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ĐÁP ÁN BÀI 4 TRANG 155 SÁCH GIÁO KHOA SINH HỌC 12 

Đề bài 

Hãy điền tiếp vào bảng 35.2 những đặc điểm của thực vật do tác động của ánh sáng và 

ý nghĩa thích nghi của các đặc điểm đó. 

Bảng 35.2. Tác động của ánh sáng tới thực vật 

Tác động của ánh sáng 
Đặc điểm của thực 

vật * 

Ý nghĩa thích nghi của 

đặc điểm 

Ánh sáng mạnh, nơi có nhiều cây gỗ 

mọc dày đặc       

Ánh sáng yếu, ở dưới bóng cây khác 
  

Ánh sáng chiếu nhiều về một phía của 

cây       

Cây mọc trong điều kiện ánh sáng 

dưới đáy hồ, ao   

* Những đặc điểm của thực vật về hình thái lá, thân; cách xếp lá trên cây…; hiện 

tượng tỉa thưa tự nhiên. 

Lời giải 

Bảng 35.2. Tác động của ánh sáng tới thực vật 

Tác động của 

ánh sáng 
Đặc điểm của thực vật * 

Ý nghĩa thích nghi 

của đặc điểm 

Ánh sáng mạnh, 

nơi có nhiều cây 

gỗ mọc dày đặc 

Ánh sáng mạnh, nơi có nhiều cây gỗ mọc 

dày đặc- Cây ưa sáng. Thân cao thẳng, cành 

chỉ tập trung ở phần ngọn. Lá và cành ở phía 

dưới sớmrụng. Lá cậy nhỏ, màu nhạt, mặt 

trên của lá có lớp cutin dày, bóng, mô giậu 

phát triển. Lá cây xếp nghiêng so với mặt 

đất. 

- Cây ưa sáng có cường độ quang hợp và hô 

hấp cao dưới ánh sáng mạnh. 

Cây thích nghi theo 

hưởng giảm mức độ 

ảnh hưởng của ánh 

sáng mạnh, lá cây 

không bị đốt nóng 

quá mức và mất nước. 

Ánh sáng yếu, ở 

dưới bóng cây 

khác 

- Cây ưa bóng ở dưới tán các cây khác. Thân 

nhỏ. Lá to, mỏng, màu sẫm, mô giậu kém 

phát triển. Các lá xếp xen kẽ nhau và nẳm 

ngang so với mặt đất. 

- Cây ưa bóng có khả năng quang hợp dưới 

Nhờ có các đặc điểm 

hình thái thích nghi 

với điều kiện ánh 

sáng yếu nên cây thu 

nhận đủ ánh sáng cho 
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ánh sáng yếu, khi đó cường độ hô hấp của 

cây yếu. 

quang hợp. 

Ánh sáng chiếu 

nhiều về một 

phía của cây 

Cây có tính hướng sáng, thân cây cong về 

phía có nhiều ánh sáng. 

Tán lá tiếp nhận được 

nhiều ánh sáng. 

Cây mọc trong 

điều kiện ánh 

sáng dưới đáy hồ, 

ao 

Lá cây không có mô giậu hoặc mô giậu kém 

phát triển, diệp lục phân bố cả trong biểu bì 

lá và có đều ở hai mặt lá. 

Tăng cường khả năng 

thu nhận ánh sáng cho 

quang hợp. 
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