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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép 

dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh 

thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Nước Việt Nam ta được thiên nhiên ưu đãi với những cánh rừng nguyên sinh 

chạy dọc đất nước. Thống kê có hơn 12000 loài thực vật, trong đó có khoảng 4000 đến 

5000 loại cây có thể sử dụng để làm thuốc, đặc biệt có nhiều cây đặc hữu. Từ xưa con 

người đã biết sử dụng cây cỏ trong việc phòng và chữa bệnh. Thực vật là nguồn 

nguyên liệu rất quan trọng trong ngành dược. Giáo trình Thực vật dược được biên soạn 

với mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản về hình thái – giải phẫu cơ thể thực vật 

và cơ sở để phân loại thực vật, giúp sinh viên nắm được những phương pháp phân loại 

và nhận biết các đặc điểm đặc trưng của từng họ trong hệ thống phân loại thực vật. 

Giáo trình được biên soạn dựa trên chương trình chi tiết đào tạo ngành dược đối 

tượng trung cấp, sách thực vật dược đào tạo dược sĩ đại học của Bộ Y tế và một số tài 

liệu tham khảo khác. Nội dung giáo trình gồm 2 phần: Hình thái học – Giải phẫu học 

thực vật và Phân loại thực vật được trình bày trong 8 bài. 

Phần 1: Hình thái học – Giải phẫu học thực vật gồm các nội dung liên quan đến 

cấu tạo tế bào và mô thực vật làm cơ sở cho sinh viên học giải phẫu học các cơ quan 

như rễ, thân, lá. Bên cạnh đó giáo trình cũng đề cập đến các cơ quan sinh sản của thực 

vật như hoa, quả, hạt. 

Phần 2: Phân loại thực vật trình bày các đặc điểm chung về hệ thống phân loại 

thực vật, các đặc điểm đặc trưng của bậc lớp, ngành, bộ, đặc biệt ở bậc họ. Giới thiệu 

một số chi, loài hiện có ở Việt Nam, tên và công dụng của một số thực vật ứng dụng 

trong ngành dược. 

Tuy có nhiều cố gắng trong khi biên soạn nhưng không tránh khỏi những sai 

sót, chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý kiến xây dựng của quý thầy cô và các em 

sinh viên để giáo trình có thể hoàn chỉnh hơn. 

  

Cần Thơ, ngày …. tháng …. năm 2022 

       Tham gia biên soạn 

      1. Chủ biên 

      2…………. 

3…………. 
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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC 

Tên môn học: Thực vật dược 

Mã môn học: MH11 

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học 

 Vị trí: Là môn học cơ sở ngành, tạo nền tảng cho các môn học chuyên ngành. 

 Tính chất: Là môn học bắt buộc. 

 Ý nghĩa và vai trò của môn học: Là môn học cơ sở ngành, cung cấp những 

kiến thức về đặc điểm hình thái, cấu tạo giải phẫu các cơ quan thực vật tạo nền tảng 

cho các môn học chuyên ngành như Dược liệu, Bào chế, Dược cổ truyền... 

Mục tiêu của môn học 

 Về kiến thức: Mô tả được đặc điểm hình thái và cấu tạo giải phẫu của một số 

cơ quan thực vật; Trình bày được nguyên tắc chung để phân loại thực vật; Kể ra được 

những đặc điểm nổi bật của một số họ cây thường dùng làm thuốc. 

 Về kỹ năng: Làm được các thao tác kỹ thuật trong thực hành môn học (Làm 

tiêu bản soi kính hiển vi, ép mẫu cây…); Đọc đúng và thuộc tên Khoa học bằng tiếng 

Latin của 100 cây thuốc theo quy định. 

 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học có thái độ giao tiếp đúng mực, 

luôn chủ động và tích cực rèn luyện kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống. 

Nội dung của môn học 

Số 

TT 
Tên chương, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

1 Bài 1: Đại cương về thực vật dược 2 2   

2 Bài 2: Tế bào và mô thực vật 6 6   

3 Bài 3: Rễ cây 4 4   

4 Bài 4: Thân cây 4 4   

5 Bài 5: Lá cây 5 4  1 

6 Bài 6: Hoa 2 2   

7 Bài 7: Quả và hạt 4 4   

8 Bài 8: Phân loại thực vật 3 2  1 

9 
Bài 1: Tế bào và mô thực vật (cắt nhuộm, sử 

dụng KHV, soi vi phẫu, soi tinh bột) 
5  5  
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Số 

TT 
Tên chương, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

10 Bài 2: Rễ cây 5  5  

11 Bài 3: Thân cây 10  10  

12 Bài 4: Lá cây 5  5  

13 Bài 5: Ôn tập + Kiểm tra 5  4 1 

 Cộng 60 28 29 3 
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BÀI 1 

ĐẠI CƯƠNG VỀ THỰC VẬT DƯỢC 
MỤC TIÊU HỌC TẬP 

 1. Trình bày được vai trò của thực vật đối với thiên nhiên và ngành dược. 

 2. Nêu được các phần của thực vật dược và ý nghĩa của từng phần đó. 

 3. Kể được sơ lược lịch sử môn thực vật dược. 

NỘI DUNG CHÍNH 

 Thực vật dược là môn học ứng dụng các kiến thức cơ bản của Thực vật học vào 

ngành Dược, nghiên cứu về hình dạng, cấu tạo, sự sinh trưởng và phân loại các thực 

vật dùng làm thuốc. 

1. VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT 

1.1 Đối với thiên nhiên 

 Thực vật bao gồm các cây có diệp lục và cây không có diệp lục, đóng vai trò rất 

quan trọng đối với các sinh vật trên trái đất vì tất cả các sinh vật đều cần oxy tự do để 

hô hấp và thải khí carbon dioxyd (CO2). Sự quang hợp của cây xanh cần CO2 để tạo ra 

chất hữu cơ và thải ra khí oxy là cân bằng lượng oxy và CO2 trong khí quyển. Nếu 

không có quá trình quang hợp thì lượng oxy sẽ giảm dần và lượng CO2 sẽ tăng dần lên 

(do sự hô hấp, sự đốt cháy, sự lên men, sự phun của núi lửa…) đến một mức nào đó thì 

sinh vật sẽ không tồn tại được. Đồng thời, bằng hiện tượng quang hợp, cây có diệp lục 

dùng CO2 trong không khí, nước và muối khoáng hòa tan trong nước hấp thụ được từ 

rễ cây để tổng hợp nên những chất hữu cơ phức tạp như protid, glucid, lipid… Chính 

nhờ các chất hữu cơ đó mà các sinh vật mới có dinh dưỡng để sinh sống và con người 

đã sử dụng biết bao nhiêu sản phẩm từ thực vật như rau xanh, tinh bột, đường, dầu ăn, 

sợi bông, cao su, chè, café, thuốc, rau quả… để phục vụ sinh hoạt hàng ngày. 

 Còn các cây không có diệp lục cũng rất quan trọng vì nó phân giải các chất hữu 

cơ tổng hợp thành những chất hữu cơ, vô vơ ban đầu để cây có diệp lục hấp thụ được. 

Sự phân hủy này không những thể hiện trong quá trình hô hấp của sinh vật mà còn thể 

hiện trong quá trình thối rữa của sinh vật và cây cỏ khi chết, làm cho vi khuẩn, nấm 

móc trú ngụ trên mặt đất hoạt động. Sự phân giải này càng mạnh thì đất càng nhiều 

màu mở, giúp cho cây có diệp lục phát triển xanh tốt. 

1.2 Đối với ngành Dược 

 Từ lâu loài người đã biết sử dụng các cây cỏ hoang dại để làm thuốc chữa bệnh. 

Tổ tiên ta đã dùng toa căn bản gồm 10 cây thuốc là Gừng, Sả, Cỏ tranh, Rau má, Cỏ 

mần trầu, Ké đầu ngựa, Mơ tam thể, Cỏ nhọ nồi, Cam thảo nam và vỏ quả Quýt để 

chữa một số bệnh thông thường. 

 Trong y học cổ truyền dân tộc dùng nhiều vị thuốc có nguồn gốc thực vật như 

Ngải cứu, Ích mẫu, Mã đề, Tía tô, Kính gới… 
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 Tây y có nhiều thứ thuốc được chiết suất từ nguyên liệu thực vật như strychnin 

từ hạt cây Mã tiền, morphin từ nhựa quả cây Thuốc phiện, berberin từ cây Vàng đắng, 

artemisinin từ cây Thanh hao hoa vàng… 

 Nhiều vị thuốc quý có giá trị kinh cao nguồn gốc từ thực vật như chế qui, nhân 

sâm, tam thất, sinh địa, đương quy, đại hồi… 

 Thực vật học giúp chúng ta xác định tên cây, nghiên cứu cấu tạo, kiểm tra chất 

lượng các nguyên liệu làm thuốc có nguồn gốc từ thực vật, từ đó có kế hoạch trồng 

trọt, di thực và khai thác các cây dùng làm thuốc chữa bệnh và xuất khẩu. 

 Như vậy, thực vật đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự sống của mọi sinh 

vật và hoạt động kinh tế của loài người nên trách nhiệm của chúng ta là phải tích cực 

trồng cây bảo vệ thiên nhiên nói chung và cây xanh nói riêng để đảm bảo cân bằng 

sinh thái môi trường. 

2. CÁC PHẦN CỦA THỰC VẬT DƯỢC 

 Môn thực vật dược được chia thành các phần để nghiên cứu: 

 2.1 Hình thái học thực vật chuyên nghiên cứu về hình dạng bên ngoài của các 

cây để phân biệt được cây thuốc hoặc các dược liệu chưa chế biến, nó cũng là cơ sở 

cho môn hệ thống học thực vật. 

 2.2 Giải phẩu học thực vật chuyên nghiên cứu cấu tạo vi học bên trong của 

cây để kiểm nghiệm được các vị thuốc đã cắt vụn hoặc tán thành bột, phát hiện ra sự 

nhằm lẫn hoặc giã mạo. 

 Hai môn cơ sở của Giải phẫu học thực vật là tế bào học thực vật nghiên cứu về 

các tế bào và Mô học thực vật nghiên cứu về các mô thực vật. 

 2.3 Sinh lý học thực vật chuyên nghiên cứu các quá trình hoạt động, sinh 

trưởng của cây và sự tạo thành các hoạt động các hoạt chất cây thuốc, qua đó biết cách 

trồng, thời vụ thu hái khi bộ phận dùng làm thuốc của cây chứa nhiều hoạt chất nhất để 

tăng hiệu quả chữa bệnh. 

 2.4 Hệ thống học thực vật chuyên nghiên cứu về cách sắp xếp các thực vật 

thành từng nhóm dựa vào hệ thống tiến hóa của thực vật nên dễ nhớ đặc điểm của các 

cây, phương hướng nghiên cứu cây thuốc và biết được sự tiến hóa chung của thực vật. 

 2.5 Sinh thái học thực vật chuyên nghiên cứu quan hệ giữa thực vật với các 

yếu tố của môi trường xung quanh. Mỗi cây có hình dạng và cấu trúc thích nghi với 

hoàn cảnh như thổ nhưỡng, khí hậu, đổ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng… để trồng và di thực 

cây thuốc. 

 

 2.6 Địa lý học thực vật chuyên nghiên cứu về sự phân bố thực vật trên trái đất 

và thành phần của đất đáp ứng cho từng loại cây. 
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            Ngoài ra còn một số phần khác như Cổ sinh thực vật, Phôi sinh học thực vật, 

Di truyền học, phấn hoa học… để áp dụng vào ngành Dược. 

3. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ MÔN THỰC VẬT DƯỢC 

 Từ thời cổ xưa, loài người đã biết sử dụng cây cỏ vào cuộc sống và làm thuốc 

chữa bệnh. Người cổ Ai Cập đã nói tới dùng thầu dầu, hạt cải, hành tây… để chữa 

bệnh và đã trồng được nhiều loại cây. 

 Thế kỷ thứ XI trước công nguyên, pho sách Ấn Độ “Susruta” đã nói về 760 cây 

thuốc. 

 460 – 377 năm trước Công Nguyên, Hippocrate là thầy thuốc danh tiếng của Hy 

Lạp cổ đại mô tả 236 cây thuốc. 

 384 – 322 năm trước Công nguyên, Aristote đã viết sách Thực vật học đầu tiên 

bằng tiếng Hy Lạp. 

 371 – 186 năm trước Công nguyên, người học trò của Aristote là Theophrase đã 

tiếp tục sự nghiệp của ông và được coi là người sáng lập môn Thực vật học. 

 79 – 24 năm trước Công nguyên, nhá Bác học Roma Plinus đã mô ta 100 cây 

trong cuốn Vạn vật học. 

 60 – 20 năm trước Công nguyên, Diosoride đã mô tả hơn 600 cây thuốc trong 

tác phẩm “Materia medica”. 

 Cesalpin (1519 – 1603) đã sắp xếp thực vật dựa theo tính chất của hạt cây. 

 Năm 1660, Bauhin đã mô tả tới 5200 cây. 

 Đến thế kỷ thứ XVII, nhờ phát minh ra kính hiển vi, nhà vật lý học người Anh 

là Hook đã tìm thất tế bào thực vật lần đầu tiên vào năm 1665. 

 Năm 1672, Grew đã sáng lập ra môn Giải phẫu thực vật cùng với Malpighi, tác 

giả cuốn “Anatomia plantarum”. 

 Năm 19680, Leuwenhoek đã nghiên cứu các vi sinh vật. 

 Tournefort (1956-1708) đã mô tả đến 10.240 cây và bắt đầu dung tiếng Latin để 

tóm tắt đặc điểm của cây. 

 Ray (1628-1705) đã mô tả đến 18.000 loài thực vật và cách phân biệt cây 2 lá 

mầm với cây là mầm. 

Linne (1708-1778) là nhà tự nhiên học người Thụy Điển đã làm cho khoa học 

phân loại và Hình thái học thực vật phát triển nhanh chóng. 

Lamarck (1744-1829) là tác giả của thuyết tiến hóa. 

Jussieu (1748-1836) lần đầu tiên sắp xếp thực vật thành 100 họ cây. 

Brown (1805-1877) đã chia cây Hiển hoa thành cây hạt kín và cây hạt trần. 

De Candolle (1805-1893) đã chia cây Ẩn hoa thành cây Ẩn hoa có mạch và cây 

Ẩn hoa không mạch. 
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Năm 1859, Drawin đã xuất bản cuốn “Nguồn gốc các loài” đặt cơ sở cho thuyết 

tiến hóa của thực vật. 

Gần đây có một số hệ thống phân loại của Eichler(1839-1887); Engler và 

Pranth (viết từ 1887-1909), Hutchinson (1934), Bush trong tác phẩm “Hệ thống phân 

loại thực vật”, Kuasanov trong sách giáo khoa thực vật học, Takhtajan với tác phẩm 

“Nguồn gốc thực vật hạt kín” và một số hệ thống của Gobi, Kuznesov, Grossgneim 

(Liên Xô cũ), Metz (CHLB Đức), Wetstein (CH Áo), Rendle (VQ Anh), Pull (Hà 

Lan), Bessey và Pulle (Mỹ)… 

Ở nước ta vốn có truyền thống về Y học dân tộc từ lâu đời. Thời các vua Hùng 

(12879-257 trước Công Nguyên), cha ông ta đã biết uống nước vối, ăn gừng giúp tiêu 

hóa, ăn trầu để bảo vệ răng… 

Đời Thục An Dương Vương, lương y Thôi Vỹ đã biết châm cứu để chữa bệnh. 

Đời nhà Lý đã biết trồng thuốc nam ở làng Đại Yên ( Hà Nội), Nghĩa Trai (Hải 

Hưng). 

Đời nhà Trần đã thành lập Thái y viện và tổ chức đi tìm cây thuốc ở núi Yên Tử 

(Quảng Ninh). Tướng quân Phạm Ngũ Lão đã trồng được vườn thuốc ở Vạn Yên và 

gây rừng thuốc Dược Sơn ở Phả Lại (Hải Hưng). 

Năm 1471, Tuệ Tĩnh đã viết cuốn “Nam dược thần liệu” có 579-630 loài cây 

làm thuốc. 

Năm 1429, đời Lê Thái Tổ, Phan Phú Tiên đã xuất bản cuốn “Bản Thảo thực 

vật toàn yếu”. 

Thế kỷ XVI, Lê Quý Đôn trong bộ “Vân đài loại ngữ” đã sơ bộ phân loại thực 

vật, sau đó Nguyễn Trứ đã xuất bản cuốn “Việt Nam thực vật học”. 

Năm 1772, Hải Thượng Lãn Ông cho xuất bản bộ sách “Lãn Ông tâm lĩnh” 

gồm 66 quyển và y lý và cây thuốc. 

Năm 1790, Loureiro xuất bản cuốn “Flora cochinchinensis” đã mô tả tới 697 

loài cây. 

Năm 1879, Pierre xuất bản cuốn “Flore forestiere de Cochinchine” gồm 800 

loài cây gỗ. 

Từ 1907 – 1943, Lecomte đã hoàn thành bộ “Flore generale de L’Indochine”, 

sau này được Aubreville bổ sung dưới nhan đề “Thực vật chí Lào, Campuchia và Việt 

Nam”. 

Từ năm 1954 đến nay các sách “Phân loại thực vật”, “Thực vật học” của Vũ 

Văn Chuyên; “Cây rừng Việt Nam” của Lê Mộng Chân, “Thảm thực vật rừng” của 

Thái Văn Trừng, “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam” của Đỗ Tất Lợi và hàng 

loạt sách về dược liệu, danh mục cây thuốc, đông y… do các bộ, các  viện, các trường 

xuất bản dung để nghiên cứu, giảng dạy, học tập về Thực vật học. 
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CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ 

Câu 1:  Nêu khái niệm môn thực vật dược. 

Câu 2:  Kể tên 2 quá trình quan trọng để thực vật cân bằng lượng oxy carbon dioxyd 

trong khí quyển. 

Câu 3:  Kể tên các phần của môn thực vật dược. 

Câu 4:  Nêu tên người đã phát minh ra kính hiển vi. 

Câu 5:  Tên cuốn sách viết về cây thuốc của Tuệ Tĩnh.  

Câu 6:  Hình thái học thực vật là phần nghiên cứu về: 

          a. Cách sắp xếp thực vật thành từng nhó 

          b. Hình dạng bên ngoài của cây 

          c. Cấu tạo vi học bên trong 

          d. Quan hệ giữa thực vật với môi trường sống 

Câu 7:  Nhà khoa học phát minh ra kính hiển vi:  

           a. Robert Hook 

           b. Carl Linneaus  

           c. Arthur Cronquist 

           d. Nehemiah Grew 

Câu 8:  Võ Văn Chi là tác giả của sách thực vật nào sau đây: 

a. Từ điển cây thuốc Việt Nam 

b. Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam 

c. Cây cỏ Việt Nam 

d. Phân loại thực vật 

Câu 9:  Hình thái học thực vật là phần nghiên cứu về: 

a.   Cấu tạo vi học bên trong 

b. Cách sắp xếp thực vật thành từng nhóm 

c. Hình dạng bên ngoài của cây  

d. Quan hệ giữa thực vật với môi trường sống. 

Câu 10:  Phân môn nào của Thực vật Dược nghiên cứu về cấu tạo vi học bên trong 

của cây: 

a. Giải phẫu học thực vật                                    

b. Hệ thống học thực vật 

c. Hình thái học thực vật                                         

d. Sinh thái học thực vật 
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BÀI 2 

TẾ BÀO VÀ MÔ THỰC VẬT 
MỤC TIÊU HỌC TẬP 

1. Trình bày được hình dạng, kích thước và phần của tế bào thực vật. 

2. Nêu được đặc điểm chính và chức năng của các loại mô thực vật. 

NỘI DUNG CHÍNH 

Hầu hết các thực vật đều có cấu tạo bằng tế bào, các tế bào có cùng chức phận 

sinh lý tạo thành một loại mô thực vật. 

1. TẾ BÀO THỰC VẬT 

 Tế bào thực vật là đơn vị giải phẫu và sinh lý của các cơ thể thực vật. 

1.1 Hình dạng, kích thước tế bào thực vật: 

 Cơ thể thực vật có khi chỉ cấu tạo bởi một tế bào gọi là cơ thể đơn bào (men 

bia) nhưng thông thường cơ thể thực vật cấu tạo bởi nhiều tế bào gọi là cơ thể đa bào. 

 1.1.1 Hình dạng 

 Các tế bào thực vật có hình dạng rất khác nhau tùy thuộc vào từng loài và từ mô 

thực vật như rong tiểu cầu có tế bào hình cầu, tế bào men bia hình trứng, tế bào ruột 

bắc hình ngôi sao, còn đa cố tế bào có hình khối nhiều mặt, hình thoi, hình chữ nhật… 

 1.1.2 Kích thước 

 Kích thước các tế bào thực vật biến đổi rất nhiều ở các mô cũng như các loài 

thực vật khác nhau. Đa số tế bào có kích thước rất nhỏ, mắt thường không nhìn thấy 

được, phải quan sát bằng kính hiển vi. Kích thước trung bình của tế bào mô phân sinh 

thực vật bậc cao là 10-30 micromet; vi khuẩn vào không phân biệt được. Trái lại, có 

những tế bào rất lớn, mắt thường nhìn thấy dễ dàng như tép bưởi, sợi gai… 

1.2 Cấu tạo của thực vật 

 Tế bào thực vật có những phần nào sau: 

 1.2.1 Chất tế bào 

 Là thành phần cơ bản của một tế bào, giúp tế bào sống và sinh trưởng. Chất tế 

bào bao gồm toàn bộ phần bên trong màng pecto – cellulose (không kể nhân, thể tơ, 

thể lạp, thể golgi, thể ribo, thể vùi và không bào). 

 Chất tế bào là mộ khối chất quánh, nhớt, có tính chất đàn hồi, trong suốt, không 

màu, trống giống như lòng trắng trứng. Chất tế bào không tan trong nước, khi gặp 

nhiệt độ 50-600C chúng mất khả năng sống (trừ chất tế bào ở hạt khô, quả khô có thể 

chịu được tới 80-1000C). 

 Thành phần hóa học của chất tế bào rất phức tạp và không ổn định. Các nguyên 

tố chính là C, H, N, O và một số thành phần vi lượng như S, P, Co, Mg, K, Na, Cl, Fe, 

Zn, Al… Các chất chính tham gia thành phần của tế bào là protid, lipid, glucid, nước 

chiếm khoảng 70-80%. 
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 Chất tế bào là một chất sống nên nó có đầy đủ mọi hiện tượng đặc trưng của sự 

sống như dinh dưỡng, hô hấp, tăng trưởng, vận động… 

 1.2.2 Các thể sống nhỏ 

 + Thể tơ (ty thể): là những tổ chức rất nhỏ bé, chỉ gặp ở những tế bào có nhân 

điển hình, còn những tế bào không có nhân điển hình thì không có tổ chức này. 

 Thể tơ có hình dạng rất biến thiên như hình hạt, hình sợi hay hình chuỗi hạt. 

