D.Tổng hợp axetyl-

CoA từ pyruvat. 

*Câu 263. Chất nhận điện tử 

cuối cùng của chuỗi truyền điện 

tử trong sự photphorin hoá oxi 

hoá là 

A. Oxi. 

B. Nước. 

C. Pyruvat. 

D. ADP. 

Câu 257. Trong quá trình hô 

hấp tế bào, từ 1 phân tử glucozơ 

tạo ra được  

A. 2 ATP.  

  

B. 4 ATP. 

  

C. 20 ATP. 

  

D. 32 ATP. 

* Câu 258. Một phân tử 

glucôzơ bị oxi hoá hoàn toàn 

trong đường phân và chu trình 

Krebs, nhưng hai quá trình này 

chỉ tạo ra một vài ATP. Phần 

năng lượng còn lại mà  tế bào 

thu nhận từ phân tử glucôzơ ở 

A.trong FAD và 

NAD
+
. 

B.trong O2. 

C. mất dưới dạng 

nhiệt. 

D.trong NADH và 

FADH2. 

*Câu 259. Điện tử được tách ra 

từ glucôzơ trong hô hấp nội bào 

cuối cùng có mặt trong  

A. ATP. 

B. Nhiệt 

C. Glucôzơ. 

D. Nước.* 

*Câu 260. Trong phản ứng oxi 

hóa khử, điện tử cần tách ra từ 

một phân tử và chuyển cho một 

phân tử khác. Câu nào sau đây 

là đúng?  

A. Các điện tử được 

gắn vào NAD
+
, sau đó 

NAD
+
 sẽ mang điện 

tử sang một chất  

nhận điện tử khác. 

B. Sự mất điện tử gọi 

là khử cực. 

C. NADH rất phù hợp 

với việc mang các điện tử. 

D. FADH2  luôn được 

oxi hoá đầu tiên. 

*Câu 261. Một phân tử glucôzơ 

đi vào đường phân khi không có 

mặt của O2 sẽ thu được 

A. 38 ATP. 

B. 4 ATP. 

C. 2 ATP. 

D. 0 ATP, bởi vì tất cả 

điện tử nằm trong NADH. 

  

Câu 214. Kết thúc quá trình 

đường phân, tế bào thu được số 

phân tử ATP là 

 A- 1. 

 B- 2. 

 C- 3. 

D- 4. 

Câu 247. Từ 1 phân tử glucôzơ 

sản xuất ra hầu hết các ATP 

trong 

 A- chu trình Crep. 

 B- chuỗi truyền 

êlectron hô hấp. 

 C- đường phân. 

 D- cả A,B và C. 

Câu 182. Trong quá trình hô 

hấp tế bào, năng lượng tạo ra ở 

giai đoạn đường phân bao gồm  

A. 1 ATP; 2 NADH.

   

 B. 2 ATP; 2 NADH.

  

C. 3 ATP; 2 NADH.

   

 D. 2 ATP; 1 NADH. 

Câu 183. Trong quá trình hô 

hấp tế bào, ở giai đoạn chu trình 

Crep, nguyên liệu tham gia trực 

tiếp vào chu trình Crep là  

A. glucozơ.  

B. axit piruvic.  

C. axetyl CoA.  

D. NADH, FADH. 

Câu 185. Trong quá trình hô 

hấp tế bào, từ 1 phân tử glucozơ 

tạo ra được  

A. 2 ATP  

 B. 4 ATP 

 C. 20 ATP 

 D. 32 ATP 
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Câu 215. Chuỗi truyền êlectron 

hô hấp diễn ra ở 

 A- màng trong của ti 

thể. 

 B- màng ngoài của ti 

thể. 

 C- màng lưới nội chất 

trơn. 

 D- màng lưới nội chất 

hạt. 

* Câu 267. ở tế bào thực vật 

ATP được tạo ra trong sự phản 

ứng với ánh sáng. Chuỗi truyền 

điện tử liên quan đến quá trình 

này được định vị ở 

A. strôma của lục lạp. 

B. màng thylacoid 

của lục lạp. 

C. màng trong của ti 

thể. 

D. cytosol. 

 

Câu 216. Tốc độ của quá trình 

hô hấp phụ thuộc vào 

 A- hàm lượng oxy 

trong tế bào. 

 B- tỉ lệ giữa CO2/O2. 

 C- nồng độ cơ chất. 

D-nhu cầu năng 

lượng của tế bào. 

Câu 218. Sự hô hấp nội bào 

được thực hiện nhờ 

 A- sự có mặt của các 

nguyên tử Hyđro. 

 B-  sự có mặt của 

cácphân tử CO2. 

 C- vai trò xúc tác của 

các enzim hô hấp. 

D- vai trò của các 

phân tử ATP. 

Câu 218. Sự hô hấp nội bào 

được thực hiện nhờ 

 A- sự có mặt của các 

nguyên tử Hyđro. 

 B-  sự có mặt của 

cácphân tử CO2. 

 C- vai trò xúc tác của 

các enzim hô hấp. 

E- vai trò của các 

phân tử ATP. 

Câu 278. Trong quá trình 

chuyển hoá các chất, lipít bị 

phân giải thành 

     A. axít amin .               

     B. axit nuclêic.               

     C. axit béo.              

      D. glucozo.         

Câu 233. Hô hấp hiếu khí được 

diễn ra trong 

A- lizôxôm. 

   

  

B- ti thể. 

   

  

C- lạp thể. 

D- lưới nội chất. 

*Câu 264. Trong hô hấp hiếu 

khí, glucô được chuyển hoá 

thành pyruvatte ở bộ phận 

A. màng trong của ti 

thể. 

B. tế bào chất 

C. màng ngoài của ti 

thể. 

D. dịch ti thể. 

Câu 217. Quá trình hô hấp có ý 

nghĩa sinh học là 

 A- đảm bảo sự cân 

bằng O2 và CO2 trong khí 

quyển. 

 B- tạo ra năng lượng 

cung cấp cho các hoạt động 

sống cho tế bào và cơ thể. 

 C- chuyển hoá gluxit 

thành CO2, H2O và năng lượng. 

 D- thải các chất độc 

hại ra khỏi tế bào. 

Câu 274. Khả năng hoá tổng 

hợp có ở một số 

A. thực vật bậc cao. 

   

B. tảo.    

C. nấm.  

D. vi khuẩn.  

Câu 275. Hoá tổng hợp là khả 

năng oxi hoá các chất   

A. hữu cơ lấy năng 

lượng tổng hợp 

cacbonhiđrat. 

B. hữu cơ lấy năng 

lượng tổng hợp 

protein. 

C. vô cơ lấy năng 

lượng tổng hợp 

cacbonhiđrat. 

D. vô cơ lấy năng 

lượng tổng hợp 

protein. 

 

Câu 187. Trong quang hợp, sản 

phẩm của pha sáng được 

chuyển sang pha tối là  

A. O2.  B. 

CO2.. C. ATP, NADPH.

  D. cả A, B, C. 

Câu 219. Quang hợp là quá 

trình 

 A. biến đổi năng lượng 

mặt trời thành năng lượng hoá 

học. 

 B. biến đổi các chất 

đơn giản thành các chất phức 

tạp. 

 C. tổng hợp các chất 

hữu cơ từ các chất vô cơ 

(CO2, H2O) với sự tham gia 

của ánh sáng và diệp lục. 

 D. cả A,B và C. 

 

Câu 188. Loại sắc tố quang hợp 

mà cơ thể thực vật nào cũng có 

là   

A. clorophin a.  

B. clorophin b. 

  

C. carotenoit .

  

D. phicobilin. 

Câu 235. Các sắc tố quang hợp 

có nhiệm vụ 

A- tổng hợp glucôzơ. 

B- hấp thụ năng 

lượng ánh sáng. 

C- thực hiện quang 

phân li nước. 

D- tiếp nhận CO2. 

Câu 239. Quang hợp chỉ được 

thực hiện ở  

 A- tảo, thực vật, động 

vật. 

 B- tảo, thực vật, nấm. 

 C- tảo, thực vật và 

một số vi khuẩn. 

 D- tảo, nấm và một số 

vi khuẩn. 

 

Câu 231. Pha sáng của quang 

hợp diễn ra ở 

 A- chất nền của lục 

lạp. 

 B- chất nền của ti thể. 

 C- màng tilacôit của 

lục lạp. 

D- màng ti thể. 
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Câu 229. Trong pha sáng của 

quang hợp năng lượng ánh sáng 

có tác dụng 

 A- kích thích điện tử 

của diệp lục ra khỏi quỹ đạo. 

 B- quang phân li nước 

tạo các điện tử thay thế các điện 

tử của diệp lục bị mất. 

 C- giải phóng O2. 

 D- cả A, B và C. 

Câu 188. Nước tham gia vào 

pha sáng quang hợp với vai trò 

cung cấp  

A. năng lượng.  B. 

oxi.  C. electron và hiđro. D. cả 

A, B, C 

Câu 189. Oxi được giải phóng 

trong  

A. pha tối nhờ 

quá trình phân li 

nước.  

B. pha sáng nhờ 

quá trình phân li 

nước.  

C. pha tối nhờ 

quá trình phân li 

CO2. 

D. pha sáng nhờ 

quá trình phân li 

CO2. . 

Câu 237. Trong quá trình quang 

hợp, oxy được sinh ra từ 

 A- H2O. 

 B- CO2. 

 C- chất diệp lục. 

 D- chất hữu cơ. 

Câu 240. Quá trình hấp thụ 

năng lượng ánh sáng mặt trời 

thực hiện được nhờ  

 A- lục lạp. 

 B- màng tilacôit. 

 C- chất nền của lục 

lạp. 

 D- các phân tử sắc tố 

quang hợp. 

Câu 242. Chất khí được thải ra 

trong quá trình quang hợp là 

 A- CO2. 

 B- O2. 

 C- H2. 

 D- N2. 

Câu 266. Trong quang hợp, sản 

phẩm của pha sáng được 

chuyển sang pha tối là  

A. O2.   

B. CO2..   

C. ATP, NADPH.

   

D. cả A, B, C. 

Câu 271. Nước tham gia vào 

pha sáng quang hợp với vai trò 

cung cấp  

A. năng lượng.   

B. oxi.   

C. electron và hiđro.

  

D. cả A, B, C. 

Câu 272. Oxi được giải phóng 

trong  

A. pha tối nhờ quá 

trình phân li nước.  

B. pha sáng nhờ quá 

trình phân li nước.  

A. pha tối nhờ quá 

trình phân li CO2. 

B. pha sáng nhờ quá 

trình phân li CO2.  

Câu 280. Trong pha sáng, năng 

lượng ánh sáng có tác dụng 

A. quang phân li 

nước cho các điện 

tử thay thế các 

điện tử của diệp 

lục bị mất; 

B. quang phân li 

nước giải phóng ra 

O2; 

C. kích thích điện tử 

của diệp lục ra 

khỏi qũi đạo. 

D. cả A, B, C. 

Câu 281. Sản phẩm tạo ra trong 

chuỗi phản ứng sáng của quá 

trình quang hợp là 

A .ATP; . NADPH; 

O2   , 

B. C6H12O6; H2O; 

ATP. 

C. ATP; O2; C6H12O6. ; 

H2O. 

D. H2O; ATP; O2; 

* Câu 268. Sự phối hợp giữa 

PSI và PSII là cần thiết để 

 A. tổng hợp ATP. 

 B. khử NADP
+.

   

 C.thực hiện phốt pho 

rin hoá vòng. 

D. o xi hoá trung tâm 

phản ứng của PSI. 

Câu 198. Pha tối của quang hợp 

còn được gọi là 

A. pha sáng của quang 

hợp. 

B. quá trình cố định 

CO2. 

C. quá trình chuyển hoá 

năng lượng. 

D. quá trình tổng hợp 

cacbonhidrat. 

Câu 238. Sản phẩm cố  định 

CO2 đầu tiên của chu trình C3 là 

 A- hợp chất 6 cacbon. 

 B- hợp chất 5 cacbon. 

 C- hợp chất 4 cacbon. 

 D- hợp chất 3 cacbon. 

Câu 241. Trong chu trình C3, 

chất nhận CO2 đầu tiên là 

 A- RiDP. 

 B- APG. 

 C- ALPG. 

 D- AP. 

Câu 244. Chất khí cần thiết cho 

quá trình quang hợp là 

 A- CO2. 

 B- O2. 

 C- H2. 

D- Cả A, B và C  

Câu 282. Sản phẩm tạo ra trong 

chuỗi phản ứng tối của quá 

trình quang hợp là 

A.C6H12O6.; O2;  

B. H2O; ATP; O2; 

C. C6H12O6; H2O; 

ATP. 

D. C6H12O6. 

*Câu 285. Sự khác nhau cơ bản 

giữa quang hợp và hô hấp là 

A. đây là 2 quá trình 

ngược chiều nhau. 

B . sản phẩm C6H12O6 

của quá trình quang 

hợp là nguyên liệu của 

quá trình hô hấp. 

C. quang hợp là quá 

trình tổng hợp, thu 

năng lượng, tổng hợp 

còn hô hấp là quá 

trình phân giải, thải 

năng lượng. 

D. cả A, B, C. 

    

CHƯƠNG IV 

PHÂN BÀO 
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Câu 288. Chu kỳ tế bào bao 

gồm các pha theo trình tự  

A. G1, G2, S, nguyên 

phân.    

B. G1, S, G2, nguyên 

phân . 

C. S, G1, G2, nguyên 

phân.  

D. G2, G1, S, nguyên 

phân. 

 

*Câu 287. Sự kiện nào dưới đây không 

xẩy ra trong các kì nguyên phân? 

A. tái bản AND. 

B. phân ly các nhiễm sắc tử chị 

em. 

C. tạo thoi phân bào. 

D. tách đôi trung thể. 

Câu 289. Trong chu kỳ tế bào,  

ADN và NST nhân đôi ở pha 

A. G1.  

  

B. G2.  

  

C. S.   

D. nguyên phân  

Câu 290. Ở người, loại tế bào 

chỉ tồn tại ở pha G1 mà không 

bao giờ phân chia là  

A. tế bào cơ tim. 

B. hồng cầu.    

C. bạch cầu. 

D. tế bào thần kinh.  

Câu 291. Trong quá trình 

nguyên phân, thoi vô sắc dần 

xuất hiện ở kỳ  

A. đầu.  

B. giữa.  

C. sau.   

D. cuối . 

Câu 321. Trong quá trình 

nguyên phân, thoi vô sắc bắt 

đầu xuất hiện ở 

 A- kì trung gian. 

` B- kì đầu. 

 C- kì giữa. 

 D- kì sau. 

 

Câu 292. Trong quá trình 

nguyên phân, các NST co xoắn 

cực đại ở kỳ  

A. đầu.   

B. giữa .   

C. sau.    

D. cuối. 

Câu 293. Số NST trong tế bào ở 

kỳ giữa của quá trình nguyên 

phân là  

A. n NST đơn.   

B. n NST kép.  

C. 2n NST đơn.   

D. 2n NST kép. 

Câu 294. Số NST trong tế bào ở 

kỳ sau của quá trình nguyên 

phân là  

A. 2n NST đơn. 

B. 2n NST kép. 

C. 4n NST đơn.  

D. 4n NST kép. 

Câu 295. Số NST trong một tế 

bào ở kỳ cuối quá trình nguyên 

phân là  

A. n NST đơn.  

B. 2n NST đơn.  

C. n NST kép.  

D. 2n NST kép. 

Câu 296. Trong nguyên phân, tế 

bào động vật phân chia chất tế 

bào bằng cách  

A. tạo vách ngăn ở mặt 

phẳng xích đạo.  

B. kéo dài màng tế 

bào. 

C. thắt màng tế bào 

lại ở giữa tế bào.  

  

D. cả A, B, C. 

Câu 297. Trong nguyên phân, tế 

bào thực vật phân chia chất tế 

bào bằng cách  

  A. tạo vách ngăn ở 

mặt phẳng xích đạo.  

B. kéo dài màng tế 

bào. 

C. thắt màng tế bào lại 

ở giữa tế bào.   

  

D. cả A, B, C. 

Câu 298. Từ 1 tế bào ban đầu, 

qua k lần phân chia nguyên 

phân liên tiếp tạo ra được  

A. 2k tế bào con . 

 B. k/2 tế bào con. 

 C. 2
k
 tế bào con.  

D. k – 2 tế bào con. 

Câu 302. Sự phân chia vật chất 

di truyền trong quá trình 

nguyên phân thực sự xảy 

ra ở kỳ  

A. đầu.    

B. giữa.   

C. sau . 

  

D. cuối. 

Câu 303. Trong quá trình 

nguyên phân, sự phân chia nhân 

được thực hiện nhờ  

A. màng nhân.  

  

B. nhân con.   

C. trung thể.   

D. thoi vô sắc. 

Câu 304. Ở người ( 2n = 46), số 

NST trong 1 tế bào tại kì giữa 

của nguyên phân là 

 A. 23.  

 B. 46.    

 C. 69.     

 D. 92. 

Câu 305. Ở người ( 2n = 46 ), 

số NST trong 1 tế bào ở kì sau 

của nguyên phân là 

 A. 23. 

  

 B. 46. 

   

 C. 69. 

   

 D. 92. 

Câu 306. Ở người ( 2n = 46 ), 

số NST trong 1 tế bào ở kì cuối 

của nguyên phân là 

 A. 23.   

 B. 46.  

  

 C. 69.  

  

 D. 92. 

*Câu 313. Có 3 tế bào sinh 

dưỡng của một loài cùng  

nguyên phân liên tiếp 3 đợt, số 

tế bào con tạo thành là 

 A- 8. 

 B- 12. 

 *C- 24. 

 D- 48. 

Câu 314. Một loài thực vật có 

bộ NST lưỡng bội là 2n = 24. 

Một tế bào đang tiến hành quá 

trình phân bào nguyên phân, ở 

kì  sau có số NST trong tế bào 

là 

 A- 24 NST đơn. 

 B- 24 NST kép. 

 C- 48 NST đơn. 
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 D- 48 NST kép.  

Câu 330.Trong giảm phân I, 

NST kép tồn tại ở  

 A-kì  trung gian. 

 B- kì đầu. 

 C- kì sau. 

 D- tất cả các kì. 

 

Câu 329. Trong giảm phân II, 

NST kép tồn tại ở 

 A-kì giữa.  

 B- kì sau. 

 C- kì cuối. 

D. tất cả các kì trên. 

 

Câu 299. Kết quả quá trình 

giảm phân I là tạo ra 2 tế bào 

con, mỗi tế bào chứa 

A. n NST đơn.  

B.  n NST kép.   

C.  2n NST đơn.   

D.  2n NST kép. 

Câu 300. Sự trao đổi chéo giữa 

các NST trong cặp tương đồng 

xảy ra vào kỳ  

A. đầu I.   

B. giữa I.   

C. sau I.   

D. đầu II. 

Câu 301. Kết quả của quá trình 

giảm phân là từ 1 tế bào tạo ra  

A. 2 tế bào con, mỗi tế bào 

có 2n NST.  

B. 2 tế bào con, mỗi tế bào 

có n NST. 

C. 4 tế bào con, mỗi tế bào 

có 2n NST.  

D. 4 tế bào con, mỗi tế 

bào có n NST. 

Câu 307. Hình thức phân chia tế 

bào sinh vật nhân sơ là  

A. nguyên phân.  

B. giảm phân.   

C. nhân đôi.  

 D. phân đôi. 

Câu 308. Trong quá trình phân 

đôi của tế bào vi 

khuẩn, việc phân 

phối vật chất di 

truyền được thực 

hiện nhờ  

A. sự hình thành vách 

ngăn. 

B. sự co thắt của màng 

sinh chất. 

C. sự kéo dài của màng tế 

bào. 

D. sự tự nhân đôi của màng 

sinh chất 

Câu 315. Quá trình giảm phân 

xảy ra ở 

 A- tế bào sinh dục . 

 B-  tế bào sinh dưỡng. 

 C- hợp tử. 

 D- giao tử. 

Câu 316. Từ một tế bào qua 

giảm phân sẽ tạo ra số tế bào 

con là 

 A- 2. 

 B- 4. 

 C- 6. 

 D-8. 

Câu 317. Kết thúc giảm phân II, 

mỗi tế bào con có số NST so 

với tế bào mẹ ban đầu là 

 A- tăng gấp đôi. 

 B- bằng . 

 C- giảm một nửa. 

 D- ít  hơn một vài cặp. 

Câu 318. Một tế bào có bộ NST 

2n=14 đang thực hiện quá trình 

giảm phân, ở kì cuối I số NST 

trong mỗi tế bào con là 

 A- 7 NST kép. 

 B- 7 NST đơn. 

 C- 14 NST kép. 

 D- 14 NST đơn. 

* Câu 319. Quá trình giảm phân 

có thể tạo ra các giao tử khác 

nhau về tổ hợp các NST đó là 

do 

 A- xảy ra nhân đôi 

ADN. 

 B- có thể xảy ra sự 

trao đổi chéo của các NST kép 

tương đồng ở kì đầu I. 

C- ở kì sau diễn ra sự 

phân li độc lập của các 

cặp NST tương đồng 

về hai cực của tế bào. 

D-cả B và C. 

Câu 323. Một nhóm tế bào sinh 

tinh tham gia quá trình giảm 

phân đã tạo ra 512 tinh trùng. 

Số tế bào sinh tinh là 

 A- 16. 

 B- 32. 

 C- 64. 

 D- 128. 

* Câu 324. Ở gà có bộ NST 

2n=78. Một tế bào sinh dục đực 

sơ khai nguyên phân liên tiếp 

một số lần, tất cả các tế bào con 

tạo thành đều tham gia giảm 

phân tạo giao tử. Tổng số NST 

đơn trong tất cả các giao tử là 

19968. Tế bào sinh dục sơ khai 

đó đã nguyên phân với số lần là 

 A- 7. 

 B- 6. 

 C- 5. 

 D- 4. 

Câu 325. Quá trình truyền đạt 

thông tin di truyền trên ADN 

được thực hiện thông qua 

 A- các hình thức 

phân chia tế bào. 

 B- sự trao đổi chất và 

năng lượng của tế bào. 

 C- quá trình hô hấp nội 

bào. 

 D- quá trình đồng hoá. 

Câu 326. Quá trình giảm phân 

chỉ xảy ra ở các cơ thể 

 A- đơn bào. 

 B- đa bào. 

 C- lưỡng bội. 

D-lưỡng bội có hình 

thức sinh sản hữu 
tính. 

*Câu 327. Hoạt động quan 

trọng nhất của NST trong 

nguyên phân là 

 A- sự tự nhân đôi và 

sự đóng xoắn. 

 B- sự phân li đồng đều 

về 2 cực của tế bào. 

 C- sự tự nhân đôi và 

sự phân li. 

 D- sự đóng xoắn và 

tháo xoắn. 

