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Lớp lưỡng cư. 

Câu 1: Trình bày đăc điểm cấu tạo ngoài, cấu tạo trong và di chuyển của Ếch. 

Câu 3: Nêu đặc điềm chung của lớp lưỡng cư. 

Câu 4: Tại sao vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của lưỡng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động của chim 

về ban ngày. 

Câu 5: Chú thích hình 36.1, 36.3, 36.4 đến 36.5 

Lớp bò sát. 

Câu 1: Trình bày đăc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng đuôi dài thính nghi với đời sống hoàn 

toàn ở cạn. 

Câu 2: Hãy trình bày cấu tạo hệ tiêu hóa, tuần hoàn, hô hấp, bài tiết, thần kinh và giác quan của 

Thằn lằn. 

Câu 3: Nêu đặc điềm chung của lớp bò sát. 

Câu 4: Vì sao phải bảo vệ lớp bò sát. 

Câu 5: Chú thích hình 39.1 đến 39.4 

Lớp chim. 

Câu 1: Trình bày đăc điểm cấu tạo ngoài, cấu tạo trong và di chuyển của chim bồ câu. 

Câu 3: Nêu đặc điềm chung của lớp chim. 

Câu 4: Hãy phân biệt các nhóm chim chạy, bay, bơi và cho ví dụ. 

Câu 5: Nêu vai trò của lớp chim. 

Câu 6:  Hệ hô hấp và tuần hòan của Ếch khác hệ hô hấp, hệ tuần hoàn của thằn lằn, chim Bồ câu 

như thế nào? 

Câu 7: Chú thích hình 42.1, 42.2; 43.1, 43.2, 43.3, 43.4 

Lớp thú. 

Câu 1: Trình bày đăc điểm cấu tạo ngoài, cấu tạo trong và di chuyển củaThỏ. 

Câu 3: Nêu đặc điềm chung của lớp thú. 

Câu 4: Kể tên các bộ trong lớp thú và cho ví dụ cụ thể. Nêu đặc điểm của từng bộ 

Câu 5: Nêu vai trò của lớp thú. Vì sao phải bảo vệ lớp thú. 

Câu 6: Vì sao phải bảo vệ các động vât thuộc  lớp Thú. 

Câu 7: Chú thích hình 47.1, 47.2; 47.3, 47.4. 

Sự tiến hóa của động vật 

Câu 1: Thế nào là sinh sản vô tính và sinh sản hữ tính?. Phân biệt 2 hình thức sinh sản trên và cho ví 

dụ. 

Câu 2: Nêu sự phân hóa và chuyên hóa của hệ  tuần hòan, thần kinh, sinh sản trong quá trình tiến 

hóa của các ngành Động vật. 

Câu 3: Nêu sự tiến hóa các hình thức sinh sản hữu tính. 

Động vật với đời sống con người 

Câu 1: Đa dạng sinh học của các môi trường: đới lạnh, hoang mạc đới nóng, nhiệt đới gió mùa thể 

hiện như thế nào? 

Câu 2: Nêu các biện pháp cần thiết để duy trì đa dạng sinh học. 

 

Hết 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