 Nhờ enzim, thể tơ được coi là trung tâm hô hấp và “nhà máy” năng lượng của 

tế bào. Quá trình sinh lý đặc biệt xảy ra nhờ sự hấp thụ oxy, giải phóng CO2 và nước 

cùng với năng lượng cần thiết cho hoạt động sống của tế bào. 

 + Thể lạp: Là những thể sống chỉ có ở các tế bào thực vật có diệp lục. Tùy theo 

bản than các chất màu, người ta phân thể lạp ra làm 3 loại: 

 * Lạp lục có màu xanh lục, có vai trò đồng hóa ở cây xanh và tảo. Lạp lục có 

kích thước rất nhỏ 4 – 10 micromet. Ở thực vật bậc cao, lạp lục có dạng hình cầu, hình 

bầu dục, hình thấu kính hay hình thoi. Ở tảo, lạp lục ở dưới dạng khác nhau gọi là sắc 

thể, các sắc thể này có thể là hình xoắn trôn ốc như tảo loa, hình ngôi sao như ở tào 

sao hoặc hình mạng như ở tảo sinh đốt… 

 * Lạp màu là thể tạo có màu vàng, da cam, tím, đỏ… tạo ra cho cánh hoa, quả, 

lá, rễ cây những màu sắc khác nhau màu xanh của diệp lục. Lạp màu có hình dạng rất 

khác nhau như hình cầu, hình thoi, hình kim, hình dấu phẩy hay hình khối nhiều mặt… 

Chức năng chính của lạp màu là quyến rũ sâu bọ để thực hiện sự thụ pấn cho hoa và 

lôi cuốn các loại chim thực hiện việc phát tán quả và hạt. 

 * Lạp không mày là thể lạp nhỏ, không có màu và thường gặp những cơ quan 

không màu của thực vật bậc cao như hạt, rễ, củ. Lạp không màu có hình dạng hình 

cầu, hình bầu dục, hình que… Lạp không màu là nơi đúc tạo tinh bột vì các glucid hòa 

tan trong chất tế bào thường kéo đến lạp không màu rồi tích lũy dưới dạng tinh bột. 

 + Thể golgi: là những mạng đặc biệt nằm trong chất tế bào. Thể golgi cấu tạo 

bởi những mạng hình dĩa dẹt hay cấm tấm bẹt, mỗi tấm chứa 5-10 túi. Ở đầu mỗi tấm 

có một số bong bong nhỏ và phía bền mặt nhiều bong bong lớn hơn. Thể golgi có vai 

trò quan trọng trong việc tạo thành màng khung của tế bào thực vật. 

 + Thể Ribo (Riboxom): là những hạt hình cầu nhỏ chức nhiều acid ribonucleic. 

Nó tồn tại trong tế bào dưới dạng tự do hay dạng chuỗi nhỏ (5-10 ribo) gọi là 

polyxom. Các chuỗi polyxom có vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp protid. 

 1.2.3 Nhân tế bào 

 Hầu hết các tế bào thực vật đều chứa một khối hình cầu ở giữa tế bào gọi là 

nhân. Kích thước trung bình của nhân 5-10 micromet. Nhân ở trạng thái nghỉ giữa 2 

lần phân chia gồm có màng nhân, chất nhân và hạch nhân. 
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 Nhân chứa 80% là protein, 10% AND (Acid Desoxyribonucleic), 3,7% ARN 

(Acid ribonucleic), 5% phostphor – lipid và 1,3% là ion kim loại, trong đó ARN, AND 

quyết định vai trò sinh lý của nhân. 

 Vai trò của nhân trong đời sống tế bào: 

 * Duy trì và truyền các thông tin di truyền. 

 * Vai trò quan trọng trong dự trong đổi và tham gia các quá trình tổng hợp tế 

bào. 

 * Nhân giúp tế bào lông hút của rễ cây hấp thụ thức ăn. 

 * Nhân có tác dụng đối với sự tạo màng tế bào. 

 * Nhân còn có vai trò rất lớn trong việc điều hòa các sản phẩm quang hợp, 

trong việc tạo thành tinh bột. 

 1.2.4 Thể vùi 

 Thể vùi là những thể nhỏ bé trong chất tế bào và là những chất dự trữ hay cặn 

bã. 

+ Thể vùi loại tinh bột: là loại chất dự trữ phổ biến nhất trong tế bào thực vật 

(trong rễ củ, thân rễ, thân củ, hạt) Mỗi loại cây có dạng hạt tinh bột riêng và kích thức 

cũng khác nhau, do vậy, dễ dàng phân biệt chúng với nhau. 

+ Thể vùi loại protid: Trong chất tế bào tồn tại các hạt protid dự trữ, không 

màu, thường hình cầu hay bầu dục gọi là hạt aleuron. 

+ Thể vùi loại lipid: có 3 loại 

 Loại giọt dầu mỡ thường gặp những hạt như hạt lạc, vừng, thầu dầu… 

 Loại giọt tinh dầu có nhiều ở một số họ thực vật như họ Hoa môi, họ Long não, 

họ Hoa tán…Khác với giọt dầu mỡ, tinh dầu dễ bay hơi và có mùi đặc biệt. 

 Loại nhựa và gôm là những sản phẩm của quá trình oxy hóa và trùng hợp của 

một số dầu. 

+ Thể vùi loại tinh thể: là những chất cặn bả kết tinh. Dựa vào hình dạng khác 

của các tinh thể mà có thể mà có phân biệt được các loại dược liệu khi soi bột của nó 

trên kính hiển vi. Trong tế bào thực vật thường gặp 2 loại tinh thể. 

 Tinh thể calci oxalat có nhiều hình dạng khác nhau như hình hạt cát ở cây cà 

độc dược, hình lăng trụ ở vỏ cây hành ta, hình khối hình mặt trong lá cây bưởi, 

hình cầu gai trong lá cây trúc đào, hình kim trong lá cây bèo tây… 

 Tinh thể calci oxalat thường gặp trong lá cây Đa, lái câyVòi voi, lá cây dâu tằm, 

dưới dạng một khối xù xì như qủa mít, gọi là mang thạch. 

           1.2.5 Không bào 

 Là những khoảng trống trong chất tế bào, chứa đầy chất lỏng gọi là dịch không 

bào hay dịch tế bào. Dịch tế bào chứa rất nhiều chất khác nhau tùy loại cây như nước, 

muối khoáng, các glucid, acid hữu cơ, glycosid, alcaloid, vitamin, phytoncyd… trong 
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đó có nhiều chất có tác dụng chữa bệnh quan trọng. ngoài chức năng tích lũy các chất 

và dự trữ cặn bả, không bào còn có vai trò quan trọng đối với sinh lý của tế bào nhờ 

tính thẩm thấu của dịch tế bào. 

 

           1.2.6 Màng tế bào 

Màng tế bào là lớp vỏ bọc cứng bao bọc xung quanh tế bào, ngăn cách các tế 

bào với nhau hoặc ngăn cách tế bào với môi trường bên ngoài. 

Màng tế bào thực vật gồm hai lớp: 

 Lớp cellulose tạo thành vỏ cứng xung quanh tế bào. 

 Lớp pectin có tác dụng gắn các lớp cellulose của các tế bào lân cận lại với nhau. 

Màng tế bào thực vật có thể thay đổi tính chất vật lý là thành phần hóa học như hóa gỗ, 

hóa bần, hóa cutin, hóa sáp, hóa nhày…Sự biến đổi làm tăng độ cứng gắn, dẻo dai và 

bền cững của màng tế bào. 

II. MÔ THỰC VẬT 

Mô thực vật là một nhóm tế bào nhân hóa giống nhau về hình thái để cùng làm một 

chức phận sinh lý. Dựa vào chức phận sinh lý, người ta sắp xếp các mô hình sáu loại: 

2.1 Mô phân sinh 

Mô phân sinh cấu tạo bởi những tế bào non chưa phân hóa, màng mỏng bằng 

cellulose, không có dự trữ dinh dưỡng, xếp xít vào nhau, không để hở những khoảng 

gian bào. Các tế bào đó phân chia rất nhanh để tạo thành các thứ mô khác. 

Có 3 loại mô phân sinh: 

 

Chất nhân 

Màng nhân 
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           2.1.1 Mô phân sinh ngọn 

Đầu rễ non và nhọn thân cây có một đám tế bào non gọi là tế bào khởi sinh, nó 

phân chia rất nhanh thành khối tế bào, các tế bào này dần dần sẽ dài ra và biến đổi 

thành các thứ mô khác của rễ cây hoạc của thân cây. Nhiệm vụ của mô phân sinh ngọn 

là làm cho rễ và thân cây mọc dài ra. 

            2.1.2 Mô hình sinh gióng (lóng) 

Ở các cây họ lúa, thân cây còn được mọc dài ra ở phí gốc của các gióng. Nhờ 

có mô phân sinh gióng mà các loại cỏ sau khi bị dẫm gẫy, các gióng vẫn có khả năng 

tiếp tục mọc lên được. 

           2.1.3 Mô phân sinh bên hay mô phân sinh cấp hai 

Mô làm cho rễ và thân của các cây lớp Ngọc lan có thể tăng trưởng theo chiều 

ngang. 

Có 2 loại mô phân sinh cấp hai. 

- Tầng sinh bần hay tầng sinh vỏ đặt trong vỏ của rể và thân cây. Về phía ngoài, 

tầng sinh bần tạo ra lớp bần có vai trò che chở cho rể và thân cây già. Về phía trong, 

tầng sinh bần tạo ra một mô mềm cấp hai gọi là vỏ lục. 

- Tầng sinh gỗ hay tầng sinh trụ đặt trong trụ giữa của rể và thân cây. Mặt ngoài 

nó sinh ra một lớp libe cấp hai để dẫn nhựa luyện, mặt trong sinh ra một lớp gỗ cấp hai 

dẫn nhựa nguyên. 

2.2 Mô mềm 

Mô mềm cấu tạo bởi những tế bào sống chưa phân hóa nhiều, màng vẫn mỏng 

và bằng cellulose…Mô mềm có nhiệm vụ liên kết các mô khác với nhau, đồng thời 

còn làm chức năng đồng hóa hay dự trữ. 

Mô mềm phân làm ba loại. 
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2.2.1 Mô mềm hấp thụ 

Gồm các lông hút của rể, có nhiệm vụ hấp thụ nước và các muối vô cơ hòa tan 

trong nước. 

2.2.2 Mô mềm đồng hóa 

Cấu tạo bởi những tế bào chứa nhiều lục lạp để thực hiện chức năng quang 

hợp…Mô mềm đồng hóa cần nhiều ánh sáng nên thường đặt ngay dưới biểu bì của lá 

và thân cây non. Trong lá cây lớp Ngọc lan (cây hai lá mầm), mô mềm đồng hóa có 

hai dạng: 

- Mô mềm hình giậu cấu tạo bởi những tế bào dài và hẹp, xếp xít vào nhau như 

những cọc của một bờ giậu, thẳng góc với mặt lá. 

- Mô mềm xốp còn gọi là mô mềm khuyết cấu tạo bởi những tế bào không đều, 

để hở những khoảng không gian to lớn trống rỗng chứa đầy chất khí. 

2.2.3 Mô mềm dự trữ 

Cấu tạo bởi những tế bào có màng mỏng bằng cellulose, thường hở những 

khoảng không gian bào ở góc tế bào. Trong tế bào chứa nhiều chất để nuôi cây như 

đường, tinh bột, nước, không khí, dầu và aleuron,… 

2.3 Mô che chở 

Mô che chở có nhiệm vụ bảo vệ các bộ phận của cây, chống lại tác hại của môi 

trường ngoài cho cây như sự xâm nhập của các giống ký sinh, sự thay đổi nhiệt độ đột 

ngột, sự bay hơi quá mạnh. Để làm nhiệm vụ đó, mô che chở ở mặt ngoài cơ quan của 

cây, các tế bào xếp xít nhau và màng tế bào biến thành một chất không thấm nước và 

khí. 

Có 2 loại mô che chở: 

2.3.1 Biểu bì 

Cấu tạo bởi một lớp tế bào 

sống bao bọc các phần non của cây. 

Trên biểu bì có hai bộ phận rất quan 

trọng đối với việc kiểm nghiệm 

dược liệu là lỗ khí và lông che chở. 

Lỗ khí là những lỗ thủng 

trong biểu bì dùng để trao đổi khí. 

Tế bào lỗ khí thường đi kèm 1,2,3,4 

tế bào phụ gọi là tế bào bạn. Số 

lượng và vị trí các tế bào bạn là 

những đặc điểm có thể phân biệt 

trong kiểm nghiệm dược liệu. 

Lông là những tế bào biểu bì 
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mọc dài ra ngoài để tăng cường vai trò bảo vệ hoặc giảm bớt sự thoát hơi nước. Hình 

dạng các lông rất quan trọng để phân biệt các cây, nhất là các dược liệu đã bị cắt vụn 

hoặc các bột thuốc. 

2.2.3 Bần 

Cấu tạo bởi nhiều lớp tế bào chết, bao bọc phần già của cây, tất cả các màng đã 

biến thành chất bẩn không thấm nước và khí, có tính co dãn, chứa đầy không khí nên 

có thể bảo vệ cây chống lạnh. 

Bần được tạo thành bởi các tầng sinh bần đã ngăn cách các mô ở phía ngoài bần 

đó với các mô phía trong làm cho mô ở phía ngoài khô héo dần và chết. Người ta gọi 

bần và các mô đã chết ở phía ngoài là vỏ chết hay thụ bì. 

VD: Vỏ rộp của cây ổi. 

2.4 Mô nâng đỡ 

Mô nâng đỡ còn gọi là mô “cơ giới”, cấu tạo bởi những tế bào có màng dầy 

cứng, làm nhiệm vụ nâng đỡ, tựa như bộ xương của cây. 

Tùy theo bản chất cảu mô nâng đỡ, người ta phân biệt thành 2 loại. 

2.4.1 Mô dày 

Cấu tạo bởi những tế bào sống có màng dày nhưng vẫn bằng cellulose. Mô dày 

thường tập trung ở những chỗ lồi của cuống lá và thân cây như ở gân giữa lá cây lớp 

Ngọc lan, ở bốn góc của thân cây thuộc họ Hoa môi,… 

Có 4 loại mô dày là: 

- Mô dày góc 

- Mô dày phiến 

- Mô dày tròn 

- Mô dày xốp 

2.4.2 Mô cứng 

Cấu tạo bởi những tế bào chết có màng dày hóa gỗ ít nhiều. Màng này có nhiều 

ống nhỏ đi xuyên qua để cho sự trao đổi có thể xảy ra được khi tế bào còn sống. Mô 

cứng thường đặt sâu trong những cơ quan không có khả năng mọc dài ra được nữa. 

Có 3 loại mô cứng: 

Tế bào mô cứng thường hình khối nhiều mặt, có đường kính đều nhau, có thể 

đứng riêng lẻ hoặc tụ hợp từng đám gọi là tế bào đá như trong thịt quả lê, quả na. 

           Thể cứng là những tế bào mô cứng riêng lẻ, tương đối lớn có khi phân nhánh, 

thường có trong lá cây chè, cây Ngọc lan, cuống quả cây Hồi. 

Sợi mô cứng cấu tạo bởi những tế bào dài, hình thoi, khoang tế bào rất hẹp như 

vỏ sợi cây Quế, sợi vỏ cây Canh-ki-na. 
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2.5 Mô dẫn 

Mô dẫn có cấu tạo bở những tế bào dài, xếp nối tiếp nhau thành từng dãy dọc 

song song với trục cơ quan và dùng để dẫn nhựa. 

2.5.1 Gỗ 

Dùng để dẫn nhựa nguyên gồm nước và các muối vô cơ hòa tan trong nước  do 

rể hút từ dưới đất lên. 

Gỗ là mô phức tạp gồm 3 thành phần: 

Mạch ngăn và mạch thông có nhệm vụ dẫn nhựa nguyên. Nếu các tế bào cón 

các vách ngang gọi là mạch ngăn hay quản bào, nếu không còn mạch ngăn tạo thành 

các ống thông suốt gọi là mạch thông hay mạch gỗ. 

Sợi gỗ là những tế bào chết, hình thoi dài có màng dày hóa gỗ. Các sợi gỗ có 

nhiệm vụ nâng đỡ. 

Mô mềm gỗ cấu tạo bởi những tế bào sống, màng có thể hóa thể hóa gỗ hoặc 

vẫn mỏng bằng cellulose. Mô mềm gỗ làm nhiệm vụ dự trữ. 

2.5.2 Libe 

Dùng để dẫn nhựa luyện gồm dung dịch các chất hữu cơ do lá đúc luyện được 

nhờ hiện tượng quang hợp. 

Libe là một mô phức tạp, gồm 4 thành phần:  

Mạch rây: cấu tạo bởi những tế bào sống, xếp nối tiếp nhau thành từng dãy, 

màng mỏng bằng cellulose. Các vách ngăn có nhiều lỗ thủng nhỏ trông tựa như cái 

rây, giữa mạch rây là một không bào rất lớn chứa nhựa luyện. 

Tế bào kèm: là những tế bào sống, có màng bằng cellulose có nhiệm vụ chứa 

chất dự trữ như tinh bột. 

Mô mềm libe gồm những tế bào sống có màng mỏng bằng cellulose có nhiệm 

vụ chứa chất dự trữ như tinh bột. 

 Sợi libe gồm những tế bào sống có màng dày hoá gỗ hay không hoá gỗ, có 

khoang hẹp, làm nhiệm vụ nâng đỡ. 

2.6 Mô tiết: 

 Mô tiết cấu tạo bởi những tế bào sống, có màng bằng cellulose, tiết ra chất coi 

nhgư là chất cặn bả của cây vì cây không dùng đén nữa như tinh dầu, nhựa, gôm, 

tamin….Thường các chất này không được thải ra ngoài mà đọng lại trong cây. Có 5 

loại mô tiết. 

 Thường tiết ra tinh dầu nhờn hay gặp trong những cánh hoa hồng, hoa nhài, các 

tuyến mật tiết ra mật hoa cũng thuộc loại này và có vai trò lôi cuốn con trùng. 
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2.6.2 Lông tiết:  

 Nằm trong lớp ngoài 

cùng của biểu bì. Một lớp lông 

tiết gồm một chân và một đầu, 

có thể làm đơn bào hay đa bào. 

Nhờ có lông tiết ra mới cất được 

tinh dầu dễ dàng và nhận dạng 

được từng nguyên liệu. 

2.6.3 Tế bào tiết: 

 Là những tế bừo riêng lẻ 

ở rải rác trong mô mềm, chứa 

những chất do chính tế bào đó 

tiết ra như: 

 Tinh dầu trong lá cây 

Long Não, thân rễ cây Bạch 

Xương Bồ, quả cây Đại Hồi, 

thân cây Hoa Hồng…. 

 Tamin có nhiều trong 

lá cây Ôi, rễ cũ Hà Thủ Ô đỏ, quả cây Kim Anh…. 

2.6.4 Túi tiết và ống tiết: 

 Túi tiết là những lỗ hình 

cầu ống tiết hình trụ bao bọc bởi 

tết bào tiết và đựng những chất tế 

bào này tiết ra. 

2.6.5 Ống nhựa mủ: 

 Là loại ống dài hẹp, phân 

nhánh nhiều, đụng một chất lỏng 

trắng như sũa gọi là nhựa mũ ( 

cây sữa, cỏ sữa ), nhưng cũn khi 

màu vàng ( cây Gai cua). 

 Các hoạt chất chứa trong nhựa mũ có 

thể làm thuốc như Morphin, Codein….óc 

trong nhựa cây thuốc phiện. Ống nhựa mũ chỉ 

coa ở một số họ Thầu Dầu, họ trúc Đào, họ 

Thuốc Phiện, cho nên sự có mặt cảu ống nhựa 

mũ giưps ta trong việc định tên cây, 
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CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ 

Câu 1:  Kể tên 3 loại mô mềm. 

Câu 2:  Kể tên 4 nhóm thể vùi, cho ví dụ mỗi nhóm. 

Câu 3:  Kể tên 6 loại mô thực vật. 

Câu 4:  Nêu đặc điểm cấu tạo của mô dày. 

Câu 5:  Nêu đặc điểm cấu tạo của mô cứng. 

Câu 6:  Kể tên 5 loại mô tiết. 

Trả lời Đúng (Đ) hay Sai (S) các câu sau 

Câu 7:  Biểu bì cấu tạo bởi 1 lớp tế bào chết bao bọc các phần non của cây. 

Câu 8:  Màng tế bào lớp bần đã biến thành chất bần không thấm nước và khí. 

Câu 9:  Mạch ngăn và mạch thông là phần có nhiệm vụ dẫn nhựa nguyên nuôi cây. 

Câu 10: Tế bào kèm làm nhiệm vụ dự trữ cho libe. 

Câu 11: Mô tiết tiết ra các chất cặn bã của cây được cấu tạo bởi những tế bào chết. 

Câu 12: Ống nhựa mủ có ở tất cả các loại cây. 

Câu 13:  Mô cứng cấu tạo bởi những tế bào có màng dày, cứng, bằng cellulose. 

Câu 14:  Tế bào thực vật thường có hình dạng: 

a. Hình cầu 

b. Hình trứng 

c. Hình ngôi sao 

d. Hình dạng rất khác nhau 

Câu 15:  Kích thước trung bình của tế bào mô phân sinh thực vật bậc cao: 

a. 5 – 10 μm 

b. 10 -20 μm 

c. 10 – 30 μm 

d. 30 – 40 μm 

Câu 16:  Hệ thống dẫn nhựa luyện là: 

a. Bó libe gỗ 

b. Bố dẫn 

c. Libe 

d. Gỗ 

Câu 17:  Mô phân sinh giúp cây phát triển theo chiều dọc : 

a. Mô phân sinh bần - lục bì 

b. Mô phân sinh bên 

c. Mô phân sinh ngọn 

d. Mô phân sinh 

Câu 18:  Yếu tố dẫn nhựa nguyên trong bó gỗ: 

a. Quản bào 
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b. Tế bào kèm 

c. Sợi gỗ 

d. Mô mềm libe 

Câu 19:  Nơi xảy ra sự hấp thu oxy, giải phóng CO2, nước và năng lượng: 

a. Thể golgi 

b. Thể ribo 

c. Thể tơ 

d. Thể lạp 

Câu 20:  Thể nào tạo màng khung cho tế bào: 

a. Thể tơ 

b. Thể lạp 

c. Thể ribo 

d. Thể golgi 
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BÀI 3 

RỄ CÂY 
 MỤC TIÊU HỌC TẬP 

 1. Trình bày được các phần và các loại rễ cây. 

 2. Mô tả được cấu tạo cấp I và II của rễ cây. 

 NỘI DUNG CHÍNH 

 Rễ là cơ quan dinh dưỡng của cây, rễ thường mọc từ gốc xuống đất, nó có 

nhiệm vụ hấp thụ các chất như nước, muối khoáng hòa tan trong nước để nuôi cây, có 

khi nhiệm vụ dự trữ chất dinh dưỡng. 

 Rễ bám chắc vào đất giúp cho cây đứng vững trong môi trường sống của nó. 

