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Học sinh tìm hiểu trả lời để học bài, không cần ghi chép.
Đáp án ở trang tiếp theo.
Chủ đề 1: Ngành động vật có xương sống
Câu 6: Vai trò của Lớp Bò sát?
Câu 7: Đặc điểm chung của Lớp Chim?
Câu 8: Trong tự nhiên và đời sống con người, chim có những lợi ích và tác hại gì?
Câu 9: So sánh kiểu bay vỗ cánh và kiểu bay lượn?
Câu 10:
a) Dựa vào hình “Cấu tạo ngoài của thỏ” hãy nêu
các bộ phận cơ thể theo chú thích?
b) Các bộ phận cơ thể thỏ có đặc điểm cấu tạo và ý
nghĩa thích nghi như thế nào?

Chủ đề 1: Ngành động vật có xương sống
Câu 6: Vai trò của Lớp Bò sát?
a/ Ích lợi:
- Có ích cho nông nghiệp: tiêu diệt sâu bọ có hại (thằn lằn), gặm nhấm (rắn);
- Có giá trị thực phẩm đặc sản (ba ba);
- Dược phẩm (rượu rắn, trăn, nọc rắn...);
- Sản phẩm mỹ nghệ (vảy đồi mồi, da rắn, trăn...).
b/ Tác hại:
- Cắn chết người. → Cần được bảo vệ và gây nuôi những loài quý.
Câu 7: Đặc điểm chung của Lớp Chim?
- Mình có lông vũ bao phủ;
- Chi trước biến đổi thành cánh;
- Có mỏ sừng;
- Phổi có mạng ống khí, có túi khí tham gia vào hô hấp;
- Tim có 4 ngăn, máu đỏ tươi nuôi cơ thể;
- Là động vật hằng nhiệt;
- Trứng lớn có vỏ đá vôi, được ấp nở ra con nhờ thân nhiệt của chim bố mẹ.
Câu 8: Trong tự nhiên và đời sống con người, chim có những lợi ích và tác hại gì?
* Lợi:
- Chim cung cấp thực phẩm và tạo sản phẩm vật dụng gia đình, trang trí và làm cảnh.
- Chim được huấn luyện để săn mồi và phục vụ du lịch.
- Trong tự nhiên, chim ăn sâu bọ và các động vật gặm nhấm có hại, giúp phát tán quả và hạt cho
cây rừng và giúp thụ phấn cho cây trồng.
* Hại:
- Chim ăn các loại cá và hạt có hại cho nền kinh tế và sản xuất nông nghiệp.
- Chim là động vật trung gian truyền bệnh.
Câu 9: So sánh kiểu bay vỗ cánh và kiểu bay lượn?
Kiểu bay vỗ cánh (chim bồ câu)
Kiểu bay lượn (hải âu)
- Đập cánh liên tục
- Cánh đập chậm rãi, không liên tục, cánh dang
rộng mà không đập.
- Khả năng bay chủ yếu dựa vào sự vỗ cánh
- Khả năng bay chủ yếu dựa vào sự nâng đỡ của
không khí và sự thay đổi luồng gió.
Câu 10:

a) Dựa vào hình “Cấu tạo ngoài của thỏ” hãy nêu các bộ
phận cơ thể theo chú thích?
1- Mắt; 2-Vành tai; 3-Lông xúc giác; 4-Chi trước; 5- Chi sau;
6-Đuôi; 7-Lông mao.
b) Các bộ phận cơ thể thỏ có đặc điểm cấu tạo và ý nghĩa
thích nghi như thế nào?
- Bộ lông mao dày xốp  che chở và giữ nhiệt;
- Chi trước ngắn  đào hang, chi sau dài khỏe  bật nhảy xa
giúp thỏ chạy nhanh;
- Mũi thính, hai bên môi có lông xúc giác  thăm dò thức ăn

và môi trường;
- Tai thính, vành tai lớn, dài, cử động được theo các phía  định hướng âm thanh, phát hiện sớm
kẻ thù;
- Mi mắt cử động được, có lông mi  bảo vệ mắt, giúp mắt không bị khô.