Câu 328. Nhiễm sắc thể có thể 

nhân đôi được dễ dàng là nhờ 

 A- sự tháo xoắn của 

nhiễm sắc thể. 

 B- sự tập trung về mặt 

phẳng xích đạo của nhiễm sắc 

thể. 

 C- sự phân chia tế bào 

chất. 

B- sự tự nhân đôi và 

phân li đều của 

các nhiễm sắc thể 

về các tế bào con. 
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*Câu 331. Xem bức ảnh hiển vi 

chụp tế bào chuột đang phân 

chia thì thấy trong một tế bào 

có 19 NST, mỗi NST gồm 2 

crômatit. Tế bào ấy đang ở  

A. kì trước II của giảm 

phân. 

B. kì trước của nguyên 

phân. 

C. kì trước I của giảm 

phân. 

D. kì cuối II của giảm 

phân. 

*Câu 332. Trong kì trung gian 

giữa 2 lần phân bào rất khó 

quan sát NST vì 

A. NST chưa tự nhân đôi 

B. NST tháo xoắn hoàn 

toàn, tồn tại dưới 

dạng sợi rất mảnh. 

C. NST ra khỏi nhân và 

phân tán trong tế bào 

chất.  

D. các NST tương đồng 

chưa liên kết thành 

từng cặp. 

* Câu 333. Trong giảm phân sự 

phân li độc lập của các cặp NST 

kép tương đồng xảy ra ở 

A. kì sau của lần phân bào 

II. 

B. kì sau của lần phân 

bào I. 

C.  kì cuối của lần phân 

bào I. 

D. kì cuối của lần phân 

bào II . 

* Câu 319. Quá trình giảm phân 

có thể tạo ra các giao tử khác 

nhau về tổ hợp các NST đó là 

do 

 A- xảy ra nhân đôi 

ADN. 

 B- có thể xảy ra sự 

trao đổi chéo của các NST kép 

tương đồng ở kì đầu I. 

C- ở kì sau diễn ra sự 

phân li độc lập của các 

cặp NST tương đồng 

về hai cực của tế bào. 

D-cả B và C. 

Câu 320. ở loài giao phối, Bộ 

NST đặc trưng của loài được 

duy trì ổn định qua các thế hệ là 

khác nhau của loài là nhờ 

 A- quá trình giảm 

phân. 

 B- quá trình nguyên 

phân . 

 C- quá trình thụ tinh. 

 D- cả A, B và C. 

*Câu 322. Sự đóng xoắn và 

tháo xoắn của các NST trong 

quá trình phân bào có ý nghĩa  

E. thuận lợi cho sự tự 

nhân đôi của NST.  

F. thuận lợi cho sự phân 

li của NST. 

G. thuận lợi cho sự tập 

hợp các NST tại mặt 

phẳng xích đạo của 

thoi vô sắc. 

H. A, B và C. 

 

 

Phần ba 

SINH HỌC VI SINH VẬT 

Chương I.  

CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT 

VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI 

SINH VẬT 

Câu 357. Môi trường mà thành 

phần chỉ có chất tự nhiên là môi 

trường 

 A. tự nhiên.    

 B. tổng hợp. 

 C. bán tự nhiên.    

 D. bán tổng hợp. 

.Câu 358. Môi trường mà thành 

phần có cả chất tự nhiên và chất 

hoá học là môi trường 

 A. tự nhiên.    

 B. tổng hợp. 

 C. bán tự nhiên.    

 D. bán tổng hợp. 

Câu 445. Tụ cầu vàng sinh 

trưởng được trong môi trường 

chứa nước, muối khoáng, nước 

thịt. Đây là loại môi trường 

 A. tự nhiên.  

 B. tổng hợp. 

  

 C. bán tổng hợp.

  

 . không phải A, B, C 

* Câu 506. Khi có ánh sáng và 

giàu CO2, một loại vi sinh vật 

có thể phát triển trên môi 

trường với thành phần được 

tính theo đơn vị g/l như sau: 

(NH4)3PO4 (0,2);  KH2PO4 (1,0) 

;  MgSO4(0,2) ; CaCl2(0,1) ; 

NaCl(0,5). 

 Môi trường mà vi sinh 

vật đó sống được gọi là môi 

trường 

 A. tự nhiên. 

 B. nhân tạo. 

 C. tổng hợp. 

 D. bán tổng hợp. 

Câu 375: Môi trường V-F có 

các thành phần: 

nước thịt, gan, 

glucozơ. Đây là 

loại môi trường 

 A. tự nhiên.    

 B. tổng hợp. 

 C. bán tự nhiên.    

 D. bán tổng hợp. 

Câu 359. Đối với vi khuẩn 

lactic, nước rau quả khi muối 

chua là môi trường 

 A. tự nhiên.    

 B. tổng hợp. 

 C. bán tổng hợp.     

 D. không phải A, B, 

C. 

 

Câu 515. Vi khuẩn lam dinh 

dưỡng theo kiểu 

 A. quang tự dưỡng. 

 B. quang dị dưỡng. 

 C. hoá tự dưỡng. 

 D. hoá dị dưỡng. 

Câu 516. Vi khuẩn tía không 

chứa S dinh dưỡng theo kiểu 

 A. quang tự dưỡng. 

 B. quang dị dưỡng. 

 C.  hoá tự dưỡng. 

 D. hoá dị dưỡng. 

Câu 517. Nấm và các vi khuẩn 

không quang hợp  dinh dưỡng 

theo kiểu  

A. quang tự dưỡng. 

 B. quang dị dưỡng. 

 C. hoá tự dưỡng. 

 D. hoá dị dưỡng. 

Câu 518. Vi sinh vật quang tự 

dưỡng cần nguồn năng lượng và 

nguồn cacbon chủ yếu từ 

 A.  ánh sáng và CO2. 

 B. ánh sáng và chất 

hữu cơ. 
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 C. chất vô cơ và CO2. 

D. chất hữu cơ. 

Câu 519. Vi sinh vật quang  dị 

dưỡng cần nguồn năng lượng và 

nguồn cacbon chủ yếu từ 

 A. ánh sáng và CO2. 

 B. ánh sáng và chất 

hữu cơ. 

 C. chất vô cơ và CO2. 

 D. chất hữu cơ. 

Câu 520. Vi sinh vật hoá tự 

dưỡng cần nguồn năng lượng và 

nguồn cacbon chủ yếu từ 

 A. ánh sáng và CO2. 

 B. ánh sáng và chất 

hữu cơ. 

 C. chất vô cơ và CO2. 

 D. chất hữu cơ. 

 

Câu 334. Vi sinh vật quang tự 

dưỡng sử dụng nguồn cacbon 

và nguồn năng lượng là 

 A. CO2, ánh sáng.    

 B. chất hữu cơ, ánh 

sáng. 

 C.  CO2, hoá học.    

 D. chất hữu cơ, hoá 

học. 

Câu 335. Vi sinh vật quang dị 

dưỡng sử dụng nguồn C và 

nguồn năng lượng là 

 A. CO2, ánh sáng.    

 B. chất hữu cơ, ánh 

sáng. 

 C.  CO2, hoá học.    

 D. chất hữu cơ, hoá 

học. 

Câu 336. Vi sinh vật hoá tự 

dưỡng sử dụng nguồn C và 

nguồn năng lượng là 

 A. CO2, ánh sáng.    

 B. chất hữu cơ, ánh 

sáng. 

 C. CO2, hoá học.    

 D. chất hữu cơ, hoá 

học. 

 

Câu 337. Vi sinh vật hoá dị 

dưỡng sử dụng nguồn C và 

nguồn năng lượng là 

 A. CO2, ánh sáng.    

 B. chất hữu cơ, ánh 

sáng. 

 C.  CO2, hoá học.    

 D. chất hữu cơ, hoá 

học. 

Câu 338. Kiểu dinh dưỡng của 

vi khuẩn lam là 

 A. hoá tự dưỡng.    

 B. quang tự dưỡng. 

 C. hoá dị dưỡng.    

 D. quang  dị dưỡng. 

Câu 339. Kiểu dinh dưỡng của 

động vật nguyên sinh là 

 A. hoá tự dưỡng.    

 B. quang tự dưỡng. 

 C. hoá dị dưỡng.    

 D. quang dị dưỡng. 

Câu 340. Vi khuẩn lactic dinh 

dưỡng theo kiểu 

 A. quang tự dưỡng.    

 B. quang dị dưỡng. 

 C. hoá tự dưỡng.    

 D. hoá dị dưỡng. 

Câu 343. Vi sinh vật sử dụng 

chất hữu cơ làm nguồn cacbon 

là vi sinh vật 

 A. hoá dưỡng.    

 B. quang dưỡng. 

 C. tự dưỡng.    

 D. dị dưỡng. 

Câu 344. Vi sinh vật sử dụng 

chất hữu cơ làm nguồn năng 

lượng là vi sinh vật 

 A. quang dưỡng.   B. hoá dưỡng. 

 C. tự dưỡng.   D. dị dưỡng. 

Câu 345. Vi sinh vật sử dụng 

CO2 làm nguồn cacbon là vi 

sinh vật 

 A. quang dưỡng.    

 B. hoá dưỡng. 

 C. tự dưỡng.    

 D. dị dưỡng. 

Câu 346. Vi sinh vật sử dụng 

ánh sáng làm nguồn năng lượng 

là vi sinh vật 

 A. quang dưỡng.    

 B. hoá dưỡng. 

 C. tự dưỡng.    

 D. dị dưỡng.  

* Câu 505. Khi có ánh sáng và 

giàu CO2, một loại vi sinh vật 

có thể phát triển trên môi 

trường với thành phần được 

tính theo đơn vị g/l như sau: 

(NH4)3PO4, KH2PO4 (1,0) ;  

MgSO4(0,2) ; CaCl2(0,1) ; 

NaCl(0,5). 

Nguồn cacbon của vi 

sinh vật này là 

 A. chất hữu cơ. 

 B. chất vô cơ. 

 C. CO2. 

 D. cả A và B. 

* Câu 507. Khi có ánh sáng và 

giàu CO2, một loại vi sinh vật 

có thể phát triển trên môi 

trường với thành phần được 

tính theo đơn vị g/l như sau: 

 (NH4)3PO4, KH2PO4 

(1,0) ;  MgSO4(0,2) ; CaCl2(0,1) 

; NaCl(0,5). 

 Nguồn N2 của vi sinh 

vật này từ 

 A. các hợp chất chứa 

NH4
+
. 

 B. ánh sáng. 

 C. chất hữu cơ. 

 D. chất vô cơ và chất 

hữu cơ. 

 

Câu 347. Trong sơ đồ chuyển 

hoá 

 CH3CH2OH     +    

O2  ----->    X     +    H2O     +  

Năng lượng 

     X là 

 A. axit lactic.   B. rượu etanol.  

 C. axit axetic   D. axit xitric. 

Câu 348. Axit axetic là sản 

phẩm của quá trình 

 A. hô hấp hiếu khí 

hoàn toàn.    

 B. hô hấp hiếu khí 

không hoàn toàn. 

 C. hô hấp kị khí.    

 D. vi hiếu khí. 

Câu 341. Vi khuẩn lactic hô hấp 

 A. hiếu khí.    

 B. vi hiếu khí. 

 C. kị khí.    

 D. lên men. 

Câu 342. Nấm sinh axit xitric 

hô hấp theo kiểu 

 A. hiếu khí hoà toàn.   

 B. hiếu khí không 

hoàn toàn. 

 C. vi hiếu khí.  

 D. kị khí. 

Câu 350. Kiểu hô hấp của nấm 

cúc đen ( sinh axit xitric) là 

 A. hiếu khí hoàn 

toàn.   
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 B. hiếu khí không 

hoàn toàn. 

 C. vi hiếu khí.  

 D. kị khí. 

Câu 376: Sản xuất sinh khối 

nấm men cần môi trường 

 A. hiếu khí hoàn 

toàn.    

 B. hiếu khí không 

hoàn toàn. 

 C. vi hiếu khí.    

 D. kị khí. 

 

Câu 351. Sản phẩm của quá 

trình lên men rượu là 

 A. etanol và O2.    

 B. etanol và CO2. 

 C. nấm men rượu và 

CO2.    

 D. nấm men rượu và 

O2. 

Câu 352. Việc sản xuất bia 

chính là lợi dụng hoạt động của 

 A. vi khuẩn lactic 

đồng hình.    

 B. vi khuẩn lactic dị 

hình. 

 C. nấm men rượu.    

 D. nấm cúc đen. 

Câu 353. Sản phẩm của quá 

trình lên men lactic dị hình là 

 A. axit lactic; O2.    

 B. axit lactic, etanol, 

axit axetic, CO2. 

 C. axit lactic.    

 D. không phải A, B, 

C. 

Câu 354. Việc muối chua rau 

quả là lợi dụng hoạt động của 

 A. nấm men rượu.    

 B. vi khuẩn mì chính. 

 C. nấm cúc đen.    

 D. vi khuẩn lactic. 

Câu 355. Các chất sau là chất 

chuyển hoá sơ cấp 

 A. axit xitric, axit 

amin.    

 B. axit axetic, axit 

nucleic. 

 C. axit xitric, axit 

axetic.    

 D. axit amin, axit 

nucleic 

Câu 356. Các chất sau là chất 

chuyển hoá thứ cấp 

 A. axit nucleic, axit 

amin.    

 B. axit pyruvic, axit 

nucleic. 

 C. axit xitric, axit 

axetic.    

 D. axit axetic, axit 

pyrunic. 

. 

Câu 377: Việc làm tương, nước 

chấm là lợi dụng quá trình 

 A. lên men rượu.   B. lên men lactic. 

 C. phân giải 

polisacarit.   D. phân giải protein. 

 

 

Chương II.  

SINH TRƯỞNG VÀ SINH 

SẢN CỦA VI SINH VẬT 

 

Câu 379: Trong 1 quần thể vi 

sinh vật, ban đầu có 

10
4
 tế bào. Thời gian 

1 thế hệ là 20phút, 

số tế bào trong quần 

thể sau 2
h
 là 

 A: 10
4
.2

3
.
 

  

 B. 10
4
.2

4
. 

   

 C. 10
4
.2

5 

   

 D. 10
4
.2

6
 

Câu 380: Trong điều kiện nuôi 

cấy không liên tục, 

tốc độ sinh trưởng 

của vi sinh vật đạt 

cực đại ở pha 

 A. tiềm phát.    

 B. cấp số. 

 C. cân bằng động.    

 D. suy vong. 

Câu 381: Trong điều kiện  nuôi 

cấy không liên tục, 

số lượng vi sinh vật 

đạt cực đại và không 

đổi theo thời gian ở 

pha 

A. lag.  

B. log.   

C. cân bằng 

động.   

D. suy vong. 

Câu 382: Trong điều kiện  nuôi 

cấy không liên tục, 

để thu sinh khối vi 

sinh vật tối đa nên 

dừng ở đầu pha 

 A. lag. B. log.  C. cân bằng động.   D. suy vong. 

Câu 383: Trong điều kiện nuôi 

cấy không liên tục, 

enzim cảm ứng được 

hình thành ở pha 

 A. lag. B. log.   C. cân bằng động.   D. suy vong 

Câu 384: Loại bào tử sau là loại 

bào tử sinh sản của vi khuẩn 

 A. bào tử nấm.    

 B. bào tử vô tính. 

 C. bào tử hữu hình.    

 D. ngoại bào tử. 

Câu 385: Loại bào tử không 

phải bào tử sinh sản của vi 

khuẩn là 

 A. nội bào tử.   B. ngoại bào tử. 

 C. bào tử đốt.   D. cả A, B, C. 

Câu 386: Các hình thức sinh 

sản chủ yếu của tế bào nhân sơ 

là 

 A. phân đôi bằng nội 

bào tử, bằng ngoại bào tử. 

 B. phân đôi bằng 

ngoại bào tử, bào tử đốt, nảy 

chồi. 

 C. phân đôi nảy chồi, 

bằng bào tử vô tính, bào tử hữu 

tính. 

 D. phân đôi bằng nội 

bào tử, nảy chồi. 

Câu 387: Các hình thức sinh 

sản chủ yếu của vi sinh vật 

nhân thực là 

 A. phân đôi, nội bào 

tử, ngoại bào tử. 

 B. phân đôi nảy chồi, 

ngoại bào tử, bào tử vô tính, 

bào tử hữu tính. 

 C. phân đôi nảy 

chồi, bằng bào tử vô tính, bào 

tử hữu tính. 

 D. nội bào tử, ngoại 

bào tử, bào tử vô tính, bào tử 

hữu tính. 

Câu 388: Trong quá trình phân 

bào của vi khuẩn, sau 

khi tế bào tăng kích 

thước, khối lượng, 

màng sinh chất gấp 

nếp tạo thành hạt 

 A. ribôxom.    

 B. lizôxôm. 
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 C. glioxixôm.    

 D. mêzôxôm. 

Câu 389: Xạ khuẩn sinh sản 

bằng 

 A. nội bào tử.    

 B. ngoại bào tử 

 C. bào tử đốt.    

 D. bào tử vô tính 

Câu 390: Đặc điểm của các bào 

tử sinh sản của vi khuẩn là 

 A. không có vỏ, 

màng, hợp chất canxi 

dipicolinat. 

 B. có vỏ, màng, hợp 

chất canxi dipicolinat. 

 C. có màng,không có 

vỏ, có canxi dipicolinat. 

 D. có màng,không 

có vỏ và canxi dipicolinat. 

Câu 391: Các loại bào tử sinh 

sản của vi khuẩn bao gồm 

 A. nội bào tử, bào tử 

đốt.    

 B. nội bào tử, ngoại 

bào tử. 

 C. bào tử đốt, ngoại 

bào tử.    

 D. nội, ngoại bào tử, 

bào tử đốt. 

Câu 392: Nội bào tử bền với 

nhiệt vì có 

 A. vỏ và hợp chất 

axit dipicolinic.         

  B. 2 lớp màng dày và 

axit dipicolinic. 

 C. 2 lớp màng dày và 

canxi dipicolinic      

 D. vỏ và canxi 

dipicolinat.. 

Câu 393: Bào tử nấm cấu tạo 

chủ yếu bởi 

 A. vỏ và canxi 

dipicolinat.           

  B. vỏ và axit 

dipicolinic. 

 C. 2 lớp màng dày và 

canxi dipicolinic.       

 D. hemixenluzơ và 

kitin. 

Câu 394: Hợp chất canxi 

dipicolinat  tìm thấy ở 

 A. bào tử nấm.    

 B. ngoại bào tử vi 

khuẩn. 

 C. nội bào tử vi 

khuẩn.    

 D. bào tử đốt xạ 

khuẩn. 

Câu 395: Hợp chất 

hemixenlulozơ tìm thấy ở  

 A. nội bào tử vi 

khuẩn.     

 B. ngoại bào tử  vi 

khuẩn. 

 C. bào tử nấm.    

 D. bào tử đốt xạ 

khuẩn. 

Câu 396: Nấm men rượu sinh 

sản bằng  

 A. bào tử trần.    

 B. bào tử hữu tính. 

 C. bào tử vô tính.    

 D. nẩy chồi. 

Câu 397: Hình thức sinh sản 

hữu tính có ở nhóm vi sinh vật 

 A. vi khuẩn, nấm xạ 

khuẩn.    

 B. vi khuẩn, nấm, 

tảo. 

 C. nấm, tảo, động vật 

nguyên sinh.    

 D. vi khuẩn, nấm, 

tảo, động vật nguyên sinh 

Câu 398: Nhân tố sinh trưởng là 

tất cả các chất 

 A. cần cho sự sinh 

trưởng của sinh vật 

 B. không cần cho sự 

sinh trưởng của sinh vật 

 C. cần cho sự sinh 

trưởng của sinh vật mà chúng tự 

tổng hợp được 

 D. cần cho sự sinh 

trưởng của sinh vật mà chúng 

không tự tổng hợp  được 

Câu 399: Vi sinh vật khuyết 

dưỡng là vi sinh vật không tự 

tổng hợp được 

 A. tất cả các chất 

chuyển hoá sơ cấp. 

 B. tất cả các chất 

chuyển hoá thứ cấp. 

 C. tất cả các chất cần 

thiết cho sự sinh trưởng. 

 D. một vài chất cần 

thiết cho sự sinh 

trưởng của vi sinh 

vật mà chúng không 

tự tổng hợp được. 

Câu 400: Trong quá trình sinh 

trưởng của vi sinh 

vật, các nguyên tố 

cơ bản: C, H, 0, N, 

S, P có vai trò 

 A. là nhân tố sinh 

trưởng.    

 B. kiến tạo nên 

thành phần tế bào. 

 C. cân bằng hoá thẩm 

thấu.    

 D. hoạt hoá enzim. 

Câu 401: Vi sinh vật nguyên 

dưỡng là vi sinh vật tự tổng hợp 

được tất cả các chất 

 A. chuyển hoá sơ 

cấp.    

 B.  chuyển hoá thứ 

cấp. 

 C. cần thiết cho sự 

sinh trưởng.    

 D. chuyển hoá sơ cấp 

và thứ cấp. 

Câu 402: Cơ chế tác động của 

các hợp chất phenol là  

 A. ôxi hoá các thành 

phần tế bào.    

 B. bất hoạt protein. 

 C. diệt khuẩn có tính 

chọn lọc.    

 D. biến tính các 

protein. 

Câu 403: Cơ chế tác động của 

các loại cồn là 

 A. làm biến tính các 

loại màng.    

 B. ôxi hoá các thành 

phần tế bào. 

 C. thay đổi sự cho 

đi qua của lipit màng.  

 D. diệt khuẩn có tính 

chọn lọc. 

Câu 404: Clo được sử dụng để 

kiểm soát sinh trưởng của vi 

sinh vật trong lĩnh vực 

 A. khử trùng các 

dụng cụ nhựa, kim loại.  

 B. tẩy trùng trong 

bệnh viện 

       C. khử trùng phòng 

thí nghiệm.    

 D. thanh trùng 

nước máy 
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Câu 405: Để diệt các bào tử 

đang nảy mầm có thể sử dụng 

 A. các loại cồn.    

 B. các andehit. 

 C. các hợp chất kim 

loại nặng.    

 D. các loại khí ôxit. 

Câu 406: Cơ chế tác động của 

chất kháng sinh là 

 A. diệt khuẩn có 

tính chọn lọc.    

 B. ôxi hoá các thành 

phần tế bào. 

 C. gây biến tính các 

protein.    

 D. bất hoạt các 

protein. 

Câu 407: Các hợp chất sau 

không được dùng diệt khuẩn 

trong bệnh viện 

 A: kháng sinh.  

 B. cồn.  

 C. iốt.   

 D. các hợp chất kim 

loại nặng. 

Câu 408: Sử dụng chất hoá học 

ức chế sinh trưởng của vi sinh 

vật nhằm mục đích 

 A. sản xuất chất 

chuyển hoá sơ cấp.   