1. HÌNH THÁI HỌC CỦA RỄ CÂY 

1.1 Các phần của rễ 

 Một rễ cây đầy đủ gồm có các phần 

 1.1.1 Rễ cái: là bộ phận lớn nhất của rễ, 

thường có hình trụ nón, màu trắng hay nâu, mọc ra 

nhiều rễ con 

 1.1.2 Chóp rễ: là bộ phận che chở cho đầu 

rễ khỏi bị xây xát khi mọc ở dưới đất. 

 1.1.3 Miền sinh trưởng: làm cho rễ cây 

mọc dài ra nhờ sự phát triển của mô phân sinh 

ngọn. 

 1.1.4 Miền lông hút: gồm nhiều lông nhỏ, 

dài từ 5-7cm để hấp thụ nước và muối khoáng. 

 1.1.5 Miền hóa bần hay còn gọi là miền 

phân nhánh được bao bọc bởi một lớp tế bào đã 

hóa bần để làm nhiệm vụ che chở cho rễ cây. Ở 

miền hóa bần có các rễ con từ trong mọc xiên ra và 

cũng mang đủ bộ phận như rễ cái. 

 1.1.6 Cổ rễ: là đoạn nối liền rễ với thân 

cây. 

1.2 Các loại rễ cây 

 1.2.1 Rễ trụ: (rễ cọc) là rễ chính của cây, thường phát triển hơn rễ con (rễ cây 

Tô mộc, Cỏ sữa) 

 1.2.2 Rễ chùm: Gồm rễ cái và rễ con to bằng nhau (rễ cây Lúa, Cỏ mầm trâu) 

 1.2.3 Rễ củ: Là rễ cái hoặc rễ con có thể phòng to lên vì tích lũy nhiều chất dự 

trữ (rễ cây Bạch chỉ, cây Khoai lang) 

 1.2.4 Rễ phụ: là rễ mọc từ cành ra và đâm xuống đất (rễ cây Đa, cây Si) 
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 1.2.5 Rễ bám: là rễ mọc từ thân ra để cây bám chắc vào giàn (rễ cây Trầu 

không). 

 1.2.6 Rễ mút: là rễ của các cây ký sinh (rễ cây Tầm gửi, cây Tơ hồng) mọc vào 

vỏ của cây chủ những giác mút hút trực tiết nhựa của cây chủ. 

 1.2.7 Rễ khí sinh: là rễ mọc trong không khí (rễ cây Phong lan, cây Thạch hộc). 

 1.2.8 Rễ thủy sinh: là rễ mọc trong nước (rễ cây Bèo tây). 

 1.2.9 Rễ hô hấp: là rễ từ dưới bùn mọc thẳng đứng lên khỏi mặt đất để cung 

cấp không khí cho các phần rễ phía dưới (rễ cây Bụt mọc, cây Bần) 

 1.1.10 Rễ cà kheo (rễ nạng) ở cây Đước. 

2. CẤU TẠO GIẢ PHẨU CỦA RỄ CÂY 

2.1 Cấu tạo cấp I 

 Khi cắt ngang một khoang 

mỏng qua tầng hút của rễ cây, đem 

soi kính hiển vi ta sẽ thấy rễ gồm có 

ba phần: 

 2.1.1 Tầng lông hút: cấu tạo 

bởi các tế bào có màng mỏng bằng 

cellolose mọc dài ra làm nhiệm vụ 

hấp thụ nước và muối khoáng. 

 

 2.1.2 Vỏ cấp I :(lớn, khoảng 2/3 bán kính) thường chia làm hai vùng: 

 Mô mềm vỏ ngoài bao gồm nhiều tế bào màng mỏng bằng cellulose, sắp xếp 

không trật tự, tạo ra các khoảng gian bào. 

 Mô mềm vỏ trong gồm các tế bào màng cũng mỏng, xếp thành các vòng tròn 

đồng tâm và dãy xuyên tâm. 

 Phần trong cùng của vỏ cấp I là nội bì gồm một hàng tế bào khá đều. Chức năng 

của nội bì là làm bớt sự xâm nhập cảu nước vào trụ giữa. 

 2.1.3 Trụ giữa :(nhỏ, khoảng 1/3 bán kính) gồm có: 

 Vỏ trụ, bao gồm các tế bào có màng mỏng nằm xen kẽ với tế bào nội bì. 

 Hệ thống dẫn gồm các bó gỗ và bó libe nằm xen kẽ nhau. Bó gỗ cấp I của rễ 

được cấu tạo theo kiểu phân hóa hướng tâm (những mạch gỗ nhỏ ở phía ngoài và 

những mạch gỗ to ở phía trong). 

 Tía ruột nằm xen kẽ giữa bó libe và bó gỗ. 

 Mô mềm ruột ở trong cùng. 
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2.2 Cấu tạo cấp II của rễ 

 Ở đa số các cây lớp Ngọc 

Lan, một số ca biệt cây ở lớp 

Hành, rễ có cấu tạo cấp I chỉ tồn 

tại trong một thời gian ngắn. khi 

những lá đầu tiên xuất hiện thì 

trong rễ đã chuyển sang cấu tạo 

cấp II. Sự phát triển này do hoạt 

động củ hai tầng phát sinh: 

 Tầng phát sinh ngoài còn 

gọi là tầng phát sinh bần – vỏ 

lục gồm có một lớp tế bào có khả năng phân chia tạo ra bên ngoài những lớp tế bào có 

màng mỏng gọi là vỏ lục. 

 Tầng phát sinh trong còn gọi là tầng phát sinh libe – gỗ hay tầng sinh gỗ. Tầng 

phát sinh này nằm giữa bó libe cấp I và bó gỗ cấp I; hình thành libe cấp II bên ngoài 

và gỗ cấp II ở bên trong. 

 Ngoài ra còn sự hoạt động của tầng phát sinh trong cũng tạo tia ruột cấp II. 

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ 

Câu 1: Vẽ hình lược đồ đại cương cấu tạo cấp I của rễ. 

Câu 2:  Vẽ hình lược đồ đại cương cấu tạo cấp II của rễ. 

Trả lời Đúng (Đ) hay Sai (S) cho các câu sau: 

Câu 3: Cấu tạo cấp II có ở các loại rễ cây. 

Câu 4:  Tầng phát sinh ngoài còn gọi là  tầng phát sinh bần - lục bì. 

Câu 5: Tầng phát sinh trong nằm giữa libe cấp I và gỗ cấp I. 

Câu 6:  Chỉ ra điểm không đúng trong cấu tạo cấp I của rễ cây: 

a. Miền vỏ lớn chiếm 2/3 bán kính 

b. Lớp nội bì làm giảm sự xâm nhập của nước vào trụ giữa 

c. Bó libe và bó gỗ xếp xen kẽ nhau 

d. Các mạch gỗ phân hóa ly tâm 

Câu 7:  Rễ của các cây ký sinh: 

a. Rễ phụ 

b. Rễ mút 

c. Rễ thủy sinh 

d. Rễ chùm 

Câu 8:  Rễ của cây Lúa thuộc loại: 

a. Rễ phụ 

b. Rễ mút 
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c. Rễ thủy sinh 

d. Rễ chùm 

Câu 9:  Rễ mọc trong nước: 

a. Rễ phụ 

b. Rễ mút 

c. Rễ thủy sinh 

d. Rễ chùm 

Câu 10:  Rễ mọc từ cành và buông xuống đất: 

a. Rễ phụ 

b. Rễ mút 

c. Rễ thủy sinh 

d. Rễ chùm 
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BÀI 4 

THÂN CÂY 
 MỤC TIÊU HỌC TẬP 

 1. Trình bày được các phần của thân cây và các loại thân cây. 

 2. Mô tả được cấu tạo thân cây lớp Ngọc Lan và lớp Hành. 

 NỘI DUNG CHÍNH 

 Thân cây là cơ quan sinh trưởng của cây, thường mọc ở trên không từ dưới lên 

trên, có nhiệm vụ dẫn nhựa đi khắp cây và mang lá, hoa, quả. 

1. HÌNH THÁI HỌC CỦA THÂN CÂY 

1.1 Các phần của thân cây 

 Thân cây gồm các phần sau: 

 1.1.1 Thân chính: là bộ 

phận thường có hình trụ nón, cũng 

có khi thân có thiết diện vuông (cây 

Bạc Hà, Ích mẫu); thiết diện hình 

tam giác (cây Củ Gấu, cây Cói); 

hình dẹt (cây Quỳnh); 5 cạnh (Bầu, 

Bí). 

 1.1.2 Chồi ngọn: là phần 

đầu của thân gồm các lá nón úp lên 

nhau và che chở thân cho đỉnh sinh 

trưởng. 

 1.1.3 Mấu : là chỗ lá đính 

vào thân. 

 1.1.4 Gióng : là khoảng cách 

giữa hai mấu nối tiếp nhau. 

 1.1.5 Chồi bên : mọc ở kẻ lá 

và phát triển thành cành. 

 1.1.6 Cành :cấu tạo giống 

như thân chính nhưng mọc xiên. 

 1.1.7 Bạch gốc : là chỗ 

looifra ở gốc một số thân cây to, co nhiệm vụ tăng độ vững chắc của cây (cây Gạo, cây 

Sấu). 

1.2 Các loại thân cây 

 1.2.1 Thân trên không (thân khí sinh) 

 Thân đứng gồm: 
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  Thân gỗ là thân của các cây có tế bào già háo gỗ, thường là cây to và phân 

nhánh (cây Quế, cây Xoan). 

  Thân cột là thân hình trụ, thẳng tuột không phân nhánh, mang một bó lá ở 

ngọn (cây Cau, cây Dừa….) 

  Thân rạ là thân rỗng ở các gióng và đặc ở các mấu (cây Lúa, cây Tre…) 

  Thân bò là loại thân mềm, mọc bò sát mặt đất (cây Sài đất, cây Rau má…). 

  Thân leo (dây leo) là những thân mềm, muốn mọc lên cao phải dựa vào những 

cây khác hoặc vào giàn để leo lên: 

  Thân quấn tự cuốn vào giàn (cây Kim ngân, cây Mơ lông…) 

  Thân leo bằng tua cuốn do cành hoặc lá biến đổi (cây Lạc tiên, cây Gấc…) 

  Thân còn có thể leo nhờ rễ bám (cây Trầu không), nhờ rễ hút (cây Tầm gửi, 

cây Tơ hồng…) hoặc nhờ các móc (dây Câu đằng, cây Mây…) 

 1.2.2 Thân dưới đất (thân địa sinh) 

 Thân rễ là những thân mọc nằm ngang ở dưới đất như rễ cây nhưng khác rễ 

là mang những ls biến đổi thành vẩy mỏng, khô (cây Gừng, Thạch xương bồ…) 

 Thân hành (giò) là những thân rất ngắn, mang rễ ở dưới và phủ bởi những lá 

biến đổi thành vẩy dày ở xung quanh (cây Bách hợp, cây Hành…) 

 Thân củ là những thân phồng to lên vì chứa rất nhiều chất  dự trự (cây 

Khoai tây, Su hào…) 

2. CÂU TẠO GIẢI PHẨU THÂN CÂY 

2.1 Thân cây lớp Ngọc Lan. 

2.1.1 Cấu tạo cấp I 

 Cắt ngang qua thân non của một 

cây thuộc lớp Ngọc Lan, đem soi trên 

kính hiển vi ta thấy ba phần: 

 Biểu bì cấu tạo bởi một lớp tế 

bào sống không diệp lục, màng ngoài 

hóa Cutin, trong biểu bì có những lổ khí 

và có thể mang lông che chở, lông tiết 

hoặc lông ngứa. 

 Vỏ cấp I cấu tạo bởi mô mềm. 

Vỏ gồm nhiều lớp tế bào sống có màng 

mỏng bằng cellulose, trong đựng nhiều 

lạp lục. 

 Lớp tế bào trong cùng của vỏ gọi là nội bì chứa nhiều tinh bột. Màng tế bào nội 

bì có thể hóa bần, gọi là đai caspary. 

 Trụ giữa gồm: 
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 Vỏ  trụ cấu tạo bởi một hay nhiều tầng tế bào, thường xen kẽ với tế bào nội 

bì 

 Hệ thống dẫn nhựa gồm có những bó libe-gỗ; libe ở phía ngoài, hình bầu dục 

và gỗ phía trong, hình tam giác đỉnh quay vào trong (phân hóa ly tâm) 

 Tia ruột nằm giữa bó libe-gỗ. 

 Mô mềm ruột ở phía trong bó libe – gỗ. 

2.1.2 Cấu tạo cấp II 

 Thân của các cây lớp Ngọc Lan phát triển theo chiều ngang nhờ hoạt động của 

hai vòng mô phân sinh cấp II: 

 Tầng phát sinh ngoài gọi là tầng sinh bần, có vị trí không cố định trong vỏ cấp 

I, từ biểu bì đến vỏ trụ; phía ngoài tạo ra một lớp mô che chở cấp II gọi là bần; phía 

trong tạo ra một lớp mô mềm cấp II gọi là vỏ lục. Sau khi lớp bần thành lập các phần 

của vỏ cấp I ở phía ngoài lớp bần sẽ bị chết tạo thành cùng lớp bần đó một bộ phận 

cghe chở gọi là vỏ chết hay thụ bì. 

 Tầng phát sinh trong gọi là tầng sinh gỗ, cấu tạo bởi một vòng tế bào đặt  ở phía 

trong libe cấp I và ở phía ngoài vỏ cấp I. Về phía ngoài lớp mô cấp II này sẽ phân hóa 

dần thành libe cấp III. Về phía trong, tầng sinh gỗ tạo ra những lớp gỗ cấp II. 

 Mỗi năm tầng sinh gỗ lại sinh ra một lớp libe cấp II và một lớp gỗ cấp II. Ta có 

thể đếm các lớp gỗ sinh ra hằng năm để tính tuổi của cây. 

 Xuyên qua vòng libe – gỗ cấp II có những dải mô mềm đi từ trong ra ngoài, gọi 

là tia ruột cấp II. 

 2.1.3 Cấu tạo cấp III 

 Ở các cây thuộc họ Rau muối và Rau giền, tầng sinh gỗ chỉ hoạt động một 

lần. Sau đó có những tầng sinh gỗ hình vòng tròn đồng tâm xuất hiện ở phía ngoài và 

tạo ra những vòng đồng tâm libe và gỗ cấp III. 

 Ở các cây thuộc họ Rau răm và họ Hoa chuông các lớp cấp III được thành 

lập thành nhờ những vòng tròn nhỏ rải rác và sinh ra libe ở phía trong, gỗ ở phía ngoài. 

 2.2 Thân cây lớp Hành 

 Cấu tạo có ba phần như thân cây lớp 

Ngọc lan là biểu bì, vỏ và trụ ngoài, nhưng khacs 

với thân cây lớp Ngọc lan là: 

  Khó phân biệt miền vỏ và trụ giữa 

 Không có mô dầy, vai trò nâng đỡ được 

đảm nhận bởi các vòng mô cứng đặt dưới 

biểu bì hoặc trong vỏ trụ và xung quanh 

các bó libe – gỗ. 
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 Trong trụ giữa các bó libe – gỗ rất nhiều và xếp không trật tự. 

 Các cây thuộc lớp Hành không có cấu tạo cấp II (trừ ngoại lệ như cây Ngọc giá, 

cây Lưỡi hổ, cây Huyết giác, cây Huyết dụ, cây Bồng bồng). 

 

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ 
Câu 1:  Thân mọc dưới đất mang các lá biến đổi thành vảy khô là: 

a. Thân địa sinh 

b. Thân rễ 

c. Thân hành 

d. Thân củ 

Câu 2:  Điểm nổi bật để nhận ra cấu tạo cấp I của thân cây là: 

a. Cấu tạo của lớp biểu bì 

b. Cấu tạo của miền vỏ 

c. Cấu tạo của lớp nội bì 

d. Cấu tạo của bó gỗ 

Câu 3:  Chỗ các lá đính vào thân là: 

a. Mấu 

b. Chồi bên 

c. Chồi ngọn 

d. Bạnh gốc 

Câu 4:  Phần đầu của thân cây, cấu tạo bởi các lá non úp lên nhau : 

a. Mấu 

b. Chồi bên 

c. Chồi ngọn 

d. Bạnh gốc 

Câu 5:  Chỗ lồi ra ở gốc một số thân cây to: 

a. Mấu 

b. Chồi bên 

c. Chồi ngọn 

d. Bạnh gốc 

Câu 6:  Khoảng cách giữa 2 mấu nối tiếp: 

a. Gióng 

b. Chồi bên 

c. Chồi ngọn 

d. Bạnh gốc 

Câu 7:  Cây nào có thân leo bằng tua cuốn: 

a. Sài đất 

b. Bầu, bí 
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c. Cây mít 

d. Cây cọ 

Câu 8:  Cây nào có thân leo bằng thân quấn: 

a. Mơ lông 

b. Sài đất 

c. Bầu, bí 

d. Cây mít 

Câu 9:  Ở thân cây lớp Hành, vai trò nâng đỡ được đảm nhận bởi: 

a. Mô dày 

b. Mô cứng 

c. Mô mềm 

d. Biểu bì 

Câu 10:  Lớp bần cùng với lớp vỏ đã bị chết ở phía ngoài lớp bần gọi là: 

a. Biểu bì 

b. Mô cứng 

c. Thụ bì 

d. Nội bì 
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Bài 5 

LÁ CÂY 
MỤC TIÊU HỌC TẬP 

1. Trình bày được các phần của lá, các thứ gân lá, các loại lá cây. 

2. Mô tả được cấu tạo của lá cây lớp Ngọc Lan và lá cây lớp Hành. 

NỘI DUNG CHÍNH 

Lá là một cơ quan dinh dưỡng của cây, mọc có hạn trên thân cây, có cấu tạo đối 

xứng đối với một mặt phẳng và đàm nhận những chức năng di dưỡng rất quan trọng 

như sự quang hợp, sự hô hấp và sự thoát hơi nước. 

1. HÌNH THÁI HỌC CỦA LÁ CÂY: 

1.1 Các phần của lá cây 

Lá cây gồm ba phần chính và 

ba phần phụ. 

1.1.1 Ba phần chính của lá 

cây: 

Phiến lá là phần rộng, mỏng, 

có những đường lòi gọi là gân lá. 

Lá gồm có hai mặt, mặt trên gọi 

là mặt bụng, mặt dưới gọi là mặt 

lưng. Lá thường có màu xanh do 

chứa chất diệp lục, nhưng cũng 

có khí khổng màu xanh, không 

diệp lục như vẩy của các cây thân 

Hành, thân rễ hoặc màu của diệp 

lục bị che lấp bởi các sắc tố khác 

như lá cây Tai tượng, mặt dưới của lá cây Thài lài tía, cây Lẻ bạn. 

Một số lá cây không có phiến lá, cuống lá hoặc cành cây phải biến đổi thành phiến 

lá để làm nhiềm vụ quang hợp như ở cây Lưỡi liềm, cây Tương tư, cây Thiên môn 

đông. 

Cuống lá là phần hẹp, dài và dày nối phiến lá với thân hoặc cành cây. Có khi lá 

không có cuống như lá Lúa, lá cây Ngô hoặc phiến lá men dần xuống làm cho ranh 
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giới của cuống và phiến lá không rõ rệt như lá cây Địa hoàng, cây Rau diếp. Cuống lá 

có thể có cánh như lá cây Bưởi. 

Bẹ lá là phần rộng ôm lấy thân hoặc cành cây (bẹ lá cây Đinh lăng, cây Nghệ). 

Phần lớn lá cây không có bẹ, có mặt của bẹ lá là dấu hiệu đặc trưng của một số học 

như Lúa, họ Hoa tán, họ Cau, họ Ráy,... 

1.1.2 Ba phần phụ của lá cây: 

Lá kèm là những bộ phận mỏng, nhỏ mọc ở phía gốc cuống lá (lá cây Ba kích, cây 

Hoa hồng). Sự có mặt của lá kèm là một số đặc điểm quan trọng trong phân loại thực 

vật, giúp ta nhận được một số họ thực vật như họ Bông, họ Hoa hồng,... 

Lưỡi nhỏ là những bộ phận mỏng, nhỏ mọc ở chỗ phiến lá nối với bẹ lá (cây Ngô, 

cây Lúa). Sự có mặt của lưỡi nhỏ là đặc điểm của các họ Lúa và họ Gừng. 

Bẹ chìa là màng mỏng ôm lấy thân cây ở phía trên chỗ cuống lá đính vào thân (bẹ 

lá cây Cốt khí củ, cây Thồm lồm,...) Bẹ chìa là đặc điểm đặc trưng của họ Rau răm. 

1.2 Các thứ gân lá 

1.2.1 Lá một gân như lá cây 

Thông, cây Sa mu. 

1.2.2 Gân lá song song đặc 

trưng cho các cây thuộc lớp 

Hành như cây Hành, cây Hẹ. 

1.2.3 Gân lá hình lông 

chim: Các gân phụ từ (gân 

chính tỏa ra như lông chim (lá 

cây Đại, lá cây Trúc Đào). 

1.2.4 Gân lá hình chân vịt: 

các gân lá từ cuống la xòe ra 

như chân vịt (lá cây Sắn, lá cây 

Đu đủ). 

1.2.5 Gân lá tỏa tròn: 

Cuống lá dính vào giữa phiến lá, 

các gân lá từ chỗ đính đó tỏa ra khắp mọi phía (lá Cây Sen, lá cây Bình vôi). 

Ngoài ra còn một số gân lá ít gặp như lá hình cung (lá cây Quế, lá cây Mã đề), gân 

lá hình mạng (lá cây Gai, lá cây Dâu tằm) gân lá hình quạt (lá cây Bạch quả). 
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1.3 Các loại lá cây: 

Lá cây được chia làm hai 

loại:  

1.3.1 Lá đơn là loại lá có 

cuống không phân nhánh, 

chỉ mang một phiến lá. Các 

lá đơn có thể xếp theo 4 kiểu 

sau đây: 

Dựa vào hìh dạng của 

phiến lá để phân biệt: 

 Lá hình tròn (lá cây 

Sen). 

 Lá hình bầu dục (lá 

cây Táo). 

 Lá hình trứng có phần 

rộng của phiến lá ở về 

phía cuống lá (lá cây 

Tía tô). 

 Lá hình trứng ngược 

có phần rộng của 

phiến lá ở về phía 

ngọn lá (lá cây Bàng). 

 Lá hình mũi mác (lá 

cây Trúc đào). 

 Lá hình dài có phiến 

lá hẹp và dài (lá cây 

Sà, lá cây Mạch 

môn). 

 Lá hình kim (lá cây 

Thông). 

 Lá hình ống (lá cây Hành ta). 

 Lá hình mũi tên (lá cây Rau muống). 
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 Lá hình thận (lá cây Rau má). 

 Lá hình tim (lá cây Trầu không). 

 Lá hình lưỡi liềm (lá cây Bạch đàn). 

 Lá hình quạt (lá cây Cọ). 

 Lá hình gươm (lá cây hoa La- dơn) 

 Lá hình thìa (lá cây Mã đề). 

 Lá hình tam giác (lá cây Giang bản quy). 

 Lá hình nhiều cạnh (lá cây Bát giác liên). 

