
GIẢI SINH HỌC LỚP 6 – CÂU HỎI TRANG 96 SÁCH GIÁO KHOA 

Đề bài: 

Quan sát từng hoa trong H.29.1 hoặc hoa đã mang đến lớp, tìm xem mỗi hoa có bộ phận sinh sản chủ 

yếu nào rồi đánh dấu x vào mục: các bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa trong bảng dưới đây: 

- Căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa hãy chia các hoa đó thành hai nhóm và kể tên các hoa 

trong mỗi nhóm. 

- Hãy chọn những từ thích hợp trong các từ hoa đơn tính, hoa đực, hoa lưỡng tính, hoa cái điền vào 

chỗ trống trong các câu dưới đây. 

- Từ tên gọi cuả các nhóm hoa đó hãy hoàn thiện nốt cột cuối cùng của bảng trên. 

Trả lời: 

Hoa số mấy Tên cây Các bộ phận chủ yếu của hoa 
 

Thuộc nhóm hoa nào? 

  
Nhị Nhụy 

 
1 Hoa dưa chuột 

 
x Hoa cái 

2 Hoa dưa chuột x 
 

Hoa đực 

3 Hoa cải x x Hoa lưỡng tính 

4 Hoa bưởi x x Hoa lưỡng tính 

5 Hoa liễu x 
 

Hoa đực 

6 Hoa liễu 
 

x Hoa cái 

7 Hoa cây khoai tây x x Hoa lưỡng tính 

8 Hoa táo tây x x Hoa lưỡng tính 

- Nhóm hoa đầy đủ cả nhị và nhụy: Hoa cải, hoa bưởi, hoa cây khoai tây, hoa táo tây. 

- Nhóm hoa chỉ có nhị hoặc nhụy: Hoa dưa chuột, hoa liễu. 

- Căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa có thể chia hoa thành 2 nhóm chính: 

1.    Những hoa có đủ nhị và nhụy gọi là hoa lưỡng tính 

2.    Những hoa thiếu nhị hoặc nhụy gọi là hoa đơn tính 

+ Hoa đơn tính chỉ có nhị gọi là hoa đực 

+ Hoa đơn tính chi có nhụy gọi là hoa cái 
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