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TIẾT 14: THỰC HÀNH: CHỨNG MINH QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TỎA NHIỆT 
 

I. MỤC TIÊU 
           Qua bài này học sinh phải: 

              -Mục tiêu về kiến thức: 
 Minh họa bài giảng về hô hấp: hô hấp tỏa nhiệt. 
 Rèn luyện kĩ năng thực hiện chính xác các thao tác trong phòng thí nghiệm. 
 Rèn luyện khả năng phán đoán, logic trong quá trình tiến hành thí nghiệm. 

II. CHUẨN BỊ 
o 1 kg thóc hoặc đậu 
o Bình 2-3l, nhiệt kế, hộp xốp 

III. CÁCH TIẾN HÀNH 
 

 
Nội dung                                 

 
Hoạt động của GV-HS 

1. Nguyên tắc 
 Hạt đang nảy mầm, QT hô hấp diễn ra 

mạnh. Hô hấp giải phóng năng lượng: nhiệt 
và ATP  

2.Tiến hành thí nghiệm 
 Cho hạt vào bình, đổ nước ngập hạt, ngâm 

2-3 giờ. Gạn nước hết, nhiệt kế vào khối 
hạt, đóng nút bình. Đặt vào hộp xốp cách 
nhiệt. Theo dõi nhiệt độ sau 1 giờ, 2 giờ, 3 
giờ 

Chia HS làm 8 nhóm 
(?)Sản phẩm của hô hấp? 
(?)Hô hấp giải phóng năng lượng ở những dạng nào? 
Dùng nước ấm 350-400C ngâm hạt thì kết quả 
nhanh hơn 
HS theo dõi và tiến hành làm thí nghiệm, ghi kết quả, 
thảo luận 
Hô hấp tỏa nhiệt 

 
IV. THU HOẠCH 

 Ghi kết quả thí nghiệm về sự thay đổi nhiệt độ sau 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ và giải thích? 
 Tính hệ số hiệu quả năng lượng hô hấp                                                     

Heä soá hieäu quaû naêng löôïng hoâ haáp = Soá naêng löôïng tích luõy trong ATP
Soá naêng löôïng chöùa trong ñoái töôïng hoâ haáp

x100%
 

 

Heä soá hieäu quaû naêng löôïng hoâ haáp =
(7,3 kcalo x 38ATP)

674kcalo
41%x 100% =

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


