
Đề cương ôn tập môn Sinh lớp 6 

Chương 1. Tế bào Thực vật 

Câu 1. Tế bào thực vật gồm những bộ phận củ yếu nào? Nêu chức năng của từng bộ 

phận đó. 

Câu 2: Em hãy trình bày sự lớn lên và phân chia của tế bào? Tế bào ở bộ phận nào của 

cây có khả năng phân chia? Ý nghĩa của sự lớn lên và phân chia của tế bào? 

Chương 2. Rễ 

Câu 3: a) Phân biệt rễ cọc và rễ chùm? Mỗi loại lấy ba ví dụ? 

b) Rễ gồm mấy miền? Chức năng của mỗi miền? 

Câu 4: Nêu các bộ phận của miền hút và chức năng các bộ phận của miền hút? Có phải 

tất cả các rễ cây đều có miền hút không ? Vì sao? 

Câu 5. Nêu vai trò của nước và muối khoáng đối với cây? Theo em những giai đoạn 

nào cây cần nhiều nước và muối khoáng ? 

Vì sao bộ rễ thường ăn sâu, lan rộng, số lượng rễ con nhiều? 

Câu 6. Kể tên các loại rễ biến dạng và chức năng của chúng? Tại sao phải thu hoạch các 

cây rễ củ trước khi chúng ra hoa? 

Chương 3. Thân 

Câu 7. Thân cây gồm những bộ phận nào? Có mấy loại thân? Kể tên 1 số cây có những 

loại thân đó. 

Câu 8. Thân dài ra do đâu? Bấm ngọn tỉa cành có lợi gì? Những loại cây nào thì bấm 

ngọn, những loại cây nào thì tỉa cành? Cho ví dụ. 

Câu 9. Nêu các bộ phận của thân non và chức năng các bộ phận của thân non? 

Câu 10. So sánh cấu tạo trong của thân non và rễ (miền hút)? 

Câu 11. Thân cây gỗ to ra do đâu ?có thể xác định tuổi của cây thân gỗ bằng cách nào? 

Câu 12. Em hãy tìm sự khác nhau cơ bản giữa dác và ròng ? người ta thường chọn phần 

nào của gỗ để làm nhà, làm trụ cầu, tà vẹt? Tại sao? 

Câu 13. Kể tên 1 số loại thân biến dạng, chức năng của chúng đối với cây? Cây xương 

rồng có những đặc điểm nào thích nghi với đời sống khô hạn? 

Chương 4 . Lá 

Câu 14. Lá có những đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây như thế nào giúp nó 

nhận được nhiều ánh sáng? Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng? 
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Câu 15. Cấu tạo trong của phiến lá gồm những phần nào? Chức năng của mỗi phần là 

gì ? 

Câu 16. Trình bày khái niệm về quang hợp. Viết sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp? Ý 

nghĩa của quang hợp? 

Câu 17. Hô hấp là gì? Vì sao hô hấp có ý nghĩa quan trọng đối với cây? 

Câu 18. Vì sao hô hấp và quang hợp trái ngược nhau nhưng lại có quan hệ chặt chẽ với 

nhau? 

Câu 19. Có những loại lá biến dạng nào? Chức năng của mỗi loại là gì? 

Chương 5. Sinh sản sinh dưỡng 

Câu 20. Sinh sản sinh dưỡng là gì? Các hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên ở cây? 

Mỗi hình thức nêu 1 vài ví dụ. 

Chương 6. Hoa 

Câu 21. Hãy nêu tên, đặc điểm và chức năng những bộ phận chính của hoa. Bộ phận 

nào là quan trọng nhất? Vì sao? 

Câu 22. Thụ phấn là gì? Thế nào là hoa tự thụ phấn? Hoa giao phấn khác với hoa tự thụ 

phấn ở điểm nào ? 


