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Câu hỏi 

Phát triển của thực vật là gì? 

Trả lời bài 1 trang 146 SGK Sinh 11 

Phát triển của thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống, gồm ba quá trình 

liên quan với nhau: sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan ( rễ , thân, 

lá, hoa, quả và hạt). 

 Bài sau: Giải bài 2 trang 146 SGK Sinh lớp 11 

Các bạn có thể chưa biết: 

Thực vật là những sinh vật có khả năng tạo cho mình chất dinh dưỡng từ những hợp chất vô cơ 

đơn giản và xây dựng thành những phần tử phức tạp nhờ quá trình quang hợp, diễn ra trong lục 

lạp của thực vật. Như vậy thực vật chủ yếu là các sinh vật tự dưỡng. Quá trình quang hợp sử 

dụng năng lượng ánh sáng được hấp thu nhờ sắc tố màu lục - Diệp lục có ở tất cả các loài thực 

vật (không có ở động vật) và nấm là một ngoại lệ, dù không có chất diệp lục nhưng nó thu được 

các chất dinh dưỡng nhờ các chất hữu cơ lấy từ sinh vật khác hoặc mô chết. Thực vật còn có đặc 

trưng bởi có thành tế bào bằng xenluloza (không có ở động vật). Thực vật không có khả năng 

chuyển động tự do ngoại trừ một số thực vật hiển vi có khả năng chuyển động được. Thực vật 

còn khác ở động vật là chúng phản ứng rất chậm với sự kích thích, sự phản ứng lại thường phải 

đến hàng ngày và chỉ trong trường hợp có nguồn kích thích kéo dài. 

Thực vật là một nhóm chính các sinh vật, bao gồm các sinh vật rất quen thuộc như cây gỗ, cây 

hoa, cây cỏ, dương xỉ hay rêu. Khoảng 350.000 loài thực vật, được xác định như là thực vật có 

hạt, rêu, dương xỉ và các dạng gần giống như dương xỉ, đã được ước tính là đang tồn tại. Vào 

thời điểm năm 2004, khoảng 287.655 loài đã được nhận dạng, trong đó 258.650 loài là thực vật 

có hoa và 15.000 loài rêu. 

>>>Xem thêm về các đặc điểm và sự đa dạng của thực vật 

https://doctailieu.com/giai-bai-1-trang-146-sgk-sinh-11
https://doctailieu.com/giai-bai-2-trang-146-sgk-sinh-11
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%B1c_v%E1%BA%ADt
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