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A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 20 câu – 5 điểm) 

NGÀNH GIUN 

SÁN LÁ GAN - MỘT SỐ GIUN DẸP KHÁC 

* Sán lá gan: 

- Nơi sống:                

- Cấu tạo:                

- Di chuyển               

- Dinh dưỡng:                

- Cơ quan sinh sản:               

- Vòng đời của sán lá gan 

                

                

* Một số giun dẹp khác 

- Sán lá máu: Cơ thể phân tính, chúng luôn cặp đôi, kí sinh trong máu người. Ấu trùng chui qua da người khi tiếp 

xúc nơi nước ô nhiễm. 

Phòng chống: Tắm rửa phải chọn chỗ nước sạch.ăn thức ăn được nấu chín 

- Sán bã trầu: 2 nhánh rụôt phân thành nhiều nhánh nhỏ, lưỡng tính. Kí sinh trong ruột lợn khi lợn ăn phải kén sán 

lẫn trong rau bèo. 

Phòng chống: giữ vệ sinh môi trường, ủ phân kĩ, giữ vệ sinh ăn uống. 

- Sán dây: Đầu sán nhỏ có giác bám. Thân sán gồm hàng trăm đốt. Ruột tiêu giảm, bề mặt cơ thể hấp thụ chất dinh 

dưỡng. Mỗi đốt sán đều mang một cơ quan sinh dục lưỡng tính. Các đốt cuối cùng chứa đầy trứng. Kí sinh trong 

ruột non của người và cơ bắp trâu bò lợn. Trâu bò lợn ăn phải, ấu trùng phát triển thành nang sán. Người ăn phải 

thịt trâu bò lợn gạo sẽ mắc bệnh sán dây. 

Phòng chống: Giữ vệ sinh ăn uống, an toàn thực phẩm, không ăn thịt lợn, bò gạo. 

GIUN ĐŨA- MỘT SỐ GIUN TRÕN KHÁC 

* Giun đũa 

- Hình trụ dài khoảng 25cm. 

-Lớp cuticun  làm căng cơ thể và giúp cơ thể không bị tiêu huỷ bởi các dịch tiêu hoá. 

- Thành cơ thể: Biểu bì cơ dọc phát triển.     - Chưa có khoang cơ thể chính thức. 

- Ống tiêu hóa thẳng: có lỗ hậu môn.             - Tuyến sinh dục dài cuộn khúc. 

- Di chuyển: hạn chế. Cơ thể cong duỗi  chui rúc. 

- Dinh dưỡng: Hút chất dinh dưỡng nhanh và nhiều. 

- Vòng đời của giun đũa 

                

                

* Một số giun tròn khác 

+ Giun kim  kí sinh trong ruột già người; trứng giun qua tay và thức ăn truyền vào miệng 

+ Giun móc câu kí sinh ở tá tràng người, ấu trùng xâm nhập qua da bàn chân, khi người đi chân đất ở vùng có 

ấu trùng giun móc câu. 

+ Giun chỉ  kí sinh ở mạch bạch huyết người; ấu trùng qua muỗi truyền vào người bệnh. 

+ Giun rễ lúa  kí sinh ở rễ lúa 

- Biện pháp: Giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân và vệ sinh ăn uống để tránh giun. 

GIUN ĐỐT – MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC 

- Vì sao mưa nhiều, giun đất lại chui lên mặt đất? 

- Kể tên đại diện ngành giun đốt? 

                

                

NGÀNH THÂN MỀM 

TRAI SÔNG 

- Vỏ trai : gồm 2 mảnh : Lớp sừng bọc ngoài, lớp đá vôi ở giữa, lớp xà cừ trong cùng . 

- Cơ thể trai :  

+ Ngoài : áo trai tạo thành khoang áo, có ống hút và ống thoát nước.  

+ Giữa : Tấm mamg 



+ Trong :  thân trai; chân rìu.  

-  Vì sao khi ta mài mặt ngoài vỏ trai lại ngửi thấy mùi khét? 

                

                

- Đặc điểm chung của thân mềm: 

                

                

Khi gặp kẻ thù, mực, trai, ốc sên thường có hành động như thế nào? 

                

                

                

NGÀNH CHÂN KHỚP 

TÔM SÔNG 

- Cơ thể tôm gồm mấy phần? Kể tên? 

                

-Vỏ tôm được cấu tạo bằng chất gì?             

- Tôm có sắc tố có tác dụng gì?             

- Chức năng của: 

+Mắt, râu                

+Chân hàm:                

+Chân ngực:                

+Chân bụng:                

+Tấm lái:                

NHỆN 

- Cơ thể tôm gồm mấy phần? Kể tên? 

                

- Hoàn thành bảng sau: 

Các phần cơ thể Tên bộ phận quan sát Chức năng 

 

 

- Đôi kìm có tuyến độc 

- Đôi chân xúc giác 

- Bốn đôi chân bò 

 

 

 

- Đôi khe thở 

- Một lỗ sinh dục 

- Các núm tuyến tơ 

 

- Quá trình chăng lưới ở nhện bao gồm các giai đoạn sau : 

(1) Chăng tơ phóng xạ.    (2) Chờ mồi  (3) Chăng các tơ vòng.         (4) Chăng bộ khung lưới.  

