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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI 

CHỦ ĐỀ BÀI BIẾT HIỂU 
VẬN 

DỤNG 
TỔNG 

CĐ1: Thế giới 

sống 

Bài 1: Giới thiệu về 

thế giới sống 
4 3  7 

Bài 2: Các giới sinh 

vật 
2 2  4 

CĐ2: Thành phần 

hóa học của tế bào 

Bài 3: Nguyên tố hóa 

học và nước 
2 2 1 5 

Bài 4: Cacbohidrat 

và lipit 
3 2 1 6 

Bài 5: Protein 3 2 1 6 

Bài 6: Axitnucleic 2 2  4 

TỔNG 16 13 3 32 

 
 
Câu 1: Đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật là 
A. Các đại phân tử B. Tế bào C. Mô D. Cơ quan 
Câu 2: Tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong một không gian nhất định vào một 
thời điểm xác định và có quan hệ sinh sản với nhau được gọi là 
A. Quần thể 
B. Nhóm quần thể 
C. Quần xã 
D. Hệ sinh thái 
Câu 3: Cho các nhận định sau đây về tế bào 
1. Tế bào chỉ được sinh ra bằng cách phân chia tế bào. 
2. Tế bào là nơi diễn ra mọi hoạt động sống. 
3. Tế bào là đơn vị cấu tạo cơ bản của cơ thể sống. 
4. Tế bào có khả năng trao đổi chất theo phương thức đồng hóa và dị hóa. 



5. Tế bào có một hình thức phân chia duy nhất là nguyên phân. 
Có mấy nhận định đúng trong các nhận định trên? 
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 
Câu 4: Khi nói về động vật, có bao nhiêu phát biểu đúng? 
1. Tự tổng hợp chất hữu cơ cung cấp cho hệ sinh thái 
2. Làm tăng lượng oxi của không khí 
3. Cung cấp thực phẩm cho con người 
4. Góp phần tạo ra sự cân bằng sinh thái 
5. Nhiều loài có thể là tác nhân gây truyền bệnh cho con người 
6. Khi tăng số lượng đều gây hại cho cây trồng 
A. 5 B. 4 C. 3 D. 2 
Câu 5: Khi nói về nguyên tắc thứ bậc của các tổ chức sống, phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Cấp tổ chức nhỏ hơn làm nền tảng để xây dựng cấp tổ chức cao hơn 
B. Tất cả các cấp tổ chức sống được xây dựng từ cấp tế bào 
C. Kích thước của các tổ chức sống được sắp xếp từ nhỏ đến lớn 
D. Các cơ thể còn non phải phục tùng các cơ thể trưởng thành 
Câu 6: Cho các ý sau 
1. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc. 
2. Là hệ kín, có tính bền vững và ổn định. 
3. Liên tục tiến hóa. 
4. Là hệ mở, có khả năng tự điều chỉnh. 
5. Có khả năng cảm ứng và vận động. 
6. Thường xuyên trao đổi chất với môi trường. 
Trong các ý trên, có mấy ý là đặc điểm của các cấp độ tổ chức sống cơ bản? 
A. 5 B. 3 C. 4 D. 2 
Câu 7: Sự đa dạng của thế giới sinh vật thể hiện ở những đặc điểm nào sau đây? 
1. Đa dạng về loài, về nguồn gen 
2. Đa dạng về lưới và chuỗi thức ăn 
3. Đa dạng về hệ sinh thái 
4. Đa dạng về sinh quyển 
A. 1, 2, 3 
B. 1, 2, 4 
C. 1, 3, 4 
D. 2, 3, 4 
Câu 8: Tất cả các tổ chức sống đều là hệ mở. Tại sao? 
A. Vì thường xuyên trao đổi chất với môi trường 
B. Vì thường xuyên có khả năng tự điều chỉnh 
C. Vì thường xuyên biến đổi và liên tục biến hóa 
D. Vì có khả năng sinh sản, cảm ứng và vận động 
Câu 9: “Tổ chức sống cấp thấp hơn làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp cao 
hơn” giải thích cho nguyên tắc nào của thế giới sống? 
A. Nguyên tắc thứ bậc. 
B. Nguyên tắc mở. 
C. Nguyên tắc tự điều chỉnh. 
D. Nguyên tắc bổ sung 