 B. sản xuất chất 

chuyển hoá thứ cấp 

 C. kích thích sinh 

trưởng của vi sinh vật.  

 D. kiểm soát sinh 

trưởng của vi sinh vật 

Câu 410: Nhiệt độ ảnh hưởng 

đến 

 A. tính dễ thấm qua 

màng tế bào vi khuẩn. 

 B. hoạt tính enzin 

trong tế bào vi khuẩn. 

 C. sự hình thành 

ATP trong tế bào vi khuẩn. 

 D. tốc độ các phản 

ứng sinh hoá trong tế bào vi 

sinh vật. 

Câu 411: Vi sinh vật ký sinh 

trong động vật thuộc nhóm vi 

sinh vật 

 A. ưa ấm.  

 B. ưa nhiệt.   

 C. ưa lạnh.    

 D. ưa axit. 

Câu 412: Vi khuẩn E.Coli, ký 

sinh trong hệ tiêu hoá 

của người, chúng 

thuộc nhóm vi sinh 

vật 

D. ưa ấm.

 

  

B: ưa nhiệt.

 

 

  

C. ưa lạnh.

 

  

D. ưa kiềm. 

Câu 413: Các tia tử ngoại  có 

tác dụng 

 A. đẩy mạnh tốc độ 

các phản ứng sinh hoá trong tế 

bào vi sinh vật. 

 B. tham gia vào các 

quá trình thuỷ phân trong tế bào 

vi khuẩn. 

 C. tăng hoạt tính 

enzim. 

 D. gây đột biến hoặc 

gây chết các tế bào vi khuẩn. 

Câu 227. Giữ thực phẩm được 

khá lâu trong tủ lạnh vì 

A- nhiệt độ thấp có thể 

diệt khuẩn. 

B- nhiệt độ thấp làm 

cho thức ăn đông lại, vi khuẩn 

không thể phân huỷ được. 

C- trong tủ lạnh vi 

khuẩn bị mất nước nên không 

hoạt động được. 

D- ở nhiệt độ thấp 

trong tủ lạnh các vi khuẩn kí 

sinh bị ức chế. 

 

Câu 414: Yếu tố vật lý ức chế 

sự sinh trưởng của vi 

sinh vật có hại trong 

quá trình muối chua 

rau quả là  

  A. nhiệt độ.  

 B. ánh sáng.    

 C. độ ẩm.   

 D. độ pH. 

Câu 415: Vi khuẩn H.pylori ký 

sinh trong dạ dày người, nó 

thuộc nhóm vi sinh vật 

 A. ưa kiềm.  

 B. ưa pH trung tính.   

 C. ưa axit.  

 D. ưa lạnh. 

Câu 416: Viêc sử dụng yếu tố 

vật lý nhằm mục đích 

 A. sản xuất chất 

chuyển hoá sơ cấp.   

 B. sản xuất chất 

chuyển hoá thứ cấp. 

 C. kiểm soát vi sinh 

vật.       

 D: cả A, B, C. 

Câu 417: Vi khuẩn lactic thuộc 

nhóm vi sinh vật 

 A. ưa lạnh. 

   

 B. ưa axit. 

  

 C. ưa kiềm. 

  

 D ưa pH trung tính. 

 

Chương III.  

VI RÚT VÀ BỆNH TRUYỀN 

NHIỄM 

Câu 557. Virut là 

 A- một dạng sống đặc 

biệt chưa có cấu trúc tế bào. 

 B- chỉ có vỏ là prôtêin 

và lõi là axit nuclêic. 

 C- sống kí sinh bắt 

buộc. 

 D- cả A,B và C. 

.Câu 559. Virut có cấu tạo gồm 

 A- vỏ prôtêin ,axit 

nuclêic và  có thể có vỏ ngoài. 

 B- có vỏ prôtêin và 

ADN. 

 C- có vỏ prôtêin và 

ARN. 

 D- có vỏ prôtêin,  

ARN và có thể có vỏ ngoài. 

Câu 530. Hai thành phần cơ bản 

của tất cả các virut bao gồm 

 A. protein và axit 

amin.    

 B. protein và axit 

nucleic. 

 C. axit nucleic và lipit.    

 D. prtein và lipit.. 

.Câu 533. Capsome là 

 A. lõi của virut. 

 B. đơn phân của axit 

nucleic cấu tạo nên lõi virut. 

 C. vỏ bọc ngoài virut. 
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 D. đơn phân cấu tạo 

nên vỏ capsit của virut. 

Câu 534. Cấu tạo của virut trần 

gồm có 

 A. axit nucleic và 

capsit.   

 B. axit nucleic, capsit 

và vỏ ngoài. 

 C. axit nucleic và vỏ 

ngoài.   

 D. capsit và vỏ ngoài. 

Câu 535. Cấu tạo của 1 virion 

bao gồm 

 A. axit nucleic và 

capsit.   

 B. axit nucleic và vỏ 

ngoài. 

 C. capsit và vỏ ngoài.   

 D. axit nucleic, 

capsit và vỏ ngoài. 

Câu 532. Priôn là 

 A. phân tử ARN gây 

nhiễm cho tế bào thực vật. 

 B. phân tử protein 

và ADN gây nhiễm cho 1 số tế 

bào động vật. 

 C. phân tử protein và 

ARN gây nhiễm cho 1 số tế bào 

động vật. 

 D. phân tử protein 

gây nhiễm ở1 số tế bào động 

vật,không có axit nucleic. 

Câu 538. Mỗi loại virut chỉ 

nhân lên trong các tế bào nhất 

định vì 

 A. tế bào có tính đặc 

hiệu.  

 B. virut có tính đặc 

hiệu 

 C. virut không có cấu 

tạo tế bào  

 D. virut và tế bào có 

cấu tạo khác nhau. 

Câu 540. Virut HIV gây bệnh 

cho người bị nhiễm 

loại virut này vì 

chúng phá huỷ các tế 

bào 

 A. máu. B. não. C. tim. D. của hệ thống miễn dịch. 

Câu 541. Phagơ là virut gây 

bệnh cho 

 A. người. B. động vật.  C. thực vật.  D. vi sinh vật. 

Câu 542. Virut xâm nhiễm vào 

tế bào thực vậtqua vật trung 

gian là 

 A. ong, bướm. B. vi sinh vật.  C. côn trùng. D: virut khác. 

Câu 543. Tỷ lệ % bệnh đường 

hô hấp do các tác nhân virut là 

 A. 60%.    B. 70%.  C. 80%.   D. 90%. 

Câu 544. Lõi của virut HIV là 

 A. ADN. B. ARN.  C. ADN và ARN.  D. protein. 

Câu 545. Lõi của virut cúm là 

 A. ADN. 

 B. ARN. 
 C. protein. 

  D.  ADN và 

ARN. 

Câu 550. Đặc điểm chỉ có ở vi 

rút mà không có ở vi khuẩn là 

A. có cấu tạo tế bào. 

B. chỉ chứa ADN hoặc 

ARN. 

C. chứa cả ADN và ARN. 

D. Chứa ribôxôm, sinh 

sản độc lập. 

 

.Câu 556. Hoạt động nào sau 

đây KHÔNG lây nhiễm HIV 

 A- bắt tay, nói 

chuyện, ăn chung bát. 

 B- dùng chung bơm 

kim tiêm với người nhiễm. 

 C- quan hệ tình dục 

với người nhiễm. 

 D- cả B và C. 

.Câu 558. Virut ở người và 

động vật có bộ gen là 

 A- ADN. 

 B- ARN. 

 C- ADN và ARN. 

 D- ADN hoặc phagơ 

T2. 
E. chỉ chứa ADN hoặc 

ARN. 

axit nucleic, capsit và vỏ 

ngoài. 

bắt tay, nói chuyện, ăn chung 

bát. 

phân tử protein và ADN gây 

nhiễm cho 1 số tế bào động 

vật. 

. hấp phụ-  xâm nhập- sinh 

tổng hợp- lắp ráp-  phóng 

thích. 

ADN h 
ARN. 

* Câu 560. Nếu trộn axit 

nuclêic của chủng virut B với 

một nửa prôtêin của chủng virut 

A và một nửa prôtêin của chủng 

B thì chủng lai sẽ có dạng 

 A- giống chủng A. 

 B- giống chủng B. 

 C- vỏ giống A và B , 

lõi giống B. 

 D- vỏ giống A, lõi 

giống B. 

* Câu 561. Không thể tiến hành 

nuôi virut trong môi trường 

nhân tạo giống như vi khuẩn 

được vì 

 A- kích thước của nó 

vô cùng nhỏ bé. 

 B- hệ gen chỉ chứa một 

loại axit nuclêic. 

 C- không có hình dạng 

đặc thù. 

 D- nó chỉ sống kí sinh 

nội bào bắt buộc. 

Câu 562. Các phagơ mới được 

tạo thành phá vỡ tế bào chủ 

chui ra ngoài được gọi là giai 

đoạn 

 A- hấp phụ. 

 B- phóng thích. 

 C- sinh tổng hợp. 

 D- lắp ráp. 

* Câu 570. Trong số các vi rút 

sau loại  chứa ADN(hai mạch) 

là 

A. HIV. 

B. vi rút khảm thuốc lá. 

C. phagơ T2. 

D. vi rút cúm. 

Câu 582. Chu trình nhân lên 

của virut gồm 5 giai đoạn theo 

trình tự… 

 A. hấp phụ-  xâm 

nhập- lắp ráp- sinh tổng hợp- 

phóng thích. 

 B. hấp phụ-  xâm nhập 

- sinh tổng hợp- phóng thích- 

lắp ráp. 

 C. hấp phụ - lắp ráp-  

xâm nhập - sinh tổng hợp- 

phóng thích 

 D. hấp phụ-  xâm 

nhập- sinh tổng hợp- lắp ráp-  

phóng thích. 

.Câu 536. Chu trình tan là chu 

trình 

 A. lắp axit nucleic 

vào protein vỏ.   

http://www.daythem.com.vn/


Gia sư Thành Được                www.daythem.com.vn  
 

 

(¯`°-:¦: NguyÔn Trung TiÕn :¦: °´¯) 

 
13 

 B. bơm axit nucleic 

vào chất tế bào. 

 C. đưa cả 

nucleocapsit vào chất tế bào.  

 D. virut nhân lên và 

phá vỡ tế bào. 

.Câu 537. Quá trình tiềm tan là 

quá trình 

 A. virut nhân lên và 

phá tan tế bào. 

 B. ADN gắn vào 

NST của tế bào, tế bào sinh 

trưởng bình thường. 

 C. virut sử dụng 

enzim và nguyên liệu 

tế bào để tổng hợp axit 

nucleic và nguyên liệu 

của riêng mình. 

D. lắp axit nucleic 

vào protein vỏ. 

.Câu 585. Khi xâm nhập vào cơ 

thể người, HIV sẽ tấn công vào 

tế bào… 

 A. hồng cầu. 

 B. cơ. 

 C. thần kinh. 

 D. limphôT. 

.Câu 586. Đối với những người 

nhiễm HIV, người ta có thể tìm 

thấy virut này ở… 

 A. nước tiểu, mồ hôi. 

 B. máu, tinh dịch, 

dịch nhầy âm đạo. 

 C. đờm, mồ hôi. 

 D. nước tiểu, đờm, mồ 

hôi. 

.Câu 587. HIV gây hội chứng 

suy giảm miễn dịch vì… 

 A. làm giảm lượng 

hồng cầu của người bệnh. 

 B. phá huỷ tế bào 

LimphôT và các đại thực bào. 

 C. tăng tế bào bạch 

cầu. 

 D. làm vỡ tiểu cầu. 

.*Câu 588. Vi sinh vật gây 

bệnh cơ hội là những vi sinh 

vật… 

 A. kết hợp với một loại 

virut nữa để tấn công vật chủ. 

 B. tấn công khi vật chủ 

đã chết. 

 C. lợi dụng lúc cơ thể 

bị suy giảm miễn dịch để tấn 

công. 

 D. tấn công vật chủ khi 

đã có sinh vật khác tấn công. 

 .Câu 589. Đối với thực vật, 

virut xâm nhập vào tế bào thông 

qua… 

 A. hấp phụ trên bề 

mặt. 

 B. hạt giống, củ, cành 

chiết. 

 C. vết tiêm chích của 

côn trùng hoặc vết xước. 

 D. cả B và C. 

Câu 590. Virut sau khi nhân lên 

trong tế bào thực vật sẽ lan sang 

các tế bào khác thông qua… 

 A. các khoảng gian 

bào. 

 B. màng lưới nội chất. 

 C. cầu sinh chất. 

 D. hệ mạch dẫn. 

Câu 591. Virut thường không 

thể trực tiếp xâm nhập tế bào 

thực vật vì… 

 A. thành tế bào thực 

vật rất bền vững. 

 B. không có thụ thể 

thích hợp. 

 C. kích thước lỗ màng 

nhỏ. 

 D. cả A và C. 

Câu 592. Virut gây hại cho cơ 

thể vật chủ vì chúng… 

A. sống kí sinh trong 

tế bào vật chủ. 

B. sử dụng nguyên liệu 

của tế bào vật chủ. 

C. phá huỷ tế bào vật 

chủ. 

D. cả, B và C. 

Câu 593. Công nghệ sinh học 

đã sản xuất prôtêin dựa vào sự 

sinh trưởng của vi sinh vật 

theo… 

 A. cấp số nhân. 

 B. cấp số cộng. 

 C. cấp số mũ. 

 D. hàm log. 

Câu 594. Đối tượng dễ bị lây 

nhiễm HIV là… 

 A. học sinh, sinh viên. 

 B. trẻ sơ sinh. 

 C. người cao tuổi, sức 

đề kháng yếu. 

 D. người nghiện ma 

tuý và gái mại dâm. 

Câu 595. Sự hình thành mối 

liên kết hoá học đặc hiệu giữa 

các thụ thể của virut và tế bào 

chủ diễn ra ở giai đoạn… 

 A. hấp phụ. 

 B. xâm nhập 

 C. tổng hợp. 

 D. lắp ráp. 

Câu 596. Sự hình thành ADN 

và các thành phần của phagơ 

chủ diễn ra ở giai đoạn… 

 A. hấp phụ. 

 B. xâm nhập 

 C. tổng hợp. 

 D. lắp ráp. 

Câu 597. Virut nhâm nhập vào 

tế bào chủ  diễn ra ở giai 

đoạn… 

 A. hấp phụ. 

 B. xâm nhập 

 C. tổng hợp. 

 D. lắp ráp. 

* Câu 598. Nếu đặt số thứ tự 

các bước của quá trình tạo virut 

như sau: 

1. tổng hợp prôtêin của 

virut 

2.  hợp nhất màng bao 

của virut với màng của 

tế bào 

3. lắp ghép các prôtêin 

4. loại bỏ vỏ capsit 

5. giải phóng virut 

khỏi tế bào 

6. nhân  các ARN của 

virut 

Trường hợp nào dưới đây là 

đúng với trật tự diễn ra các bư-

ớc trong quá trình phát triển của 

virut độc ? 

A. 4 – 2 – 1 – 6 – 3 – 5 

  

  

  

B. 6 – 4 – 1 – 3 – 5 – 2

  

  

  

C. 2 – 4 – 6 – 1 –  3 – 

5 * 

D. 4 – 6 – 2 – 1 – 3 – 5 

  

 

* Vi khuẩn gây bệnh bằng 
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A. tiết ngoại độc tố thường là 

các prôtêin gây độc cho tế bào 

và cơ thể. 

B. tiết nội độc tố do các tế bào 

vi khuẩn (gram âm) khi mất 

thành tế bào, gây độc cho tế bào 

và cơ thể. 

C. cách làm suy giảm sức đề 

kháng của cơ thể nên gây ra các 

bệnh cơ hội.  

D cả A, B và C. 

* Biến dị di truyền ở các loài vi 

khuẩn có thể được tạo ra bằng 

những cơ chế 

A.đột biến, biến nạp, tải nạp. 

B. đột biến, biến nạp, tải nạp 

và tiếp hợp. 

C. biến nạp, tải nạp và tiếp hợp. 

D. đột biến, biến nạp, và tiếp 

hợp. 

Câu 616: Miễn dịch thể dịch là 

miễn dịch 

 A. mang tính bẩm 

sinh.   B. có sự tham gia của tế bào T độc 

 C. sản xuất ra 

kháng thể.   D. sản xuất ra kháng nguyên 

Câu 617: Miễn dịch tế bào là 

miễn dịch 

 A. của tế bào.   B. mang tính bẩm sinh. 

 C. sản xuất ra kháng 

thể.   D. có sự tham gia của tế bào T độc 

 

Câu 618: Miễn dịch đặc hiệu là 

miễn dịch 

 A. mang tính bẩm 

sinh. 

 B. xảy ra khi có 

kháng nguyên xâm nhập 

 C. không đòi hỏi sự 

tiếp xúc với tác nhân gây bệnh 

 D. cả A, B, C. 

............................................... 

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\ 

 

 

bµi h« hÊp tÕ bµo 

 

1. Ở những  tế bào  có nhân 

chuẩn , hoạt động  hô hấp  xảy 

ra chủ  yếu  ở loại  bào  quan 

nào sau  đây ? 

a. Ti thể  c. Không bào  

b. Bộ máy  Gôngi  d.  

Ribôxôm 

2. Sản phẩm  của sự  phân giải  

chất hữu cơ  trong hoạt động  

hô hấp  là  : 

a. Ôxi, nước và năng lượng  

b. Nước, đường  và năng  lượng  

c. Nước, khí cacbônic và đường  

d. Khí  cacbônic, nước và 

năng lượng  

3. Cho một  phương trình  tổng 

quát sau đây : 

C6H12O6+6O2     

6CO2+6H2O+ năng lượng  

 Phương trình  trên  biểu thị  

quá trình phân giải  hàon toàn  

của 1 phân tử chất  

a. Disaccarit  c. 

Prôtêin 

b.Glucôzơ  d. 

Pôlisaccarit 

4. Năng lượng chủ yếu  được 

tạo ra  từ  quá  trình hô hấp  là  

a. ATP c. NADH 

b. ADP d. FADHz 

5. Chất  nào  sau  đây  có thể 

được phân giải  trong hoạt động 

hô hấp tế bào ? 

a. Mônsaccrit c. Protêin 

b. Lipit  d. Cả 3 chất 

trên  

 

5. Sơ đồ  tóm tắt  nào sau 

đây thể hiện  đúng quá trình  

đường phân  

a. Glocôzơ                       axit 

piruvic + năng lượng  

b. Glocôzơ                       CO2+ 

năng lượng                    

c. Glocôzơ                       Nước 

+ năng lượng  

d.Glocôzơ                       CO2+ 

nước  

7.  Năng lượng  giải phóng  khi 

tế bào tiến hành  đường phân 1 

phân tử glucôzơ là : 

a. Hai  phân tử ADP 

b. Một   phân tử ADP 

c. Hai  phân tử ATP 

d. Một   phân tử ATP 

8 . Quá trình đường phân xảy ra 

ở : 

a. Trên màng của tế bào  

b. Trong tế bào chất  

c. Trong tất cả các  bào quan 

khác nhau  

d. Trong nhân của tế bào  

9. Quá trình ô xi  hoá tiếp tục  

axit piruvic xảy ra ở  

a. Màng  ngoài của ti thể  

b.  Trong  chất  nền của ti thể  

c. Trong  bộ máy Gôn gi  

d. Trong các ribôxôm 

10. Trong tế  bào  các a xít 

piruvic  được ôxi hoá   để  tạo 

thành chất (A). Chất (A)  sau đó  

đi vào chu  trình Crep. Chất (A) 

là : 

a. axit lactic  c. 

Axêtyl-CoA 

b. axit axêtic d. Glucôzơ 

11. Trong  chu trình Crep,  mỗi  

phân tử axeetyl-CoA được  oxi 

hoá  hoàn toàn  sẽ tạo ra  bao 

nhiêu  phân tử CO2? 

a. 4 phân tử  c. 2 phân tử  

b. 3 phân tử  d. 1 phân tử  

 bỏ câu 12, 13 

15. Trong  hoạt động  hô 

hấp tế bào , nước được  tạo ra từ  

giai đoạn  nào sau  đây? 

a. Đường  phân  c. Chuyển 

điện tử  

b. Chu trình  Crep d. a 

và b  đúng  

 

bµi quang hîp 

 

1. Quá trình  tổng hợp  

chất hữu cơ  từ chất  vô cơ  

thông qua  sử  dụng năng lượng  

của ánh sáng  được  gọi  là : 

a. Hoá tổng hợp   c. 

Hoá  phân li  

b. Quang tổng hợp  d. 

Quang  phân li  

2. Ngoài cây xanh  dạng  

sinh vật  nào  sau đây  có khả 

năng  quang hợp ? 

a. Vi khuẩn  lưu huỳnh  

b. Vi khuẩn  chứa  diệp 

lục và tảo  

c. Nấm  

d. Động vật  
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3. Chất  nào sau đây  

được cây xanh  sử  dụng  làm 

nguyên liệu  của quá  trình  

quang hợp  

a. Khí  ôxi và đường  

b. Đường và nước  

c. Đường và  khí cabônic 

d. Khí cabônic và nước  

4. Phát biểu  sau đây có nội 

dung đúng là : 

a. Trong  quang hợp, cây hấp 

thụ O2 để tổng hợp  chất hữu cơ  

b. Quang hợp  là  sử  dụng  ánh  

sáng để  phân giải  chất hữu cơ  

c.  Một  trong các sản phẩm  

của quang hợp là  khí O2 

d. Nguyên  liệu  của quang hợp  

là H2O   và O2 

 Bỏ câu 5,6,7 

8 .Loại sắc tố  sau đây  

hấp thụ  được ánh sáng  là : 

a. Clôroophin c. Phicôbilin 

b. Carôtenôit d. Cả 3 sắc  

tố trên  

9. Chất  diệp lục  là tên 

gọi  của  sắc tố  nào  sau đây : 

a. Sắc tố  carôtenôit c. 

Clôroophin 

b. Phicôbilin  

 d. Carôtenôit 

10.  Sắc   tố carôtenôit có màu  

nào sau đây ? 

a.  Xanh lục  c.  Nâu  

b. Da cam   d.  