Dựa vào hình dạng của mép phiến lá để phân biệt: 

 

 Lá nguyên mép phiến lá không bị khía (Lá cây Thông thiên) 

 Lá khía răng cưa, mép phiến lá bị cắt thành từng răng, có lá khía răng nhọn (lá 

cây Bạc hà), có lá khía răng tròn (lá cây Rau má). 

 Lá thùy, vết khía không sâu tới ¼ phiến lá. Có hai loại: lá thùy hình lông chim 

(lá cây Trạng nguyên) và lá thùy hình chân vịt (lá cây Bông). 

 Lá chẻ, vết khía vào tới ¼ phiến lá. Có hai loại là: lá chìa hình chim (lá Ngài 

cứu) và lá chia hình chân vịt (lá cây sắn). 
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 Lá xẻ, vết khía vào sát tận gân lá. Có hai 

loại: lá xẻ hình lông chim (lá cây Thì lá) và lé xẻ 

hình chân vịt (lá cây hoa Le-let). 

Dựa vào hình dạng đầu lá để phân biệt. 

 Lá có đầu nhọn (lá cây Dâm bụt). 

 Lá có đầu tù (lá cây Táo). 

 Lá có đầu lõm (lá cây Muống biển). 

 Lá có mũi nhọn, dài. 

Dựa vào hình dạng gốc lá để phân biệt: 

 Lá có gốc nhọn (lá cây Cúc tần). 

 Lá có gốc tròn (lá cây Đa). 

 Lá có gốc mũi tên (lá cây Cà độc dược). 

 Lá có gốc hình tim (lá cây Trầu không). 

1.3.2 Lá kép là lá có cuống phân nhánh, 

mỗi nhánh mang một phiến lá gọi là lá chét. 

Hoa, quả, chồi không mọc ở kẽ lá chét. Có hai 

loại lá kép 

Lá kép có hình lông chim: 

các lá chét xếp đều đặn hai bên 

cuống chính. Dựa vào số lượng 

lá chét mà phân biệt: lá kép hình 

lông chim nhẵn (lá cây nhẵn). 

Dựa vào số lần phân chia theo 

kiểu lông chim mà phân biệt: 

 Lá kép lông chim một lần 

(lá cây Muồng trầu). 

 Lá kép lông chim hai lần 

(lá cây Tô mộc). 

 Lá kép lông chim ba lần 

(lá cây Núc nác). 

     Lá kép hình chân vịt: ở đầu 
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ngọn cuống lá chính phân thành nhiều nhánh xòe ra, mỗi nhánh mang một lá chét (lá 

cây Gạo, lá cây Chân chim). 

1.4 Các lá biến đổi: 

Lá cây có thể biến đổi hình dạng để thích nghi với những hoàn cảnh sinh sống khác 

nhau: 

 Lá biến đổi thành vảy để làm nhiệm vụ bảo vệ (thân rễ cây Gừng, cây Riềng) 

hoặc làm nhiều vụ dự trữ (cây Hành, cây Tỏi). 

 Lá biến đổi thành gai để giảm bớt sự thoát hơi nước hoặc để bảo vệ cây như gai 

cây Xương rồng, lá cây Hoàng liên gai (lá biến đổi thành gai có ba nhánh). 

 Lá biến đổi thành tua cuốn làm cho cây có thể leo được như lá chét ở ngọn lá 

kép của cây Đậu Hà Lan biến đổi thành tua cuốn. 

 Lá cây ăn thịt biến đổi để thích nghi với điều kiện bắt mồi như cây Nắp ấm, cỏ 

Tỹ gà, cây Rong ly,... 

1.5 Cách sắp xếp các lá trên cành 

 Lá mọc so le (mọc cách), mỗi mấu chỉ mang một lá (lá cây Mơ, lá cây Gấc). 

 Lá mọc đối, mẫu mấu mang hai lá đối nhau (lá cây Kim ngân, lá cây Cà phê). 

Nếu lá ở hai mấu liên tiếp thẳng góc với nhau ta gọi là lá mọc đối chéo chữ thập (lá 

cây Bạc Hà, lá cây Tía tô). 

Lá mọc vòng, mỗi mấu mang ba lá trở lên (lá cây trúc đào, lá cây Sữa). 

Một số trường hợp thân cây rất ngắn hoặc không có thân, lá sẽ xếp thành hình hoa 

thị ở sát mặt đất (lá cây Mã đề, lá cây Chỉ thiên). 

2. Cấu tạo giải phẩu của lá cây: 

Đặc điểm nổi bật của lá cây là cấu tạo đối xứng qua một mặt phẳng và không có 

cấu tạo cấp II do lá mọc có hạn. Đó là điểm khác hẳn với rễ và thân cây có cấu tạo cấp 

II và đối xứng qua một trục.  

2.1 Lá cây lớp Ngọc lan 

2.1.1 Cấu tạo của phiến lá (xem hình 5.8) 

+ Phiến lá chính gồm có: 

 Biểu bì trên cấu tạo bởi một lóp tế bào sống không có lỗ khí, không có diệp lục, 

màng ngoài hóa cutin. Biểu bì có thể mang lông che chở hoặc lông tiết. 

 Biểu bì dưới khác với biểu bì trên là có lỗ khí. 
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 Thịt lá là lớp mô mềm nằm giữa hai lớp biểu bì. Nó có thể cấu tạo đồng thể 

hoặc cấu tạo dị thể. Ta thường gặp cấu tạo dị thể bất đối xứng: ở phía trên là mô mêm 

diệp lục hình giậu, dưới mô mềm hình giậu là mô mềm khuyết. 

Ngoài ra mỗi lá cây lại có những đặc điểm riêng, ta có thể dựa vào nó để kiểm 

nghiệm các lá cây thuốc như có lông tiết hình đĩa, đặc trưng cho các cây họ Hoa môi, 

ống tiết có trong lá cây họ hoa tán, hạ bì đặc trưng cho lá cây Trúc đào, lá cây Đa. 

Trong phiến lá còn có các gân phụ 

+ Gân giữa thường chỉ lồi ở mặt dưới, còn mặt trên phẳng hoặc lõm, có khi lồi lên 

ở hai mặt (lá cây Long não, Bạch đàn). 

o Ngoài cùng là hai lớp biểu bì trên và biểu bì dưới. 

o Dưới biểu bì thường là lớp mô dày. 

o Sau đó đến lớp mô mềm, vỏ có thể chứa túi tiết, các thể cứng, tính thể. 

o Bó libe – gỗ có thể xếp thành một hình cung hoặc một vòng tròn. 

o Phía trong gỗ là mô mềm ruột. 

2.1.2 Cấu tạo của cuống lá gồm có: 

o Biểu bì cấu tạo bởi những tế bào hình chữ nhật xếp theo chiều dài của cuống 

lá... 

o Mô hình ở dưới những chỗ lồi lên của biểu bì. 

o Mô mềm vỏ. 

o Các bó libe – gỗ. 

o Phía trong gỗ là mô mềm ruột. 

2.1.3 Cấu tạo của bẹ lá giống như cấu tạo của phiến lá gồm có biểu bì ở cả hai mặt, 

giữa lá mô mềm diệp lục đựng các bó libe – gỗ xếp theo hình vòng cung. 

2.2 Lá cây lớp hành 

Cấu tạo hai lớp biểu bì trên và biểu bì dưới đều có lỗ khí (xem hình 5.9) 

Thịt lá thường cấu tạo bởi một mô diệp đồng hóa. Tương ứng với các gân lá song 

song có rất nhiều bó libe – gỗ xếp thành hàng. Không có mô dày cho nên mô cứng 

thường phát triển để làm nhiệm vụ nâng đỡ. 
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CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ 
Câu 1:  Bộ phận mỏng, nhỏ mọc ở phía gốc cuống lá: 

a.   Phiến lá 

b.   Bẹ lá 

c.    Lá kèm 

d.    Lưỡi nhỏ  

Câu 2:  Màng mỏng ôm lấy thân cây ở phía trên chỗ cuống lá đính vào thân: 

a. Bẹ chìa 

b. Lá kèm 

c. Lưỡi nhỏ 

d. Phiến lá 

Câu 3:  Lá một gân là lá : 

a. Trúc đào 

b. Cây Thông 

c. Cây Đu đủ 

d. Cây Bình vôi 
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Câu 4:  Các phần chính của lá cây : 

a. Phiến lá 

b. Lá kèm 

c. Lưỡi nhỏ 

d. Bẹ chìa 

Câu 5:  Các phần phụ của lá cây: 

a. Bẹ lá 

b. Phiến lá 

c. Cuống lá 

d. Lưỡi nhỏ 

Câu 6:  Gân lá hình chân vịt : 

a. Trúc đào 

b. Sắn dây 

c. Cây Sen 

d. Cây Hành 

Câu 7:  Lá cây Táo thuộc loại : 

a. Lá hình tròn 

b. Lá hình trứng 

c. Lá hình dải 

d. Lá hình bầu dục 

Câu 8:  Lá cây nào không phải lá đơn: 

a. Trúc đào 

b. Lá cây Bàng 

c. Lá cây Cốc 

d. Lá cây mít 

Câu 9:  Lá có gốc lệch về một bên: 

a.   Cúc tần 

b. Cà độc dược 

c. Trầu không 

d. Cây Đa 

Câu 10:  Lá có gốc hình tim: 

a. Cây Đa 

b. Cúc tần 

c. Trầu không 

d. Cà độc dược 
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Câu 11:  Lá kép lông chim một lần là lá: 

a. Lá cây Muồng trâu 

b. Lá cây Tô mộc 

c. Lá cây Keo giậu 

d. Lá cây Đinh lăng 

Câu 12:  Lá kép lông chim hai lần là lá: 

a. Lá cây Muồng Trâu 

b. Lá cây Khế 

c. Lá  cây Tô mộc 

d. Lá cây Đinh lăng 

Câu 13:  Lá kép lông chim ba lần là lá: 

a. Lá cây Muồng trâu 

b. Lá cây Khế 

c. Lá cây So đũa 

d. Lá cây Núc nác 

Câu 14:  Lá cây So đũa thuộc loại  : 

a. Lá kép chân vịt 

b. Lá kép lông chim một lần 

c. Lá kép lông chim hai lần 

d. Lá kép lông chim ba lần 

Câu 15:  Lá cây Khế thuộc loại: 

a. Lá đơn 

b. Lá kép chân vịt 

c. Lá kép lông chim một lần 

d. Lá kép lông chim hai lần 

Câu 16:  Lá cây nào sau đây không phải lá kép: 

a. Lá cây Khế 

b. Lá cây Đu đủ 

c. Lá  cây Tô mộc 

d. Lá cây Bàng 

Câu 17:  Lá mọc vòng: 

a. Cây Mít 

b. Cây Cam 

c. Cây Bàng 

d. Cây cọ 
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Câu 18:  Lá mọc đối: 

a. Mơ lông 

b. Cà phê 

c. Trúc đào 

d. Cây Sữa 

Câu 19:  Lá hình quạt là lá : 

a. Cây Mít 

b. Cây Me 

c. Cây Cọ 

d. Cây Trúc đào 

Câu 20:  Mô mềm giậu có ở: 

a. Gân lá 

b. Bẹ lá 

c. Phiến lá 

d. Cuống lá 
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Bài 6 

HOA 
MỤC TIÊU HỌC TẬP 

1. Trình bày được các phần chính và phần phụ của hoa. 

2. Mô tả được cách sắp xếp hoa trên cành. 

3. Nêu được các quy ước về cách viết hoa thức và cách vẽ  hoa đồ của hoa. 

NỘI DUNG CHÍNH 

Hoa là cơ quan sinh sản hữu tính của các cây hạt kín, cấu tạo bởi những lá biến đổi 

đặc biệt để làm nhiệm vụ sinh sản. 

1. CÁC PHẦN CỦA HOA 

 

 

 

(Đài hoa) 

(Tràng hoa) 

(Bộ nhị) 
(Bộ nhụy) 

(Đế hoa) 
Cuống hoa 
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1.1 Các phần chính của hoa 

1.1.1 Bao hoa: là phần không sinh sản gồm đài hoa và tràng hoa: 

1.1.1.1 Đài hoa: là vòng ngoài cùng của bao hoa, cấu tạo bởi những bộ phận thường 

có màu xanh lục gọi là lá đài, có nhiệm vụ bảo vệ các bộ phận của hoa khi còn ở trạng 

thái nụ. Nếu lá đài hình cánh hoa hay cánh đài (hoa cây Lựu, hoa cây Huệ, hoa cây 

Lan,..) 

Đài hoa có thể rụng trước khi nở gọi là đài rụng sớm (đài hoa cây Thuốc phiện, đài 

hoa cây Mùi cua,..) hoặc còn lại sau khi hoa tàn là đài tồn tại (đài hoa cây cà, đài hoa 

cây ớt). Đài hoa còn có thể cùng phát triển với quả gọi là đài cùng lớn (đài hoa cây 

Tầm bóp, đài hoa cây Hồng ăn quả) nhưng đài tồn tại có thể không phát triển gọi là tồn 

héo (đài hoa Mõm chó). 

Đài hoa có hai loại: 

 Đài hợp là các lá đài dính liền nhau (đài hoa cây Dâm bụt). 

 Đài phân là các lá đài rời nhau (đài hoa cây Cải, đài hoa cây Cà). 

Một số hoa có them vòng đài phụ (tiểu đài) nằm ở phía ngoài của đài chính (đài 

hoa cây Dâm bụt, đài hoa cây Bổng). 

1.1.1.2 Tràng hoa là những bộ phận nằm ở phía trong của đài hoa và thường có 

màu sắc sặc sỡ gọi là cánh hoa. Ngoài màu sắc, cánh hoa thường có mùi thơm (cánh 

hoa hồng, cánh hoa huệ) cá biệt có mùi thối (cánh hoa cây Bán hạ) để quyến rũ côn 

trùng. 

Mỗi cánh hoa có một phần rộng gọi là phiến và một phần hẹp gọi là móng. 

Các cánh hoa có thể liền nhau (cánh hợp) hoặc rời nhau (cánh phân), giống nhau 

(tràng đều) hay khác nhau (tràng không đều). 

+ Cách hợp là các cánh hoa dính liền nhau, các móng hợp lại thành ống, chỗ ống 

nối với phiếu gọi là họng. 
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Cách hợp đều nhau có: 

 Tràng hình bánh xe, ống ngắn, phần phiến to và tỏa ra loe rộng trông giống như 

bánh xe (tràng hoa cây Cả). 

 Tràng hình nhạc: ống ngắn và phình to lên, thắt lại ở đỉnh trông như nhạc cụ 

dân tộc (tràng hoa cây Hồng ăn quả). 

 Tràng hình đỉnh: ống dài, nhỏ thẳng góc với phiến (tràng hoa cây Dừa cạn). 

 Tràng hình chuông (tràng hoa cây Cát cánh, tràng hoa cây Đảng sâm). 

 Tràng hình ống: ống hình trụ nhưng loe dần lên thành hình phễu (tràng hoa cây 

Cà độc dược, tràng hoa cây Bìm bìm). 
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 Tràng hình ống: ống hình tròn, kết thúc bởi các răng nông (hoa ở giữa của hoa 

tự đầu thuộc các cây họ Cúc). 

Cánh hợp không đều có:  

 Tràng hình môi: 5 cánh hoa chia làm hai môi, một môi 2, một môi 3. Loại 

này đặc trưng cho các cây họ Hoa môi (tràng hoa cây ích mẫu, tràng hoa cây Bạc hà),. 

 Tràng hình mặt nạ: tràng hoa cũng chia làm 2 môi nhưng môi dưới móc lồi 

vào trong họng làm cho họng bị khép kín lại trông giống như mặt nạ (tráng hoa cây 

Mõm chó). 

 Tràng hình lưỡi nhỏ: ống ngắn, phiến lệch về một bên thành một lưỡi nhỏ 

(tráng hoa cây Bồ công anh) hoa ở xung quanh đầu của các cây Nhọ nồi, cây Sài đất,... 

+ Cách phân: các cánh hoa rời nhau. 

Cách phân đều nhau có: 

Tràng hoa hoa hồng: móng ngắn, phiến rộng (tràng hoa hồng). 

Tràng hình hoa cẩm chướng: mỏng dài, vuông góc với phiến (tràng hoa cây Cẩm 

chướng, tràng hoa cây Mỏ bạc). 

Tràng hình chữ nhật: các cách hoa xếp thẳng góc với nhau thành hình chữ nhập 

(tràng hoa cây cải). 

Cánh phân không đều có: 

Tràng hoa lan: một trong ba cánh hoa biến đổi thành cánh môi mang cựa và có hình 

dạng kỳ quặc như hình người treo cổ (trắng các loại hoa lan). 

Tràng hình bướm: một cánh rộng phủ lên hai cánh ở hai bên, hai cánh này lại phủ 

lên hai cánh đặt sát nhau, trông như con bướm đang bay (tràng hoa của các cây họ 

cánh bướm như câu Sắn dây, cây cam thảo bắc). 

Một số hoa đôi khi có thêm tràng phụ (tràng phụ của hoa cây Lạc tiên). 

1.1.2 Phần sinh sản: gồm có bộ nhị và bộ nhụy 

1.1.2.1 Bộ nhị là cơ quan sinh sản đực của hoa, nằm phía trong vòng các cánh hoa. 

Mỗi nhị gồm hai phần: 
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Bao phấn là phần phồng to, thường chia thành 2 ô. Phần hai ô phấn nối với nhau 

gọi là trung đới, trong ô phấn chứa rất nhiều hạt phấn. 

1.1.2.2 Bộ nhụy là cơ quan sinh sản cái của hoa, cấu tạo bởi những lá biến đổi gọi 

là lá noãn. 

Mỗi nhụy có ba phần: 

Bầu là phần phồng to ở dưới, trong bầu chứa các noãn. 

Vòi nhụy là phần hẹp và dài nối liền bầu với núm nhụy. 

Núm nhụy (đầu nhụy) là phần phình nhỏ ở trên cùng có chất dính để nhận hạt 

phấn. 

Hoa có đủ nhị và nhụy gọi là hoa lưỡng tính (hoa cây bưởi), hoa chỉ có nhị hoặc 

chỉ có nhụy gọi là hoa đơn tính (hoa cây Thần dầu). Hoa đực và hoa các mọc trên cùng 

một cây gọi là hoa đơn tính cùng gốc (hoa họ Bí), hoa đực mọc riêng trên một cây, hoa 

cái mọc riêng trên một cây thì gọi là hoa đơn tính khác gốc (hoa cây Đu Đủ). 
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1.2 Các phần phụ của hoa 

1.2.1  Cuống hoa là cành mang hoa mọc từ kẽ lá bắc, thường có hoa đều có cuống, 

có loại cuống rất ngắn (cuống hoa của họ Hoa môi) hoặc có loại hoa không cuống (hoa 

cây Mã đề). 

1.2.2 Lá bắc là lá đặc biệt, ở nách của lá có cuống hoa. Lá bắc có thể phát triển và 

màu như ở cây hoa Giấy, bao bọc cả hoa tự nhu mo của các cây họ Ráy. Lá bắc có thể 

tụ họp thành một tổng bao như ở các cây họ Cúc, họ hoa tán, 

1.2.3 Đế hoa là đầu phồng của cuống hoa để mang các bộ phận chính của hoa. Đế 

hoa thường ngắn và lồi (đế hoa thuộc họ mộc lan) hoặc đế hoa có thể lõm (đế hoa cây 

Hoa hồng, đế hoa cây Kim anh). 

1.3 Các lối đính noãn 

Đính noãn than: noãn đính trên đế hoa hoặc trên 1 đoạn nối dài của đế hoa. 

Đính noãn lá: noãn đính trên lá noãn. 

- Đính noãn mép: Noãn đính trên mép lá noãn. 

+ Đính noãn bên: bầu 1 ô 

+ Đính noãn trung trụ: bầu nhiều ô, giá noãn ở phía trong của mỗi ô tạo thành một 

cột ở giữa bầu. 

- Đính nảo vách: Các noãn phủ ở mặt trong của lá noãn. 

- Đính noãn giữa: Noãn đính trên gân giữa của lá noãn. 

1.4 Bầu thượng - Bầu hạ: 

Bầu thượng: Các bộ phận ngoài của hoa đính ở dưới bầu. 
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+ Ví dụ: hoa Dâm bụt. 

Bầu hạ: Các bộ phận ngoài của hoa đính ở trên bầu: 

+ Ví dụ: Bầu, bí, mướp,... 

Bầu trung: Các bộ phận ngoài của hoa đính ở giữa bầu. 

+ Ví dụ: Hoa mua,... 

2. Cách sắp xếp của hoa trên cành (hoa tự) 

2.1 Hoa đơn độc: 

Hoa đơn độc là hoa mọc riêng lẻ một mình trên một cuống hoa không phân nhánh, 

ở đầu cành hay ở kẽ lá bắc (hoa cây cà độc dược, hoa cây Dâm bụt) 

2.2 Cụm hoa 

Cụm hoa gồm nhiều 

hoa tụ lại với nhau trên 

một trục mang hoa phân 

nhánh. 

2.2.1 Cụm hoa đơn 

không hạn: hoa tự họp 

đơn không hạn 

Trục chính của cụm 

hoa tiếp tục sinh trưởng 

để tạo ra các hoa mới, 

có 5 loại sau: 

 

2.2.1.1 Chùm: Trục 

cụm hoa mang nhiều hoa có cuống, hoa ở phía dưới nở trước rồi lần lượt lên phía trên 

nở sau như hoa cây Mõm chó, hoa cây Cải,... 

2.2.1.2 Bông: trục cụm hoa mang nhiều hoa, không có cuống, hoa già ở phía gốc, 

hoa non ở phía ngọn như hoa cây Bông mã đề, hoa cây có roi ngựa. 

Ngoài ra còn có 3 kiểu bong đặc biệt sau: 

Đuôi sóc là những bong mang toàn hoa đơn tính trông giống như đuôi con sóc như 

hoa cây Dâu tằm, hoa cây Tai tượng... 

Bông mo là bong bao bọc bởi một lá bắc to là mo như hoa cây Ráy, hoa cây bán 

hạ,... 
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Buồng là những bông mo có trục mụm hoa phân nhánh như hoa cây Cau, hoa cây 

Dừa... 

2.2.1.3 Ngù: Cành mang hoa có cuống dài khác nhau nhưng đưa hoa lên cùng một 

mặt phẳng như hoa cây Lê, hoa cây Kim Phượng,... 

2.2.1.4 Tán: Các cuống hoa tỏa ra từ đầu cành hoa. Cụm hoa tán là một đặc điểm 

của các cây họ Hoa tán, có tán đơn như hoa cây Tam thất, hoa cây Đính lăng, có tán 

kép gồm nhiều tán đơn như hoa cây Thìa là, hoa cây Mùi. 

2.2.1.5 Đầu: ở trục cụm hoa phồng lên mang nhiều hoa nhỏ không cuống. Mỗi hoa 

mọc ở kẽ lá bắc mỏng gọi là vẩy. Quanh đầu còn có những lá bắc khác họp thành tổng 

bao lá bắc để bảo vệ hoa khi còn là nụ. Cụm hoa đầu là một đặc điểm của các cây 

trong họ Cúc như hoa cây Ngải cứu, hoa cây Sài đất. 