Câu 10: Đặc tính quan trọng nhất đảm bảo tính bền vững và ổn định tương đối của tổ chức 
sống là? 
A. Trao đổi chất và năng lượng 
B. Sinh sản 
C. Sinh trưởng và phát triển 
D. Khả năng tự điều chỉnh và cân bằng nội môi 
Câu 11:Theo hệ thống phân loại 5 giới sinh vật của Whittaker và Margulis, các tiêu chí 
cơ bản của hệ thống 5 giới bao gồm:  
A. khả năng di chuyển, cấu tạo cơ thể, kiểu dinh dưỡng 
B. loại tế bào, mức độ tổ chức cơ thể, kiểu dinh dưỡng 
C. cấu tạo tế bào, khả năng vận động, mức độ tổ chức cơ thể 
D. trình tự các nucleotit, mức độ tổ chức cơ thể 
Câu 12: Khi nói về hệ thống 5 giới sinh vật, phát biểu nào sau đây là đúng?  
A. Chỉ có thực vật sống quang tự dưỡng 
B. Chỉ có động vật sống dị dưỡng 
C. Giới nguyên sinh có cả hình thức sống tự dưỡng và dị dưỡng 
D. Vi khuẩn sống kí sinh 
Câu 13: Các nghành chính trong giới thực vật là 
A. Rêu, Quyết, Hạt trần, Hạt kín. 
B. Rêu, Hạt trần, Hạt kín. 
C. Tảo lục đa bào, Quyết, Hạt trần, Hạt kín. 
D. Quyết, Hạt trần, Hạt kín. 
Câu 14: Cho các ý sau: 

1. nhân thực 
2. đơn bào hoặc đa bào 
3. phương thức dinh dưỡng đa dạng 
4. có khả năng chịu nhiệt tốt 
5. sinh sản vô tính hoặc hữu tính 

Những nhóm sinh vật nào dưới đây thuộc giới nguyên sinh? 
A. Động vật nguyên sinh, thực vật nguyên sinh và nấm nhầy 
B. Động vật, thực vật nguyên sinh và nấm nhầy 
C. Động vật thủy sinh, thực vật thủy sinh và nấm nhầy 
D. Động vật, thực vật và nấm 
Trong các ý trên, có mấy ý là đặc điểm của giới nguyên sinh? 
A. 5.     
B.4     
C. 3     
D. 2 
Câu 15: Cho các ý sau: 

1. Hầu hết đơn bào. 
2. Sinh trưởng, sinh sản nhanh. 
3. Phân bố rộng. 
4. Thích ứng cao với điều kiện sống. 
5. Có khả năng chịu nhiệt và chịu lạnh tốt. 
6. Quan sát được bằng mắt thường. 



Trong các ý trên, có mấy ý là đặc điểm của vi sinh vật nói chung? 
A. 2     
B. 4     
C. 3     
D. 5. 
Câu 16: Cơ thể chỉ cần các nguyên tố vi lượng với một lượng rất nhỏ là vì:  
A. phần lớn nguyên tố vi lượng đã có trong các hợp chất tế bào 
B. chức năng chính của nguyên tố vi lượng là hoạt hóa các enzim 
C. nguyên tố vi lượng đóng vai trò thứ yếu đối với cơ thể 
D. nguyên tố vi lượng chỉ cần cho một vài giai đoạn sinh trưởng nhất định của cơ thể 
Câu 17: Nguyên tố vi lượng là những nguyên tố có đặc điểm nào sau đây?  
A. Có kích thước và khối lượng nhỏ hơn các nguyên tố khác 
B. Có hàm lượng chiếm dưới 10−5 khối lượng khô của cơ thể 
C. Có hàm lượng chiếm dưới 10−3 khối lượng khô của cơ thể 
D. Có hàm lượng chiếm dưới 10−4 khối lượng khô của cơ thể 
Câu 18: Cho các ý sau: 

1. Các nguyên tố trong tế bào tồn tại dưới 2 dạng: anion và cation. 
2. Cacbon là các nguyên tố đặc biệt quan trọng cấu trúc nên các đại phân tử hữu cơ. 
3. Có 2 loại nguyên tố: nguyến tố đa lượng và nguyên tố vi lượng. 
4. Các nguyên tố chỉ tham gia cấu tạo nên các đại phân tử sinh học. 
5. Có khoảng 25 nguyên tố cấu tạo nên cơ thể sống. 