Xanh da trời  

11.Phát  biểu  sau đây  đúng  

khi nói  về  cơ  chế  của quang 

hợp  là : 

a. Pha  sáng diễn ra  trước , 

pha tối  sau  
b. Pha  tối xảy  ra trước, pha 

sáng  sau  

c. Pha  sáng  và pha tối  diễn ra 

đồng thời  

d.  Chỉ  có pha sáng , không có 

pha tối  

12. Pha  sáng của  quang hợp  

diễn ra  ở  

a.  Trong các  túi  dẹp ( 

tilacôit) của các hạt  grana 

b. Trong các nền  lục  lạp  

c. Ở màng ngoài  của  lục lạp  

d. Ở màng  trong  của  lục lạp  

13. Hoạt động  sau đây không  

xảy ra  trong pha  sáng  của 

quang  hợp là : 

a. Diệp lục  hấp thụ  năng lượng 

ánh sáng  

b. Nước được phân  li và  giải 

phóng điện tử 

c. Cacbon hidrat được tạo ra  

d. Hình thành  ATP 

14.  Trong quang  hợp , ôxi  

được tạo ra  từ  quá trình  nào 

sau  đây ? 

a. Hấp thụ  ánh sáng  của diệp 

lục  

b. Quang phân li nước 

c. Các phản ứng  ô xi  hoá khử  

d. Truyền điện  tử  

15.  Trong pha sáng  của quang  

hợp , nước được phân li  nhờ : 

a. Sự  gia tăng  nhiệt độ  trong 

tê bào  

b. Năng lượng  của ánh sáng 

c. Quá trình  truyền điện  tử  

quang hợp  

d. Sự  xúc  tác  của diệp  lục  

16. Trong  pha sáng  của quá 

trình  quang hợp , ATP và 

NADPH được  trực tiếp  tạo ra  

tư fhoạt động  nào sau  đây? 

a. Quang   phân li  nước . 

b. Diệp lục  hấp thu ánh sáng  

trở  thành trạng  thái  kích động  

c. Hoạt động  của  chuỗi  

truyền điện  tử  

d. Hấp thụ  năng lượng của 

nước  

17. Kết quả  quan trọng nhất  

của pha sáng  quang hợp là : 

a. Các  điện  tử  được giải 

phóng  từ  phân li nước  

b. Sắc tố  quang hợp  hấp thụ 

năng lượng  

c  Sự giải phóng  ôxid. 

d. Sự  tạo thành  ATP và 

NADPH 

18. Pha tối  quang hợp  xảy ra ở 

: 

a.  Trong chất nền  của  lục  

lạp  

b. Trong   các  hạt  grana 

c. Ở màng của các  túi tilacôit 

d. Ở trên  các lớp màng  của lục 

lạp  

19. Nguồn  năng lượng  cung 

cấp cho các phản ứng  trong pha 

tối  chủ yêu lấy từ:  

a. Ánh  sáng mặt trời  

b. ATP do các ti thể  trong tế 

bào  cung cấp 

c. ATP và NADPH  từ  pha 

sáng  đưa sang  

d. Tất cả  các nguồn  năng 

lượng trên  

20. Hoạt động  sau đây  xảy ra  

trong pha tối  của quang hợp  là 

: 

a. Giải phóng  ô xi 

b. Biến  đổi khí CO2 hấp thụ  

từ khí  quyển  thành  

cacbonhidrat 

c. Giải phóng  điện tử từ  quang 

phân li nước 

d. Tổng  hợp nhiều phân tử 

ATP 

21. Chu trình nào  sau đây thể  

hiện  cơ chế các phản ứng trong 

pha tối  của quá trình quang 

hợp? 

a. Chu  trình Canvin 

b. Chu  trình Crep 

c. Chu trình Cnôp 

d. Tất cả  các  chu trình  trên  

22. Câu có nội dung đúng trong 

các  câu  sau đây là: 

a. Cabonhidrat được  tạo ra 

trong pha  sáng của  quang hợp 

b. Khí ô xi  được giải phóng từ 

pha tối  của quang  hợp  

c. ATP và NADPH không được   

tạo  ra từ pha sáng 

d. Cả  a, b, c  đều  có nội dung  

sai  

 

bµi ho¸ tæng hîp 
 
1.  Hiện  tượng  hoá tổng  hợp  

được tìm  thấy  ở : 

a.  Thực vật  bậc  thấp  c. 

Một  số vi khuẩn  

b.  Thực vật  bậc cao  d. 

Động vật  

2. Giống nhau  giữa  

quang hợp  với hoá tổng  hợp  

là : 

a. Đều  sử  dụng  nguồn 

năng lượng  của  ánh sáng  

b. Đều  sử  dụng  nguồn 

năng lượng   hoá học  
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c. Đều  sử  dụng  nguồn 

nguyên liệu CO2 

d. Đều  sử  dụng  nguồn  

nguyên liệu  

3. Hiện tượng  xảy ra  ở  

quang  hợp  mà  không  có  ở  

hoá  tổng hợp  là : 

a. Có  sử  dụng  năng 

lượng  của  ánh sáng  

b.  Sản phẩm  tạo ra  

cacbonhidrat 

c.  Nguồn cacbon sử  

dụng  cho quá trình  là CO2 

d.  Xảy ra  trong tế bào 

sống  

4. Phát biểu   sau đây  

đúng khi  nói về  hoá tổng hợp  

là : 

a. Có  ở  mọi cơ thể  sống  

b.  Sản phẩm  tạo  ra  

không có ôxi 

c.  Cơ chế  bao gồm  pha  

sáng  v à pha tối 

d.  Xảy ra  trong lục lạp  

5. Vi khuẩn  sau đây  

không có khả năng  hoá tổng 

hợp  là : 

a. Vi khuẩn  lưu huỳnh  

b. Nitrosomonas 

c. Nitrobacter 

d. Vi khuẩn  diệp lục  

6. Vi khuẩn  lưu huỳnh  

có vai trò  nào sau đây ? 

a. Góp phần  bổ  sung O2 

cho khí  quyển  

b. Làm tăng H2S trong  

môi trường sống  

c. Cung cấp  nguồn O2 

cho quang hợp  

d. Góp phần  làm  sạch  

môi trường  nước  

7. Sinh vật  dưới đây  có 

hoạt động  tổng hợp 

cabonhidrat khác với các  

sinh vật  còn lại : 

a. Cây xanh  

b. Tảo  

c.  Vi khuẩn sắt  

d.  Vi khuẩn diệp lục  

8. Hoạt  động  nào sau  

đay  của vi khuẩn  nitrobacter 

a. Ô xi  hoá  H2S 

b. Ô xi  hoá   thành  

nitrat 

c. Ô xi  hoá    sắt  hoá  trị 

2  thành sắt  hoá trị 3  

d. Ô xi  hoá   amôniac 

thành  nitrit 

Chương 4 

Ph©n chia tÕ bµo 

Bµi nguyªn ph©n vµ c¸c chu k× 

tÕ bµo 

1.Trình tự các giai đoạn mà tế 

bào   trải  qua trong  khoảng  

thời gian  giữa  hai lần  nguyên 

phân  liên tiếp  được  gọi là : 

a. Quá  trình  phân bào  c.  

Phát triển tế bào  

b.  Chu kỳ tế bào   d.  

Phân  chia  tế bào  

2.Thời gian  của một chu kỳ  tế 

bào  được xác định  bằng : 

a. Thời gian  giữa  hai 

lần  nguyên phân  liên tiếp  

b. Thời gian   kì  trung 

gian  

c. Thời gian   của quá 

trình  nguyên phân  

d. Thời gian   của  các 

quá trình  chính thức trong một 

lần  nguyên phân  

3.  Trong một  chu kỳ tế bào , 

thời gian dài nhất   là  của : 

a. Kì  cuối  c. Kỳ đầu  

b. Kỳ giữa  d.  Kỳ trung 

gian  
4.  Trong 1  chu kỳ  tế bào , kỳ  

trung gian  được  chia làm : 

a. 1 pha  c. 3  pha  

b. 2 pha  d. 4 pha  

5.Hoạt động  xảy ra  trong  pha 

Gl của  kỳ  trung gian  là : 

a. Sự tổng hợp  thêm  tế bào 

chất  và bào quan  

b. Trung thể tự nhân  đôi  

c. ADN tự nhân đôi  

d. Nhiễm  sắc  thể  tự nhân đôi  

6.  Các nhiễm sắc  thể tự nhân 

đôi  ở  pha  nào sau đây  của  kỳ  

trung gian? 

a. Pha  G1  c.  

Pha G2 

b. Pha S  d. Pha G1 và  

pha G2 

6. Thứ  tự  lần lượt  trước 

- sau  của tiến trình 3 pha  ở kỳ  

trung  gian  trong một  chu kỳ  

tế bào  là : 

a. G2,G2,S  c. 

S,G2,G1 

b. S,G1,G2  d. 

G1,S,G2 

7. Nguyên nhân  là hình 

thức  phân  chia tế bào  không 

xảy  ra  ở  loại tế  bào nào  sau 

đây ? 

a. Tế bào  vi khuẩn  c. Tế 

bào thực vật  

b.  Tế bào động  vật  d. Tế 

bào nấm  

8. Diễn biến  nào sau  

đây đúng trong nguyên phân ? 

a. Tế bào  phân chia  

trước  rồi  đên nhân  phân chia  

b.  Nhân phân chia  

trước  rồi mới  phân  chia  tế 

bào chất  

c.  Nhân  và tế bào  phân 

chia  cùng lúc  

d.  Chỉ  có nhân  phân  

chia  còn  tế bào  chất thì không  

9. Quá trình  phân chia  

nhân  trong  một  chu  kù  

nguyên  phân  bao  gồm  

a. Một kỳ   c. Ba  kỳ  

b. Hai  kỳ   d. Bốn  kỳ  

10. Thứ tự  nào sau  đây 

được sắp  xếp  đúng với  trình 

tự  phân  chia  nhân trong  

nguyên phân ? 

a. Kỳ đầu , kỳ sau , kỳ  cuối , kỳ   

giữa  

b. Kỳ sau ,kỳ   giữa ,Kỳ đầu ,  

kỳ  cuối  

c. Kỳ đầu , kỳ   giữa , kỳ sau , 

kỳ  cuối  

d. Kỳ   giữa , kỳ sau , kỳ đầu , 

kỳ  cuối 

12 . Kỳ  trước  là kỳ  nào  sau  

đây ? 

a. Kỳ đầu  c. Kỳ sau  

b. Kỳ   giữa  d. Kỳ  cuối 

 13. Trong  kỳ đầu  của  nguyên 

nhân , nhiễm sắc thể  có hoạt 

động  nào sau  đây ? 

a. Tự  nhân đôi  tạo nhiễm sắc  

thể kép  

b. Bắt  đầu co  xoắn  lại  

c. Co  xoắn  tối đa 

d. Bắt đầu   dãn  xoắn  

 14. Thoi  phân bào  bắt đầu  

được hình thành ở : 

a. Kỳ đầu  c. Kỳ sau  
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b. Kỳ   giữa  d. Kỳ  cuối 

15, Hiện tượng  xảy ra  ở kỳ 

đầu  của nguyên phân là :  

a.  Màng  nhân mờ  dần  rồi tiêu 

biến đi  

b.  Các NST bắt đầu  co  xoắn 

lại  

c.  Thoi phân  bào bắt đầu  xuât 

hiện  

d.  Cả a, b, c đều đúng  

16.  Trong kỳ đầu , nhiễm sắc 

thể  có đặc điểm  nào sau đây ? 

a. Đều  ở trạng thái  đơn co  

xoắn  

b. Một số  ở trạng thái đơn , 

một số ở trạng thái kép  

c. Đều ở trạng thái kép  

d. Đều ở trạng thái   đơn , dây  

xoắn  

17. Thoi  phân bào  được hình 

thành  theo nguyên tắc  

a. Từ giữa  tế bào lan dần ra  

b. Từ  hai cực  của tế bào lan  

vào giữa 

c. Chi hình  thành  ở 1  cực c ủa 

tế bào  

d. Chi  xuất hiện  ở vùng tâm tế 

bào  

18. Trong kỳ  giữa , nhiễm sắc 

thể  có đặc điểm  

a. Ở  trạng thái  kép bắt đầu có  

co xoắn  

b. Ở  trạng thái   đơn  bắt đầu có  

co xoắn  

c. Ở  trạng thái  kép có   xoắn  

cực đại  

d. Ở  trạng thái   đơn  có  xoắn  

cực đại  

19.  Hiện tượng  các nhiễm  sắc 

thể  xếp  trên mặt phẳng  xích 

đạo của thoi  phân bào xảy ra  

vào : 

a. Kỳ  cuối  c.  Kỳ  trung 

gian  

b. Kỳ đầu  d.  Kỳ giữa  

20.  Trong  nguyên phân  khi 

nằm  trên mặt phẳng  xích đạo  

của thoi  phân bào , các nhiễm  

sắc thể  xếp thành : 

a.  Một hàng  c. Ba hàng  

b.  Hai hàng  d. Bốn hàng  

21. Nhiễm sắc thể  có hình thái  

đặc trưng  và  dễ quan sát  nhất  

vào : 

a. Kỳ giữa  c. Kỳ sau 

b. Kỳ  cuối  d. Kỳ đầu  

22.  Các nhiếm sắc thể   dính  

vào tia thoi phân bào  nhờ : 

a. Eo  sơ cấp  c. Tâm động  

b. Eo thứ cấp  d.  Đầu nhiễm 

sắc thể  

23. Những  kỳ nào  sau 

đây  trong  nguyên  phân, nhiễm 

sắc thể  ở  trạng thái kép ? 

a. Trung gian, đầu và cuối  

b. Đầu, giữa , cuối  

c. Trung gia , đầu  và giữa  

d. Đầu, giữa , sau  và  cuối  

 Bỏ câu24,25,26 

27. Bào quan  sau đây  tham gia  

vào việc  hình thành  thoi phân 

bào  là : 

a. Trung thể  c. Không bào  

b.  Ti thể   d.  

Bộ  máy Gôn gi  

28. Cự  phân li nhiễm sắc thể  

trong  nguyên phân   xảy ra ở  

a. Kỳ đầu  c.  Kỳ  trung 

gian  

b. Kỳ sau  d.  Kỳ  cuối  

29. Hiện tượng  các nhiễm  sắc 

thể  kép  co  xoắn  cực  đại  ở 

kỳ giữa nhằm  chuẩn bị  cho 

hoạt động  nào sau đây? 

a. Phân li  nhiễm sắc thể  

b. Nhân  đôi nhiễm sắc thể  

c. Tiếp hợp nhiễm sắc thể  

d.  Trao đổi chéo nhiễm sắc thể  

30.  Hoạt động  của nhiễm sắc 

thể  xảy ra  ở kỳ sau  của 

nguyên phân là : 

a. Tách  tâm động  và phân li  

về2  cực của tế bào  

b. Phân  li về 2  cực  tế bào  ở 

trạng thái kép  

c.  Không tách  tâm động  và 

dãn   xoắn  

d.  Tiếp tục  xếp trên  mặt 

phẳng  xích đạo  của thoi phân 

bào  

31.  Các tế bào con tạo  ra  

nguyên nhân  có  số nhiễm sắc 

thể  bằng với  phân tử tế bào   

a.  Nhân đôi và  co  xoắn nhiễm 

sắc thể  

b.  Nhân đôi và phân li nhiễm 

sắc thể  

c.  Phân li  và  dãn  xoắn nhiễm  

sắc thể  

d.  Co  xoắn  và dãn  xoắn 

nhiễm sắc thể  

32. Trong chu kỳ nguyên  phân  

trạng thái  đơn  của nhiễm  sắc 

thể tồn tại ở : 

a. Kỳ đầu và  kì  cuối  c. 

Kỳ  sau và  kỳ  cuối  
b. Kỳ  sau  và kì  giữa  d. 

Kỳ  cuối và  kỳ  giữa  

33. Khi hoàn thành  kỳ sau 

, số nhiễm sắc thể  trong tế bào  

là : 

a. 4n, trạng thái  đơn  c. 

4n, trạng thái   kép  

b. 2n, trạng thái  đơn  d. 

2n, trạng thái  đơn  

34.  Hiện tượng  sau đây xảy ra  

ở kỳ  cuối  là : 

a. Nhiễm sắc thể  phân li về  

cực tế bào  

b. Màng  nhân  và nhân  con 

xuất hiện  

c. Các nhiễm  sắc thể  bắt   đầu 

co  xoắn  

d. Các  nhiễm sắc thể  ở trạng 

thái kép  

35 . Hiện tượng  dãn  xoắn  

nhiễm sắc thể  xảy ra vào : 

a. Kỳ  giữa  c. Kỳ sau  

b. Kỳ  đầu  d.  Kỳ  cuối  

36.  Hiện tượng  không xảy  ra  

ở kỳ  cuối  là: 

a.  Thoi phân  bào  biến mất  

b.  các nhiễm  sắc thể  đơn  dãn  

xoắn 

c.  Màng nhân  và  nhân  con  

xuất hiện  

d.  Nhiễm sắc thể  tiếp tục 

nhân đôi  

 Bỏ câu 37,38,39 

39. (C) là : 

a. Giảm  một nửa  c.  

Bằng nhau  

b. tăng gấp  đôi  d.  tăng gấp 

bốn  

40. Gà  có 2n=78. Vào kỳ  trung 

gian , sau  khi  xảy  ra  tự  nhân 

đôi , số nhiễm sắc  thể  trong 

mỗi  tế  bào  là : 

a. 78  nhiễm sắc thể  đơn  

b. 78  nhiễm sắc thể   kép   

c. 156  nhiễm sắc thể  đơn  

d. 156  nhiễm sắc thể   kép  

41. Trong  tế bào  của một  loài 

, vào  kỳ giữa  của nguyên phân 
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, người ta  xác định  có tất cả16  

crô ma tít. Loài  đó có tên là : 

a. Người  c. Ruồi  giấm  

b. Đậu Hà Lan  d. Lúa nước  

42.  Vào kỳ sau của nguyên 

phân , trong  mỗi tế bào  của 

người có : 

a. 46 nhiễm sắc  thể  đơn  

b. 92 nhiễm sắc thể kép  

c. 46 crômatit 

d. 92 tâm động  

 Bỏ 43,44,45 

 

Bµi gi¶m ph©n 

 

1. Giảm phân  là hình thức  

phân bào  xảy ra  ở loại tế bào  

nào  sau đây? 

a. Tế bào  sinh dưỡng  c. 

Giao tử  

b. Tế bào  sinh dục  chín  d.  

Tế bào  xô ma  

2. Đặc điểm  có ở  giảm phân  

mà không  có ở  nguyên  phân  

là : 

a. Xảy ra  sự biến đổi  của 

nhiễm sắc thể  

b. Có  sự  phân chia  của tế bào 

chất  

c. Có 2 lần phân bào  

d. Nhiễm sắc thể tự  nhân đôi  

3.  Điểm giống nhau  giữa  

nguyên phân  và giảm  phân là : 

a. Đều  xảy ra  ở tế bào sinh 

dưỡng  

b. Đều xảy ra  ở tế bào  sinh dục 

chín  

c. Đều có  một lần  nhân đôi 

nhiễm sắc thể  

d.  Cả a, b, c  đều đúng  

4.  Phát biểu  sau đây  đúng khi 

nói  về  giảm phân  là : 

a.  Có hai  lần nhân đôi  nhiễm 

sắc thể  

b.  Có một lần phân  bào  

c.  Chỉ xảy  ra  ở các  tế bào xô 

ma  

d.  Tế bào  con  có số  nhiễm  

sắc thể  đơn bội  

 Bỏ câu5,6,7 

8.  Trong  giảm phân , nhiễm 

sắc thể  tự nhân đôi  vào : 

a. Kỳ  giữa I 

b. Kỳ trung gian  trước lần  

phân bào I 

c. Kỳ giữa II 

d. Kỳ  trung  gian  trước lần  

phân bào  II 

9.  Trong giảm  phân  các 

nhiễm  sắc thể  xếp  trên  mặt  

phẳng xích  đạo  của thoi  phân  

bào  ở : 

a.  Kỳ giữa I và sau I  

b. Kỳ giữa II và sau II  

c. Kỳ giữa I và sau II  

d. Kỳ giữa I và sau II  

10.  Trong giảm phân , ở  kỳ  

sau I và  kỳ  sau II có  điềm 

giống  nhau là : 

a. Các  nhiễm sắc thể  đều ở 

trạng thái  đơn  

b. Các  nhiễm sắc thể  đều ở 

trạng thái   kép   

c.  Sự dãn  xoắn  của các  nhiễm 

sắc thể   

d.  Sự phân li các  nhiễm sắc 

thể   về 2  cực tế  bào  

11.  Vào kỳ đầu  của quá trình  

giảm phân I  xảy ra hiện tượng  

nào sau đây ? 

a. Các  nhiễm  sắc thể  kép bắt 

đầu  co  xoắn  

b. Thoi vô sắc  đã được hình 

thành  hoàn chỉnh  

c. Màng nhân  trở nên  rõ  rệt 

hơn  

d. Các nhiễm sắc thể tự nhân 

đôi  

12.  Ở  kỳ đầu I của giảm phân , 

các nhiễm sắc  thể  có  hoạt 

động  khác  với quá trình  

nguyên phân là : 

a. Co xoắn dần lại  c. 

Gồm 2  crôntit dính nhau  

b.  Tiếp hợp  d.  Cả a,b,c 

đều đúng  

13.  Vào kỳ   giữa I  của  giảm 

phân  và kỳ   giữa  của nguyên 

phân  có hiện tượng  giống nhau 

là : 

a.   Các nhiễm  sắc thể  xếp  

trên mặt phẳng  xích  đạo  của 

thoi phân bào  

b.  Nhiễm sắc thể dãn  xoắn  

c.  Thoi phân bào  biến mất  

d.  Màng  nhân  xuất hiện  trở 

lại  

14. Các nhiễm  sắc thể  kép xếp  

trên  mặt phẳng  xích đạo của 

thoi phân bào  thành mấy  hàng 

? 

a. Một hàng  c.  Ba hàng  

b.  Hai hàng  d. Bốn hàng  

15.  Đặc điểm  có  ở kỳ  giữa I  

của giảm  phân  và  sống  có ở 

kỳ  giữa  của nguyên phân là : 

a.  Các nhiễm sắc thể  co  xoắn 

tối đa  

b.  Nhiễm  sắc thể  ở trạng thái 

kép  

c.  Hai nhiễm sắc thể kép  

tương đồng  xếp  song song  

với nhau trên  mặt phẳng  

xích đạo của thoi phân bào  

d.  Nhiễm sắc thể  sắp xếp 1 

hàng trên thoi phân bào  

16.  Sự tiếp  hợp  va ftrao đổi  

chéo  nhiễm sắc thể  diễn  ra  ở 

kỳ nào  trong giảm phân ? 

a. Kỳ  đầu I  c. 

Kỳ giữa  I  

b.  Kỳ đầu II  d. 