2.2.2 Cụm hoa đơn có hạn (xim) 

Trục chính của cụm hoa mang một hoa ở đỉnh và ngừng sinh trưởng lên phía trên 

nhưng lại đâm nhánh về phía dưới. 

2.2.2.1 Xim một ngả: sự hình thành các nhánh chỉ xảy ra từng cái một. 

Xim một ngả hình đỉnh ốc: sự phân nhánh không cùng một hướng (hoa cây La 

dơn). 

Xim một ngả hình bọ cạp: sự phân nhánh luôn luôn xảy ra về một phía (hoa cây vòi 

voi). 

2.2.2.2 Xim hai ngả: trục cụm hoa phân nhánh từng đôi một nhiều lần, tận cùng 

của một nhánh có một hoa (hoa cây xanh). 

2.2.2.3 Xim nhiều ngả: Trục cụm hoa phân nhiều nhánh (hoa cây Thầu dầu). 

2.2.2.4 Xim co: nhánh của cụm hoa rất ngắn, trông như cùng một nơi mọc tỏa ra. 

Kiểu cụm hoa này đặc trưng cho các cây họ Hoa môi (hoa cây Ích mẫu, hoa cây Tía 

tô). 

Ngoài các kiểu cụm hoa chính trên ta còn gặp rất nhiều kiểu khác như chùm kép 

(hoa cây Nho, hoa cây Hòe), chùm tán (một số cây họ Ngũ gia bì), ngũ dầu (hoa các 

cây họ cúc)... 

3. HOA THỨC VÀ HOA ĐỒ 

3.1. Viết hoa thức 

 Hoa thức là công thức tóm tắt cấu tạo của hoa 

 3.1.1. Các vòng của hao được biểu thị bằng cacs chữ cái in hoa: 
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  K  là vòng đài hoa 

  C  là vòng cánh hoa 

  P  là bao hoa (lá đài và cánh hoa giống nhau) 

  A  là vòng nhị 

  G  là vòng nhụy 

 3.1.2 Sau mỗi chữ cái in hoa là chữ số chỉ số lượng các bộ phận của mỗi vòng. 

Nếu số bộ phận trong mỗi vòng nhiều và không giới hạn thì ghi bằng dấu vô cực (∞). 

Các bộ phận trong mỗi vòng mà liền nhau thì chữ số chỉ số lượng được viết trong dấu 

ngoặc đơn (). 

 3.1.3 Trước hoa thức còn có các kí hiệu: 

  * hoa đều 

  ↑ hoa không đều 

  ♂ hoa xếp xoắn ốc 

  ♂ hoa đực 

  ♀ hoa cái 

   hoa lưỡng tính 

3.1.1 Dấu gạch ngang (-) ở trên, dưới hay giữa con số chỉ số lá noãn để thể hiện bầu 

trên, bầu dưới hay bầu giữa.  

3.2 Vẽ hoa đồ 

 Hoa đồ là hình chiếu cấu tạo cảu hoa trên một mặt phẳng thẳng góc trục 

hoa. 

 Cách vẽ hoa đồ như sau: 

  Cành mang hoa được biểu thị bằng một vòng tròn nhỏ tô đen, ở phía trên. 

  Lá bắc được biểu thị bằng hình lưỡi liềm có sống lưng nhọn đặt ở phía dưới. 

  Đài hoa vẽ hình lưỡi liềm nhỏ hơn, có sống lưng nhọn. Lá đài giữa quay về 

phía trên như cây thuộc lớp Ngọc lan; quay về phía dưới như cây thuộc lớp Hành (trừ 

một số trường hợp ngoại lệ như hoa của các cây trong họ Lan và bộ Đậu). 

  Cánh hoa vẽ hình lưỡng liềm, nếu lá đài hình cánh hoa thì vẽ như cánh hoa. 

  Bộ nhị vẽ hình chữ B, mặt lõm quay vào trong (bao phấn hướng trong) hoặc 

quay ra ngoài (bao phấn hướng ngoài) 

  Bộ nhụy vẽ theo mặt cắt ngang của bầu. Các noãn vẽ vòng tròn nhỏ. 

Chú ý: 
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  Nếu hoa đều thì các bộ phận của hoa vẽ trên những vòng tròn đồng tâm; hao 

không đều vẽ trên những vòng hình bầu dục; hoa kiểu xoắn thì vẽ trên một đường 

xoắn ốc. 

  Các bộ phận của hoa liền nhau thì nối với nhau bằng những gạch ngang (-) 

nhỏ. 

  Khi thiếu một vòng thì dùng dấu chấm (…) để thể hiện 

 

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ 
 

Câu 1:  Cánh đài là tên gọi của: 

a.   Lá đài có màu xanh 

b.   Lá đài có màu sặc sỡ 

c.    Lá đài rụng trước khi hoa nở 

d.    Lá đài cùng phát triển với quả  

Câu 2:  Cây nào sau đây có vòng đài phụ: 

a. Cây ớt 

b. Cây Dâm bụt 

c. Cây hoa huệ 

d. Cây cải 

Câu 3:  Phần sinh sản của hoa gồm: 

a. Bộ nhị 

b. Bộ nhụy 

c. Cuống hoa 

d. Bộ nhị và bộ nhụy 

Câu 4:  Các phần chính của hoa gồm : 

a. Bao hoa 

b. Bộ nhị, bao hoa 

c. Bộ nhụy 

d. Bao hoa, bộ nhị và bộ nhụy 

Câu 5:  Bộ nhụy gồm mấy phần: 

a. Bầu noãn 

b. Bao phấn 

c. Vòi nhụy 

d. Bầu, vòi nhụy và núm nhụy 

Câu 6:  Hoa cây Bạc hà thuộc tràng: 

a. Tràng hình chuông 

b. Tràng hình môi 
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c. Tràng hình mặt nạ 

d. Tràng hình phễu 

Câu 7:  Hoa cây Dừa cạn thuộc loại: 

a. Cánh hợp đều nhau 

b. Cánh hợp không đều 

c. Cánh phân đều nhau 

d. Cánh phân không đều 

Câu 8:  Tràng hoa hình mặt nạ là: 

a. Cánh hợp đều nhau 

b. Cánh hợp không đều 

c. Cánh phân đều nhau 

d. Cánh phân không đều 

Câu 9:  Bầu trung là hoa: 

a.   Hoa Dâm bụt 

b. Hoa Mua 

c.   Hoa Dừa cạn 

d.   Hoa Bầu 

Câu 10:  Bầu thượng là hoa: 

a. Hoa Dừa cạn 

b. Hoa Mua 

c. Hoa Bình bát dây 

d. Tất cả đều đúng 

Câu 11:  Bầu hạ là hoa: 

a. Hoa Dâm bụt 

b. Hoa Mua 

c. Hoa sứ 

d. Hoa Bầu 

Câu 12:  Theo quy ước viết hoa thức, chữ K là biểu thị của: 

a. Vòng cánh hoa 

b. Vòng đài hoa 

c. Vòng nhị 

d. Vòng nhụy 

Câu 13:  Theo quy ước viết hoa thức, chữ A là biểu thị của: 

a. Vòng cánh hoa 

b. Vòng đài hoa 

c. Vòng nhị 

d. Vòng nhụy 
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Câu 14:  Theo quy ước viết hoa thức, chữ C là biểu thị của: 

a. Vòng cánh hoa 

b. Vòng đài hoa 

c. Vòng nhị 

d. Vòng nhụy 

Câu 15:  Theo quy ước viết hoa thức, chữ G là biểu thị của: 

a. Vòng cánh hoa 

b. Vòng đài hoa 

c. Vòng nhị 

d. Vòng nhụy 
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BÀI 7 

QUẢ VÀ HẠT 
MỤC TIÊU HỌC TÂP 

 1. Trình bày được các phần của quả và hạt 

 2. Kể được các loại quả và hạt đã học. 

NỘI DUNG CHÍNH 

 Sau khi sự thụ phấn xảy ra, tràng hoa, các nhị, núm nhụy và vòi nhụy héo khô 

đi, còn bầu phát triển và biến thành quả, trong quả đựng các hạt do tiểu noãn biến 

thành. 

1.  QỦA 

 Quả là cơ quan sinh sản hữu tính cảu cây có hoa, hình thành do sự phát triên 

của bầu sau khi thụ phấn, trong đựng hạt do các tiểu noãn biến thành. 

1.1 Các phần của quả 

 1.1.1 Vỏ quả ngoài (biểu quả bì) là lớp ngoài cùng, hình thành từ lớp biểu bì 

ngoài của bầu; lúc non có màu xanh, lúc chín có màu khác (vàng, đỏ, tím, 

đen,…). Vỏ quả 

ngoài có thể có gai 

(vỏ quả cây Cà độc 

dược, vỏ quả cây 

Thâu dầu). có móc 

(vỏ quả cây Ké đầu 

ngựa), có cánh (quả 

cây Muồng trâu)…. 

 1.1.2 Vỏ quả giữa 

(trung quả bì) sinh 

bởi lớp mô mềm của thành bầu, có thể khô héo đi khi quả chín (quả khô) hay 

dày lên, mọng nước (quả thịt) 

 1.1.3. Vỏ quả trong (nội quả bì) sinh bởi biểu bì trong của bầu, có thể mỏng 

(quả mọng) hoặc dày, cứng (quả hạch); có khi mọng nước (tép quả cây Bưởi, 

qảu cây Cam) hay mang lông khô (quả cây Bông) 

1.2 Các loai quả 

 1.2.1 Quả đơn 

 Quả đơn là quả sinh bởi một hoa, có một lá noãn hoặc nhiều lá noãn đính liền 

nhau. 

 Quả đơn có hai loại: 

 1.2.1.1 Quả thịt: khi chín vỏ quả giữa mọng nước và mềm. Quả thịt có 2 thứ: 
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  Quả hạch là quả có vỏ quả trong dày và cứng, tạo thành hạch đựng hạt ở 

trong (quả cây Đào, quả cây Mơ, quả cây Táo). 

  Quả mọng là quả có vỏ quả trong mềm và mọng nước (quả cây Cam, quả cây 

Chanh, quả cây Cà chua) 

 1.2.1.2 Quả khô: khi chín vỏ quả khô cứng lại. Quả khô có 2 thứ: 

  Quả khô tự mở khi chín gồm: 

 Quả đại cấu tạo bởi một lá noãn, khi chín nút thành một khe dọc (quả cây 

Sữa, quả cây Sừng dê, quả cây Sừng trâu). 

 Quả loại đậu cấu tạo bởi một lá noãn, khi chín nứt thành hai kẽ nứt thành hai 

mảnh vỏ (quả cây Đậu ván, quả cây Đậu xanh,quả cây Keo dậu). 

 Quả loại cải câu tạo bởi hai lá noãn, khi chín nứt bởi bốn kẻ nứt thành hai 

mảnh vỏ. Hai đính vào vách giả ở giữa (quả cây Cải thìa, quả cây Cải canh). 

 Quả hộp có bầu một ô, khi chín nứt theo đường nứt vòng ngang qua giữa 

quả (quả cây Rau sam, quả cây Mã đề, quả cây Hoa mào gà). 

 Quả nang là những quả khô tự mở không thuộc các kiểu trên. Dựa theo cách 

nứt ta có: 

+ Nang cắt vách: bầu nhiều ô, khi chín mỗi vách ngăn chẻ đôi ra để tách 

riêng từng lá noãn (quả cây Thuốc lá, quả cây Canh-ki-na). 

+ Nang chẻ ô: bầu nhiều ô, mỗi ô bị cắt theo đường sống lưng để tạo 

thành số mảnh vỏ bằng số lá noãn (quả cây Bạch hợp, quả cây Vông 

vang, quả cây Phù dung). 

+ Nang hủy vách: bầu nhiều ô, khi chín các vách ngăn giữa các ô bị phá 

hủy (quả cây Cà độc dược). 

+ Nang nứt lỗ: quả khi chín sẽ nứt ra các lỗ nhỏ, thường đặt ở phần trên 

của quả (quả cây Thuốc phiện, quả cây Hoa mõm chó). 

  Quả khô không tự mở khi chín gồm: 

 Quả đóng (bế) là loại quả khô có vỏ qảu dai, không dính với vỏ hạt và khi 

chín không tự mở như quả đóng một (quả cây Sen, quả cây Dẻ); quả đóng 

đôi (quả của các cây họ Hoa tán); quả đóng tư (quả của cây họ Hoa môi). 

 Quả có cánh: quả bế có vỏ qur ngoài kéo dài thành cánh mỏng. 

 Quả hạch con: quả bế có vỏ ngoài cứng chắc. 

 Quả thóc: là loại quả khô không tự mở có vỏ quả dính liền với vỏ hạt (quả 

cây lúa, quả cây Ngô). 

Ngoài các loại quả đơn kể trên còn quả có áo hạt (quả cây Nhãn, quả cây Vải, 

quả cây Chôm chôm), quả có long (quả cây Bồ công anh), quả có cánh (quả cây 

Chò). 
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1.2.2 Quả tụ: là quả được hình thành từ một hoa có nhiều lá noãn rời nhau. Mỗi 

lá noãn sẽ tạo thành một quả riêng (quả cây Ngọc lan ta, quả cây Đại hồi, quả 

cây Dâu tây, quả cây Kim anh). 

1.2.3 Quả kép (hay quả phức) là quả được hình thành từ một cụm hoa đặc biệt, 

tức là được sinh bởi nhiều hoa như quả loại dâu tằm, quả loại sung, quả loại 

dứa. 

1.2.4 Quả đơn tính sinh là những quả được hình thành do sự phát triển của bầu 

những noãn không được thụ phấn. Quả đơn tính sinh có thể có hạt; có thể 

không hạt, thường gặp ở các cây trồng (quả cây Chuối, quả cây Nho). 

2. HẠT 

 Hạt là cơ quan sinh sản hữu tính của cây có hoa, sinh bởi sụ phát triển của tiểu 

noãn sau khi thụ phấn. 

2.1 Các phần của hạt: 

2.1.1 Vỏ hạt là lớp ngoài cùng của hạt. Hạt có thể chỉ có một lớp vỏ hạt (hạt cây 

đậu, hạt cây Lạc) có thể có hai lớp vỏ (hạt cây thần dầu, hạt cây gấc). Hạt có thể có vỏ 

mọng nước (hạt cây Lựu) có thể mang long cả mặt ngoài (hạt cây Bông) hoặc có thề 

mang một hai hay nhiều mào lông (hạt cây sữa) có thể có cánh (hạt cây Xà cừ). 

2.1.2 Nhân hạt là phần nằm trong vỏ hạt gồm: 

Cây mầm có rễ mầm, thân mầm, chồi mầm và 1 hoặc 2 lá mầm. 

Nội nhũ là khối dự trữ chất dinh dưỡng để nuôi cây khi cây mới nẩy mầm. 

Ngoại nhũ cũng là khối dự trữ chất dinh dưỡng để nuôi cây khi cây mới nẩy mầm 

nhưng có nguồn gốc khác nội nhũ. 

2.2 Các loại hạt 

Hạt có nội nhũ, chất dự trữ ở ngoài lá 

mầm (hạt cây Thẩu dầu, hạt cây cau). 

Hạt không nội nhũ do cây mầm tiêu 

hóa hết nội nhũ trước khi hạt chín (chất dự 

trữ trong lá mầm như hạt cây Đậu. hạt cây 

bí...) 

Hạt có ngoại nhũ (hạt các cây họ 

Chuối, họ Gừng. họ Dong,...) 

Hạt vừa có nội vừa có ngoại nhũ (các 

cây Hồ Tiêu, họ Cẩm chướng). 
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CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ 

Câu 1:  Quả cấu tạo bởi 2 lá noãn, khi chín nứt bằng 4 kẽ nứt thành 2 mảnh vỏ là: 

a.   Quả loại đậu 

b.   Quả loại cải 

c.    Quả hộp 

d.    Quả nang  

Câu 2:  Quả cấu tạo bởi 1 lá noãn, khi chín nứt bằng 2 kẽ nứt thành 2 mảnh vỏ là: 

a. Quả loại đậu 

b. Quả loại cải 

c. Quả hộp 

d. Quả nang 

Câu 3:  Quả cấu tạo bởi 1 lá noãn, khi chín nứt thành một khe dọc: 

a. Quả loại đậu 

b. Quả loại cải 

c. Quả hộp 

d. Quả đại 

Câu 4:  Bầu một ô, khi chín nứt theo đường nứt vòng ngang qua giữa quả: 

a. Quả loại đậu 

b. Quả loại cải 

c. Quả hộp 

d. Quả đại 

Câu 5:  Quả cây Thuốc lá thuộc loại : 

a. Nang chẻ ô 

b. Nang cắt vách 

c. Nang hủy vách 

d. Nang nứt lỗ 

Câu 6:  Quả cây Thuốc phiện thuộc loại : 

a. Nang chẻ ô 

b. Nang nứt lỗ 

c. Nang cắt vách 

d. Nang hủy vách 

Câu 7:  Hạt cây Đậu là: 

a. Hạt không nội nhũ 

b. Hạt có nội nhũ 

c. Hạt có ngoại nhũ 

d. Tất cả đều đúng 
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Câu 8:  Quả nào sau đây là quả kép: 

a. Quả Kim anh 

b. Quả Dâu tằm 

c. Quả Ngô 

d. Quả Nho 

Câu 9:  Quả cây Đào thuộc loại quả: 

a.   Quả mọng 

b. Quả hạch 

c.   Quả khô 

d.   Quả đại 

Câu 10:  Quả cây Keo giậu thuộc loại: 

a. Quả loại đậu 

b. Quả đại 

c. Quả hộp 

d. Quả nang 
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BÀI 8 

PHÂN LOẠI THỰC VẬT 
MỤC TIÊU HỌC TẬP 

1. Trình bày được đơn vị phân loại thực vật, danh pháp phân loại thực vật và bảng 

tóm phân loại thực vật. 

2. Nêu được các đặc điểm chính của một số họ thực vật có cây dung làm thuốc đã 

học. 

NỘI DUNG CHÍNH 
      Phân loại thực vật ( hệ thống thực vật) là một phần của Thực vật học, chuyên 

nghiên cứu cách sắp xếp những thực vật giống nhau thành từng nhóm , từng loại theo 

một trật tự tự nhiên. Hệ thống đó phản ánh quá trình tiến hóa của giới thực vật. 

1. ĐƠN VỊ PHÂN LOẠI THỰC VẬT: 

        Đơn vị cơ bản trong hệ thống phân loại thực vật là loài(speces). Loài là đơn vị 

phân loại tự nhiên gồm các sinh vật “họ hang” với nhau, có quá trình lịch sử phát triển 

từ tổ tiên chung và giống nhau nhiều hơn cả về cấu tạo và hình thái. Loài chỉ là một 

giai đoạn trong sự tiến hóa của thế giới sinh vật. 

        Nhiều loài gần giống nhau hợp thành một chi. 

        Nhiều chi gần giống nhau hợp thành một họ. 

        Nhiều họ gần giống nhau hợp thành một bộ. 

        Nhiều bộ gần giống nhau hợp thành một lớp. 

        Nhiều lớp gần giống nhau hợp thành một nghành. 

        Tất cả các ngành hợp thành giới 

        Ngoài ra còn có các đơn vị lớn hơn là lien như lien bộ hoặc những đơn vị nhỏ hơn 

là phân như: phân giới, phân nghành , phân lớp ,phân họ, phân chi, phân loài, phân 

thứ…   

2. DANH PHÁP PHÂN LOẠI BẰNG TIẾNG LATINH: 

2.1    Tên cây: 

         Theo danh pháp quốc tế về thực vật, mỗi cây được gọi bằng hai tên Latinh, tên 

thứ nhất là tên chi(viết hoa chữ đầu), tên tứ hai là tên loài(viết chữ thường), nếu tên 

loài gồm hai từ thì phải có gạch nối(-) giữa hai tên Latinh trên là tên tác giả(viết tắt) 

VD: Atemisia annua.(cây Thanh hao hoa vàng) 

        Leucaena glauca.(cây Keo giậu) 

        Panax pseudo- ginseng Wall.(cây Tam thất) 

2.2 Tên họ: 

      Tên họ gồm tên chi chính của họ kèm theo đuôi từ - aceae (viết hoa chữ đầu). 

VD: Areraceae (họ Cúc) 

        Fabaceae (họ Đậu) 

        Moraceae (họ Dâu tằm) 

2.3 Tên bộ: 

      Tên bộ gồm tên họ chính của bộ kèm theo đuôi từ - ales. 

VD: Laurales (bộ Long não) 

        Ranunculales (bộ Hoàng liên) 

        Rosales (bộ Hoa hồng) 

2.4 Tên lớp, phân lớp: 

       Tên lớp có đuôi từ - opsida 

VD: Magnoliopsida ( lớp Ngọc lan) 

        Liliopsida (lớp Hành) 

        Pinopsida (lớp Thông) 
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       Tên phân lớp có đuôi từ - idea 

VD:Magnoliidea (phân lớp Ngọc lan) 

       Ranunculidea ( phân lớp Hoàng liên) 

       Areridea ( phân lớp Cúc) 

2.5 Tên nghành: 

       Tên ngành có đuôi từ - phyta 

VD: Bryophyta (ngành Rêu) 

        Pinophyta ( ngành Thông) 

        Magnoliophyta ( ngành Ngọc lan) 

 

3 BẢNG PHÂN LOẠI THỰC VẬT: 

 

ST

T 

CÁC NGÀNH, PHÂN NGÀNH,LỚP VÀ PHÂN LỚP THỰC 

VẬT 

GHI 

CHÚ 

 THỰC VẬT BẬT THẤP: 

    Thực vật bậc thấp có cơ thể cấu tạo bởi mộ hoặc nhiều tế bào 

chưa phân tán thành rễ, than, lá, tạo thành mộ khối gọi là tản, do 

đó thực vật bậc thấp còn gọi là Tản thực vật. thự vật bậc thấp gồm 

có những ngành sau:   

Tám 

ngành 

đầu 

xếp 

vào 

trong 

nhóm 

thực 

vật 

không 

có 

mạch,

3 

ngành 

sau 

trong 

nhóm 

thực 

vật có 

mạch. 

1 Ngành vi khuẩn: 4 lớp 

 Lớp Vi khuẩn. 

 Lớp Niêm vi khuẩn. 

 Lớp Xoắn khuẩn. 

 Lớp Xạ khuẩn. 

2 Ngành Tảo lam 

3 Ngành Nấm nhầy 

4 Ngành Nấm: 6 phân ngành 

 Nấm roi. 

 Nấm tiếp hợp. 

 Nấm hợp. 

 Nấm túi. 

 Nấm đảm. 

 Nấm bất toàn. 

5 Ngành Tảo đỏ 

6 Ngành Tảo màu: 5 lớp 

 Tảo vàng lục. 

 Tảo vàng kim. 

 Tảo cát. 

 Tảo nâu. 

 Tảo nhân lớn. 

7 Ngành Tảo lục: 3 lớp 

 Tảo lục. 

 Tảo tiếp hợp. 