Trong các ý trên, có mấy ý đúng về nguyên tố hóa học cấu tạo nên cơ thể sống? 
A. 2     
B. 3     
C. 4     
D. 5 
Câu 19: Trong các vai trò sau, nước có những vai trò nào đối với tế bào?  

1. Môi trường khuếch tán và vận chuyển các chất 
2. Môi trường diễn ra các phản ứng hóa sinh 
3. Nguyên liệu tham gia phản ứng hóa sinh 
4. Tham gia cấu tạo và bảo vệ các các cấu trúc của tế bào 
5. Cung cấp năng lượng cho tế bào hoạt động 

A. 1, 2, 3, 4 
B. 1, 2, 3, 5 
C. 1, 3, 4, 5 
D. 2, 3, 4, 5 
Câu 20: Khi bảo quản rau xanh trong tủ lạnh, người ta chỉ để trong ngăn mát mà không 
để trong ngăn đá. Nguyên nhân là vì:  
A. Trên các lá rau có vi sinh vật nên nếu để trong ngăn đá thì rau sẽ làm hỏng tủ lạnh 
B. Ngăn đá có nhiệt độ thấp nên các chất  dinh dưỡng ở trong rau dễ bị phân hủy, 
làm giảm chất lượng rau 
C. Để trong ngăn đá sẽ làm cho vi sinh vật có trên bề mặt lá rau phát triển mạnh, làm cho 
rau nhanh hỏng 
D. Ngăn đá có nhiệt độ thấp nên nước trong tế bào đóng băng, làm vỡ tế bào rau 
Câu 21: Chức năng chủ yếu của đường glucozo là:  



A. tham gia cấu tạo thành tế bào 
B. Cung cấp năng lượng cho hoạt động tế bào 
C. Tham gia cấu tạo nhiễm sắc thể 
D. Là thành phần của phân tử ADN 
Câu 22: Người ta dựa vào đặc điểm nào sau đây để chia saccarit ra thành ba loại là 
đường đơn, đường đôi và đường đa? 
A. khối lượng của phân tử 
B. độ tan trong nước 
C. số loại đơn phân có trong phân tử 
D. số lượng đơn phân có trong phân tử 
Câu 23: Cho các ý sau: 

1. Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân 
2. Khi bị thủy phân thu được glucozo 
3. Có thành phần nguyên tố gồm: C, H , O 
4. Có công thức tổng quát: (C6H10O6)n 
5. Tan trong nước 

Trong các ý trên có mấy ý là đặc điểm chung của polisaccarit? 
A. 2.     
B. 3    
C. 4.    
D. 5 
Câu 24: Ăn quả nhãn đã được để trong tủ lạnh thì ta có cảm giác ngọt hơn so với quả 
nhãn mới hái từ trên cây. Nguyên nhân là do ở trong tủ lạnh có nhiệt độ thấp nên:  
A. quá trình tổng hơp các chất diễn ra mạnh làm tăng hàm lượng đường trong quả nhãn 
B. nước ở trong tế bào đóng băng, làm tăng thể tích dẫn tới phá vỡ tế bào và giải 
phóng đường 
C. nước ở trong tế bào đóng băng làm cho nồng độ đường trong tế bào tăng lên 
D. tế bào quả nhãn bị co lại dẫn tới giải phóng các phân tử đường ra khỏi tế bào 
Câu 25: Ăn quá nhiều đường sẽ có nguy cơ mắc bệnh gì trong các bệnh sau đây? 
A. bệnh tiểu đường    
B. bệnh bướu cổ 
C.bệnh còi xương    
D. bệnh gút 
Câu 26: Ở điều kiện thường, dầu thực vật có dạng lỏng. Nguyên nhân chủ yếu là vì:  
A. Dầu thực vật được chiết xuất từ các loại thực vật 
B. Dầu thực vật không gây bệnh xơ cứng động mạch 
C. Dầu thực vật được cấu tạo bởi glixerol và 3 gốc axit béo 
D. Thành phần cấu tạo có chứa axit béo không no 
Câu 27: Lipit không có đặc điểm: 
A. cấu trúc đa phân 
B. không tan trong nước 
C. được cấu tạo từ các nguyên tố : C, H , O 
D. cung cấp năng lượng cho tế bào 
Câu 28: Cho các ý sau: 

