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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH 

 SÓC TRĂNG Năm học 2016-2017 

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 ĐỀ CHÍNH THỨC 

Môn: SINH HỌC - Lớp 12 

(Thời gian làm bài 180 phút, không kể phát đề) 

Ngày thi: 17/9/2016 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Đề thi này có 02 trang 

Câu 1: (2,0 điểm) 

a) Môṭ gen có tổng số 2128 liên kết hiđrô. Trên mac̣h 1 của gen có số 

nuclêôtit loaị A bằng số nuclêôtit loaị T; số nuclêôtit loaị G gấp 2 lần số 

nuclêôtit loaị A; số nuclêôtit loaị X gấp 3 lần số nuclêôtit loaị T. Xác điṇh số 

nuclêôtit mỗi loaị trên mac̣h 1 của gen. 

b) Nêu các bậc cấu trúc của phân tử prôtêin. 

c) Tơ tằm, sừng trâu, tóc,… đều được cấu tạo từ prôtêin nhưng chúng 

khác nhau về rất nhiều đặc tính. Hãy cho biết sự khác nhau đó là do đâu? 

Câu 2: (2,0 điểm) 

a) Trình bày cấu trúc hóa học và chức năng của phân tử ATP. 

b) Giải thích khái niêṃ chuyển hóa vâṭ chất. 

Câu 3: (2,0 điểm) 

Hãy ghép các cấu trúc của tế bào với yếu tố có quan hệ mật thiết nhất 

của chúng. 

A. Bộ gen 

B. Ty thể 

C. Mạng lưới nội chất hạt 

D. Trung thể 

E. Mezôxôm 

F. Lizoxom 

G. Vi sợi 

H. thilacoit 

1. Chu trình Crep 

2. Nơi neo đậu của ADN vi khuẩn 

3. Trung tâm tổ chức thoi vô sắc 

4. Một bộ thông tin di truyền đầy đủ 

5. Kháng thể 

6. Phân li nước 

7. Khung xương tế bào 

8. Các enzim tiêu hoá 

Câu 4: (2,0 điểm) 

So sánh sự sinh trưởng của vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy liên tục 

và nuôi cấy không liên tục? 
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Câu 5: (2,0 điểm) 

a) Tại sao vi rút kí sinh ở thực vật không tự xâm nhập vào trong tế bào 

chủ? Vi rút kí sinh ở thực vật lây truyền theo những con đường nào? Hãy chỉ ra 

điểm khác biệt giữa cơ chế lây truyền ngang và cơ chế lây truyền dọc của các  

vi rút kí sinh ở thực vật? 

b) Interfêron có phải là kháng thể không? Trình bày sự hình thành và cơ 

chế tác động của interfêron? 

Câu 6: (2,0 điểm) 

Trình bày phương pháp chiết rút sắc tố từ lá? 

Câu 7: (2,0 điểm) 

Hãy giải thích các trường hợp sau: 

a) Cây xanh bị vàng lá khi thiếu một trong các nguyên tố Nitơ (N), 

Magiê (Mg), Sắt (Fe). 

b) Sau thời gian mưa kéo dài, người trồng đậu thấy các lá già ở cây đậu 

đang biến thành màu vàng. 

c) Vai trò của axit piruvic trong hô hấp hiếu khí và lên men không giống nhau. 

Câu 8: (2,0 điểm) 

a) Hãy chỉ ra đường đi của nước từ tế bào lông hút vào mạch gỗ của rễ. 

Mối liên hệ giữa các con đường đó? 

b) Chứng minh mối liên quan chặt chẽ giữa quá trình hô hấp với quá trình 

dinh dưỡng khoáng và trao đổi Nitơ. 

Câu 9: (2,0 điểm) 

a) Thụ phấn là gì? Nêu các hình thức thụ phấn? Trong các hình thức thụ 

phấn thì hình thức nào tiến hóa hơn? Vì sao? 

b) Vì sao trong quá trình thụ phấn lại cần có sự tham gia của nhiều hạt phấn? 

Ý nghĩa của hiện tượng này đối với quá trình tiến hóa và năng suất cây trồng? 

Câu 10: (2,0 điểm) 

a) Trình bày những biến đổi xảy ra trong quá trình chín của quả. Vì sao 

muốn quả chín nhanh người ta phải ủ kín? 

b) Giải thích tính hướng đất dương của rễ cây. Quá trình nở hoa của hoa 

tuylip là hình thức cảm ứng nào? Tác nhân kích thích quá trình nở hoa của loài đó? 

--- HẾT --- 

Họ tên thí sinh: .................................................... Số báo danh: ............................ 

Chữ ký của Giám thị 1: ........................ Chữ ký của Giám thị 2: ........................... 