Hãy sắp xếp các giai đoạn trên theo thứ tự hợp lí? 

CHÂU CHẤU 

Cơ thể châu chấu gồm mấy phần? Kể tên? 

                

 

B. TỰ LUẬN ( 4 câu – 5điểm) 

Câu 1: Chú thích các hình sau:  

     
 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Câu 3. Nêu các bước mổ giun đất? 

Bước 1 : Đặt giun nằm sấp giữa khay mổ. Cố định đầu và đuôi bằng 2 đinh ghim 

Bước 2 : Dùng kẹp kéo da, dùng kéo cắt 1 đường dọc chinh giữa lưng về phía đuôi 

Bước 3 : Đổ nước ngập cơ thể giun. Dùng kẹp phanh thành cơ thể, dùng dao tách ruột khỏi thành cơ thể 

Bước 4 : Phanh thành cơ thể đến đâu, cắm ghim đến đó. Dùng kéo cắt dọc cơ thể tiếp tục như vậy về phía đầu 

Câu 4.  Trình bày vai trò thực tiễn của lớp giáp xác? Cho ví dụ? 

- Lợi ích: 

+Là nguồn thức ăn của cá. 

+Là nguồn cung cấp thực phẩm.  

+Là nguồn lợi xuất khẩu. 

-Tác hại: 

+Có hại cho giao thông đường thủy. 

+Có hại cho nghề cá. 

+Truyền bệnh giun sán . 

Câu 5.  Trình bày vai trò thực tiễn của lớp sâu bọ? Cho ví dụ? 

-Ích lợi: 

+ Làm thuốc chữa bệnh.                  

+ Làm thực phẩm.                   

+ Thụ phấn cho cây trồng. 

+ Làm thức ăn cho động vật khác.  

 + Diệt các sâu bọ có hại.       

 + Làm sạch môi trường. 

 

 

 

 
1 2 3 

4 5 6 



-Tác hại: 

+ Là động vật trung gian truyền bệnh.       

+ Gây hại cho cây trồng.      

+ Làm hại cho sản xuất nông nghiệp. 

+ Truyền bệnh giun sán . 

Câu 6.  Trình bày tác hại của lớp hình nhện? Cho ví dụ? 

+ Gây hại cho người. 

+ Gây hại cho động vật.  

+ Gây hại cho thực vật. 

Câu 7. Em đã làm gì để phòng bệnh giun đũa cho bản thân và gia đình? 

- Giữ gìn vệ sinh cá nhân. 

- Ăn uống hợp vệ sinh, ăn chín, uống sôi..... 

- Diệt trừ ruồi nhặng, kết hợp với vệ sinh môi trường xung quanh ở cộng đồng. 

- Tẩy giun định kì 1 đến 2 lần trong 1 năm. 

Câu 8: Ở nước ta, qua điều tra thấy tỷ lệ mắc bệnh giun đũa cao.  Vì sao? 

 Vì:   

- Nhà tiêu, hố xí …chưa hợp vệ sinh, tạo điều kiện cho trứng giun phát tán. 

- Ruồi nhặng còn nhiều góp phần phát tán bệnh giun đũa. 

- Trình độ vệ sinh cộng đồng nói chung còn thấp như: tưới rau xanh bằng phân tươi, ăn rau sống, bán quà bánh ở 

nơi bụi bặm, ruồi nhặng … 

Câu 9:  Tác hại của giun đũa với sức khỏe con người ?  

Giun đũa gây hại cho sức khỏe con người ở chổ: Lấy tranh thức ăn, gây tắc ruột, tắc ống mật và còn tiết ra độc tố 

gây hại cho cơ thể người. Sau nữa, một người mắc bệnh giun đũa sẽ trở thành một “ổ” để phát tán bệnh này cho 

cộng đồng. Vì thế ở nhiều nước phát triển, trước khi cho người ở nơi khác đến nhập cư, người ta yêu cầu họ phải 

tẩy rữa giun sán trước. 

Câu 10. Dựa vào sơ đồ vòng đời của giun đũa dưới đây, em hãy cho biết tại sao phải rửa tay trước khi ăn và 

không ăn rau sống có liên quan gì đến bệnh giun đũa? 

 
 

Rửa tay trước khi ăn nhằm mục đích loại trừ trứng gian sán và các bào tử, nấm mốc có hại. 

- Không ăn rau sống vì rau sống ( xà lách, rau diếp, rau thơm) ở nước ta, theo thói quen toàn tưới bằng phân tươi 

chưa chứa đầy trứng giun. Nhờ thế, rau được xanh tốt, mỡ màng, nhưng cũng mang theo một số lượng trứng giun 

rất nhiều mà dẫu rửa nhiều lần vẫn không thể sạch được. Nên khi người ăn thì trứng giun sẽ theo đường tiêu hóa 

vào kí sinh trong cơ thể, lấy chất dinh dưỡng của cơ thể, gây bệnh giun đũa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