 Tảo vòng. 

 THỰC VẬT BẬC CAO 

     Thực vật bật cao gồm những thực vật mà cơ thể phân hóa 

thành rễ, thân, lá. Chúng có diệp lục cho nên sống tự dưỡng. thực 

9 

ngành 

đầu 
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vật bậc cao còn gọi là nhóm Chồi thực vật và có các ngành sau: xếp 

vào 

trong 

nhóm 

thực 

vật 

không 

có hoa 

,2 

ngành 

còn lại 

trong 

nhóm 

thực 

vật có 

hoa. 

1 Ngành Rêu: chỉ có thân, lá và rễ giả(long hút), chưa có rễ thật và 

mạch dẫn nhựa, chưa sinh sản bằng hoa . Có 3 lớp: 

 Rêu sừng. 

  Rêu tản. 

 Rêu. 

2 Ngành Quyết: đã có rễ, thân, lá, có mạch dẫn nhựa nhưng chưa 

sinh sản bằng hoa do đó chưa có hạt. Có 4 ngành: 

 Lá thông . 

 Thông đá. 

 Cỏ tháp bút. 

 Răng dê. 

3 Ngành Thông: có rễ, thân, lá, có mạch dẫn nhựa, sinh sản bằng 

hoa, quả, hạt nhưng hạt còn trần trên các lá noãn mở. Có 3 lớp: 

 Tuế. 

 Thông. 

 Hạt dày. 

4 Ngành Ngọc lan: có đủ rễ, thân, lá, mạch dẫn nhựa, sinh sản bằng 

hoa, quả, hạt và hạt được bảo vệ trong một quả khép kín. 

1. Lớp Ngọc lan trong hạt có hai lá mầm, gân lá gặp nhau, 

hình lôn chim hay chân vịt, hhoa mẫu 4 hoặc 5 ,bó dẫn mở, 

có tần sinh gỗ, thân và rễ có cấu tạo cấp hai; thân cây chỉ 

có một vòng libe - gỗ; rễ chính thường phát  phân lớp triển 

thành rễ trụ. Có 7 phân lớp: 

2. Lớp Hành trong hạt chỉ có một lá mầm; gân lá song song; 

hoa mẫu 3;bó dẫn kín. Không có tầng sinh gỗ; thân và rễ 

không có cấu tạo cấp 2(trừ ngoại lệ cây Ngọc giá, cây Lô 

hội, cây Huyết dụ,cây Huyết giác);thân cây cấp 1 có nhiều 

vòng libe – gỗ xếp lộn xộn, rễ chính ít phát triển thay thế 

bởi  rễ chùm. Có 4 phân lớp: 

 Trạch tả. 

 Hành. 

 Thài lài. 

 Cau. 

 

4 ĐẶC ĐIỂM CỦA MỘT SỐ HỌ CÂY DÙNG LÀM THUỐC: 

4.1 Họ Long não( Lauraceae): 

4.1.1 Đặc điểm chính: 

 Cây gỗ. 

 Lá mọc so le,đơn nguyên, gân lá long chim, thường có 3 gân gốc lớn. 

 Cụm hoa xim, cờ hay tán giả. Hoa đều, thường lưỡng tính, 3 lá đài, 3 nhị kép, 

một lá noãn, bầu trên, 1 ô, đựng 1 lá noãn. 

 Quả mọng hình cầu đựng trong đài hoa tồn tại bao quanh như một cái chén. 

 Hạt không nội nhũ. 

4.1.2 Một số cây trong họ: 

           Cây Long não( Cinnamomum camphora Nees. Et Eberm)… Cây gỗ to cao 10-

15m . Lá mọc so le, phiến lá bầu du5cc ,có 3 gân gốc nổi rõ; ở giữa gân phụ và gân 
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chính có một tuyến nhỏ, nổi, bong, chức tinh dầu. Hoa nhỏ màu vàng lục, tụ họp thành 

xim hai ngả ở ngọn cành. Quả mọng hình cầu. thân cây,lá rễ, quả chứa tinh dầu và 

long não đặc. Long não dung làm thuốc chữa ho, trợ tim. 

   
            Hình 8.1. Cây Long não                                            Hình 8.2. Cây Quế 

Thanh 
          Cây Quế thanh ( Cinnamomum obtusifolium Nees. Et Lour.)... Cây gỗ to cao 

12–20m. Lá mọc đối, hình trứng hai đầu nhọn, mép lá nguyên, ngoài gân giữa còn có 2 

gân bên nổi rõ. Hoa màu trắng xanh nhạt, mọc thành xim ở kẽ lá hay đầu cành. Quả 

nhỏ hình trứng, khi chín có màu nâu tím. Vỏ cây, vỏ cành, cành non dùng làm thuốc 

chữa bệnh tiêu chảy, ho hen, cảm lạnh. 

          Một số cây khác như cây Hậu phác nam ( Cinnamomum iners Reinw.), cây Ô 

dược bắc ( Lindera strychnifolia Will.), cây Ô dược nam ( Lindera myrrha Merr.), cây 

Màng tang ( Litsea cubeba Pers.)…. 

                    
                   Hình 8.3. Cây Hậu phác                                              Hình 8.4. Cây 

Màng tang 
 

4.2 Họ Tiết dê hay Phòng kỷ(Menispermaceae): 

4.2.1 Đặc điểm chính: 

 Dây leo, thân sần sùi có nhiều sẹo lá. 

 Lá mọc so le, đơn, nguyên, gân lá hình chân vịt hay hình lọng. 

 Cụm hoa chùn hay xim. Hoa nhỏ, màu lục, mẫu 3, đơn tính khác gốc, liểu vòng. 

 Quả hạch hay quả mọng. 

 Hạt hình thận, có nội nhũ. 

4.2.2 Một số cây trong họ: 
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           Cây Hoàng đằng( Fibraurea tintoria Lour. Và Fibraurea ricisa Pierre). Dây leo 

to. Cuống lá phình lên cả 2 đầu, lá hình thuôn, có 3 gân gốc nổi rõ. Rễ cắt  ra có màu 

vàng thẵm và có những bó libe – gỗ cấp 2 tỏa ra như nan hoa bánh xe. Hoa mọc thành 

chum ở kẻ lá, đơn tính khác gốc, hoa đực có 6 nhị hoặc 3 nhị. Quả hạch. Thân và rễ 

dung làm thuốc chữ lỵ, chữa đau mắt và thuốc bổ đắng. 

            Cây Bình vôi( Stepphania rotunda Lour)… dây leo, gốc thân phát triển thành 

củ to, có củ nặng tới 20kg. lá hình lọng, mọc so le. Trong thân củ có chứa alkaloid là 

rotundin; dung làm thuốc trấn kính trong các bệnh mất ngủ, làm thuốc bổ, chữa hen 

suyễn và chữa lỵ . 

               
           Hình 8.5. Cây Hoàng đằng                                    Hình 8.6. Cây Bình 

vôi 
 

           Một số cây khác như cây Tiết dê ( Diploclisia glaucescens diels ), cây Phòng kỳ 

( Coculus trilobus DC. ) ,dây Lõi tiền ( Stephania hernandifolia Spreng. ), dây Kí ninh 

(  Tinospora crispa Miers. ), dây Đau xương (Tinospora tomentosa Miers.)… 

                           
     Hình 8.7. Cây Phòng kỷ                                    Hình 8.8. Dây Ký ninh 
 

4.3 Họ Mao lương hay họ Hoàng liên (Ranunculaceae): 

4.3.1 Đặc điểm chính: 

 Cây thảo, dây leo. 

 Rễ có thể phồng thành củ. 
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 Lá thường mọc so le, ít khi mọc đối, bẹ lá phát triển, lá nguyên xẻ thùy, có khi 

phần cuối lá biến thành tua cuốn. 

 Cụm hoa chùm, xim. Hoa đều hoặc không đều, lưỡng tính. Đế hoa lồi hình nón; 

4-5 lá đài, có khi hình cánh hoa; 5 cánh hoa; nhiều nhị xếp xoắn; nhiều lá noãn 

rời nhau. 

 Quả tụ gồm nhiều quả d0o1ng hay quả đại , quả nang. 

 Hạt nội nhũ dầu. 

4.3.2 Một số cây trong  họ: 

           Cây Ô đầu – Phụ tử (Aconitum fortunei Hemsl.).. cây thảo sống lâu năm. Rễ củ 

màu đen. Lá xẻ thành 3 thùy, hình chân vịt.  hoa to, màu xanh lam, không đều. quả tụ 

gồm 5 đại mọng. rễ củ dùng làm thuốc xoa bóp nới nhức mỏi, sưng đau. 

           Cây Hoàng liên chân gà (Coptis teeta Wall.). cây thảo,có thân rễ. lá xẻ 5 như 

chân gà, mọc từ thân rễ. hoa màu trắng. quà đại. thân rễ dung làm thuốc chữa lỵ, chữa 

sốt, chữa đau mắt, kích thích tiêu hóa. 

                       
             Hình 8.9. Cây Ô đầu                                           Hình 8.10. Cây Hoàng 

liên 
 

           Một số cây khác như cây Thổ hoàng liên (Thlictrum foliolosum DC.). dây Ông 

lão( Clematis smilacifolia Wall.), cây Hoa mẫu đơn (Paconia moutan Sims.), cây Mao 

lương (Ranunculus japonicus Langsd.), dây Ruột gà (Clemtis sinenis Osbeck.)… 

          
         Hình 8.11. Cây Thổ hoàng liên                         Hình 8.12. Dây ruột gà 
 

4.4 HọThuốc phiện hay họ A phiến ( Papaveraceae): 
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4.4.1 Đặc điểm chính 

 Cây thân cỏ 

 Lá thường mọc so le, đơn, xẻ thùy, không có là kèn. 

 Hoa to, mọc đơn độc, đều, lưỡng tính; 2-3 lá đài rụng sớm; 2 vòng mỗi vòng 2-

3 cánh hoa có màu sạc sỡ; nhiều lá noãn; bầu trên , 1 ô. 

 Quả nang mở bằng lỗ ở đỉnh. 

 Hạt nhỏ, có nội nhũ đầu 

 

4.4.2 Một số cây trong họ 

           Cây thuốc phiện (Papaver somniferum Lin.). Cây thân cỏ, sống hàng năm, cao 

1-2m. Lá mọc so le, không có lá kèn. Hoa to, 4 cánh hoa màu trắng, hồng hay tím. Quả 

nang có chứa nhựa mủ. Trong nhựa có nhiều alkaloid như morphim, codein, 

papaverin, nacotin….Vỏ quả khô( anh túc xác, củ túc xác) làm thuốc chữa lỵ, ỉa chảy, 

ho. 

            Cây mùi cua (Argemone mexicana Tourn.). Cây mọc hoang. Thân và lá có 

nhiều gai. Hoa màu vàng. Quả nhiều gai. Nhựa mủ màu vành, tanh như mùi cua đồng. 

Hạt có chất dầu để tẩy nhưng độc nên không dùng. 

         
         Hình 8.13. Cây Thuốc phiện                                   Hình 8.14. Cây Mùi 

cua 
 

4.5 Họ Rau răm (Polygonaceae): 

4.5.1 Đặc điểm chính; 

 Cây thân cỏ, cây bụi hoặc cây leo. 

 Lá thường mọc so le, đơn, nguyên hay thùy chân vịt; có bẹ chìa. 

 Hoa thường nhỏ, đều, lưỡng tính, mẫu 3. 

 Quả đóng có 3 góc. 

 Hạt có nội nhũ bột 

4.5.2 Một số cây trong họ. 
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        Hình 8.15. Cây Cốt khí                            Hình 8.16. Cây Hà Thủ ô đỏ 
           Cây cốt khí (Polygonum cuspidatum Sieb. Et Zucc.). Cây nhỏ sống lâu năm. Lá 

mọc so le, có bẹ chìa ngắn. Hoa nhỏ, mọc thành chùm ở kẽ là, cánh hoa màu trắng. 

Quả khô 3 cạnh. Rễ củ dùng chữa bệnh tê thấp. 

            Cây hà thủ ô đỏ (Polygonum multiflorum Thunb.). dây leo bằng thân quấn. Lá 

hình tim, có bẹ chia mỏng. Hoa nhiều, nhỏ, màu trắng. Quả có 3 cạnh, có 3 cánh bao 

bọc. Rễ củ dùng làm thuốc bổ, chũa thần kinh suy nhược, làm đen râu tóc. 

            Một số cây khác như cây Chút chit (Rumex wallichii Meissn.), cây Thồm lồm 

(Polygonum sinense L.), cây Rau răm (Polygonum odoratum Lour.), cây Nghể 

(Polygonum hidropiper L.), cây Mạch 3 góc (Fagopyrum esculentum Moench.)…. 

 

   
              Hình 8.17. Cây Chút chít                                   Hình 8.18. Cây Rau 

răm 
 

4.6 Họ Bí (Cucurbitaceae): 

4.6.1 Đặc điểm chính. 

 Cây thân cỏ, sống hang năm hay song dai, leo bằng tua cuốn hoặc mọc bò trên 

mặt đất. 

 Lá mọc so le, cuống lá dài, phiến lá thường chia thùy. 

 Hoa đơn tính, phần lớn là cùng gốc, Hoa đều, mẫu 5 

 Quả mọng to, vỏ quả ngoài cứng. 
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 Hạt không nội nhũ, lá mầm dày và chứa nhiều dầu. 

4.6.2 Một số cây trong họ. 

           Cây gấc (Momordica cochinchinensis Spreng.). Cây leo bằng tua cuống. Lá 

mọc cách chia thùy. Hoa đơn tính màu vàng nhạt. Quả hình bầu dục, có gai ngắn, khi 

chin có màu đỏ. Trong quả có nhiều hạt dẹt, quanh hạt có màng màu đỏ tươi. Màng hạt 

gấc có chất dầu chứa carotene, khi vào trong cơ thể thành Vitamin A. Hạt (mộc miết 

tử) dung làm thuốc chữa mụn nhọt. 

            Cây qua lâu (Trichosanthes kirilowii Maxim.)...Dây leo có rễ củ. Lá chia 3-5 

thùy. Hoa đơn tính màu trắng. Quả hình cầu to, khi chín màu đỏ cam. Nhiều hạt hình 

trứng dẹt. Hạt (qua lâu nhân) chữa táo bón, ho khan, ung nhọt. Rễ củ (thiên hoa phấn) 

chữa cảm sốt, khát nước. 

   
             Hình 8.19. Cây Gấc                                   Hình 8.20. Cây Qua Lâu 

 

             Một số cây khác như cây Dưa hấu (Citrullus vulgaris Schrad.), cây Bí đỏ 

(Cucurbita pepo L.), cây Mướp ta (Lyffa cylindrical Roem.), cây Mướp đắng 

(Momordica charantia Lin.)… 
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               Hình 8.21. Cây Bí đỏ                                               Hình 8.22. Cây 

Mướp ta 
 

4.7 Họ Bông ( Malvaceae): 

4.7.1 Đặc điểm chính. 

 Cây thân cỏ, cây bụi hoặc cây gỗ. 

 Lá mọc so le, đơn nguyen hoặc chia thùy, thường co gân chân vịt, luôn luôn co 

lá kèm, đôi khi rụng sớm. 

 Hoa thường mọc riêng lẻ hay cụm hoa chùm, xim ở kẽ lá. Hoa đều, lưỡng tính. 

Các lá bắc xếp thành vòng ngay dưới đài hoa thành một đài phu; 5 lá đài rời 

hoặc dính nhau ở gốc; 5 cánh hoa rời nhau; nhị xếp hai vòng; vòng trong có 

nhiều nhị, vòng ngoài có thể biến thành nhị lép, chỉ nhị dính thành ống bao 

quanh nhụy; bộ nhụy gồm 5 lá noãn trở nên, rơi hoặc dính nhau. Bầu trên có 2 

hoặc nhiều ô. 

 Quả nang chẻ ô, quả đại, quả đóng, quả mọng hay quả có cánh 

 Hạt thường có lông, không nội nhũ 

4.7.2 Một số cây trong họ. 

           Cây Vông vang (Abelmoschus moschatus (L.) Medic.)…Cây thân cỏ, lá chia 

thùy chân vịt. Thân và lá có lông cứng. Hoa to, màu vàng. Quả nang. Hạt chứa tinh 

dầu. Hạt và lá chữa rắn cắn. 

            Cây Cối xay (Abutilon indicum (L.) Sweet.)…Cây nhỡ, mọc thành bụi, lá hình 

tim. Hoa đơn độc, màu vàng tươi, mọc ở kẽ lá. Quả nang có nhiều múi. Cây Cối xay 

được dùng làm thuốc lợi tiểu. 

      
Hình 8.23. Cây Vong vang Hình 8.24. Cây Cối xay 

 

               Một số cây khác như cây Phù dung (Hibiscus mutabilisbLin.), Cây Sâm bố 

chính (Hibiscus sagittifolius kurg. Var.), cây Dâm bụt (Hibiscus rosa_sinensis Lin.) 

cây Ké hoa vàng (Sida rhombifolia Lim.), cây Ké hoa đào (Urena lobata Lim.). 
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            Hình 8.25. Sâm bố chính                              Hình 8.26. Cây Ké hoa đào 
 

4.8 Họ Thầu dầu ( Euphorbiaceae): 

4.8.1 Đặc điểm chính. 

 Cây gỗ lớn, cây bụi, cây thân cỏ, mọng nước hay không. Nhiều loài có nhựa mủ 

màu trắng. 

 Lá mọc so le, đố hay vòng; thường đơn nguyên hay bị khía haocj thùy chân vịt 

(lá cây thầu dầu); có thể lá kép chân vịt (lá cây cao su); phiến lá biến dạng 

nhiều hay có khi mất hoàn toàn ở những cây sinh trưởng trong vùng khô hạn. 

Lá kèm tồn tại hay rụng sớm, đôi khi biến đổi thành gai 

 Cụm hoa xim hai ngả tập hợp thành chùm bong, cờ hay cụm hoa hình chén… 

Hoa đơn tính cùng gốc hay khác gốc, có khi không có cánh hoa (hoa cây Thầu 

dầu) hoặc không có bao hoa (hoa trần) như hoa của chi Euphorbia. 

 Quả nang mở thành 3 mảnh vỏ, quả mọng, ít khi là quả hạch. 

 Hạt có nhiều nội nhũ dầu. 

4.8.2 Một số cây trong họ. 

           Cây Thầu dầu (Ricinus communis Lin.). Cây Sống dai, cao 5-6m. Lá mọc so le, 

có cuống dài, lá kèm rụng sớm. Phiến lá chia thùy co khía răng. Cụm hoa chùm xim 

gồm các hoa đơn tính koong cánh; hoa đực ở phía dưới, hoa cái ở phía trên, bầu 

thượng 3 ô , mỗi ô chứa một noãn. Quả khô gồm 3 vỏ cứng, khi chín nứt ra thành 6 

mảnh. Hạt có mồng, được dung để ép lấy dầu làm thuốc tẩy. 

           Cây Ba đậu (Croton tiglium Lin.). Cây nhỡ, cao3-6m. Lá mọc so le, hình trứng, 

đầu nhọn, mép có răng cưa nhỏ; một số lá có màu đỏ máu. Hoa mọc thành chùm ở đầu 

cánh; hoa cái ở phía dưới, hoa đực ở phía trên. Quả nang màu vàng nhạt, khi chín tách 

thành 3 mảnh vỏ. Hạt hình trứng được ép lấy dầu làm thuốc tẩy mạch. 
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             Hình 8.27. Cây Thầu dầu                               Hình 8.28. Cây Ba đậu 

 

            Một số cây khác như cay Nhội (Bischofia trifoliate (Roxb.) Hook. và Bischofia 

javanica Bl.). Cây Cỏ sữa lá to (Euphorbia hirta Lin.), cây Cỏ sữa lá nhỏ (Euphorbia 

thymifolia Burm.), cây Trạng nguyên (Euphorbia pulcherrima Willd.), cây San hô 

(Jatropha multifida Lin.), cây Rau ngót (Sauropus andrrgynus Merr.)…  

 
                  Hình 8.29. Cây Nhội                                           Hình 8.30. Cây Cỏ 

sữa lá to 
  

4.9 Họ Hoa hồng (Rosaceae): 
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4.9.1 Đặc điểm chính. 

 Cây gỗ, cây bụi hây cây thân cỏ. 

 Lá mọc so le hay mọc đối, đơn hay kếp có lá kèm. 

 Hoa nọc riêng lẻ hay tập hợp thành cụm hoa chùm, bong, ngù, xim…Hoa 

ddeeuff, lưỡng tính, thường mẫu 5. Đế hoa lõm hình chén, có phẳng hoặc lồi, 5 

lá đài dính nhau ở gố; 5 cánh hoa rời nhau, tràng hình hoa hồng; nhiều nhị; bộ 

nhụy có 1 lá noãn (phan họ Mận), 2-5 lá noãn (phân họ Táo), nhiều lá noãn 

(phân họ Hoa hồng). 

 Quả nang, quả mọng, quả hạch, quả đóng, quả tụ… 

 Hạt thường không có nội nhũ. 

4.9.2 Một số cây trong họ. 

                                  Cây mơ (Prunus armeniaca Lin.). Cây nhỡ, cao 4-5m. Lá đơn, mọc so le, phiến 

lá hình bầu dục, nhọn ở đầu, mép lá có răng cưa nhỏ. Hoa đơn độc, màu trắng. Quả 

hạch có long tơ, khi chín màu vàng xanh. Quả chín dung làm thuốc chữa ho. 

            Cây Kim anh (Rosa laevigata Michx.). Cây mềm, leo, mọc thành bụi. Thân và 

cành đều có gai. Lá kếp có 3 lá chết, mép khía răng cưa; có lá kèm. Hoa màu trắng 

mọc riêng lẻ ở ngọn cành non. Đế hoa hình chèn, có gai nhỏ. Quả giả sinh bởi đế hoa 

lõm, mang nhiều quả thật là các quả đóng. Quả giả dung làm thuốc bổ thận, chữa đái 

tháo, tả, lị, viêm ruột 

            Một số cây khác như cây Đào (Prunus persica (Lin.) Batch.), cây Chua chat 

hay Sơn tra (Docynia indica (Wall.) Decne.), cây Nhót tây (Eribotrya japonica Lindl.) 

cây Dâu tây (Fragaria vesca Lindl.)… 

 
             Hình 8.31. Cây Mơ                                      Hình 8.32. Cây Kim anh 
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             Hình 8.33. Cây Đào                                  Hình 8.34. Cây Sơn tra 

 

4.10 Họ Đậu hay họ Cánh bướm (Fabaceae): 

4.10.1 Đặc điểm chính. 

 Cây thân cỏ, thân bụi, cây gỗ hay cây leo. 

 Rễ co khi phồng thành củ. Rễ thường có nốt rễ chứa vi khuẩn cộng sinh có khả 

năng sử dụng nitow của không khí. 

 Lá mọc so le, kép long chim thường là 1 lần, nhiều khi chỉ có 3 lá chết, luôn 

luôn có lá kèm. 

