
   Biên soạn: Cô giáo NGUYỄN THỊ THÙY                                    Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm- Đăklăk 
           

 
GIÁO ÁN: SINH HỌC 11 NÂNG CAO                                                    Email: nguyenthithuynbk@gmail.com 

 hoặc nguyenthithuysinhhoc@gmail.com 
ÑT: 050.519354 – DÑ: 0982.792.789 

PHẦN IV: SINH HỌC CƠ THỂ 
CHƯƠNG I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG 

A.CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT 
TIẾT 1: TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬT 

 
I. MỤC TIÊU 

           Qua bài này học sinh phải: 
              -Mục tiêu về kiến thức: 

 Giải thích đặc điểm phát triển, cấu tạo của hệ rễ thích nghi với chức năng hút nước và muối 
khoáng. 

 Mô tả cơ chế hút nước ở rễ và vận chuyển nước ở thân. 
 Giải thích các con đường vận chuyển nước từ lông hút vào mạch gỗ, từ mạch gỗ rễ lên mạch 

gỗ thân và lên mạch gỗ của lá. 
              -Mục tiêu về kỹ năng: 

 Rèn luyện tư duy hệ thống, phân tích, quan sát. 
 Rèn luyện phương pháp học tập. 

              -Mục tiêu về thái độ: 
 Hưởng ứng tích cực, hăng say phát biểu xây dựng bài. 
 Hàng vi yêu thiên nhiên, giải thích 1 số hiện tượng trong thực tế liên quan tới QT hút nước. 

II. TRỌNG TÂM CỦA BÀI 
o Hấp thụ nước ở rễ. 

III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
 Phương pháp: giảng giải, thảo luận nhóm và hỏi đáp. 
 Đồ dùng dạy học: phấn, bảng, tranh, phiếu học tập. 
                 -  Tranh: 

 Hình 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5(SGK) 
IV. TIẾN TRÌNH CỦA BÀI GIẢNG 

1.Ổn định lớp 1-2 phút: 
2.Giảng bài mới : 

                     Mở bài:  
 

 
Nội dung                                 

 
Hoạt động của GV-HS 

I.Vai trò của nước và nhu cầu nước đối với 
thực vật 
1.Các dạng nước trong cây và nhu cầu của 
nó: có 2 dạng 

 Nước tự do: trong TB, khoảng gian bào. Là 
dung môi, giảm nhiệt độ cơ thể, tham gia 
vào QT TĐC 

 Nước liên kết: là chỉ tiêu đánh giá tính chịu 
nóng và chịu hạn của cây, đảm bảo độ bền 
vững của hệ thống keo trong chất nguyên 
sinh 

2.Nhu cầu nước đối với thực vật 
II.QT hấp thụ nước ở rễ 
1. Đặc điểm của bộ rễ liên quan đến QT hấp 
thụ  nước 

 Thành tế bào mỏng, không thấm cutin 
 Chỉ có 1 không bào trung tâm lớn 
 Áp suất thẩm thấu rất cao do hoạt động hô  

(?)Trao đổi nước ở TV bao gồm những QT nào? 
Hấp thụ nước, vận chuyển nước và thoát hơi nước. 
(?)Vai trò của trao đổi  nước? 
(?)Trong cây có những dạng nước nào? Vai trò của 
mỗi dạng? 
(?)Cho biết cây hấp thụ dạng nước nào? 
(?)Thực vật thủy sinh hấp thụ nước như thế nào? 
(?)Thực vật trên cạn hấp thụ nước bằng cách gì? 
(?)Cơ quan hấp thụ nước của cây là gì? 
(?)Hệ rễ của cây trên cạn phát triển như thế nào để 
thích nghi với chức năng hút nước? 
(?)Đặc điểm cấu tạo của hệ rễ và lông hút thích nghi 
với chức năng hút nước? 
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Nội dung-Thời gian 
 

Hoạt động của GV-HS 
       hấp của rễ 
2.Các con đường hấp thụ nước ở rễ 

 Con đường TB chất 
 Con đường thành TB-gian bào 

3.Cơ chế dòng nước 1 chiều từ đất vào rễ lên 
thân 

 Cơ chế thẩm thấu: nước di chuyển từ nơi có 
áp suất thẩm thấu thấp- nơi có áp suất thẩm 
thấu cao 

 Áp suất rễ: hiện tượng rỉ nhựa và hiện 
tượng ứ giọt: 

III.QT vận chuyển nước ở thân 
1. Đặc điểm của con đường vận chuyển nước 
ở thân 

 Từ rễ lên lá 
2.Con đường vận chuyển  nước ở thân 

 Qua mạch gỗ từ rễ lên lá hoặc từ lá xuống 
qua mạch rây hoặc từ mạch gỗ qua mạch 
rây và ngược lại 

3.Cơ chế đảm bảo sự vận chuyển nước ở 
thân 

 Lực hút của lá 
 Lực đẩy của rễ 
 Lực trung gian 

(?)Hấp thụ nước ở rễ có những con đường nào? 
(?)Nước di chuyển từ rễ lên lá nhờ cơ chế nào? 
(?)Thế nào là hiện tượng rỉ nhựa, ứ giọt? Xảy ra khi 
nào? 
(?)Nước được vận chuyển ở thân theo những dòng 
mạch nào? 
(?)H.1.5, mô tả con đường vận chuyển nước, chất 
khoáng hòa tan và chất hữu cơ trong cây? 
(?)Cơ chế nào đảm bảo sự vận chuyển nước ở thân? 

 
         V. CỦNG CỐ 

 Đặc điểm của bộ rễ liên quan tới QT hấp thụ nước? 
 Nước vận chuyển ở thân bằng những con đường nào? 
 Nêu vị trí và vai trò của đai Caspari? 

 Nằm ở TB nội bì, điều chỉnh lượng nước và kiểm tra chất khoáng hòa tan trong nước 
 Tại sao hiện tượng ứ giọt chỉ xảy ra với những cây bụi thấp và cây thân thảo? 

 Dễ xảy ra hiện tượng bão hòa hơi nước và áp suất rễ lớn đẩy nước lên lá gây hiện tượng ứ 
giọt. 

 