Kỳ giữa II 

16. Phát biểu  sau đây  

đúng  với sự  phân li  của ácc  

nhiễm sắc thể  ở kỳ  sau I  của 

giảm  phân là : 

a. Phân li  ở  trạng thái 

đơn  

b. Phân li  nhưng không  

tách  tâm động  

c. Chỉ  di  chuyển  về 1 

cực của  tế bào  

d. Tách  tâm  động  rồi 

mới phân li  

17. Kết thúc  kỳ sauI của 

giảm phân , hai nhiễm sắc thể  

kép  cùng  cập  tương đồng  có 

hiện tượng : 

a. Hai chiếc  cùng về  môt  cực 

tế bào  

b.  Một chiếc về  cực  và 1 chiếc 

ở  giữa  tế bào  

c. Mỗi  chiếc  về 1 cực tế  bào  

d.  Đều nằm  ở  giữa tế bào 

19. Kết thúc lần phân bào I 

trong giảm phân , các nhiễm sắc 

thể  trong tế bào ở trạng thái : 

a. Đơn, dãn  xoắn  c.  

Kép , dãn  xoắn  

b. Đơn  co  xoắn  d. Kép ,   co  

xoắn  

20. Đặc điểm  của  lần  phân 

bào II trong  giảm phân là : 
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a. Không  xảy ra  tự nhân đôi  

nhiễm sắc thể  

b. Các nhiếm sắc thể  trong tế 

bào  là 2n ở mỗi  kỳ  

c.  Các  nhiễm  sắc thể  trong tế 

bào  là n  ở mỗi  kì  

d.  Có xảy  ra tiếp  hợp nhiễm 

sắc thể  

21. Trong  lần phân bào II của 

giảm phân , các  nhiễm sắc thể  

có  trạng thái  kép  ở các  kỳ 

nào  sau đây ? 

a.  Sau II,  cuối II  và giữa II 

b.  Đầu II, cuối II và sau II 

c.  Đầu II, giữa II 

d . Tất cả  các kỳ  

22.  Trong quá trình  giảm phân 

, cácnhiễm  sắc thể  chuyển từ 

trạng  thái kép  trở  về trạng thái  

đơn bắt đầu  từ kỳ nào  sau đây 

? 

a. Kỳ đầu II  c.  

Kỳ sau II 

b. Kỳ  giữa II d.  Kỳ  cuối II 

23.  Trong giảm  phân , cấu trúc  

của nhiễm sắc  thể  có thể thay 

đổi  từ hiện tượng nào sau  đây 

? 

a. Nhân đôi   c. 

Tiếp  hợp  

b. Trao đổi chéo d.  Co  xoắn  

24. Ý nghĩa   của  sự trao 

đổi  chéo nhiễm  sắc thể  trong 

giảm phân  về mặt di  truyền  là 

: 

a. Làm tăng  số lượng  

nhiễm sắc thể  trong tế bào  

b. Tạo ra  sự  ổn định  về  

thông tin  di truyền  

c. Góp phần  tạo ra  sự 

đa  dạng  về kiểu  gen  ở loài  

d. Duy  trì  tính đặc trưng  

về cấu trúc  nhiễm sắc thể  

 Bỏ 25-28 

29. Trong 1 tế bào  sinh 

dục  của1 loài  đang  ở kỳ  giữa 

I , người  ta đếm  có tất cả 16 

crômatit. tên  của loài nói trên   

là : 

a. Đậu  Hà Lan  c.  Ruồi giấm  

b. Bắp  d.  Củ cải  

30. Số  tinh trùng  được  tạo ra  

nếu  so với  số tế bào  sinh tinh  

thì :  

a. Bằng nhau  c.  Bằng 2 lần  

b. Bằng 4 lần  d.  Giảm  một 

nửa  

31.  Có 5  tế bào   sinh dục  chín  

của  một loài  giảm phân . Biết  

số  nhiễm sắc thể  của loài  là 

2n=40. Số  tế bào  con được  

tạo ra  sau giảm phân   là  : 

a. 5 b.10 c.15 d.20 

 

PhÇn iii 

Sinh häc vi sinh vËt 

Chương I 

ChuyÓn ho¸ vËt chÊt vµ 

n¨ng lîng ë vi sinh vËt 

Bµi kiÓu dinh dìng vµ 

chuyÓn ho¸ vËt chÊt ë vi 

sinh vËt 

 

1.  Dựa vào  nhu cầu  của  vi  

sinh vật  đối  với  nguồn năng 

lượng  và nguồn  cacbon chủ 

yếu , người ta  phân chia  làm 

mấy nhóm  vi sinh vật ? 

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 

2.  Các vi sinh  vật  có hình thức  

quang tự dưỡng  là : 

a. Tảo , các vi  khuẩn chứa  

diệp  lục  

b.  Nấm  và tất cả vi  khuẩn  

c.  Vi khuẩn  lưu huỳnh  

d.  Cả a,b,c đều đúng  

3.  Hình thức  dinh dưỡng  bằng  

nguồn cac bon chủ yếu là CO2, 

và năng lượng  của ánh sáng 

được gọi là: 

a. Hoá  tự dưỡng   c. 

Quang  tự dưỡng  

b. Hoá  dị dưỡng  d. Quang dị  

dưỡng  

4. Vi khuẩn  lam  dinh dưỡng  

dựa vào  nguồn nào sau đây ? 

a. Ánh sáng  và chất  hữu  cơ  

b. CO2 và ánh sáng  

c. Chất  vô cơ  và CO2 

d. Ánh sáng  và chát vô cơ  

5.  Quang  dị  dưỡng  có ở : 

a. Vi khuẩn  màu  tía  c.  

Vi  khuẩn sắt  

b.  Vi khuẩn lưu huỳnh  d.  

Vi khuẩn  nitrat hoá  

 bỏ câu 6,7 

8. Vi  sinh vật vào sau đây  có 

kiểu  dinh dưỡng  khác  với các  

vi  sinh vật  còn lại ? 

a.  Tảo đơn bào  

b.  Vi khuẩn  nitrat hoá  

c.  Vi khuẩn  lưu huỳnh  

d.  Vi khuẩn sắt  

9.  Kiểu  dinh dưỡng  dựa  vào 

nguồn  năng lượng  từ chất  vô  

cơ  và  nguồn cacbon CO2, 

được gọi là : 

a. Quang  dị  dưỡng  

b.  Hoá  dị  dưỡng  

c.  Quang tự  dưỡng  

d.  Hoá tự dưỡng  

10.  Tự dưỡng là : 

a. Tự  dưỡng  tổng hợp  chất vô 

cơ  từ chất hữu  cơ  

b. Tự  dưỡng  tổng hợp  chất 

hữu  cơ  từ chất  vô   cơ  

c. Tổng hợp  chất  hữu  cơ này   

từ chất hữu  cơ  khác  

d. Tổng hợp  chất vô cơ  này  từ 

chất  vô  cơ  khác  

11.  Vi sinh vật  sau đây  có lối 

sống  tự dưỡng là : 

a. Tảo  đơn bào  

b.  Vi khuẩn lưu huỳnh  

c. Vi khuẩn nitrat hoá  

d.  Cả a,b,c đều đúng  

12.  Vi  sinh vật  sau đây  có  lối 

sống  dị  dưỡng  là : 

a. Vi  khuẩn chứa  diệp  lục 

 c.  Tảo đơn  bào  

b. Vi khuẩn lam  d.  Nấm  

13. Quá  trình oxi hoá  các chất  

hữu cơ  mà chất nhận   điện  tử  

cuối  cùng  là ôxi phân tử , được 

gọi là : 

a. Lên men  c.  

Hô hấp  hiếu khí  
b.  Hô hấp   d.  

Hô hấp  kị khí  

14. Quá trình  phân giải  chất 

hữu cơ   mà chính  những phân 

tửu  hữu cơ  đó vừa  là chất  cho 

vừa  là  chất nhận  điện tử ; 

không  có  sự  tham gia  của 

chất  nhận điện tử  từ bên  ngoài   

được gọi là : 

a. Hô hấp  hiếu khí  c. 

Đồng hoá  

b. Hô hấp  kị khí   d. 

Lên men 
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15. Trong hô hấp  kị khí , 

chất nhận  điện tử  cuối cùng  là 

: 

a. Ôxi phân  tử  

b. Một chất vô cơ như 

NO2, CO2 

c. Một chất hữu cơ  

d. Một phân tử  

cacbonhidrat 

16. Giống nhau  giữa hô 

hấp , và lên men là : 

a. Đều  là  sự phân giải  chất 

hữu cơ  

b. Đều xảy ra  trong môi trường 

có nhiều   ô xi 

c. Đều xảy ra  trong môi trường 

có  ít   ô xi 

d. Đều xảy ra  trong môi trường  

không có   ô xi 

17.  Hiện tượng  có ở  hô hấp  

mà không có  ở  lên men  là : 

a. Giải  phóng  năng lượng  từ  

quá trình  phân giải  

b.  Không  sử  dụng ôxi  

c.  Có chất  nhận điện  tử từ  

bên ngoài  

d.  Cả a, b,c đều đúng  

18.  Hiện tường  có ở  lên men  

mà  không  có  ở hô hấp là : 

a.  Có  chất nhận  điện tử  là ôxi 

phân tử  

b. Có chất nhận điện tử  là  chất  

vô cơ  

c.  Không giải phóng  ra  năng 

lượng  

d. Không  có chất  nhận điện 

tử  từ bên ngoài  

19.  Nguồn  chất hữu cơ  được 

xem  là   nguyên liệu  trực tiếp  

của hai quá trình  hô hấp  và lên 

men  là : 

a. Prôtêin c. 

Photpholipit 

b.  Cacbonhidrat d. 

axit  béo  

 

bµi qu¸ tr×nh tæng hîp 

vµ ph©n gi¶i c¸c chÊt ë vi 

sinh vËt 

 

1.  Loại vi  sinh  vật tổng  hợp  

axit glutamic từ glucôzơlà : 

a. Nấm  men  c. Xạ khuẩn  

b.  Vi khuẩn  d. Nấm   sợi  

2. Vi khuẩn  axêtic là tác 

nhân  của  quá trình  nào sau 

đây ? 

a. Biến đổi  axit axêtic 

thành glucôzơ 

b.  Chuyển hoá rượu 

thành axit axêtic  

c.  Chuyển hoá glucôzơ 

thành rượu  

d.  Chuyển hoá glucôzơ 

thành axit axêtic  

3.  Quá trình  biến đổi  rượu 

thành  đường glucôzơ được 

thực hiện  bởi  

a. Nấm  men  c. Vi khuẩn  

b.  Nấm sợi   d. Vi 

tảo  

4.Cho  sơ đồ  tóm tắt  sau  đây : 

(A)                                    axit 

lactic 

(A) là : 

a. Glucôzơ c. Tinh bột  

b. Prôtêin d. Xenlulôzơ 

5. Sản phẩm  nào sau đây  được 

tạo  ra từ  quá trình  lên men  

lactic? 

a. Axit glutamic c. Pôlisaccarit 

b. Sữa  chua  d. Đisaccarit 

6.  Trong  gia đình , có thể  ứng  

dụng hoạt động  của vi khuẩn 

lactic để thực hiện  quá trình  

nào sau đây ? 

a. Làm  tương  c. Muối  dưa  

b. Làm  nước mắm  d.  

Làm giấm  

7. Cho  sơ đồ  phản ứng sau đây 

: 

 Rượu êtanol  + O2                   

(X) + H2O+ năng lượng  

(X) là :  

a. Axit lactic c. Dưa  chua  

b.Sữa  chua  d.  Axit  

axêtic 

8.  Cũng theo  dữ kiện  của câu 

7  nêu trên ; quá trình  của phản 

ứng  được  gọi  là : 

a. Sự  lên men  c. Ô xi hoá  

b. Sự đồng hoá  d.  Đường 

phân  

9. Quá trình  nào sau  đây  

không phải  là ứng dụng  lên 

men  

a. Muối  dưa , cà   c . 

Tạo rượu  

b. Làm sữa  chua   d.  

Làm  dấm  
10.  Loại vi khuẩn  sau đây  

hoạt động  trong điều kiện  hiếu  

khí  là : 

a.  Vi khuẩn  lactic 

 c. Vi khuẩn axêtic 
b.  Nấm  men   d. Cả 

a,b,c đều  đúng  

Chương 2 

Sinh trëng vµ ph¸t triÓn ë vi 

sinh vËt 

Bµi sinh trëng cña vi sinh vËt  

1. Sự  sinh trưởng  của vi 

sinh  vật  được  hiểu  là : 

a.  Sự tăng các thành 

phần của tế bào vi  sinh vật  

b.  Sự tăng kích thước và  

số lượng  của vi  sinh vật  

c.  Cả a,b đúng  

d.  Cả a,b,c đều sai  

3. Thời gian  cần thiết  để  

một tế bào  vi sinh  vật  phân 

chia  được gọi  là   

a. Thời  gian một  thế hệ  

b. Thời  gian sinh trưởng  

c. Thời  gian  sinh trưởng  và 

phát triển  

d. Thời  gian  tiềm phát  

 bỏ câu 3,4,5 

4. Có  một tế bào  vi sinh  

vật có  thời gian  của một thế  

hệ  là 30 phút . Số  tế  bào  tạo 

ra  từ tế bào  nói trên  sau 3  giờ  

là bao nhiêu ? 

a. 64 b.32 c.16 d.8 

5. Trong thời  gian 100 

phút , từ  một tế  bào  vi khuẩn  

đã  phân bào  tạo ra  tất cả 32  tế 

bào mới . Hãy  cho  biết thời 

gian  cần thiết  cho một  thế hệ  

của tế bào  trên là  bao nhiêu ? 

a. 2 giờ  b. 60 phút  c. 40 

phút  d. 20phút 

 Bỏ câu 8 và 9  

10 . Số tế bào  tạo ra từ 8 vi 

khuẩn E. Coli đều phân bào 4 

lần  là :  

a. 100 b.110 

 c.128 
 d.148 

11.  Trong môi trường  cấy 

không  được bổ  sung  chất  

dinh dưỡng  thì quá trình  sinh 

http://www.daythem.com.vn/


Gia sư Thành Được                www.daythem.com.vn  
 

 

(¯`°-:¦: NguyÔn Trung TiÕn :¦: °´¯) 

 
21 

trưởng  của vi sinh  vật  biểu 

hiện  mấy pha ?  

a. 3  b.4 

 c.5  d.6 

12. Thời  gian  tính từ  lúcvi 

khuẩn  được  nuôi cấy  đến khi  

chúng  bắt đầu  sinh trưởng  

được gọi là : 

a. Pha  tiềm phát  c. 

Pha cân bằng động  

b. Pha  luỹ thừa  d. Pha  suy 

vong  

11. Biểu hiện  của vi  sinh  

vật  ở pha  tiềm phát   là  : 

a.  Vi sinh vật trưởng  mạnh  

b.  Vi sinh vật trưởng   yếu  

c.  Vi sinh vật  bắt đầu  sinh  

trưởng  

d.  Vi sinh vật  thích nghi  dần 

với  môi trường nuôi cấy   

14.  Hoạt động  nào sau  đây  

xảy ra  ở vi sinh vật  trong pha  

phát ? 

a. Tế  bào  phân chia  

b.  Có  sự  hình thành  và tích 

luỹ  các enzim 

c.  Lượng  tế bào  tăng mạnh mẽ  

d.  Lượng tế bào tăng ít  

15. Trong môi  trường nuôi cấy 

, vi s inh  có  quá trình  trao đổi  

chất mạnh mẽ  nhất ở : 

a. Pha  tiềm  phát  

b. Pha cân bằng  động  

c. Pha luỹ  thừa  

d. Pha  suy vong  

16.  Biểu  hiện  sinh trưởng  của 

vi  sinh  vật  ở pha  cân bằng  

động  là : 

a.  Số được  sinh  ra  nhiều hơn  

số chết  đi  

b.  Số chết đi nhiều  hơn  số  

được  sinh ra  

c.  Số được  sinh ra  bằng  với 

số  chết đi  
d.  Chỉ  có chết  mà không  có 

sinh ra. 

17.  Nguyên nhân  nào  sau  đây  

dẫn  đến  ở giai đoạn  sau của 

quá trình  nuôi cấy, vi sinh  vật 

giảm  dần  đến số lượng  là : 

a. Chất  dinh dưỡng  ngày càng 

cạn kiệt  

b. Các chất độc  xuất hiện  ngày 

càng  nhiều  

c. Cả a và b  đúng  

d. Do một nguyên nhân khác  

18.  Pha  log là tên  gọi khác  

của giai đoạn  nào  sau  đây ? 

a. Pha  tiềm phát  c. Pha cân 

bằng  

b. Pha luỹ thừa  d. Pha suy 

vong  

19.  Biểu  hiện  sinh trưởng  của 

vi  sinh vât  ở pha  suy vong  là 

: 

a. Số lượng  sinh  ra cân bằng  

với số lượng chết đi  

b Số chết đi  ít  hơn  số  được  

sinh ra  

c.Số  lượng sinh ra ít  hơn số 

lượng chết đi 

d.  Không  có chết , chỉ có  sinh. 

20 .  Vì sao  trong môi trường  

nuôi cấy  liên tục  pha luỹ  thừa  

luôn  kéo dài? 

a. Có  sự  bổ  sung  chất dinh 

dưỡng  mới  

b. Loại bỏ  những chất  độc , 

thải ra   khỏi  môi trường  

c. Cả a và b  đúng  

d.  Tất cả  a, b, c  đều sai  

 

bµi sù sinh s¶n cña vi sinh 

vËt 

 

1.  Vi khuẩn  sinh  sản  chủ yếu  

bằng  cách : 

a. Phân  đôi  c. Tiếp hợp  

b. Nẩy chồi   d. 

Hữu tính  

2.  Hình thức  sinh sản  của  xạ 

chuẩn  là : 

a.  Bằng bào tử  hữu tính  

b.  Bằng bào tử vô tính  

c. Đứt  đoạn  

d.  Tiếp hợp  

3.  Phát biểu  sau đây đúng  khi 

nói  về  sự sinh sản  của vi 

khuẩn  là : 

a.  Có  sự hình thành  thoi phân 

bào  

b.  Chủ yếu  bằng hình thức  

giảm phân  

c. Phổ biến  theo lối nguyên  

phân  

d.  Không  có  sự  hình thành  

thoi phân bào  

4.  Trong các hình thức  sinh 

sản  sau đây  thì hình thứuc  

sinh sản đơn giản  nhất là :  

a. Nguyên phân  c.  Phân đôi  

b. Giảm  phân  d. Nẩy chồi  

5.  Sinh sản  theo  lối  nẩy  chồi  

xảy ra  ở vi  sinh  vật  nào  sau 

đây ? 

a. Nấm  men  c.  Trực 

khuẩn  

b.  Xạ khuẩn  d. Tảo lục  

6. Hình thức  sinh sản  có thể  

tìm thấy  ở nấm men  là : 

a. Tiếp  hợp  và  bằng  bào tử  

vô tính  

b. Phân đôi  và nẩy chồi  

c. Tiếp hợp  và bằng bào tử  

hữu tính  

d.  Bằng  tiếp hợp  và phân đôi  

7.  Vi sinh  vật  nào  sau đây  có 

thể  sinh sản  bằng bào tử  vô 

tính  và  bào tử  hữu tính ? 

a. Vi khuẩn  hình que  

b. Vi khuẩn  hình cầu  

c. Nấm  mốc  

d. Vi khuẩn hình sợi  

8. Ở nấm  rơm , bào tử  sinh sản  

được  chứa  ở : 

a. Trên sợi nấm  

b. Mặt  dưới  của mũ nấm  

c. Mặt trên  của mũ  

d. Phía  dưới  sợi nấm  

9. Vi sinh vật  nào sau  đây  

không  sinh sản  bằng bào tử  

a. Nấm mốc  

b. Xạ khuẩn  

c. Nấm  rơm  

d. Đa số  vi khuẩn  

 

bµi t¸c ®éng cña c¸c yÕu 

tè ho¸ häc lªn sinh 

trëng cña vi sinh vËt 

 

1. Phát  biểu  nào sau  đây  

đúng  khi nói  về các  nguyên tố 

: C,H,O 

a. Là những nguyên tố vi lượng  

b. Cần  cho  cơ thể  sinh vật  với 

một lượng rất  ít  

c. Có trong  thành phần  của  

cacbonhidrat, lipit, prôtêin và 

axitnuclêic 

d. Cả  a, b, c đều đúng  

2. Nhóm  nguyên tố  nào sau đâ  

không phải là nguyên tố  đại  

lượng ? 

a. C,H,O c. P,C,H,O 
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b. H,O,N d. Zn,Mn,Mo 

3.  Các nguyên tố  cần  cho  

hoạt hoá  các enzim là : 

a. Các nguyên tố  vi lượng ( 

Zn,Mn,Mo...) 

b. C,H,O 

c. C,H,O,N 

d. Các  nguyên tố đại lượng  

4. Hoá chất  nào sau đây  có tác 

dụng  ức  chế  sự  sinh trưởng 

của  vi  sinh vật ? 

a. Prôtêin  c. Pôlisaccarit 

b. Mônôsaccarit d. Phênol 

5. Chất  sau đây có nguồn 

gốc  từ hoạt động  của vi sinh 

vật  và có tác dụng  ức chế  hoạt 

động  của  vi  sinh vật  khác là : 

a. Chất   kháng  sinh  

b. Alđêhit 

c. Các hợp  chất  cacbonhidrat 

d. Axit amin 

6. Chất nào  sau đây  có tác 

dụng  diệt khuẩn  có tính  chọn  

lọc ? 

a. Các chất  phênol 

b. Chất kháng sinh  

c. Phoocmalđêhit 

d. Rượu 

7. Vai trò  của phôtpho đối với 

tế bào là : 

a. Cần  cho sự tổng hợp  

axit nuclêic(ADN,ARN) 

b. Là  thành phần  của 

màng  tế bào  

c. Tham gia  tổng hợp  

ATP 

d. Cả a,b,c đều đúng  

8.  Chất kháng  sinh  có nguồn  

gốc chủ yếu  từ  dạng  vi sinh  

vật  nào  sau đây? 

a. Vi khuẩn hình que c. Vi 

rut 

b. Xạ khuẩn  d.  Nấm mốc  

9. Phát biểu  sau đây  có nội 

dung  đúng  là : 

a.  Các nguyên tố  đại lượng  

cần  cho  cơ thể  với  một lượng  

rất nhỏ  

b.  Cácbon là nguyên tố vi 

lượng  

c.  Kẽm  là  nguyên  tố đại 

lượng  

d.  Hidrô là nguyên tố đại 

lượng  

10.  Ngoài xạ  khuẩn  dạng  vi 

sinh  vật  nào sau  đây  có thể  

tạo ra  chất kháng  sinh ? 

a. Nấm  

b.  Tảo đơn  bào  

c.  Vi khuẩn  chứa  diệp lục  

d.  Vi khuẩn  lưu  huỳnh  

bµi ¶nh hëng 

cña c¸c yÕu tè 

vËt lÝ lªn sinh 

trëng cña vi 

sinh vËt 

 

1. Dựa  trên nhiệt độ tối ưu  của  

sự  sinh  trưởng  mà vi sinh vật  

được  chia  làm  các nhóm  nào 

sau đây ? 

a. Nhóm  ưa nhiệt  và nhóm kị 

nhiệt  

b. Nhóm ưa lạnh , nhóm  ưa  

ấm  và  nhóm  ưa nhiệt  

c. Nhóm ưa lạnh,  nhóm  ưa   

nóng  

d. Nhóm  ưa  nóng,  nhóm ưa  

ấm 

2.  Khoảng  nhiệt độ  thích hợp  

cho  sự  sinh  trưởng  của các  

vi sinh  vật thuộc  nhóm ưa ấm 

là : 

a. 5-10 độ C  c. 