 Cụm hoa chùm. Hoa lưỡng tính, không đều, 5 lá đài liền nhau, 5 cánh hoa rời 

nhau, tràng hình bướm; 10 nhị chia thành 2 bó, 9 cái liền nhau thành hình long 

máng và 1 cái rời; 1 lá noãn. Bầu trên, 1 ô đụng nhiều noãn. 

 Quả loại đậu 

 Hạt không nội nhũ, hai lá mầm dày. 

 

 

 

4.10.2 Một số cây trong họ. 

            Cây Vông nem (Erithrina indica (Lamk.) Merr.). Cây nhỡ, thân có gai ngắn. Lá 

chét có 3 lá chét, cuống lá dài. Hoa mọc thành chùm, màu đỏ. Quả loại đậu. Lá và vỏ 

cây được dung làm thuốc an thần gây ngủ, chữa sốt, lỵ. 

             Cây Hòe (Sophora japonica Lin.). Cây to, lá kép long chim lẻ, mọc so le. Hoa 

chưa nở màu vàng. Quả loại đậu. Nụ hoa được dùng làm thuốc cầm máu, chè an thần, 

thanh nhiệt 
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            Hình 8.39. Cây Vong nem                                        Hình 8.40. Cây Hòe 
 

             Một số cây khác như cây Cam thảo bắc (Glycyrrhiza urallensis Fisch.) cây 

Kim tiền thảo (Desmodium styracifolium (Osb.) Merr.), cây Sắn dây (Pueraria 

thomsoni Benth.), cây Phá cố chỉ (Psoralea corylifolia L.), cây Đậu ván trắng 

(Dolichos lablab Lin.) 

       
           Hình 8.14. Cây Cam thảo bắc                 Hình 8.42. Cây Phá cố chỉ 

 

4.11 Họ Cam (Rutaceae). 

4.11.1 Đặc điểm chính. 

 Cây to (Cây Bưởi), nhỡ (cây Chanh, Quýt), cỏ sống dai (Cửu li hương). Thân 

nhiều khi có gai. 

 Lá thường mọc so le, nguyên hay chia thùy hoặc kép lông chim. 

 Hoa mẫu 4 hay 5, đều, lưỡng tính. Bầu trên, nhiều ô. 
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 Quả mọng, quả nang hay quả tụ. 

 Hạt không nội nhũ hay nội nhũ nạc. 

 Thân, cành, lá, vỏ quả có túi tiết tinh dầu. 

4.11.2 Một số cây trong họ. 

           Cây hồng bì (Clausena lansium Skeels.). Cây nhỡ. Lá kép lông chim lẻ. Quả 

nhỏ, màu vàng, có lông tơ, vị chua. Lá dung để chữa lỵ, quả chưa chín chữa ho, hạt trị 

rắn cắn. 

           Cây Xuyên tiêu (Zanthoxylum nitidum DC.). Cây leo, có gai ngắn quặp xiên về 

phias dưới. Lá kép lông chim lẻ. Cụm hoa chùm đơn tính. Quả gồm 3 mảnh vỏ, mỗi 

mảnh đượng 1 hạt cứng đen nhánh, có vị đắng, dược dung làm thuốc kích thích tiêu 

hóa. 

   
           Hình 8.43. Cây Hồng bì                                Hình 8.44. Cây Xuyên tiêu 

 

           Một số cây khác như cây Bưởi bung (Acronychia laurifolia Bl.), cây Ba chạc 

(Evodia lepta Merr.), cây Cam sành (Citrus nobilis Lour.) 
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         Hình 8.45. Cây Bưởi                                     Hình 8.46. Cây Ba chạc 
 

4.12 Họ Ngũ Gia Bì (Araliaceae). 

4.12.1 Đặc điểm chính. 

 Cây gỗ nhỡ, nhỏ hay cây bụi, ít khi là thân cỏ,nhiều năm. 

 Lá thường mọc so le, ít khi nguyên, thường là lá chẻ chân vịt (lá cây Đu đủ 

rừng)lá kép lông chim (lá cây Đinh lăng) hay kép chân vịt (lá cây Chân chim). 

 Cụm hoa tán đơn hay tán kép hoặc tụm họp thành chùm, bong… hoa đều lưỡng 

tính, mẫu 5, màu vàng hay xanh lục. 

 Quả mọng hay quả hạch. 

4.12.2 Một số cây trong họ 

           Cây Ngũ gia bì (Acanthopanax aculeatus Seem.). Cây  nhỡ có gai. Lá mọc so 

le, kép chân vịt có từ 3 đến 5 lá chét. Hoa đơn tính khác gốc, cụm hoa mọc thành tán ở 

đầu cành. Quả mọng hình cầu, khi chín có màu đen. Vỏ cây chữa bệnh tê thấp. 

           Cây Tam thất (Panax pseudo- gingseng Wall.). Cây thân cỏ, sống nhiều năm. 

Lá mọc vòng, cuống lá dài, lá kép có từ 3 đến 7 lá chét. Hoa tự tán, mọc ở đầu cành, 

màu xanh nhạt. Quả mọng hình thận, khi chín màu đỏ. Rễ củ được dùng làm thuốc bổ 

dưỡng, cầm máu. 

 

 
 

                                 Hình 8.47. Cây ngũ gia bì 
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                                                    Hình 8.48. Cây Tam thất 

 

           Một số cây khác như cây Nhân sâm ( Panax gingseng C. A.Mey.), cây Đinh 

lăng (Polyscias fruticosa Harms.), cây Thông thảo (Tetrapanax papyrifera Koch.), cây 

Đơn châu chấu (Aralia armata (Wall.) Seem.). 

 

   
         Hình 8.49. Cây Nhân sâm                                       Hình 8.50. Cây Đinh 

lăng 
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4.13. Họ Hoa tán hay họ Rau cần (Apiaceae) 
4.13.1 Đặc điểm chính 

 Cây thân cỏ sống một năm hay nhiều năm thường rỗng ở các gióng, mặt ngoài 

có khía dọc. 

 Rễ có thể phình thành củ (rễ cây Bạch chỉ ) 

 Lá mọc so le có bẹ, phiến lá thường xẻ lông chim nhiều lần. 

 Cụm hoa tán đơn hay tán kép. Hoa đều, nhỏ, lưỡng tính, mẫu 5; 5 lá đài rất 

ngắn, 5 cánh hoa rời nhau, 5 nhị, 2 lá noãn. Bầu dưới, 2 ô, mỗi ô 1 noãn, có đĩa 

tuyến mật ở đỉnh bầu. 

 Quả đóng đôi,hình cầu hay bầu dục. 

 Trong thân và lá có ống tiết tinh dầu thơm. 

4.13.2 Một số cây trong họ 

          Cây Bạch chỉ (Angelia dahurica (Fisch.) Benth. Et Hook.). Cây thân cỏ sống lâu 

năm, thân rỗng. Lá xẻ lông chim cuống dài có bẹ. Hoa màu trắng, cụm hoa tán kép, 

mọc ở kẽ lá hay đầu cành. Quả đóng đoi. Rễ củ dùng làm thuốc chữa bệnh nhức đầu, 

cảm cúm. 

          Cây Xuyên khung (Ligusticum Wallchii Franch.). Cây thân cỏ, sống lâu năm, 

thân rỗng. Lá mọc so le, kép 3 lần lông chim. Cụm hoa tán kép, hoa nhỏ màu trắng. 

Quả đóng đôi, hình trứng. Thên rễ dùng làm thuốc chữa cảm cúm. 

 

   
               Hình 8.51. Cây Bạch chỉ                                Hình  8.52. Cây Xuyên 

khung 
 

          Một số cây khác như cây Giần sàng (Cnidium monnieri (L.) Cusson.), cây Tiền 

hồ (Angelica decursiva Franch. Et Savat.), cây Đương quy (Angelica sinensis Diels.), 

cây Rau má (Centella asiatica Unb); cây Rau mùi (Coriandrum sativum Lin.)…. 
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      Hình 8.53. Cây Đương quy                                   Hình 8.54. Cây Rau má 

 

4.14. Họ Mã tiền (Loganiaceae) 
4.14.1 Đặc điểm chính 

 Cây gỗ và cây bụi, mọc đứng hay leo. 

 Lá mọc đối đơn nguyên. 

 Cụm hoa xim hay mọc riêng lẻ. Hoa đều, lưỡng tính, mẫu 5, ít khi mấu 4. 

 Quả hạch hoặc quả mọng. 

 Hạt có nội nhũ nạc 

4.14.2 Một số cây trong họ 

         Cây Mã tiền (Strychnos nux – vomiaca Lin.). Cây leo to. Lá mọc đối, phiến lá 

hình trứng nhọn. Cụm hoa ngù, màu trắng. Quả mọng hình cầu. Hạt dẹt, có phủ lông 

màu xám. Trong hạt cây Mã tiền có chứa alkaloid là strychnin (độc A) được dùng làm 

thuốc kích thích thần kinh trung ương, chữa tê thấp, bại liệt. 

      Cây Mật mông hoa (Buddleia officinalis Maxim.)..... Cây nhỏ, cành non có nhiều 

lông. Lá hình trứng hay thuôn dài. Hoa màu trắng nhạt, quả nang. Hoa dùng làm 

thuốc. 
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             Hình 8.55. Cây Mã tiền                            Hình 8.56. Cây Mật mông 

hoa 
        Một số cây khác như cây Hoàng nàn (Strychnos Wallichiana Steud.Ex DC.), cây 

Lá ngón (Gelsemium elegans Benth.), cây Bọ chó (Buddleia asiatica Lour.)..... 

   
 

                 Hình 8.57. Cây Hoàng nàn                                 Hình 8.58. Cây lá 

ngón 

 

4.15 Họ Trúc đào (Apocynaceae) 
4.15.1 Đặc điểm chính 

 Cây gỗ to (cây Sữa), cây nhỡ (cây Trúc đào), cây thân cỏ (cây Dừa cạn) hoặc 

dây leo (cây Mỏ sẻ). 

 Lá thường mọc đối, đôi khi mọc so le hoặc mọc vòng, phiến lá nguyên, không 

có lá kèm. 

 Hoa riêng lẻ hoặc tụ họp thành cụm hoa. Hoa đều, lưỡng tính, mấu 5 tiền khai 

hoa vặn. 

 Quả đại hay quả thịt. 

 Hạt có cánh hay một chùm lông, có nội nhũ. 

 Toàn cây có nhựa mư trắng. 

4.15.2 Một số cây trong họ 

          Cây Trúc đào (Nerium oleander Lin., Nerium indicum Mill.). Cây nhỡ. Lá mọc 

vòng 3 chiếc một, phiến lá hình mũi mác dài, màu lục thẫm, dai cứng, gân bên song 

song với nhau. Hoa màu đỏ, hồng hay trắng họp thành cụm hoa xim – ngù ở đầu cành. 

Quả gồm 2 đại. Trong lá và cây có glycozid chủ yếu là neriolin chữa bệnh tim. 

          Cây Thông thiên (Thevetia neriifolia Juss.). Cây nhỡ. Lá hẹp dài. Hoa màu 

vàng, quả hạch. Trong hạt có chứa glycozid là thevetin dùng để chữa bệnh tim. 
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                                          Hình 8.59. Cây Trúc đào 
 

 
                                          Hình 8.60. Cây Thông thiên 
          Một số cây khác như cây Sừng trâu hoa vàng (Strophanthus divaricatus (Lour) 

Hook. Et Arn.), cây Ba gạc (Rauwolfia verticillata Baill.), cây Mức hoa trắng 

(Holarrhena antidysenterica Wall.), cây Dừa cạn (Vinca rosea Lin.), cây Sữa (Alstonia 

scholaris (L) R.Br.)..... 
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      Hình 8.61. Cây Sừng trâu hoa vàng                          Hình 8.62. Cây Ba gạc 

 

4.16 Họ Cà phê (Rubiaceae) 
4.16.1 Đặc điểm chính 

 Cây gỗ to (cây Canh-ki-na), cây nhỡ (cây Cà phê), cây leo (cây Mơ lông) 

 Lá mọc đối, có lá kèm, phiến lá nguyên. 

 Cụm hoa xim, đôi khi hình đầu hoặc có thể mọc riêng lẻ. Hoa đều, lưỡng tính, 

mẫu 5. 

 Quả thịt hay nang. 

 Hạt có thể có cánh (hạt cây Canh-ki-na) 

4.16.2 Một số cây trong họ 

          Cây Canh-ki-na (Cinchona sp.). Cây gỗ to, cao khoảng 10-20m. Lá  mọc đối, 

phiến lá nguyên, hình trứng, có 2 lá kèm sớm rụng. Hoa màu trắng hoặc hồng. Quả 

chứa nhiều hạt nhỏ dẹt. Vỏ cây chứa nhiều alkaloid như quinin, quinidin, cinchonin, 

cinchonidin được dùng làm thuốc chữa bệnh sốt rét, thuốc bổ đắng. 

          Cây Mơ lông (Paederia tomentosa Bl.). Cây leo, thân và lá có nhiều lông mịn, 

mặt dưới lá màu nâu tím. Lá mơ lông dược dùng chữa bệnh kiết lỵ. 

  
        Hình 8.63. Cây Canh-ki-na                                  Hình 8.64. Cây Mơ lông              
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           Một số cây khác như cây Dành dành (Gardenia florida Lin.), cây Cà phê mít 

(Coffee exceloa A. Chiv.), cây Dạ cẩm (Oldenlandia capitellata Kuntz.), cây Câu đằng 

(Uncaria macrophylla Wall.), cây Ba kích (Morinda offcinalis How.) 

 

  
        Hình 8.65. Cây Câu đằng                                          Hình 8. 66. Cây Ba 

kích 
 

4.17 Họ Hoa mõm chó (Scrophulariaceae) 
4.17.1 Đặc điểm chính 

 Cây thân cỏ, sống nhiều năm, cây bụi, ít khi là cây gỗ. 

 Lá mọc so le hay mọc đối, lá nguyên không có lá kèm. 

 Hoa đơn độc hoặc cụm hoa xim, bông, chùm. Hoa luôn không đều, lưỡng tính, 

mẫu 5, có 5 lá đài liền nhau, 5 cánh hoa liền nhau, tràng hoa thường hình mặt 

nạ, bộ nhị 2 trội, bộ nhụy gồm 2 lá noãn. Bầu trên, 2 ô. 

 Quả nang, quả mọng. 

 Nhiều hạt, nội nhũ nạc. 

4.17.2 Một số cây trong họ 

          Cây Nhân trần (Adenosma caeruleum R.Br.). Cây thân cỏ, cao 1m, thân tròn 

màu tím, có lông. Lá ở gốc mọc đối, lá ở ngọn mọc so le, phiến lá khía răng cưa. 

Tràng hoa màu xanh lam. Quả nang chẻ ô và che vách. Hạt nhỏ, màu vàng. Dùng toàn 

cây (trừ rễ) làm thuốc chữa gan, mật, nước tiểu vàng. 

          Cây Địa hoàng (Rehmannia glutinosa Libosch). Cây thân cỏ, cao 10 – 30cm. 

Toàn cây có lông mềm. Lá mọc vòng ở gốc. Hoa màu tím đỏ, mọc thành chùm ở ngọn, 

đài và tràng hình chuông. Thân rễ được dùng làm thuốc bổ máu. 
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       Hình 8.67. Cây Nhân trần                                    Hình 9.68. Cây Địa 

hoàng 
 

          Một số cây khác như cây Dương địa hoàng (Digitalis purpurea Lin.), cây Rau 

sam trắng (Bacopa monnieri (Lin.) Wettst.), cây Cam thảo nam (Scoparia dulcis Lin.), 

cây Huyền sâm bắc (Scrophularia buergeriana Miq.), cây Cúc tím (Torenia 

peduncularis Benth.). 

 

      
     Hình 8.69. Cây Cam thảo nam                                Hình 8.70. Huyền sâm 

bắc 

 



 85 

 

 

4.18 Họ Hoa môi (Lamiaceae) 
4.18.1 Đặc điểm chính 

 Cây bụi hoặc thân cỏ, sống hàng năm hay nhiều năm, thân và cành vuông. 

 Lá đơn, mọc đối chéo chữ thập, ít khi mọc vòng, mép lá nguyên hay khía răng. 

 Cụm hoa xim co ở kẽ lá hay ở ngọn. Hoa nhỏ, lưỡng tính, không đều, 5 lá đài 

liền nhau, 5 cánh hoa liền nhau thành tràng hình môi, có 4 nhị gồm 2 dài, 2 

ngắn, có 2 lá noãn, bầu trên, 2 ô. 

 Quả đóng tư. 

 Hạt không nội nhũ. 

 Thân và lá có lông tiết tinh dầu thơm. 

4.18.2 Một số cây trong họ 

           Cây Bạc hà nam ( Mentha arvensia Lin.). Cây thân cỏ, sống lâu năm, cao 10 – 

60cm, thân vuông, mọc đứng hay bò. Lá đơn, mọc đối chéo chữ thập, phiến lá hình 

trứng, mép có răng cưa. Cụm hoa xim co, mọc ở kẽ lá, tràng hình môi màu tím hay 

hồng nhạt hoặc trắng. Toàn cây (trừ rễ) được dùng làm thuốc chữa cảm cúm, cất tinh 

dầu. 

           Cây Hoắc hương (Pogostemon cablin (Blanco.) Benth.). Cây thân cỏ, sống lâu 

năm, cao 20 – 60 cm. Lá mọc đối, phiến lá khía răng, thân và lá có lông. Hoa nhỏ màu 

hồng hay tím nhạt, tụ họp thành cụm hoa bông ở kẽ lá hay ở ngọn. Cành và lá cây 

Hoắc hương dùng làm thuốc chữa đau bụng, tiêu chảy. 
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                                        Hình 8.71. Cây Bạc hà nam 
     

 
                                           Hình 8.72. Cây Hoắc hương 
       Một số cây khác như cây Kinh giới (Elsholtzia cristata Willd.), cây Ích mẫu 

(Leonurus heterophylus Sweet.), cây Hương nhu tía (Ocimum sanctum Lin.), cây Tía 

tô (Perilla ocymoides Lin.), cây Đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge.)…. 

 

  
 
          Hình 8.73. Cây Ích mẫu                                   Hình 8.74. Cây Hương 

nhu tía 

4.19. Họ Hoa chuông (Campanulaceae) 
4.19.1 Đặc điểm chính 

 Cây thân cỏ 

 Lá mọc đối hay so le. 
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 Hoa đều, lưỡng tính, mẫu 5, tràng hình chuông, bầu dưới. 

 Quả nang, hạt nhỏ. 

 

4.19.2 Một số cây trong họ 

          Cây Đảng sâm (Codonopsis javania (Blume) Hook.F.). Cây thân cỏ, sống lâu 

năm. Thân  leo, rễ hình trụ dài. Lá mọc đối, mép lá nguyên hoặc khía răng. Hoa mọc 

riêng lẻ ở kẽ lá, màu vàng nhạt, quả nang. Rễ củ được dùng làm thuốc bổ. 

          Cây Cát cánh (Platycodon grandflorum (Jack.) A.D.C.). Cây thân cỏ, sống lâu 

năm. Lá mọc đối hay mọc vòng, có khi mọc so le, phiến lá hình trứng, mép có răng 

cưa to. Tràng hình hoa chuông, màu lam tím hay trắng. Rễ củ dùng làm thuốc chữa ho. 

 

   
          Hình 8.75. Cây Đảng sâm                              Hình 8.76. Cây Cát cánh 
 

             Một số cây khác như cây Sa sâm bắc ( Adenophora verticillata Fisch.), Sa sâm 

Việt Nam ( Launae pinnantifida Lin.), cây Tế diệp sa sâm (Wahlenbergia gracilis 

A.D.C.), cây Cỏ phổng (Sphenoclea zeylanica Gaertn.)…. 
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      Hình 8.77. Sa sâm bắc                                              Hình 8.78. Sa sâm Việt 

nam 

 

 

 

4.20 Họ Cúc (Asteraceae) 
4.20.1 Đặc điểm chính  

 Cây thân cỏ, sống hàng năm hay sống dai, ít khi là cây bụi. 

 Rễ có khi phồng thành củ. 

 Lá thường mọc so le, ít khi mọc đối hay hình hoa thị. Phiến lá ít khi nguyên, 

thường khía răng hay chia thùy. 

 Cụm hoa đầu, chùm đầu hay ngù đầu. Hoa có thể đều, hình ống hay không đều, 

hình lưỡi nhỏ. Đài hoa rất giảm, có khi biến đổi thành một mào lông. 5 nhị dính 

liền nhau, 2 lá noãn, bầu dưới, 1 ô, có 2 loại lá bắc : lá bắc bao quanh đầu tập 

hợp thành một bao chung và lá bắc sinh ra hoa ở kẽ. 

 Quả đóng nhiều khi có lông hay móc. 

 Một hạt, không nội nhũ. 

4.20.2 Một số cây trong họ 

           Cây Hoa hồng (Carthamus tinctorius Lin.). Cây thân cỏ, cao 0,6 – 1m. Lá mọc 

so le, không có cuống, mép lá có gai. Cụm hoa ngù - đầu. hoa màu đỏ cam. Quả đóng 

có 4 cạnh lồi. Hoa được dùng làm thuốc chữa bệnh. 

           Cây Bồ công anh (Lactuca indica Lin.). Cây thân cỏ, cao 0,6 – 1m, có nhựa mủ 

trắng. Lá mọc so le, ôm lấy thân, lá phía dưới chia thùy, có nhiều răng cưa hơn. Hoa tự 

đầu màu tím vàng. Quả đóng có chùm lông. Bồ công anh (trừ rễ) được dùng làm thuốc 

chữa mụn nhọt. 
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                                                         Hình 8.79. Cây hồng hoa 



 90 

 
                            Hình 8.80. Cây bồ công anh 
             Một số cây khác như cây Ké đầu ngựa (Xanthium strumarium Lin.), cây Sài 

đất (Wedelia calendulacea Less.), cây Mần tưới (Epatonium stachdosmum Hanca.), 

cây Kim cúc (Chrysanthemum indicum Lin.), cây Ngải cứu (Artemisia vulgaris Lin.).. 
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             Hình 8.81. Cây ké đầu ngựa                                 Hình 8.82. Cây ngải 

cứu 

4.21 Họ Củ nâu ( Dioscoreaceae) 
4.21.1 Đặc điểm chính 

 Cây leo bằng thân quấn. 

 Lá mọc so le, ít khi mọc đối, lá đơn hay kép chân vịt. 

 Hoa đơn tính khác gốc, hoa nhỏ, đều, mẫu 3, bao hoa phần lớn dính thành ống 

ngắn. Bầu dưới, 3 ô. 

 Quả nang ít khi quả mọng. 

 Hạt có nội nhũ sừng. 

4.21.2 Một số cây trong họ 

            Cây Hoài sơn (Dioscorea pesimilis Praint et Burkill.). Dây leo dài, thân rễ phát 

triển có thể dài tới 1m. Lá đơn, mọc đối và có khi so le, ở kẽ lá có những củ con gọi là 

thiên hoài. Hoa đơn tính khác gốc. Quả nang 3 cạnh có dìa. Thân rễ dùng để ăn và để 

làm thuốc bồi dưỡng, bổ thận. 

