
 

 

PHÒNG GD VÀ  ĐT U MINH THƯỢNG 

TRƯỜNG THPT U MINH THƯỢNG 

 

Đề 1 

ĐỀ KIỂM TRA KỲ II,  NĂM HỌC 2018 -2019 

MÔN: SINH HỌC 6 

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

I. Trắc nghiệm (3đ): Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Quả thịt có đặc điểm: 

 A. Khi chín thì vỏ khô, cứng, mỏng 

 B. Khi chín thì vỏ dày, cứng 

 C. Khi chín thì vỏ dày, mềm, chứa đầy thịt quả 

 D. Khi chín thì vỏ khô, mềm, chứa đầy thịt quả 

Câu 2. Nhóm quả gồm toàn quả khô là: 

 A. quả cải, quả đu đủ, quả cam, quả cà chua.         

 B. quả mơ, quả chanh, quả lúa, quả vải.   

 C. quả dừa, quả đào, quả gấc, quả ổi 

 D. quả bông, quả thì là, quả đậu Hà Lan  

Câu 3. Sinh sản có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực với tế bào sinh dục cái được 

gọi là: 

 A. sinh sản vô tính.                          B. sinh sản sinh dưỡng . 

 C. sinh sản hữu tính.                        D. nhân giống vô tính trong ống nghiệm 

Câu 4. Nhóm cây gồm toàn cây một lá mầm là: 

 A. Cây dừa cạn, cây rẻ quạt                B. Cây dừa cạn, cây tre 

 C. Cây rẻ quạt, cây xoài                    D. Cây rẻ quạt, cây tre 

Câu 5. Nhóm cây gồm toàn cây hai lá mầm là: 

 A. Cây xoài, cây lúa                          B. Cây lúa, cây ngô 

 C. Cây mít, cây xoài                          D. Cây mít, cây ngô 

Câu 6: Cây trồng có nguồn gốc từ: 

 A. Cây trồng có nguồn gốc từ cây dại       B. Cây trồng rất đa dạng 

 C. Cây trồng có nguồn gốc nhập ngoại     D. Cây trồng nhiều hơn cây dại 
 

II. Tự luận (7đ): 

Câu 1. (2 điểm)  Điều kiện bên ngoài và bên trong nào cần cho hạt nảy mầm ? 

Câu 2. (2 điểm) Quả mọng khác quả hạch ở điểm nào? Hãy kể tên 3 loại quả mọng,  3 loại 

quả hạch ở địa phương em. 

Câu 3. (3 điểm) Tại sao người ta lại nói “Rừng cây như một lá phổi xanh” của con 

 người?  

--------------------Hết----------------------- 

Phụ ghi:  - Thí sinh không được sử dụng tài liệu 

          - Giám thị không giải thích gì thêm 

 