20-40 độ C 

b.10-20 độ C  d. 

40-50 độ C 

3.Có  một dạng  vi sinh  vật  

sinh trưởng  rất mạnh  ở nhiệt 

độ  môi trường  dưới 10 độ C. 

Dạng  vi  sinh vật  đó thuộc 

nhóm  nào sau  đây ? 

a. Nhóm ưa lạnh,   

 c. Nhóm ưa  ấm 

b. Nhóm  ưa   nóng  d. 

Nhóm  ưa nhiệt  

4. Mức  nhiệt độ  tối ưu  cho 

sinh trưởng  vi sinh vật  là mức 

nhiệt độ  mà ở  đó : 

a. Vi  sinh vật  bắt đầu sinh 

trưởng  

b. Vi  sinh vật  bắt đầu  giảm 

sinh trưởng  

c. Vi  sinh vật   dừng sinh 

trưởng  

d. Vi  sinh vật  sinh trưởng  

mạnh nhất  

5.  Vi sinh vật  nào sau  đây  

thuộc nhóm  ưa ấm ? 

a. Vi  sinh vật  đất  

b. Vi  sinh vật   sống trong cơ 

thể  người  

c. Vi  sinh vật   sống trong cơ 

thể gia  súc , gia cầm  

d.  Cả a, b, c đều đúng  

6.  Phần lớn   vi  sinh vật  sống 

trong nước  thuộc nhóm  vi  

sinh vật  nào sau đây ? 

a. Nhóm ưa lạnh 

b. Nhóm ưa  ấm  

c. Nhóm  kị  nóng  

d. Nhóm  chịu nhiệt  

7. Đặc  điểm  của vi sinh  vật  

ưa nóng là : 

a. Rất dễ  chết khi  môi  trường  

gia tăng  nhiệt độ  

b.  Các  enzim  của  chúng  dễ 

mất  hoạt  tính  khi gặp  nhiệt 

độ  cao 

c. Prôtêin của chúng  được tổng 

hợp  mạnh ở nhiệt độ ấm  

d.  Enzim và prôtêin  của c 

húng  thích ứng  với nhiệt độ 

cao  

  Bỏ câu 8,9,10 

11. Dựa  trên  tác dụng  của  độ 

pH lên  sự  sinh  trưởng  của  vi 

sinh  vật , người ta  chia  vi  

sinh vật  làm các nhóm là : 

a. Nhóm  ưa kiềm  và nhóm axit 

b. Nhóm  ưa  axit  và nhóm ưa  

trung tính  

c. Nhóm  ưa kiềm   nhóm  ưa  

axit và nhóm   ưa  trung tính  

d. Nhóm  ưa  trung tính   và 

nhóm   ưa kiềm  

12. Đa số  vi  khuẩn  sống kí  

sinh  được  xếp  vào  nhóm : 

a. Ưa kiềm  c. Ưa  axit 

b. Ưa trung  tính  d.Ưa 

kiềm và a xít 

13.  Vi  sinh vật  nào sau đây  là  

nhóm  ưa  axit? 

a. Đa  số  vi khuẩn  c. 

Động vật nguyên sinh  

b. Xạ  khuẩn  d.  Nấm  men 

, nấm mốc  

14.  Vi sinh vật  sau đây  trong 

hoạt động  sống tiết  ra  axit  
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làm giảm  độ PH của môi 

trường  là : 

a. Xạ  khuẩn  c.  Vi khuẩn 

lam  

b. Vi khuẩn lăctic d. Vi 

khuẩn lưu huỳnh  

15. Môi trường  nào sau đây  có 

chứa  ít vi khuẩn   ký  sinh  gây 

bệnh  hơn  các môi trường còn 

lại ? 

a. Trong đất  ẩm  c.  Trong máu 

động vật  

b. Trong sữa chua  d.  

Trong  không khí  

16.Nhóm  vi sinh  vật  sau đây  

có nhu cầu  độ ẩm  cao  trong  

môi  trường  sống  so  với  các 

nhóm  vi sinh  vật còn lại là : 

a. Vi khuẩn  c.  Nấm men  

b.  Xạ khuẩn  d. Nấm  mốc  

  

Chương 3: Kh¸I niÖm vÒ 

virut 

Bµi c¸c lo¹i virut 

1. Điều  sau đây   đúng khi nói  

về vi rút là : 

a. Là  dạng  sống  đơn giản  

nhất  

b. Dạng sống  không có  cấu tạo  

tế bào  

c. Chỉ cấu  tạo từ  hai  thành 

phần  cơ bản  prôtêin  và axit 

nuclêic 

d. Cả  a, b, c  đều đúng  

2. Hình thức  sống  của vi rut là 

: 

a. Sống  kí  sinh  không bắt 

buộc  

b. Sống hoại sinh  

c. Sống cộng sinh  

d. Sống  kí  sinh  bắt buộc  

3.  Đặc điểm  sinh sản  của  vi 

rut là: 

a. Sinh sản  bằng cách nhân đôi  

b. Sinh sản  dựa  vào nguyên  

liệu  của tế bào  chủ  

c. Sinh  sản  hữu tính  

d. Sinh sản  tiếp hợp  

 7.Đơn  vị  đo  kích thước  của  

vi khuẩn  là : 

a. Nanômet(nm) c. 

Milimet(nm) 

b. Micrômet(nm) d. Cả 3 đơn vị  

trên  

6. Cấu tạo  nào sau  đây  

đúng với  vi rut? 

a. Tế bào  có màng , tế bào  chất 

,  chưa  có  nhân  

b. Tế bào  có màng , tế bào  

chất ,  có  nhân  sơ 

c. Tế bào  có màng , tế bào  chất 

,   có  nhân  chuẩn  

d.  Có các  vỏ  capxit chứa  bộ 

gen  bên trong  

9.  Vỏ capxit  của vi  rút  được 

cấu  tạo  bằng chất : 

a. Axit đê ô xiriboonucleeic 

b. Axit  ribônuclêic 

c. Prôtêin  

d. Đisaccarit 

10. Nuclêôcaxit là tên  gọi  

dùng  để  chỉ : 

a. Phức  hợp gồm  vỏ capxit 

và axit nucleic 

b. Các vỏ capxit của vi  rút   

c. Bộ gen  chứa ADN của vi  rút   

d.  Bộ  gen  chứa ARN của vi  

rút   

11. Vi  rút   trần  là vi  rút   

a.  Có nhiều  lớp vỏ  prôtêin bao 

bọc  

b.  Chỉ có  lớp vỏ ngoài , không  

có lớp  vỏ trong  

c.  Có cả  lớp vỏ  trong và lớp  

vỏ ngoài  

d.  Không có lớp vỏ ngoài  

12. Trên  lớp vỏ  ngoài  của vi  

rút   có yếu tố  nào sau đây ? 

a. Bộ  gen  

b. Kháng nguyên  

c. Phân tử ADN 

d. Phân tử ARN 

13. Lần  đầu tiên , vi  rút   được 

phát hiện  trên  

a. Cây dâu tây  

b. Cây cà  chua  

c. Cây thuốc lá  

d. Cây đậu  Hà Lan  

14. Dựa  vào  hình  thái ngoài , 

virut được phân chia  thành các 

dạng  nào sau đây? 

a.  Dạng  que, dạng xoắn  

b.  Dạng cầu,  dạng khối đa 

diện,  dạng  que  

c. Dạng  xoắn , dạng khối  đa  

diện , dạng que 

d. Dạng  xoắn , dạng  khối đa 

diện,  dạng  phối hợp  

15. Virut nào sau  đây  có  dạng  

khối ? 

a. Virut gây bệnh  khảm ở  cây  

thuốc lá  

b. Virut gây bệnh   dại  

c. Virut gây bệnh bại liệt    

d. Thể thực  khuẩn  

16. Phagơ là  dạng virut sống  

kí  sinh  ở : 

a. Động vật  c.  Người 

b. Thực vật  d.  Vi  sinh 

vật  

17. Thể  thực  khuẩn  là vi 

rut có cấu trúc  

a. Dạng  xoắn  c.  Dạng khối  

b. Dạng phối hợp  d.  
Dạng que 

18. Vi rut nào sau  đây vừa 

có dạng  cấu trúc  khối  vừa có 

dạng cấu trúc  xoắn? 

a.  Thể thực khuẩn  c. 
Virut  gây cúm  

b.  Virut HIV  

 d.  Virut  gây bệnh dại  

 bỏ 19-21 

22. Virut chỉ  chứa  ADN mà 

không  chứa ARN là : 

a. Virut  gây bệnh  khảm thuốc 

lá 

b. Virut  HIV 

c. Virut  gây bệnh cúm ở gia 

cầm  

d. Cả 3  dạng Virut  trên  

23.  Virut  chỉ chứa ADN mà 

không chứa ARN là : 

a.  Virut  gây bệnh khảm  ở cây  

dưa chuột  

b.   Virut  gây bệnh  vàng cây 

lúa mạch  

c.   Virut  cúm gia  cầm  

d.   Cả a,b,c đều sai  

24.  Câu có nội dung  đúng  

trong các câu  sau đây  là : 

a.  Virut  gây bệnh  ở người  có 

chứa  ADN và ARN 

b.  Virut  gây bệnh  ở thựuc 

vật  thường  bộ  gen  chỉ có 

ARN 

c.  Thể thực khuẩn  không có  

bộ gen  

d.  Virut  gây bệnh  ở vật  nuôi  

không  có  vỏ capxit 

 

Bài :  Sự  nhân lên  của virut 

trong tế bào  chủ 
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1. Quá trình  nhân  lên  của  

Virut  trong tế  bào chủ  bao  

gồm  mấy  giai đoạn  

a.3 b.4 c.5 d.6 

2. Giai đoạn  nào sau  đây  xảy 

ra  sự liên kết giữa các  thụ thể  

của .  Virut  với thụ thể của tế 

bào  chủ ? 

a. Giai đoạn  xâm nhập  

b. Giai đoạn  sinh tổng hợp  

c. Giai đoạn hấp phụ  

d. Giai đoạn  phóng  thích  

3. Ở giai đoạn  xâm nhập  của 

Virut  vào tế bào  chủ xảy ra  

hiện  tượng  nào sau đây ? 

a. Virut  bám trên bề mặt  của tê 

bào  chủ  

b. axit nuclêic của Virut  được  

đưa  vào tê bào  chất của tế 

bào  chủ  

c. Thụ thể  của   Virut  liên kết 

với thụ thể  của tế bào chủ  

d. Virut di  chuyển  vào nhân  

của tế bào  chủ  

4.  Virut   sử  dụng enzim và 

nguyên  liệu của tế bào  chủ  để 

tổng  hợp  axit nuclêic và 

prôtêin. Hoạt động  này xảy ra  

ở giai đoạn  nào sau đây ? 

a. Giai đoạn  hấp  phụ  

b.  Giai đoạn  xâm nhập  

c. Giai đoạn   tổng hợp  

d. Giai đoạn   phóng thích  

5.  Hoạt động  xảy ra  ở giai  

đoạn lắp ráp  của quá trình   

xâm nhập  vào tế bào  chủ  của  

virut là  

a. Lắp axit nuclêic vào prôtêin 

để  tạo  virut 

b. Tổng  hợp  axit nuclêic  cho 

virut 

c. Tổng hợp  prôtêin  cho  virut 

d. Giải phóng  bộ  gen  của  

virut vào tế  bào chủ  

6.  Virut được tạo  ra  rời tế bào  

chủ ở giai đoạn  nào sau đây ? 

a. Giai đoạn  tổng hợp  

b. Giai đoạn   phóng thích  

c. Giai đoạn   lắp ráp  

d. Giai đoạn   xâm nhập  

7.  Sinh  tan là quá trình : 

a. Virut xâm nhập  vào tế bào 

chủ  

b. Virut sinh sản  trong tế bào 

chủ  

c. Virut nhân lên  và làm tan  

tế bào chủ  

d. Virut gắn  trên  bề mặt  của tế 

bào chủ  

8. Hiện  tượng Virut xâm nhập  

và gắn  bộ  gen  vào tế bào  chủ  

mà tế bào  chủ vẫn  sinh trưởng  

bình thường  được gọi  là hiện  

tượng : 

a. Tiềm tan  c. Hoà tan  

b. Sinh tan  d. Tan rã  

9. Virut nào sau đây gây hội 

chứng  suy giảm  miễn  dịch  ở  

người? 

a. Thể  thực khuẩn 

 c.H5N1 

b. HIV d. Virut của E.coli 

10. Tế bào  nào sau đây  bị phá  

huỷ  khi HIV xâm nhập  vào  cơ 

thể  chủ  

a. Tế bào  limphôT 

b. Đại thực bào  

c. Các  tế bào  của hệ miễn dịch  

d.  Cả a,b,c đều đúng  

11. Các vi sinh  vật lợi  dụng  

lúc  cơ thể  suy giảm  miễn dịch  

để tấn công  gây các  bệnh  

khác , được  gọi là : 

a. Vi  sinh vật  cộng sinh  

b. Vi  sinh vật  hoại  sinh   

c. Vi  sinh vật   cơ hội  

d. Vi  sinh vật   tiềm tan  

12.  Hoạt động  nào sau  đây  

không lây truyền  HIV? 

a. Sử  dụng  chung  dụng cụ 

tiêm chích  với người  nhiễm  

HIV 

b. Bắt tay  qua giao tiếp  

c. Truyền máu  đã bị  nhiễm 

HIV 

d.  Tất cả  các hoạt động  trên  

13.  Con đường  nào có thể  lây 

truyền HIV? 

a. Đường  máu  

b. Đường tình dục  

c. Qua mang thai  hay qua  sữa  

mẹ  nếu mẹ  nhiễm HIV 

d. Cả a,b,c đều đúng  

14. Quá  trình  phát triển  của  

bệnh AIDS có mấy giai đoạn ? 

a.5 b.4 c.3 d.2 

15. Biểu hiện  ở người bệnh  

vào giai đoạn  đầu của nhiễm  

HIV là : 

a. Xuất hiện  các bệnh  nhiễm 

trùng  cơ  hội  

b. Không có triệu chứng  rõ rệt  

c. Trí nhớ  bị giảm  sút 

d. Xuất hiện  các  rối  loạn  

tim mạch  

16.  Các bệnh  cơ  hội  xuất hiện  

ở người  bị nhiễm  HIV vào giai 

đoạn  nào sau  đây ? 

a. Giai đoạn  sơ nhiễm  không 

triệu chứng  

b. Giai đoạn có triệu chứng  

nhưng không  rõ nguyên nhân    

c. Giai đoạn thứ  ba  

d. Tất cả  các giai đoạn   trên . 

17.  Thông thường  thời gian  

xuất hiện  triệu chứng  điển 

hình  của  bệnh AIDS tính từ 

lúc  bắt đầu  nhiễm HIV là : 

a. 10 năm  c. 5 năm  

b. 6 năm  d. 3 năm  

19. Biện pháp  nào sau đây 

góp phần  phòng tránh  việc  lây  

truyền  HIV/AIDS? 

a. Thực hiện  đúng  các biện 

pháp  vệ  sinh  y tế  

b. Không tiêm  chích ma tuý  

c. Có lối  sống  lành mạnh  

d. Tất cả  các biện pháp  trên  

Bài : Virut  gây bệnh  cho  vi  

sinh vật , thựuc vật , côn 

trùng - ứng dụng  của virut 

trong thực tiễn 

 

1. Có  bao nhiêu  loại thể  thựuc 

khuẩn  đã  được xác định ? 

a. Khoảng 3000 

b. Khoảng 2500 

c. Khoảng 1500 đến 2000 

d. Khoảng 1000 

2.  Thể thực khuẩn  có thể  sống  

kí  sinh ở : 

a. Vi khuẩn  

b. Xạ khuẩn  

c. Nấm men ,  nấm sợi 

d. Cả a, b, c đều đúng  

3.  Ngành  công nghệ  vi sinh  

nào sau  đây  có thể  bị  thiệt hại   

do hoạt động  kí  sinh  của thể 

thực khuẩn ? 

a. Sản  xuất  thuốc trừ sâu  sinh 

học  
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b.  Sản xuất  thuốc kháng  sinh  

c.  Sản xuất mì chính  

d.  Cả a,b,c đều đúng  

4. Virut  xâm  nhập  từ ngoài  

vào tế bào  thực vật  bằng cách  

nào  sau đây ? 

a. Tự Virut  chui  qua thành  

xenlulôzơ  vào tế bào  

b. Qua  các vết chích  của c ôn 

trùng  hay qua  các vết  xước  

trên cây  

c. Cả a và b đều đúng  

d. Cả  a, b, c  đều sai  

5. Virut  di chuyển  từ tế bào  

này sang tế bào khác  của  cây  

nhờ vào : 

a. Sự  di chuyển  của các  bào 

quan  

b. Quá  các chất  bài tiết  từ bộ 

máy  gôn gi  

c. Các  cấu  sinh chất  nối  

giữa các  tế bào  

d. Hoạt động  của nhân tế bào  

6. Trong các  bệnh  được liệt  kê 

sau đây , bệnh  do virut gây ra  

là : 

a. Viêm não  Nhật bản  c. 
Uốn ván  

b. Thương hàn  d. Dịch  hạch  

7. Bệnh  nào sau đây  không 

phải do Virut  gây ra ? 

a. Bại liệt  c.  Viêm gan 

B 

b. Lang ben  d. Quai bị  

7. Trong kỹ thuật  cấy 

gen , phagơ  được  sử  dụng  để 

: 

a. Cắt  một đoạn  gen  

của ADN tế bào nhận  

b.  Nối  một đoạn   gen  

vào ADN của tế bào cho  

c.  Làm vật  trung gian  

chuyển gen  từ tế bào  cho 

sang tế bào  nhận  

d. Tách  phân tử  ADN 

khỏi tế bào cho  

9.  Loại Virut  nào sau đây  

được  dùng làm  thể  truyền  

gen  trong kỹ thuật  cấy  gen ? 

a. Thể  thực khuẩn  

b. Virut  ki sinh  trên động vật  

c. Virut  kí  sinh  trên thực vật  

d. Virut  kí  sinh trên người  

 

bµi bÖnh truyÒn nhiÔm vµ 

miÔn dÞch 

 

1.  Sinh vật  nào sau đây  là vật  

trung gian  làm lan truyền  bệnh  

truyền nhiễm  phổ biến nhất . 

a. Virut  

b. Vi khuẩn  

c. Động vật  nguyên sinh  

d. Côn trùng  

2.  Bệnh  truyền  nhiễm   bệnh : 

a. Lây lan  từ cá thể  này  sang  

cá thể khác  

b.  Do vi  khuẩn  và Virut  gây  

ra  

c.  Do  vi nấm  và  d dộng vật  

nguyên sinh  gây ra  

d.  Cả a, b, c  đều đúng  

3.  Bệnh  truyền nhiễm  sau đây  

không lây  truyền  qua  đường  

hô hấp là  

a. Bệnh SARS c.  Bệnh 

AIDS 

b.  Bệnh lao   d. 

Bệnh cúm  

4.  Bệnh truyền  nhiễm  sau đây  

lây truyền  qua đường tình  dục  

là : 

a. Bệnh  giang mai  

b. Bệnh lậu  

c. Bệnh  viêm  gan B  

d. Cả a,b,c đều đúng  

5.  Khả năng  của cơ thể  chống 

lại  các tác nhân  gây bệnh  

được gọi là : 

a. Kháng thể  c.  Miễn dịch  

b.  Kháng nguyên  d.  

Đề kháng  

6.  Điều  đúng  khi nói  về miễn 

dịch  không đặc hiệu   là : 

a. Là  loại miễn dịch  tự nhiên  

mang tính bẩm sinh  

b. Xuất  hiện sau  khi bệnh  và 

tự khỏi 

c.  Xuất hiện  sau khi  được  

tiêm vacxin vào cơ thể . 

d.  Cả a, b,c đều đúng  

7. Yếu tố  nào sau đây  không 

phải của  miễn  dịch  không  

đặc hiệu ? 

a.  Các yếu tố  đề kháng  tự 

nhiên của da  và niêm mạc . 

b. Các dịch  tiết của cơ thể  như 

nước bọt , nước mặt , dịch vị . 

c.  Huyết  thanh  chứa kháng  

thể  tiêm điều  trị  bênh cho  

cơ thể . 

d.  Các đại thực bào , bạch cầu  

trung tính của cơ thể . 

8. Người ta  phân chia  miễn 

dịch  đạc hiệu  làm mấy  loại ? 

a.2 b.3 c.4 d.5 

8. Nhóm  miễn dịch  sau 

đây  thuộc loại  miễn dịch  đặc 

hiệu  là : 

a. Miễn dịch  tế bào  và miễn 

dịch  không đặc  hiệu 

b. Miễn dịch  thể  dịch  v à 

miễn dịch tế bào  

c. Miễn dịch   tự nhiên  và miễn 

dịch  thể  dịch  

d. Miễn dịch   tế bào  và  miễn 

dịch  bẩm sinh  

10.  Hoạt động  sau đây  thuộc 

loại  miễn dịch  thể  dịch  là : 

a. Thực bào  

b. Sản xuất ra bạch cầu  

c. Sản xuất  ra kháng  thể  

d. Tất cả  các hoạt động  trên . 

11.  Chất nào  sau đây  là kháng  

nguyên  khi  xâm nhập  vào cơ 

thể ? 

a. Độc tố  của vi khuẩn  

b. Nọc rắn  

c. Prôtêin của nấm  độc  

d. Cả a,b,c đều đúng  

12.  Một chất (A) có bản  chất  

prôtêin khi  xâm nhập   vào cơ 

thể  khác sẽ  kích  cơ thể  tạo ra  

chất gây  phản ứng  đặc hiệu  

với nó . Chất (A)  được gọi là  

a. Kháng  thể  c.  Chất cảm 

ứng  

b. Kháng nguyên  d.  

Chất kích thích  

13. Chất gây  phản ứng  đặc 

hiệu  với kháng nguyên  được 

gọi là : 

a. Độc tố   c. 

Kháng thể  

b. Chất cảm ứng  d.  Hoocmon 

14.  Loại miễn dịch  nào sau 

đây  có  sự tham  gia  của  các 

tế bào limphô T độc ? 

a. Miễn  dịch tự nhiên  c.  