             Cây Tỳ giải (Dioscorea tokoro Makino.). Dây leo, sống lâu năm, thân rễ ngắn 

phình thành củ to. Lá mọc so le, hình tim. Hoa đơn tính khác gốc. Quả nhỏ có dìa. 

Thân rễ dùng làm thuốc chữa phong thấp, lợi tiểu. 

 

  
                   

                Hình 8.83. Cây hoài sơn                                   Hình 8.84. Cây Tỳ giải 

 
             Một số cây khác như cây Củ cái (Dioscorea alata Lin.), cây Củ mỡ (Dioscorea 

bulbifera Lin.), cây Củ nâu (Dioscorea cirrhosa Lour.)… 
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          Hình 8.85. Cây củ nâu                                                  Hình 8.86. Cây củ 

mỡ 
 

4.22 Họ Gừng (Zingiberaceae) 
4.22.1 Đặc điểm chính 

 Cây thân cỏ, sống lâu năm, thân rễ chứa chất dữ trữ. 

 Lá có bẹ dài ôm lấy nhau tạo thành thân giả giữa cuống lá và bẹ có lưỡi nhỏ, 

phiến lá thường to. 

 Cụm hoa mọc từ thân rễ, hoa to, không đều, lưỡng tính, mẫu 3. Đài và tràng hoa 

hình ống ở phía dưới, phần trên chia tành 3 thùy. Bộ nhị chỉ còn 1 nhị sinh sản 

duy nhất, các nhị khác biến thành cánh môi, bầu dưới có 3 ô. 

 Quả nang, ít khi quả mọng. 

 Hạt có nội nhũ và ngoại nhũ. 

4.22.2 Một số cây trong họ 

           Cây Sa nhân (Amomum xanthioides Wall.). Cây thân cỏ gần giống cây Riềng 

nhưng thân rễ không phát triển thành củ. Lá xanh thẫm, mặt lá nhẵn bóng. Cụm hoa 

chùm mọc ở gốc, màu trắng, đốm tía. Quả nang có 3 ô, vỏ quả có gai đều. Quả dùng 

làm thuốc chữa ăn không tiêu, đầy bụng. 

             Cây Gừng (Zingiber officinale Rosc.). Cây thân cỏ, sống dai, thân rễ phân 

nhánh. Lá mọc thành 2 dãy, có bẹ lá và lưỡi nhỏ, hoa không đều, màu vàng. Quả nang. 

Thân rễ dùng làm gia vị, làm thuốc chữa đau bụng, đầy bụng, cảm lạnh. 
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            Hình 8.87. Cây Sa nhân                                              Hình 8.88. Cây 

Gừng 

 
             Một số cây khác như cây Riềng ( Alpinia offcinarum Hance.), cây Bạch đậu 

khấu ( Amomum reepns Sonner.), cây Nghệ vàng (Curcuma longa Lin.), cây Địa liền 

(Kaempferia galanga Lin.), cây Tam thất gừng (Stahlianthus thorelii Gagn.)… 

  

               Hình 8.89. Cây Riềng                                                Hình 8.90. Cây 

Nghệ 
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4.23 Họ lúa (Poaceae) 
4.23.1 Đặc điểm chính 

 Cây thân cỏ, sống hàng năm hay sống dai, một số lá thân gỗ. Thân thường rỗng 

ở các gióng, đặc ở các mấu. Nhiều loài có thân rễ như cây cỏ tranh, cỏ gừng. 

 Rễ chùm. 

 Lá mọc so le, xếp thành 2 dãy, lá gồm 1 bẹ lá hình ống ôm lấy thân cây và một 

phiến hình dãy hẹp dài, không có cuống ( trừ phân họ tre), chỗ nối giữa bẹ và 

phiến lá có lưỡi nhỏ. 

 Cụm hoa bông đơn,bông kép hay chùm bông. 

 Hoa lưỡng tính ít khi đơn tính (trừ hoa cây Ngô), không có bao hoa, có 3 nhị, ít 

khi 6 nhị (trừ cây  Lúa, cây Tre), bầu trên, 1 ô, ở gốc mỗi cụm hoa mang 2 lá 

bắc gọi là mày, mỗi hoa được bảo vệ bởi 2 lá bắc còn gọi là mày nhỏ, phía 

trong còn có mày cực nhỏ. 

 Quả thóc. 

 Hạt có một lá mầm. 

4.23.2 Một số cây trong họ 

            Cây Ý dĩ (Coix lachryma- jobi Lin.). Cây thân cỏ, sống hàng năm. Lá hình 

mác, gân song song nổi rõ. Hoa đơn tính cùng gốc. Quả thóc có mày cứng bao bọc. 

Hạt dùng để ăn và làm thuốc bổ dưỡng cơ thể. 

             Cây cỏ mần trầu (Eleusine indica Gaertn.). Cây thân cỏ, sống hàng năm, mọc 

thành cụm, lá mềm, bẹ lá có lông. Cụm hoa bông. Quả thuôn dài gần như 3 cạnh. Toàn 

cây dùng làm thuốc lợi tiểu, hạ nhiệt. 

  

              Hình 8.91. Cây Ý dĩ                                             Hình 8.92. Cây Cỏ 

mần trầu 
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            Một số cây khác như cây Cỏ gừng (Panicum repens Lin.), cây Cỏ tranh 

(Imperata cylindtrica P.Beauv.), cây Sả (Cymbopogon nardus (L.) Rendle.), cây Mía 

(Saccharum offcinarum Lin.)… 

 

  

               Hình 8.93. Cây Cỏ tranh                                         Hình 8.94. Cây Sả 

 

4.24 Họ Ráy (Araceae) 
4.24.1 Đặc điểm chính 

 Cây thân cỏ,mọc ở nơi ẩm, thân rễ hoặc có thể thân leo (cây Đuôi phượng). 

 Lá mọc từ gốc của thân rễ hay mọc so le trên thân dây, lá to, có cuống và bẹ lá 

nguyên hay chia thùy lông chim hoặc chân vịt. 

 Cụm hoa bông mo, hoa nhỏ, lưỡng tính hay đơn tính, mo thường có màu sặc sỡ. 

 Quả mọng. Hạt có nội nhũ nạc. 

4.24.2 Một số cây trong họ 

            Cây Bán hạ (Typhonium divaricatum Dcne.). Cây thân cỏ, sống lâu năm, có 

thân rễ. Lá chia 3 thùy. Bông mo sặc sở, có mùi hôi thối. Thân rễ dùng làm thuốc chữa 

ho, chống nôn. 

             Cây Thiên niên kiện (Homalomena aromatica Schott.). Cây sống lâu năm, có 

thân rễ màu nâu. Lá mọc so le, cuống lá dài, có bẹ lá, phiến lá hình đầu mũi tên. Hoa 

tự bông mo, quả mọng. Thân rễ dùng làm thuốc chữa phong, tê thấp. 
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                 Hình 8.95. Cây Bán hạ                              Hình 8.96. Cây Thiên niên 

kiện 

 
              Một số cây khác như cây Thủy xương bồ (Acorus calamus Lin.), cây Thạch 

xương bò (Acorus gramineus Soland.), cây Bèo cái (Pistia stratiotes Lin.)…. 

 

  
          Hình 8.97. Cây Thạch xương bồ                                Hình 8.98. Cây Bèo 

cái 
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CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ 
 

Câu 1: Nêu thứ tự trong phân loại thực vật. 

Câu 2: Trong tên khoa học, tên ngành của thực vật kết thúc bằng đuôi từ ............  

Câu 3: Trong tên khoa học, tên lớp của thực vật kết thúc bằng đuôi từ ............  

Câu 4: Trong tên khoa học, tên bộ của thực vật kết thúc bằng đuôi từ ............  

Câu 5: Trong tên khoa học, tên phân lớp của thực vật kết thúc bằng đuôi từ ......... 

Câu 6: Trong tên khoa học, tên họ của thực vật kết thúc bằng đuôi từ ............  

Câu 7: Kể tên 5 lớp của ngành Tảo màu ................................................................  

Câu 8: Kể tên 3 lớp của ngành Tảo lục  ................................................................  

Câu 9: Nêu đặc điểm chính của họ Long não ( Lauraceae) ? 

Câu 10: Nêu đặc điểm chính của họ Rau răm ( Polygonaceae) ? 

Câu 11: Nêu đặc điểm chính của họ Tiết dê ( Menispermaceae) ? 

Câu 12: Nêu đặc điểm chính của họ Cam ( Rutaceae) ? 

Câu 13: Nêu đặc điểm chính của họ Trúc đào ( Apocynaceae) ? 

Câu 14: Nêu đặc điểm chính của họ Cà phê ( Rubiaceae) ? 

Câu 15: Nêu đặc điểm chính của họ Hoa môi ( Lamiaceae) ? 

Câu 16: Nêu đặc điểm chính của họ Cúc  ( Asteraceae) ? 

Câu 17: Nêu đặc điểm chính của họ Gừng ( Zingiberaceae) ? 

Câu 18: Nêu đặc điểm chính của họ Hoa tán ( Apiaceae) ? 

Câu 19: Nêu đặc điểm chính của họ Lúa ( Poaceae) ? 

Câu 20: Nêu đặc điểm chính của họ Đậu ( Fabaceae) ? 

Câu 21: Nêu đặc điểm chính của họ Ráy ( Araceae) ? 

Câu 22:  Đã có rễ, thân, lá, mạch dẫn nhựa nhưng chưa sinh sản bằng  hoa, quả, hạt là: 

a.   Ngành Nấm 

b.   Ngành Quyết 

c.    Ngành Rêu 

d.    Ngành Thông  

Câu 23:  Lá mọc so le, đơn nguyên, gân lá lông chim, thường có 3 gân gốc lớn là đặc 

điểm chính về lá của họ: 

a.   Papaveraceae 

b.   Lauraceae 

c. Polygonaceae 
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d. Menispermaceae 

Câu 24:  Cây thân cỏ, sống hàng năm hay sống dai, thân leo bằng tua cuốn hoặc mọc 

bò trên mặt đất là đặc điểm của họ: 

a. Menispermaceae 

b. Papaveraceae 

c. Polygonaceae 

d. Cucurbitaceae 

Câu 25:  Quả của họ Rau răm ( Polygonaceae) có đặc điểm : 

a. Quả nang mở bằng lỗ ở đỉnh 

b. Quả hạch 

c.  Quả tụ 

d. Quả đóng có 3 góc 

Câu 26:  Lá mọc so le, kép lông chim một lần, nhiều khi chỉ có 3 lá chét, luôn luôn có 

lá kèm là đặc điểm của họ: 

a. Malvaceae 

b. Rutaceae 

c. Apiaceae 

d.  Fabaceae 

Câu 27:  Cây Ké đầu ngựa thuộc họ: 

a.  Apiaceae 

b.  Asteraceae 

c.  Lamiaceae 

d.  Fabaceae 

Câu 28:  Cây Ích mẫu thuộc họ: 

a.  Lamiaceae 

b.  Apiaceae 

c.  Araceae 

d.  Asteraceae 

Câu 29:  Cây Mơ lông thuộc họ: 

a.  Rutaceae 

b.  Rubiaceae 

c.  Apiaceae 

d.  Araceae 

Câu 30:  Cây Hồng bì thuộc họ: 

a.   Rubiaceae 

b.   Rutaceae 

c.   Fabaceae 
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d.   Polygonaceae 

Câu 31:  Cây Kim anh thuộc họ: 

a.  Rosaceae 

b.  Apiaceae 

c.  Lamiaceae 

d.  Lauraceae 

Câu 32:  Cây Qua lâu thuộc họ: 

a.  Rutaceae 

b.  Rubiaceae 

c.  Apocynaceae 

d.  Cucurbitaceae 

Câu 33:  Cây Màng tang thuộc họ: 

a.  Fabaceae 

b.  Lauraceae 

c.  Asteraceae 

d.  Apiaceae 

Câu 34:  Cây Lá ngón thuộc họ: 

a.  Rubiaceae 

b.  Papaveraceae 

c.  Loganiaceae 

d.  Lauraceae 

Câu 35:  Cây Nhân trần thuộc họ: 

a.  Scrophulariaceae 

b.  Apocynaceae 

c.  Euphorbiaceae 

d.  Ranunculaceae 

Câu 36:  Cây Huyền sâm bắc thuộc họ: 

a.  Apocynaceae 

b.  Euphorbiaceae 

c.  Ranunculaceae 

d.  Scrophulariaceae 

Câu 37:  Cây Hương nhu tía thuộc họ: 

a.   Papaveraceae  

b.   Lamiaceae 

c.   Polygonaceae 

d.   Menispermaceae 

Câu 38:  Cây Hoàng đằng thuộc họ: 
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a. Menispermaceae 

b. Papaveraceae 

c.  Polygonaceae 

d.  Cucurbitaceae 

Câu 39:  Cây Quế thanh thuộc họ : 

a. Lamiaceae 

b. Apiaceae 

c.  Rubiaceae 

d. Lauraceae 

Câu 40:  Lá đơn, mọc đối chéo chữ thập, ít khi mọc vòng, mép lá nguyên hay khía 

răng là đặc điểm của họ: 

a. Malvaceae 

b. Rutaceae 

c. Apiaceae 

d.  Lamiaceae 

Câu 41:  Lá thường mọc so le, ít khi mọc đối hay hình hoa thị. Phiến lá ít khi nguyên, 

thường khía răng hay chia thùy là đặc điểm của họ: 

a.  Apiaceae 

b.  Asteraceae 

c.  Lamiaceae 

d.  Fabaceae 

Câu 42:  Lá có bẹ dài ôm lấy nhau tạo thành thân giả giữa cuống lá và bẹ có lưỡi nhỏ, 

phiến lá thường to là đặc điểm của họ 

a.  Zingiberaceae 

b.  Apiaceae 

c.  Araceae 

d.  Asteraceae 

Câu 43:  Lá mọc từ gốc của thân rễ hay mọc so le trên thân dây, lá to, có cuống và bẹ 

lá nguyên hay chia thùy lông chim hoặc chân vịt là đặc điểm của họ: 

a.  Rutaceae 

b.  Rubiaceae 

c.  Apiaceae 

d.  Araceae 

Câu 44:  Lá thường mọc đối, đôi khi mọc so le hoặc mọc vòng, phiến lá nguyên, 

không có lá kèm là đặc điểm của họ: 

a.   Rubiaceae 

b.   Apocynaceae 
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c.   Fabaceae 

d.   Polygonaceae 

Câu 45:  Cây Câu đằng thuộc họ: 

a.  Rubiaceae 

b.  Rutaceae 

c.  Apocynaceae 

d.  Papaveraceae 

Câu 46:  Cây Ba kích thuộc họ: 

a.  Rutaceae 

b.  Campanulaceae 

c.  Lamiaceae 

d.  Rubiaceae 

Câu 47:  Cây Đảng sâm thuộc họ: 

a.   Rubiaceae 

b.  Campanulaceae 

c.  Loganiaceae 

d.  Zingiberaceae 

Câu 48:  Cây Hậu phác thuộc họ: 

a.  Rubiaceae 

b.  Loganiaceae 

c.  Lauraceae 

d.  Rutaceae 

Câu 49:  Cây Đương quy thuộc họ: 

a.  Apiaceae 

b.  Araceae 

c.  Lamiaceae 

d.  Lauraceae 

Câu 50:  Cây Đinh lăng thuộc họ: 

a.  Apiaceae 

b.  Araceae 

c.  Apocynaceae 

d.  Araliaceae 
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DANH MỤC CÁC HỌ THỰC VẬT TRONG GIÁO TRÌNH 
 

Stt Họ thực vật Tên khoa học Trang 

1 Họ Long não Lauraceae 57 

2 Họ Tiết dê hay Phòng kỷ Menispermaceae 58 

3 Họ Mao lương hay họ Hoàng liên Ranunculaceae 59 

4 Họ Thuốc phiện hay họ A phiến Papaveraceae 60 

5 Họ Rau răm Polygonaceae 61 

6 Họ Bí Cucurbitaceae 62 

7 Họ Bông Malvaceae 63 

8 Họ Thầu dầu Euphorbiaceae 65 

9 Họ Hoa hồng Rosaceae 66 

10 Họ Đậu hay họ Cánh bướm Fabaceae 67 

11 Họ Cam Rutaceae 69 

12 Họ Ngũ gia bì Araliaceae 70 

13 Họ Hoa tán hay họ Rau cần Apiaceae 72 

14 Họ Mã tiền Loganiaceae 73 

15 Họ Trúc đào Apocynaceae 74 

16 Họ Cà phê Rubiaceae 76 

17 Họ Hoa mõm chó Scrophulariaceae 77 

18 Họ Hoa môi Lamiaceae 79 

19 Họ Hoa chuông Campanulaceae 80 

20 Họ Cúc Asteraceae 82 

21 Họ Củ nâu Dioscoreaceae 84 

22 Họ Gừng Zingiberaceae 85 

23 Họ Lúa Poaceae 87 

24 Họ Ráy Araceae 88 
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DANH MỤC CÁC CÂY TRONG GIÁO TRÌNH 
 

Stt Họ thực vật Tên khoa học Trang 

1 Cây Ba chạc Cam 69 

2 Caau Ba đậu Thầu dầu 65 

3 Cây Ba gạc Trúc đào 75 

4 Cây Ba kích Cà phê 77 

5 Cây Bạc hà nam Hoa môi 79 

6 Cây Bạch chỉ Hoa tán hay họ Rau cần 72 

7 Cây Bán hạ Ráy 88 

8 Cây Bèo cái Ráy 89 

9 Cây Bí đỏ Bí 63 

10 Cây Bình vôi Tiết dê hay Phòng kỷ 59 

11 Cây Bồ công anh Cúc 82 

12 Cây Bưởi bung Cam 69 

13 Cây Cam thảo bắc Đậu hay họ Cánh bướm 68 

14 Cây Cam thảo nam Hoa mõm chó 78 

15 Cây Canh-ki-na Cà phê 76 

16 Cây Cát cánh Hoa chuông 81 

17 Cây Câu đằng Cà phê 77 

18 Cây Chút chít Rau răm 62 

19 Cây Cỏ mần trầu Lúa 87 

20 Cây Cỏ sữa lá to Thầu dầu 65 

21 Cây Cỏ tranh Lúa 87 

22 Cây Cối xay Bông 64 

23 Cây Cốt khí Rau răm 62 

24 Cây Củ mỡ Củ nâu 84 

25 Cây Củ nâu Củ nâu 84 

26 Cây Đào Hoa hồng 66 

27 Cây Đảng sâm Hoa chuông 81 
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28 Cây Địa hoàng Hoa mõm chó 77 

29 Cây Đinh lăng Ngũ gia bì 71 

30 Cây Đương quy Hoa tán hay họ Rau cần 72 

31 Cây Gấc Bí 62 

32 Cây Gừng Gừng 85 

33 Cây Hà thủ ô đỏ Rau răm 62 

34 Cây Hậu phác Long não 58 

35 Cây Hoài sơn Củ nâu 84 

36 Cây Hoàng đằng Tiết dê hay Phòng kỷ 58 

37 Cây Hoàng liên Họ Mao lương hay Hoàng liên 60 

38 Cây Hoàng nàn Mã tiền 74 

39 Cây Hoắc hương Hoa môi 79 

40 Cây Hòe Đậu hay họ Cánh bướm 68 

41 Cây Hồng bì Cam 69 

42 Cây Hồng hoa Cúc 82 

43 Cây Huyền sâm bắc Hoa mõm chó 78 

44 Cây Hương nhu tía Hoa môi 80 

45 Cây Ích mẫu Hoa môi 80 

46 Cây Ké đầu ngựa Cúc 83 

47 Cây Ké hoa đào Bông 64 

48 Cây Kim anh Hoa hồng 66 

49 Dây Ký ninh Tiết dê hay Phòng kỷ 59 

50 Cây Lá ngón Mã tiền 74 

51 Cây Long não Long não 57 

52 Cây Mã tiền Mã tiền 73 

53 Cây Màng tang Long não 58 

54 Cây Mật mông hoa Mã tiền 73 

55 Cây Mơ Hoa hồng 66 

56 Cây Mơ lông Cà phê 76 

57 Cây Mùi cua Thuốc phiện hay A phiến 61 

58 Cây Mướp ta Bí 63 
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59 Cây Ngải cứu Cúc 83 

60 Cây Nghệ vàng Gừng 62 

61 Cây Ngũ gia bì chân chim Ngũ gia bì 70 

62 Cây Nhân Sâm Ngũ gia bì 71 

63 Cây Nhân trần Hoa mõm chó 77 

64 Cây Nhội Thầu dầu 65 

65 Cây Ô đầu Mao lương hay Hoàng liên 60 

66 Cây Phá cố chỉ Đậu hay họ Cánh bướm 68 

67 Cây Phòng kỷ Tiết dê hay Phòng kỷ 59 

68 Cây Qua lâu Bí 62 

69 Cây Quế thanh Long não 58 

70 Cây Rau má Hoa tán hay họ Rau cần 72 

71 Cây Rau răm Rau răm 62 

72 Cây Riềng Gừng 86 

73 Cây Ruột gà Mao lương hay Hoàng liên 60 
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ĐÁP ÁN CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ 
 

BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THỰC VẬT DƯỢC 

Câu 1 đến câu 5 : ( giáo trình) 

6. b     

7. a      

8. c     

9. c     

10.a

BÀI 2: TẾ BÀO VÀ MÔ THỰC VẬT 

Câu 1 đến câu 6 : (giáo trình) 

7. S     

8. Đ     

9. Đ    

10. S    

11. S    

12. S    

13. S    

14. d    

15. c    

16. c    

17. c    

18. a     

19. c 

BÀI 3: RỄ CÂY 

Câu 1, câu 2 : (giáo trình) 

3. S    

4. Đ 

5. Đ 

6. d 

7. b 

8. d 

9. c 

10. a    

BÀI 4: THÂN CÂY 

1. b 

2. d 

3. a 

4. c 

5. d 

6. a 

7. b 

8. a 

9. b 

10. c 

BÀI 5: LÁ CÂY 

1. c 

2. a 

3. b 

4. a 

5. d 

6. b 

7. d 

8. c 

9. b 

10. c 

11. a 

12. c 

13. d 

14. b 

15. c 

16. d 

17. c 

18. b 

19. c 

20. c 
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BÀI 6: HOA 

1. b 

2. b 

3. d 

4. d 

5. d 

6. b 

7. a 

8. b 

9. b 

10. a 

11. d 

12. b 

13. c 

14. a 

15. d 

BÀI 7: QUẢ VÀ HẠT 

1. b 

2. a 

3. d 

4. c 

5. b 

6. b 

7. a 

8. b 

9. b 

10. a 

BÀI 8: PHÂN LOẠI THỰC VẬT 

Câu 1 đến câu 21 : (giáo trình) 

22. b 

23. b 

24. d 

25. d 

26. d 

27. b 

28. a 

29. b 

30. b 

31. a 

32. d 

33. b 

34. c 

35. a 

36. d 

37. b 

38. a 

39. d 

40. d 

41. b 

42. a 

43. d 

44. b 

45. a 

46. d 

47. b 

48. c 

49. a 

50. d
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