1. Dự trữ năng lượng trong tế bào 



2. Tham gia cấu trúc màng sinh chất 
3. Tham gia vào cấu trúc của hoocmon, diệp lục 
4. Tham gia vào chức năng vận động của tế bào 
5. Xúc tác cho các phản ứng sinh học 

Trong các ý trên có mấy ý đúng với vai trò của lipit trong tế bào và cơ thể? 
A. 2.    
B. 3   
C. 4.    
D. 5 
Câu 29: Photpholipit có tính lưỡng cực là vì:  
A. Trong cấu trúc có phần đầu phophat ưa nước, phần đuôi axit béo kị nước 
B. Trong cấu trúc có phần đầu phophat kị nước, phần đuôi axit béo ưa nước 
C. Trong cấu trúc có glixerol ưa nước, phần đuôi axit béo kị nước 
D. Trong cấu trúc có glixerol kị nước, phần đuôi axit béo ưa nước 
Câu 30: Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về lipit? 
A. Dầu chứa nhiều axit béo chưa no còn mỡ chứa nhiều axit béo no 
B. Màng tế bào không tan trong nước vì đuọc cấu tọa bởi phôtpholipit 
C. Steroit tham gia cấu tạo nên các loại enzim tiêu hóa trong cơ thể người 
D. Một phân tử lipit cung cấp năng lượng nhiều gấp đôi một phân tử đường 
Câu 31: Hiện tượng nào sau được gọi là biến tính của protein?  
A. Khối lượng của protein bị thay đổi 
B. Liên kết peptit giữa các axit amin của protein bị thay đổi 
C. Trình tự sắp xếp của các axit amin bị thay đổi 
D. Cấu hình không gian của protein bị thay đổi 
Câu 32: Protein không có chức năng nào sau đây?  
A. Điều hòa thân nhiệt 
B. Cấu trúc nên hệ thống màng tế bào 
C. Tạo nên kênh vận động chuyển các chất qua màng 
D. Cấu tạo nên một số loại hoocmon 
Câu 33: Cho các nhận định sau: 

1. Cấu trúc bậc 1 của phân tử protein là chuỗi pôlipeptit 
2. Cấu trúc bậc 2 của phân tử protein là chuỗi pôlipeptit ở dạng co xoắn hoặc gấp nếp 
3. Cấu trúc không gian bậc 3 của phân tử protein là chuỗi pôlipeptit ở dạng xoắn 

hoăc gấp nếp tiếp tục co xoắn 
4. Cấu trúc không gian bậc 4 của phân tử protein gồm hai hay nhiều chuỗi pôlipeptit 

kết hợp với nhau 
5. Khi cấu trúc không gian ba chiều bị phá vỡ, phân tử protein không thực hiện được 

chức năng sinh học 
Có mấy nhận định đúng với các bậc cấu trúc của phân tử protein? 
A. 2.     
B. 3     
C. 4.     
D. 5 
Câu 34: Điểm giống nhau giữa protein và lipit là 
A. Cấu trúc theo nguyên tắc đa phân 