Miễn dịch thể  dịch  

b.  Miễn  dịch bẩm  sinh  d. 

Miễn dịch  tế bào  

văn học 
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Đoạn trích Truyện Kiều này có nhan 
đề "Trao duyên" gồm 34 câu (từ câu 
723 đến câu 756) được in trong 
sách giáo khoa môn Văn lớp 10. 
Đây là một trong những đoạn thơ 
mở đầu cuộc đời lưu lạc đau khổ 
của Thúy Kiều. Khi Vương Ông và 
Vương Quan bị bắt do có kẻ vu oan, 
Thúy Kiều phải bán mình cho Mã 
Giám Sinh để lấy tiền đút lót cho 
quan lại cứu cha và em. Đêm cuối 
cùng trước ngày ra đi theo Mã Giám 
Sinh, Thuý Kiều nhờ cậy Thuý Vân 
thay mình trả nghĩa, lấy Kim Trọng. 
 
Nhan đề đoạn trích là Trao duyên 
nhưng trớ trêu thay đây không phải 
là cảnh trao duyên thơ mộng của 
những đôi nam nữ mà ta thường 
gặp trong ca dao xưa. Có đọc mới 
hiểu được, "Trao duyên", ở đây là 
gửi duyên, gửi tình của mình cho 
người khác, nhờ người khác chắp 
nối mối tình dang dở của mình. 
Thúy Kiều trước phút dấn thân vào 
quãng đời lưu lạc, bán mình cứu 
cha, nghĩ mình không giữ trọn lời 
đính ước với người yêu, đã nhờ cậy 
em là Thúy Vân thay mình gắn bó 
với chàng Kim. Đoạn thơ không chỉ 
có chuyện trao duyên mà còn chất 
chứa bao tâm tư trĩu nặng của Thúy 
Kiều.  
 
Mở đầu đoạn thơ là 8 câu tâm sự 
của Thúy Kiều, về mối tình của 
mình với chàng Kim. Kể ra, với 
người xưa, một mối tình thiêng liêng 
như Thúy Kiều - Kim Trọng thường 
được giấu kín trong lòng ít khi 
người ta thổ lộ với người thứ ba. 
Vậy mà, ở đây, Thúy Kiều phải bộc 
lộ tất cả với Thúy Vân. Hơn thế 
nữa, nàng phải lạy em như lạy một 
ân nhân, một bậc bề trên, phải nói 
với em bằng những lời lẽ nhún 
nhường gần như van vỉ:  
 
Cậy em, em có chịu lời, 
Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa. 
 
Không phải nhờ mà là cậy, chị nhờ 
em giúp chị với tất cả lòng tin của 
chị. Nhờ em nhưng cũng là gửi gắm 
vào em. Bao nhiêu tin tưởng bao 
nhiêu thiêng liêng đặt cả vào từ cậy 
ấy! Cũng không phải chỉ nói mà là 
thưa, kèm với lạy. Phải thiêng liêng 
đến mức nào mới có sự "thay bậc 
đổi ngôi" giữa hai chị em như thế. 
Nguyễn Du thật tài tình, như đọc 
thấu tất cả nỗi lòng nhân vật. Nỗi 
đau khổ vì không giữ trọn lời đính 
ước với chàng Kim đã buộc Thúy 
Kiều phải nói thật, nói hết với em, 
phải giãi bày tất cả. Bởi vì không có 
cách nào khác là phải nhờ em. 
Gánh tương tư đâu có nhẹ nhàng 

gì, thế mà vì mình giờ đây bỗng 
giữa đường đứt gánh, ai mà không 
đau khổ. Nhưng, gánh nặng vật 
chất thì san sẻ được, nhờ người 
khác giúp đỡ được, còn gánh tương 
tư mà nhờ người khác giúp đỡ cũng 
là điều hiếm thấy xưa nay. Vì vậy, 
Kiều mới phải cậy em, mới phải lạy, 
phải thưa, vì nàng hiểu nỗi khó 
khăn, sự tế nhị của gánh nặng này. 
Rõ ràng, Thúy Vân cũng phải hi sinh 
tình yêu của mình để giúp chị. 
Trong hoàn cảnh bi thương của 
mình, Thúy Kiều không chỉ trao 
duyên mà còn trao cả nỗi đau của 
mình cho em gái. Tuy nhiên, Thúy 
Vân vốn là cô gái vô tư, thơ ngây 
trong gia đình họ Vương lúc vạ gió 
tai bay, Thúy Kiều phải giành cho 
mình phần hi sinh lớn hơn; không 
chỉ hi sinh tình yêu mà hi sinh cả 
cuộc đời để cứu cha, cứu em.  
 
Trao duyên cho em nhưng nào đã 
dễ trút đi gánh nặng? Bao nhiêu kỉ 
niệm ngày xưa của mối tình đầu, kỉ 
niệm đẹp đẽ của một thời ào ạt trở 
về. Những kỉ vật thiêng liêng nàng 
vẫn giữ, minh chứng cho tình yêu 
của nàng với chàng Kim, dễ gì trong 
phút chốc lại phải trao sang tay 
người khác, cho dù người đó chính 
là em gái mình? Tình yêu đôi lứa 
vốn có chút ít ích kỉ bên trong, đó 
cũng là lẽ thường tình. Chiếc thoa 
với bức tờ mây, Phím đàn với mảnh 
hương nguyền... vốn là kỉ vật riêng 
của Thúy Kiều, kỉ vật ấy có ý nghĩa 
tượng trưng cho hạnh phúc của 
nàng. Bây giờ, những kỉ vật thiêng 
liêng ấy, nàng phải trao cho em, 
không còn là của riêng của nàng 
nữa mà đã trở thành của chung của 
cả ba người. Đau xót làm sao khi 
buộc phải cắt đứt tình riêng của 
mình ra thành của chung! Biết vậy 
nhưng Thúy Kiều cũng đã trao cho 
em với tất cả tấm lòng tin cậy của 
tình ruột thịt, với tất cả sự thiêng 
liêng của tình yêu với chàng Kim. 
Nàng thuyết phục em mới khéo làm 
sao:  
 
Ngày xuân em hãy còn dài, 
Xót tình máu mủ, thay lời nước non. 
Chị dù thịt nát xương mòn, 
Ngậm cười chín suối hãy còn thơm 
lây.  
 
Trên hết giữa chị với em là tình máu 
mủ; vì tình máu mủ ai nỡ chối 
nhau? Vì vậy, suốt từ đầu đến cuối 
đoạn thơ không hề thấy lời nói của 
Thúy Vân. Thúy Kiều như người 
đang dốc bầu tâm sự, nàng phải 
dốc cạn với em mới có thể thanh 
thản ra đi. Nàng tưởng tượng đến 
lúc mình đã chết, oan hồn trở về lẩn 
quất bên chàng Kim. Khi đó, âm 

dương cách biệt, chỉ có chén nước 
mới giải được mối oan tình. Lời tâm 
sự sao mà thương!  
 
Cuối đoạn thơ nàng tưởng như 
mình đang nói với người yêu. Nỗi 
lòng vẫn ngổn ngang tâm sự, vẫn 
còn trăm nghìn điều muốn nói với 
chàng, vẫn không làm sao kể cho 
xiết muôn vàn ái ân giữa nàng với 
chàng; không giữ được trọn lời thề 
nguyền với chàng, nàng đành gửi 
chàng trăm nghìn lạy. Nàng gọi Kim 
Trọng là tình quân, nàng xót xa cho 
duyên phận của mình tơ duyên 
ngắn ngủi, nàng tự coi mình là 
người phụ bạc. Thật đau khổ biết 
bao: trao duyên rồi, đã nhờ em trả 
nghĩa cho chàng Kim rồi mà nỗi 
buồn thương vẫn chất chứa trong 
lòng nàng Kiều. Phải chăng, một lần 
nữa Nguyễn Du đã thể hiện đúng 
quy luật tâm lí của con người: cái gì 
đong mà lắc thì vơi, nhưng: sầu 
đong càng lắc càng đầy là như thế! 
Tình duyên dẫu có cố tình dứt bỏ 
vẫn còn vương tơ lòng là như vậy. 
Cuối đoạn thơ, mặc dù Kiều đã giãi 
bày hết nỗi khổ tâm riêng của mình 
với em, đã nhờ em trả nghĩa cho 
Kim Trọng nhưng những đau khổ vì 
tình duyên tan vỡ trong tâm trí nàng 
vẫn không nguôi. Vẫn còn mang 
nặng nợ tình với Kim Trọng, vẫn 
biết mình phận bạc, Thúy Kiều vẫn 
phải thốt lên đau đớn:  
 
Ôi Kim Lang! Hỡi Kim Lang! 
Thôi thôi thiếp dã phụ chàng từ 
đây!  
 
Phải chăng đây là tiếng thơ kêu xé 
lòng mà sau này nhà thơ Tố Hữu đã 
nói thay bao người, bao thế hệ!  
 
Đoạn thơ, trừ những câu đầu tâm 
sự với Thúy Vân, trao duyên cho 
Thúy Vân, còn thực chất là đoạn 
độc thoại nội tâm của Thúy Kiều. 
Với nghệ thuật thể hiện tài tình, 
Nguyễn Du giúp người đọc nhìn 
thấu tâm trạng đau khổ của Thúy 
Kiều. Càng hiểu nàng bao nhiêu, ta 
càng thương nàng bấy nhiêu, cảm 
phục nàng bấy nhiêu. Bởi vì người 
ta có thể hi sinh mọi thứ vì tình yêu, 
còn nàng thì lại hi sinh tình yêu vì 
chữ hiếu. Điều đó chẳng đáng cảm 
phục lắm sao?  
 
Phân tích tâm trạng của Kiểu 
trong đoạn trích Trao duyên 
 
Thứ sáu - 29/03/2013 10:27 
 
Trao duyên, em hỏi, chị thưa... “Lạy 
thưa”, “gửi lạy”...tình chưa đoạn 
tình! 
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Sao đã “trao”, đã “gửi” mà “tình 
chưa đoạn tình”?Cảm xúc này có 
thể lý giải qua việc phân tích tâm 
trạng bi kịch của Kiều trong đêm 
“trao duyên”. 
  
 
Trước tiên, hãy hiểu Vân đôi chút, 
bởi lẽ Vân trực tiếp đối thoại, khơi 
gợi và chuẩn bị cho Kiều bộc lộ tâm 
sự của mình. 
  
 
Người ta hay nói rằng nàng Vân “vô 
tư”(?) có lẽ là ở chỗ này: cả nhà 
vừa mắc oan, mới “thong dong” một 
chút, trong khi chị Kiều một mình 
một ngọn đèn khuya: “Dầu chong 
thấm đĩa, lệ tràn thấm khăn” thì em 
Vân hình như không chống nổi các 
quy luật sinh lý cho nên đã có một 
“giấc xuân” êm đềm!Song đến cuộc 
trao duyên, bắt đầu ta nghe Vân “ân 
cần hỏi han” chị, ta lại nghĩ Vân 
chưa hẳn vô tình, những điều cô hỏi 
chứng tỏ cô hiểu đời, cái đời “dâu 
bể đa đoan”, biến động khôn 
lường...Cô biết nỗi oan của mình, 
oan “một nhà” mà cô nghĩ “để chị 
riêng oan”, cô ngủ mà cô vẫn biết 
chị “ngồi nhẫn tàn canh, nỗi riêng 
còn mắc mối tình chi đây?”.Nguyễn 
Du quả đã khéo sắp đặt: để cho 
Vân hỏi chị trước, hỏi vừa đủ mà 
“trúng đích”, hỏi thể tất “nhân 
tình”!Và trong suốt cuộc trao duyên, 
Vân chỉ hỏi mỗi một lần, rồi lẳng 
lặng mà nghe... 
  
 
Vậy ra Vân cũng hay đấy chứ, cô đã 
tỏ ra “biết chuyện” và đã khơi gợi, 
tạo cơ hội cho chị Kiều bày tỏ, 
nhưng bày tỏ sao đây trong khi chị 
Kiều: 
  
 
Hở môi ra cũng thẹn thùng 
  
 
Chị buộc phải trao duyên – cái 
duyên vợ chồng với Kim Trọng cho 
em! Chuyện ấy, “hở môi ra” đã 
thẹn.Biết thẹn mà phải nói, nói để 
mà trao, sự tình đã đến thế thì chị 
phải thổ lộ thật, thổ lộ hết cùng 
em.Thật lòng là chị “đương thổn 
thức đầy”, “còn vương vấn mối này 
chưa xong”, thật lòng là chị ngượng, 
vì vậy mà điều băn khoăn day dứt 
trắng đêm nay, chị gửi trong mấy lời 
thành thật: 
  
 
Để lòng thì phụ tấm lòng với ai 
  
 
Ấy chính là cái gút của tâm trạng bi 
kịch trao duyên vừa là vấn đề “ức 

xúc” đặt ra cho chị, và cho cả em 
giải quyết.Vân thương chị, hẳn là 
cảm nhận được cái tâm, cái tình 
trong đó, và hẳn cô đã lờ mờ thấy 
chị đang có yêu cầu gì với mình 
đây...Thúy Kiều thật khó nói, mà lại 
khó nói hơn khi phải nói một chuyện 
mà mình không muốn nói – mà vẫn 
“phải” nói cho em nghe, thật rối rắm, 
thật khó xử, thật là “đau đầu” cho cả 
em lẫn chị...Đến nước này thì chị 
phải nhờ vả em thôi, em có hiểu 
không Vân?Tâm trạng Kiều thật sự 
bối rối, cách giải quyết của Kiều là 
sự họat động về tình cảm chị em 
mà thôi, chứ không phải là lí trí: 
  
 
Cậy em, em có chịu lời 
 
Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa 
  
 
Đến nước này thì chị phải cậy em 
thôi, chị tin rằng em sẽ bằng lòng 
giúp chị mà, “em có chịu lời” của chị 
không?Câu thơ như van xin, như 
cầu khẩn, câu thơ đặt ra vấn đề cho 
Vân, và Kiều thăm dò ý của em 
mình, ở đây Kiều không ép, mà Vân 
cũng chẳng phật lòng, càng dễ cảm 
thông cùng chị, Kiều mới yêu cầu 
em: 
  
 
Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa 
  
 
Sao lại thế nhỉ?Theo tôi, có lẽ Vân 
cảm thấy đột ngột trước yêu cầu 
này.Người đọc thì cảm thấy như có 
sự “thay bậc đổi ngôi”, có sự “hóan 
vị”, em bỗng như là chị, chị bỗng 
như là em (cúi mình “lạy”).Thì ra 
chính cái yêu cầu kia là xuất phát từ 
tình thế, tâm trạng chị: vì chuyện 
tình riêng, chị phải “lạy thưa” em, 
“cậy” nhờ em, đương nhiên em sẽ 
là ân nhân của chị!Thúy Kiều lạy 
thưa là tỏ trước tấm lòng biết ơn 
của mình, và cũng là xuất phát từ 
sự trân trọng của mình trước 
chuyện “trao duyên” thiêng liêng, hệ 
trọng này.Câu thơ trên gợi ý có tình, 
câu thơ dưới cầu khiến có tình, quả 
nhiên hai câu thơ có sức thuyết 
phục đặc biệt! 
  
 
Kiều bắt đầu kể cho em nghe 
chuyện tình của mình với Kim 
Trọng: 
  
 
Kể từ khi gặp chàng Kim 
 
Khi ngày quạt ước, khi đêm chén 
thề 
  

 
Phải rồi, kể từ đó – từ khi gặp chàng 
Kim, chị đã có tình yêu và tình yêu 
đó ngày càng sâu đậm hơn.Kiểu thổ 
lộ với em thật thà, không giấu giếm, 
thật trong sáng, tình yêu của Kiều là 
do thiên tính – là do trời chỉ định, 
Kiều “quan niệm” tình yêu của mình 
khác với “quan niệm” phong kiến, 
đó là sự cảm nhận yêu thương từ 
trong trái tim chứ không là sự thức 
ép.Phải chăng, Nguyễn Du đã cho 
Kiều ít nhiều nói lên sự tự do yêu 
thương của con người trong xã hội 
lúc đó? 
  
 
Sau mấy câu kể vắn tắt chuyện tình 
riêng của Kim Trọng, Kiều tiếp tục 
thuyết phục em bằng cả lí, cả tình: 
  
 
Sự đâu sóng gió bất kì 
 
Hiếu tình khôn lẽ hai bề vạn hai? 
  
 
Từ tình cảm của mình, Kiều nói đến 
cái lí, cái lí phải chọn một trong hai 
điều để trọn vẹn một điều nào, hi 
sinh điều nào.Kiều nghĩ Vân sẽ ắt 
hiểu và hiểu thêm tâm trạng bi kịch 
của mình nữa. 
  
 
Ngày xuân em hãy còn dài 
 
Xót tình máu mủ thay lời nước non 
  
 
Em còn trẻ, em hãy thương chị mà 
thay chị lấy chàng Kim.Ấy chính là 
tình.Chỉ cần nói mấy tiếng “xót tình 
máu mủ” là đủ xóay tận vào đáy 
lòng em rồi.Mà em đã “xót tình máu 
mủ” thì làm sao có thể từ chối “thay 
lời nước non”?Câu thơ nghe não 
lòng, nghe như có tiếng kêu thương 
thống thiết khiến Vân phải nghĩ đến 
bổn phận mình phải làm thế nào 
cho phải... 
  
 
Kiều mới nói tiếp: 
  
 
Cho dù thịt nát xương mòn 
 
Ngậm cười chín suối hãy còn thơm 
lây 
  
 
Đó là những lời gan ruột của Kiều – 
một người chị bất hạnh.Lí, tình mà 
Kiều giãi bày thật tình như vậy, 
Thúy Vân chỉ còn biết lẳng lặng mà 
nghe, lẳng lặng mà chấp nhận! 
 
Đây là nỗi đau lớn nhất và đầu tiên 
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trong suốt cuộc đời của Kiều, cho 
nên khi nhắc đến chàng Kim, Kiều 
vô tình chạm vào nỗi đau sâu thẳm 
nhất của mình, khiến cô tỏ ra bần 
thần, rối trí, không điều khiển được 
mình: 
  
 
Chiếc thoa với bức tờ mây 
 
Duyên này thì giữ vật này của 
chung 
  
 
Đọc câu thơ, ta nghe như có một 
giọng khang khác.Phải chăng, nội 
tâm của Kiều lúc này phức tạp hơn, 
nên ngôn ngữ trở nên “bất bình 
thường”? Ở đoạn trên ta thấy, dù 
thuyết phục em bằng lí, bằng tình 
hay bằng cả hai, thì vẫn là ngôn 
ngữ lí trí, giọng thơ đều đều, trầm 
trầm.Đến đâu thì lời thơ như nấc 
như nghẹn, cái “gút” tâm trạng trên 
kia đã mở ra dường như được thắt 
lại ở chỗ này!Tại sao lại có sự khác 
lạ trong lời nói vậy? Bởi do “chiếc 
thoa với bức tờ mây” đó thôi, nó là 
hiện diện của tình yêu! Cầm kỷ vật 
cụ thể ở tay, trao cho em, Kiều bỗng 
thấy vụt lên hình ảnh Kim Trọng 
cùng bao kỷ niệm, thề nguyền...và 
Kiều chợt nghĩ: vật này là của ta, 
chàng là của ta, sao lại thành của 
Vân? Có thể nào như vậy được? 
Tâm lí Kiều lúc này cần một lời thỏa 
đáng, ít ra là để tự an ủi mình.Cho 
nên câu thơ “Duyên này thì giữ vật 
này của chung” là cả bao nhiêu sự 
giằng xé, níu kéo khủng khiếp trong 
tâm hồn, con tim của Kiều, Nguyễn 
Du quả thật tinh tế và cũng thật 
nhân bản trong ý thơ của mình. 
  
 
Đến đoạn cuối cảnh trao duyên, nội 
tâm Kiều lại phức tạp hơn nữa.Ta 
hãy nhớ lại: Trước cuộc trao duyên 
Kiều đã tự cho mình có lỗi với Kim 
Trọng. Nàng vốn là người giàu tình, 
đa cảm, dễ ứng mộng...Nàng cũng 
đã tự gọi mình là người “mệnh 
bạc”.Bây giờ đang trong nỗi đau 
mất mát khủng khiếp, bỗng nhiên 
nàng thấy mình đáng thương nhất, 
đau đớn nhất, u uất nhất, cay cực 
nhất.Rồi như người mất hồn, vẫn 
ngồi đây, mà hồn thi bay xa xăm tận 
mai sau...Miệng đang nói với em mà 
như hồn nói với hồn những điều 
hình dung, dự báo về “mai sau”! 
  
 
Mai sau dù có bao giờ 
 
Đốt lò hương ấy, so tơ phím này 
 
Trôn ra ngọn cỏ lá cây 
 

Thấy hiu hiu gió thì hay chị về 
 
Hồn còn mang nặng lời thề 
 
Nát thân bồ liễu đền nghì trúc mai... 
  
 
Thì ra, cái hồn vẫn chưa dứt nổi 
Kim Trọng! Hồn Kiều còn múon về 
để “đền nghì trúc mai” để được “rảy 
xin chén nước” tẩy oan cho hồn! 
Câu thơ nghe mới não lòng làm 
sao! Và dễ sợ làm sao! Nguyễn Du 
thương con người thác oan, bạc 
mệnh hay Nguyễn Du nhạy cảm với 
nỗi đau nhân tình mà đã đi xa hơn 
Thanh Tâm Tài Nhân? Nguyễn Du 
cho ta thấy cái “hồn” Kiều đang vừa 
nói với mình, vừa nhớ thương Kim 
Trọng vụt trở thành cố nhân...Trong 
giây phút ấy, Thúy Vân bỗng bị 
“hồn” Kiều quên đi, phải chăng là 
một điều rất hợp lí? Kiều đang còn 
sống mà thấy mình đã chếtm đang 
nói với em của mình mà không biết 
đang nói với ai, lúc này Kiều bị rơi 
vào trạng thái độc thoại nội tâm, và 
trước mắt Kiều, Thúy Vân trở thành 
Kim Trọng, cho nên bao nhiêu tình 
thương nhớ, nỗi thương yêu ấp ủ 
khi hồn đã lìa xác bỗng như được 
tuôn tràn ra: 
  
Bây giờ trâm gãy bình tan 
Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân! 
Trăm nghìn gửi lạy tình quân... 
 Trên kia, Kiều lạy em vì Kim Trọng, 
đến đây, hồn Kiều lạy chính Kim 
Trọng.Nhưng đâu phải vậy, tất cà 
đều là gửi lạy qua Vân, gửi những 
trăm nghìn lạy – lạy thương, lạy 
nhớ, lạy đau...thay vì lạy Kim Trọng, 
bởi vì Kim Trọng lúc này không có 
mặt ở đây...Nhưng hồn Kiều vẫn 
chưa nguôi nỗi niềm thương nhớ, 
cho nên hồn đã kêu khóc dầm dề: 
 
Ôi Kim lang! Hỡi Kim lang! 
 Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ 
đây! 
  
