Chuyển ý (GV): Các em thấy trong quá trình luyện kim cũng như quá trình
đốt lò thải vào môi trường một lượng đáng kể các khí CO, CO 2. Chúng ta cùng
phân tích tính chất cũng như sự ảnh hưởng của các khi này đối với cuộc sống,
môi trường tự nhiên của chúng ta.

Chủ điểm 4: KHÍ CO2 VỚI SỰ SỐNG
Thực hiện : Tổ 4
1) Chiếu slide về quá trình trao đổi chất.

Câu hỏi: a) Sơ đồ này mô tả quá trình trao đổi chất nào?
b) Hãy điền các chất thích hợp vào mỗi dấu mũi tên?
Trả lời: a) Quang hợp b) H2O, CO2, O2
2) Hãy điền nội dung thích hợp vào các ô sau:

(1)
(3)

(4)
(2)

Đáp án: (1) Quang hợp ở lục lạp
(2) Hô hấp ở ti thể
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(3) CO2, H2O
(4) Chất hữu cơ, O2

3) a) Hãy viết phương trình hóa học của mỗi tranh vẽ sau và cho biết đó là
quá trình gì?
sao khó thở
quá vậy ta?

Tại sao vào ban
đêm ngủ dưới
cây ta lại thấy
khó thở?

Hình 1

Hình 2

Đáp án:
Hình 1: Quá trình hô hấp
Phương trình tổng quát quá trình hô hấp:
O2 + C6H12O6 → CO2 + H2O + năng lượng ( nhiệt + ATP)
Hình 1: Quá trình quang hợp
Phương trình tổng quát quá trình quang hợp:
6CO2 + 6H2O → 6O2 + C6H12O6
b) Có người nói: “Trong cây, quang hợp chỉ diễn ra ở lá xanh của cây”,
theo bạn quan điểm này đúng hay sai, tại sao?
Trả lời: Quang hợp chủ yếu diễn ra ở lá xanh vì lá xanh là cơ quan
chuyên trách quang hợp.
Ngoài ra, các phần có màu xanh khác của cây như vỏ thân, đài hoa, quả
xanh cũng thực hiện quang hợp.
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4) Quá trình quang hợp có vai trò gì đối với sự sống trên Trái đất?
Trả lời:
- Cung cấp thức ăn cho mọi sinh vật, nguyên liệu cho xây dựng và dược
liệu cho y học.
VD: rau cải, lúa, ngô,…..đinh, lim, sến, táu,…. Ngải cứu, đinh lăng,….
- Cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống.
VD: Hầu hết các dạng năng lượng sử dụng cho các quá trình sống
của các sinh vật trên Trái Đất (ATP) đều được biến đổi từ năng lượng ánh
sáng mặt trời nhờ quang hợp.
- Điều hòa không khí.
VD: CO2 và O2 ....
5) a) Các bạn hãy xem clip và cho biết ngoài vai trò với quang hợp, khí
CO2 còn có vai trò gì đối với sự sống trên Trái Đất?
(Clip phim mô phỏng hiện tượng hiệu ứng nhà kính).
https://www.youtube.com/watch?v=IAp59Rkjimc
Trả lời: Làm ấm bầu khí quyển.
 Hiệu ứng nhà kính là gì?
b) Các bạn hãy chia sẻ những ứng dụng của CO2 trong nông nghiệp, trong
công nghiệp thực phẩm mà bạn biết?
PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐIỂM 4:
Tên chủ điểm: CO2 với sự sống
TỔ : ………
TT
Nội dung
Điểm
1 Quá trình trao đổi chất (2 ý) Đúng …ý :
1đ
2 Điền nội dung vào ô (4 ý)
Đúng … ý :
1,5đ
3 Phương trình quang hợp và Đúng … ý:
hô hấp (2 ý)
1đ
4 Vai trò của quang hợp (3 ý) Đúng …ý :
1,5đ
5 Vai trò khác, ứng dụng của Đúng …ý :
khí CO2 (2 ý)
1đ
6 Khả năng hợp tác nhóm
1. Không hợp tác (1đ):…………
(4đ)
2. Ít hợp tác (2đ):…………………
3. Tất cả đều tham gia (3đ):………
4. Tất cả đều tham gia sôi nổi (4đ):
7
Tổng cộng
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