B. Có chức năng dự trữ và cung cấp năng lượng cho tế bào và cơ thể 
C. Đều có liên kết hidro trong cấu trúc phân tử 
D. Gồm các nguyên tố C, H, O 
Câu 35: Khi nói về cấu trúc của protein, phát biểu nào sau đây là sai?  
A. Được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là các axit amin 
B. Mọi phân tử protein đều có cấu trúc không gian 4 bậc 
C. Cấu trúc không gian được duy trì bằng các liên kết yếu 
D. Mỗi protein được cấu tạo từ một hoặc nhiều chuỗi polipeptit 
Câu 36: Đặc điểm khác nhau giữa cacbohidrat với lipit? 
A. là những phân tử có kích thước và khối lượng lớn 
B. tham gia vào cấu trúc tế bào 
C. dự trữ và cung cấp năng lượng cho tế bào và cơ thể 
D. cấu tạo theo nguyên tắc đa phân 
Câu 37: Khi nói về protein, phát biểu nào sau đây là đúng?  
A. Protein được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân và nguyên tắc bổ sung 
B. Protein được cấu tạo từ 1 hoặc nhiều chuỗi polipeptit 
C. Protein mang thông tin quy định tính trạng trên cơ thể sinh vật 
D. Protein được tổng hợp dựa trên khuôn mẫu của rARN 
Câu 38: Cho các nhận định sau về protein, nhận định nào đúng? 
A. Protein được cấu tạo từ các loại nguyên tố hóa học: C, H, O 
B. Protein mất chức năng sinh học khi cấu trúc không gian bị phá vỡ 
C. Protein ở người và động vật được tổng hợp bởi 20 loại axit amin lấy từ thức ăn 
D. Protein đơn giản gồm nhiều chuỗi pôlipeptit với hàng trăm axit amin 
Câu 39: Protein nào sau đây có vai trò điều hòa nồng độ các chất trong cơ thể? 
A. Insulin có trong tuyến tụy 
B. Kêratin có trong tóc 
C. Côlagen có trong da 
D. Hêmoglobin có trong hồng cầu 
Câu 40: Khi nói về axit amin, phát biểu nào sau đây là sai?  
A. Mỗi axit amin có ít nhất một nhóm amin (NH2) 
B. Mỗi axit amin chỉ có đúng một nhóm COOH 
C. Những axit amin cơ thể không tổng hợp được gọi là axit amin không thay thế 
D. Axit amin là một chất lưỡng tính (vừa có tính axit, vừa có tính bazo) 
Câu 41: Khi nói về chuỗi polinucleotit, phát biểu nào sau đây là đúng?  
A. Nhiều nucleotit liên kết lại với nhau theo một chiều nhất định 
B. Nhiều axit amin liên kết lại với nhau theo một trình tự nhất định 
C. Nhiều bazo nito liên kết lại với nhau theo một trình tự nhất định 
D. Nhiều phân tử axit nucleotit liên kết lại với nhau theo một trình tự nhất định 
Câu 42: Các nucleic trên một mạch đơn của phần tử ADN liên kết với nhau bằng: 
A. Liên kết phốtphodieste 
B. Liên kết hidro 
C. Liên kết glicozo 
D. Liên kết peptit 
Câu 43: Axit nucleic cấu tạo theo nguyên tắc nào sau đây? 
A. Nguyên tắc đa phân 



B. Nguyên tắc bán bảo tồn và nguyên tắc đa phân 
C. Nguyên tắc bổ sung 
D. Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc đa phân 
Câu 44: Cho các nhận định sau về axit nucleic. Nhận định nào đúng? 
A. Axit nucleic được cấu tạo từ 4 loại nguyên tố hóa học: C, H, O, N 
B. Axit nucleic được tách chiết từ tế bào chất của tế bào 
C. Axit nucleic được cấu tạo theo nguyên tắc bán bảo tồn và nguyên tắc bổ sung 
D. Có 2 loại axit nucleic: axit đêôxiribonucleic (ADN) và axit ribonucleic (ARN) 
Câu 45: Yếu tố quan trọng nhất tạo nên tính đặc trưng của phân tử ADN là 
A. Số lượng các nucleotit trong phân tử ADN 
B. Thành phần các nucleotit trong phân tử ADN 
C. Trình tự sắp xếp các nucleotit trong phân tử ADN 
D. Cách liên kết giữa các nucleotit trong phân tử ADN 
Câu 46: ADN có chức năng 
A. Dự trữ và cung cấp năng lượng cho tế bào 
B. Cấu trúc nên màng tế bào, các bào quan 
C. Tham gia và quá trình chuyển hóa vật chất trong tế bào 
D. Lưu trữ và truyền đạt thông tin di truyền 