Nghẹn ngào, cay đắng, xót xa...bấy 
nhiêu tâm trạng dồn dập xuất hiện 
trước mắt Kiều – vậy hóa ra hồn lại 
mâu thuẫn với người sao?Trên kia 
người nói: 
 Để lòng thì phụ tấm lòng với ai 
  
Trao duyên rồi, ngỡ như khỏi phụ 
và “nợ tình” đành là trả được ít 
nhiều...Thế mà mãn cuộc trao 
duyên lại khóc “phụ chàng từ đây” là 
nghĩa làm sao? Thế mới thật sự là 
giằng xé, thật sự là bi kịch. Và con 
mắt tinh đời của Nguyễn Du mới 
đúng là “nhìn thấu sáu cõi”, lòng 
đau của Nguyễn Du mới đúng là 
“nghĩ suốt ngàn đời”.Quả như Chế 
Lan Viên đã nói: “ Đây chính là 

những vần thơ siêu thực” bởi vì lần 
đầu tiên trong lịch sử văn chương 
dân tộc, cái nghịch lí trong tâm trạng 
được phát hiện và sử dụng để phân 
tích nội tâm nhân vật tiểu thuyết, 
phải chăng đó chính là nét độc đáo, 
là lí do vì sao Truyện Kiều trở thành 
bất hủ! 
------------------------------------- 
Song dẫu đa tình, Từ không quên 
mình là một tráng sĩ. Trong xã hội 
phong kiến, đã làm thân nam nhi 
phải có chí vẫy vùng giữa đất trời 
cao rộng. Từ Hải là một bậc anh 
hùng có chí lớn và có nghị lực để 
đạt được mục đích cao đẹp của bản 
thân. Chính vì thế, tuy khi đang 
sống với Kiều những ngày tháng 
thực sự êm đềm, hạnh phúc nhưng 
Từ không quên chí hướng của bản 
thân. Đương nồng nàn hạnh phúc, 
chợt "động lòng bốn phương", thế là 
toàn bộ tâm trí hướng về "trời bể 
mênh mang", với "thanh gươm yên 
ngựa" lên đường đi thẳng. 
 
Không gian trong hai câu thứ ba và 
thứ tư (trời bể mênh mang, con 
đường thẳng) đã thể hiện rõ chí khí 
anh hùng của Từ Hải. 
 
Tác giả dựng lên hình ảnh "Thanh 
gươm yên ngựa lên đường thẳng 
dong" rồi mới để cho Từ Hải và 
Thuý Kiều nói lời tiễn biệt. Liệu có gì 
phi lôgíc không ? Không, vì hai chữ 
"thẳng giong" có người giải thích là 
"vội lời", chứ không phải lên đường 
đi thẳng rồi mới nói thì vô lí. Vậy có 
thể hình dung, Từ Hải lên yên ngựa 
rồi mới nói những lời chia biệt với 
Thuý Kiều. Và, có thể khẳng định 
cuộc chia biệt này khác hẳn hai lần 
trước khi Kiều từ biệt Kim Trọng và 
Thúc Sinh. Kiều tiễn biệt Kim Trọng 
là tiễn biệt người yêu về quê hộ 
tang chú, có sự nhớ nhung của một 
người đang yêu mối tình đầu say 
đắm mà phải xa cách. Khi chia tay 
Thúc Sinh để chàng về quê xin 
phép Hoạn Thư cho Kiều được làm 
vợ lẽ, hi vọng gặp lại rất mong 
manh vì cả hai đều biết tính Hoạn 
Thư, do đó gặp lại được là rất khó 
khăn. Chia tay Từ Hải là chia tay 
người anh hùng để chàng thoả chí 
vẫy vùng bốn biển. Do vậy, tính chất 
ba cuộc chia biệt là khác hẳn nhau. 
 
Lời Từ Hải nói với Kiều lúc chia tay 
thể hiện rõ nét tính cách nhân vật. 
Thứ nhất, Từ Hải là người có chí 
khí phi thường. Khi chia tay, thấy 
Kiều nói : 
 
Nàng rằng : "Phận gái chữ tòng, 
Chàng đi thiếp cũng một lòng xin 
đi". 
Từ Hải đã đáp lại rằng : 
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Từ rằng : "Tâm phúc tương tri, 
Sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường 
tình". 
 
Trong lời đáp ấy bao hàm lời dặn dò 
và niềm tin mà Từ Hải gửi gắm nơi 
Thuý Kiều. Chàng vừa mong Kiều 
hiểu mình, đã là tri kỉ thì chia sẻ mọi 
điều trong cuộc sống, vừa động 
viên, tin tưởng Kiều sẽ vượt qua sự 
bịn rịn của một nữ nhi thường tình 
để làm vợ một người anh hùng. 
Chàng muốn lập công, có được sự 
nghiệp vẻ vang rồi đón Kiều về nhà 
chồng trong danh dự : 
 
Bao giờ mười vạn tinh binh, 
Tiếng chiêng dậy đất bóng tinh rợp 
đường. 
Làm cho rõ mặt phi thường, 
Bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi gia". 
 
Quả là lời chia biệt của một người 
anh hùng có chí lớn, không bịn rịn 
một cách yếu đuối như Thúc Sinh 
khi chia tay Kiều. Sự nghiệp anh 
hùng đối với Từ Hải là ý nghĩa của 
sự sống. Thêm nữa, chàng nghĩ có 
làm được như vậy mới xứng đáng 
với sự gửi gắm niềm tin, với sự 
trông cậy của người đẹp. 
 
Thứ hai, Từ Hải là người rất tự tin 
trong cuộc sống : 
 
Đành lòng chờ đó ít lâu, 
Chầy chăng là một năm sau vội gì ! 
 
Từ ý nghĩ, đến dáng vẻ, hành động 
và lời nói của Từ Hải trong lúc chia 
biệt đều thể hiện Từ là người rất tự 
tin trong cuộc sống. Chàng tin rằng 
chỉ trong khoảng một năm chàng sẽ 
lập công trở về với cả một cơ đồ 
lớn. 
 
Trong đoạn trích, tác giả đã sử dụng 
kết hợp nhuần nhuyễn từ Hán Việt 
và ngôn ngữ bình dân, dùng nhiều 
hình ảnh ước lệ và sử dụng điển cố, 
điển tích. Đặc biệt, nhân vật Từ Hải 
được Nguyễn Du tái tạo theo 
khuynh hướng lí tưởng hoá. Mọi 
ngôn từ, hình ảnh và cách miêu tả, 
Nguyễn Du đều sử dụng rất phù 
hợp với khuynh hướng này. 
 
Về từ ngữ, tác giả dùng từ trượng 
phu, đây là lần duy nhất tác giả 
dùng từ này và chỉ dùng cho nhân 
vật Từ Hải. Trượng phu nghĩa là 
người đàn ông có chí khí lớn. Thứ 
hai là từ thoắt trong cặp câu : 
 
Nửa năm hương lửa đương nồng, 
Trượng phu thoắt đã động lòng bốn 
phương. 
 
Nếu là người không có chí khí, 

không có bản lĩnh thì trong lúc hạnh 
phúc vợ chồng đang nồng ấm, 
người ta dễ quên những việc khác. 
Nhưng Từ Hải thì khác, ngay khi 
đang hạnh phúc, chàng "thoắt" nhớ 
đến mục đích, chí hướng của đời 
mình. Tất nhiên chí khí đó phù hợp 
bản chất của Từ, thêm nữa, Từ nghĩ 
thực hiện được chí lớn thì xứng 
đáng với niềm tin yêu và trân trọng 
mà Thuý Kiều dành cho mình. Cụm 
từ động lòng bốn phương theo Tản 
Đà là "động bụng nghĩ đến bốn 
phương" cho thấy Từ Hải "không 
phải là người một nhà, một họ, một 
xóm, một làng mà là người của trời 
đất, của bốn phương" (Hoài Thanh). 
Hai chữ dứt áo trong Quyết lời dứt 
áo ra đi thể hiện được phong cách 
mạnh mẽ, phi thường của đấng 
trượng phu trong lúc chia biệt. 
Về hình ảnh, "Gió mây bằng đã đến 
kì dặm khơi" là một hình ảnh so 
sánh thật đẹp đẽ và đầy ý nghĩa. 
Tác giả muốn ví Từ Hải như chim 
bằng cưỡi gió bay cao, bay xa ngoài 
biển lớn. Không chỉ thế, trong câu 
thơ còn diễn tả được tâm trạng của 
con người khi được thoả chí tung 
hoành "diễn tả một cách khoái trá 
giây lát con người phi thường rời 
khỏi nơi tiễn biệt". Nói thế không có 
nghĩa là Từ Hải không buồn khi xa 
Thuý Kiều mà chỉ khẳng định rõ hơn 
chí khí của nhân vật. Hình ảnh : 
"Thanh gươm yên ngựa lên đường 
thẳng dong" cho thấy chàng lên 
ngựa rồi mới nói lời tiễn biệt, điều 
đó diễn tả được cái cốt cách phi 
thường của chàng, của một đấng 
trượng phu trong xã hội phong kiến. 
 
Về lời miêu tả và ngôn ngữ đối thoại 
cũng có những nét đặc biệt. Kiều 
biết Từ Hải ra đi trong tình cảnh 
"bốn bể không nhà" nhưng vẫn 
nguyện đi theo. Chữ "tòng" không 
chỉ giản đơn như trong sách vở của 
Nho giáo rằng phận nữ nhi phải 
"xuất giá tòng phu" mà còn bao hàm 
ý thức sẻ chia nhiệm vụ, đồng lòng 
tiếp sức cho Từ khi Từ gặp khó 
khăn trong cuộc sống. Từ Hải nói 
rằng sao Kiều chưa thoát khỏi thói 
nữ nhi thường tình không có ý chê 
Kiều nặng nề mà chỉ là mong mỏi 
Kiều cứng rắn hơn để làm vợ một 
người anh hùng. Từ nói ngày về sẽ 
có 10 vạn tinh binh, Kiều tin tưởng 
Từ Hải. Điều đó càng chứng tỏ hai 
người quả là tâm đầu ý hợp, tri kỉ, tri 
âm. 
 
Đoạn trích ngợi ca chí khí anh hùng 
của nhân vật Từ Hải và khẳng định 
lại một lần nữa tình cảm của Thuý 
Kiều và Từ Hải là tình tri kỉ, tri âm 
chứ không chỉ đơn thuần là tình 
nghĩa vợ chồng. 

Phân tích hình tượng nhân vật Từ 
Hải trong đoạn trích "chí khí anh 
hùng" trích Truyện Kiều của 
Nguyễn Du? 
 
Đoạn trích nêu lên chí khí anh hùng 
của Từ Hải qua lí tưởng và lời chia 
tay với Thuý Kiều. Nói về niềm khát 
khao vẫy vùng của Từ Hải thì Kiều 
và Từ Hải đang sống rất hanh phúc, 
tình cảm mặn nồng : "nửa năm 
hương lửa đương nồng". Từ Hải là 
con người sống có lí tưởng, có chí 
khí, chàng đã dứt áo ra đi, lên 
đường với lòng náo nức sôi nổi. 
Chứng tỏ chàng là một con người 
khẳng khái, nói là làm, đã đi đi là 
phải tới: " Trượng phu thoắt đã 
động lòng bốn phương Trông với 
trời bể mênh mang, Thanh gươm 
yên ngựa, lên đường thẳng song" 
Qua cuộc tiễn đưa giữa Thuý Kiều 
và Từ Hải ta thấy Từ Hải sẵn sàng 
lên ngựa, nói lời chia tay với Thuý 
Kiều: Từ Hải luôn đặt sự nghiệp lên 
trên hết, không một chút bịn rịn 
trong lời tiển biệt. Từ Hải còn trách 
Kiều : "Sao chưa thoát khỏi nữ nhi 
thường tình". Điều đó càng chứng 
tỏ chàng là người hết sức tự tin, 
mới ra đi nhưng chàng đã khẳng 
định : "Đành lòng chờ đó ít lâu, 
Chầy chăng là một năm sau, vội gì!" 
Câu nói cho thấy: không quá một 
năm sau, Từ Hải sẽ thực hiện được 
cơ đồ to lớn. Đó là khát vọng của 
Từ Hải và chàng đã thực hiện được 
điều đó. Từ Hải là một nhân vật 
được tác giả lí tưởng hoá. Hình ảnh 
của Từ Hải thể hiện một con người 
có chí khí lớn, không chịu trói mình 
trong cuộc sống tù túng. Từ Hải 
luôn có khát vọng lớn lao, muốn 
thực hiện công bằng, công lí trong 
xã hội. 

Nhân dân ta từng có những câu nói 

vô cùng giản dị mà chứa đựng 

những ý nghĩa rất sâu sắc về vấn 

đề Đạo và Thầy. Những câu nói ấy 

vừa tôn vinh người Thầy, vừa nhắc 

nhở con người phải biết sống cho 

phải đạo làm người. Thầy là người 

vạch đường chỉ lối cho mối người 

"Không thầy đố mày làm nên". Vì 

thế vị trí của người thầy được đặt 

ngang hàng với vị trí của cha mẹ, 

"Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy". 

Chúng ta vẫn luôn tự nhắc mình: 
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"Muốn con hay chữ thì yêu lấy 

thầy". 

Người làm thầy trong bất cứ xã hội 

nào luôn được xã họi tôn trọng 

"nhất tự vi sư, bán tự vi sư". Bởi 

vậy, "tôn sư trọng đạo" không còn là 

một vấn đề quan niệm sống hay 

quan niệm về cách cư xử mà đã trở 

thành một phạm trù đạo đức. Thời 

xưa Platôn, Aritxtôt, Khổng Tử… từ 

người thầy đã trở thành những bậc 

thánh trong lòng học trò. Ngày nay, 

người thầy tuy không có vị trí tuyệt 

đối như thế song thầy vẫn là người 

được xã hội tôn trọng và "nghề dạy 

học là nghề cao quý nhất trong 

những nghề cao quý". Dù ở phương 

Đông hay phương Tây, dù mối quan 

hệ thầy trò có bình đẳng đến đâu, 

gần gũi đến đâu thì danh giới thầy 

trò, vị trí đáng kính của người thầy 

vẫn không hề bị mai một. 

  

Trên thực tế, vấn đề "tôn sư trọng 

đạo" ngày nay đã có nhiều điều 

đáng phải bàn. Các thầy cô giáo dù 

phải đứng trước bao nhiêu khó 

khăn của cuộc sống vẫn đang ngày 

đêm lo lắng, nghiền ngẫm để truyền 

thụ cho học sinh những tri thức quý 

giá nhất. Còn học sinh, bên cạnh 

những học sinh chăm chỉ ngoan 

ngoãn, thực hiện đúng đạo làm trò, 

kính yêu và tôn trọng thầy cô giáo, 

đã có không ít bạn chót quên đi đạo 

nghĩa thầy trò. Những học sinh ấy 

đã vô tình hoặc cố ý vi phạm đạo 

làm trò, làm đau lòng các thầy cô 

giáo. Đã có những câu chuyện đau 

lòng mà chúng ta không muốn nhắc 

đến như hiện tượng học trò xúc 

phạm thầy cô giáo, vô lễ với những 

người đang ngày đêm dạy bảo mình 

những điều hay lẽ phải, truyền đạt 

cho mình những tinh hoa tri thức 

nhân loại. Xã hội đã, đang và sẽ tiếp 

tục lên án những học sinh đó. 

  

Tôn sư trọng đạo là một truyền 

thống văn hoá vô cùng tốt đẹp của 

loài người. Nếu trẻ em là tờ giấy 

trắng thì người cầm cây bút viết lên 

những tờ giấy trắng ấy những tráng 

thẳng hàng, rõ nét, rõ chữ nhất 

chính là thầy cô giáo. Tôn trọng 

những người giữ vai trò truyền đạt 

tri thức nhân loại cho thế hệ sau là 

biểu hiện của tình yêu tri thức, của 

lòng ham học hỏi, của ý chí và khát 

vọng vươn lên cuộc sống tốt đẹp 

hơn. Vì thế "tôn sư" không chỉ là 

vấn đề tôn trọng, kính yêu người 

làm nghề dạy học mà còn là biểu 

hiện của tình yêu tri thức, biểu hiện 

của văn minh, tiến bộ. "Đạo" cũng 

không chỉ dừng lại ở đạo làm trò, ở 

những hình thức, thái độ ứng xử với 

người thầy mà còn là cả vấn đề đạo 

đức xã hội. Đó là đạo làm người, là 

đạo học ở đời. Trọng đạo là coi 

trọng sự hiểu biết, coi trọng tinh 

thần ham học hỏi, đề cao truyền 

thống ham học. 

Tôn sư trọng đạo là một truyền 

thống đạo đức vô cùng tốt đẹp của 

dân tộc ta. Đứng trước những hiện 

tượng đáng suy nghĩ hiện nay về 

vấn đề đạo đức học đường, chúng 

ta cần phải có những hoạt động cần 

thiết để nhắc nhở mỗi người nhìn lại 

thái độ và cách ứng xử của mình 

đối với những người làm thầy trong 

xã hội này. Tôn sư trọng đạo cần 

phải được quan tâm hơn nữa.  

Để xã hội ngày càng văn minh con 

người ngày càng phải chú ý đến 

chuyện học hành, tiếp thu tri thức. 

Vì thế, vai trò của người thầy trong 

xã hội hiện đại đã thay đổi, từ người 

truyền đạt tri thức đã chuyển thành 

người dẫn dắt học sinh tìm ra con 

đường đến với tri thức. Vai trò của 

người thầy ít nhiều thay đổi nhưng 

vị trí của người thầy thì không hề 

suy giảm. Thầy vẫn là thầy và ngày 

càng quan trọng hơn. Vì vậy, dù xã 

hội có đi đến đâu, xã hội ấy vẫn có 

những người muốn học và vẫn có 

những người thực hiện nhiệm vụ 

dạy bảo người đi sau. Trong cuộc 

sống ngày nay, khi mà vấn đề học 

hành ngày càng phức tạp và sự 

xuống cấp về đạo đức xã hội đang 

khiến nhiều người có lương tâm 

trách nhiệm phải quan tâm suy 

nghĩa thì vấn đề "tôn sư trọng đạo" 

càng phải tiếp tục được kế thừa và 

phát huy hơn nữa. 

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

Môi trường sống đang là sự 
quan tâm mang tính toàn cầu. Ô 
nhiễm môi trường và những tác 
hại của nó đối với cuộc sống 
ngày càng nặng nề hơn. Do đó 
việc bảo vệ môi trường xanh – 
sạch – đẹp là nhiệm vụ của tất 
cả mọi người. 
 
Ai cũng biết rằng môi trường có 
một ý nghĩa to lớn và vô cùng 
quan trọng. Môi trường là không 
khí, là thức ăn, là sự cân bằng 
sinh thái đảm bảo cho sự sống 
của con người. Môi trường 
quen thuộc và gần gũi với 
chúng ta như những người bạn 
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thân thiết không thể thiếu được 
trong cuộc đời. Thế nhưng vì lợi 
ích trước mắt, con người đã đối 
xử tàn tệ với môi trường, thậm 
chí cố tình hủy hoại môi trường 
mà không biết rằng làm như vậy 
là tự hủy hoại cuộc sống của 
chính mình. 
 
Chặt phá rừng, vứt rác bừa bãi, 
xả nước thải, rác thải công 
nghiệp không đúng quy định 
của các nhà máy, xí nghiệp… là 
những nguyên nhân gây ô 
nhiễm môi trường nghiêm trọng, 
ảnh hưởng trực tiếp tới đời 
sống của con người. Khí hậu 
Trái Đất đang nóng dần lên một 
cách bất thường và càng ngày 
càng khắc nghiệt hơn là nguyên 
nhân dẫn tới những thiên tai 
như giông bão, sóng thần, lở 
núi, lũ quét, lũ bùn, hạn hán… 
ngày càng dồn dập xảy ra trên 
khắp thế giới, để lại những tác 
hại ghê gớm khôn lường về của 
cải và tính mạng. Đó là một 
thực tế đáng sợ mà ai ai cũng 
biết qua các phương tiện truyền 
thống hiện đại. 
 
Nhân loại phải làm gì đây để 
cứu lấy môi trường ?. Có rất 
nhiều giải pháp song vấn đề 
hàng đầu vẫn là giáo dục tuyên 
truyền nâng cao nhận thức về 
tầm quan trọng của môi trường 
sống và ý thức trách nhiệm của 
mỗi công dân trước cộng đồng. 
Trước hết, chúng ta phải giữ gìn 
môi trường sống xung quanh 
cho sạch sẽ, không vứt rác ra 
đường, ra những nơi công 
cộng. Điều này nhỏ nhưng 
không dễ, phải luyện thành ý 
thức tự giác thường xuyên. Các 
nhà máy, xí nghiệp phải được di 
dời ra xa khu dân cư. Việc xả 
khói thải, nước thải, chất thải 
phải được kiểm tra thường 
xuyên, liên tục theo quy định. 
Nếu nhà máy, xí nghiệp nào cố 
tình vi phạm thì Nhà nước phải 
xử phạt thật nặng, thậm chí rút 
giấy phép hoạt động hoặc truy 
tố trước pháp luật. Bên cạnh 
việc nghiêm cấm chặt phá rừng 
là việc trồng cây gây rừng phải 
được làm thường xuyên, liên 
tục để phủ xanh đất trống đồi 
trọc, duy trì lá phổi xanh cho 
Trái Đất, tạo sự cân bằng sinh 

thái cho môi trường. 
 
Trong trường học, học sinh các 
cấp phải được giáo dục về ý 
thức bảo vệ môi trường sống 
thông qua các hình thức như 
tham dự các kì thi tìm hiểu môi 
trường, tham gia đội tình 
nguyện bảo vệ môi trường… để 
có được những hiểu biết cơ bản 
và từ đó tự giác góp phần tạo ra 
môi trường sống xanh – sạch – 
đẹp. 
 
Bảo vệ môi trường sống không 
phải là nhiệm vụ của riêng ai. 
Nhà nước cần tăng cường đội 
ngũ kiểm tra, giám sát thường 
xuyên ở những nơi công cộng, 
những khu công nghiệp để nhắc 
nhở, ngăn chặn kịp thời các 
hành vi, hiện tượng phá hoại 
môi trường. Nếu cá nhân hay 
tập thể nào cố tình vi phạm thì 
sẽ có những biện pháp xử phạt 
thích đáng tùy theo mức độ 
nặng nhẹ. Môi trường sống bị ô 
nhiễm nghiêm trọng đã và đang 
đưa ra những lời cảnh báo dữ 
dội đối với loài người. Hãy bảo 
vệ môi trường sống như bảo vệ 
cuộc sống c 
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