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ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HK I 

MÔN: SINH HỌC 7  

Năm học 2020-2021 

 ----------------  

I.TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 

Câu 1: Trùng roi có cấu tạo từ 

a.  1 tế bào      c.  3 tế bào 

b.  2 tế bào      d.  4 tế bào 

Câu 2 : Trùng sốt rét phá huỷ loại tế bào nào của máu? 

a.  Bạch cầu                                     c. Tiểu cầu 

b.  Hồng cầu                                     d. Bạch cầu và hồng cầu                           

Câu 3: Bộ phận di chuyển của trùng biến hình là 

a.  roi       c.  chân giả  

b.  lông bơi      d.  không có 

Câu 4: Trùng giày có hình thức sinh sản  
a.  vô tính phân đôi theo chiều dọc   

b.  hữu tính         

c.  vô tính phân đôi theo chiều ngang 

d.  vô tính phân đôi theo chiều dọc và hữu tính 

Câu 5: Trùng kiết lị giống với trùng biến hình ở điểm: 

a.  có chân giả và hình thành bào xác   

b.  sống tự do ngoài thiên nhiên    

c.  sống kí sinh 

d.  có chân giả và di chuyển tích cực 

Câu 6: Trùng kiết lị có kích thước như thế nào so với hồng cầu? 

a.  Bằng hồng cầu     c.  Bằng tiểu cầu 

b.  Lớn hơn hồng cầu    d.  Bé hơn hồng cầu   

Câu 7: Thủy tức có hình dạng là 

a.  hình trụ       c.  hình tròn 

b.  hình dù       d.  hình hoa thị 

Câu 8: Kiểu đối xứng của sứa là 

a.  không đối xứng     c.  đối xứng hai bên 

b.  tỏa tròn      d.  đối xứng 

Câu 9: Cơ thể nhện được chia làm 2 phần: 

a.  đầu-ngực và bụng    c. đầu và ngực 

b.  đầu và bụng     d. đầu và thân 

Câu 10: Nhện bắt mồi theo kiểu 

a.  săn mồi      c.  đuổi bắt 

b.  chăng tơ      d.  rình mồi 

Câu 11: Loài sâu bọ có vai trò giúp cho quá trình thụ phấn ở thực vật nhiều nhất là 

a.  ruồi      c.  ong mật 

b.  muỗi      d.  bọ ngựa 
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Câu 12: Loài sâu bọ gây hại cho cây lúa là 

a.  ve sầu      c.  mối 

b.  muỗi      d.  rầy nâu 

Câu 13: Bộ phận di chuyển của trùng giày là 

a.  roi       c.  lông bơi 

b.  chân giả      d.  không có 

Câu 14: Hải quỳ có hình dạng là 

a.  hình trụ       c.  hình tròn 

b.  hình dù       d.  hình hoa thị 

Câu 15: Kiểu đối xứng của sứa 

a.  không đối xứng     c.  đối xứng hai bên 

b.  tỏa tròn      d.  đối xứng 

 

II. TỰ LUẬN 

I. CÁC NGÀNH GIUN 

1. Vòng đời của sán lá gan: 
                        nước                               kí sinh ốc ruộng 

           Trứng sán                     ấu trùng lông                                ấu trùng trong ốc        

     

                                     

                              bám vào cây thủy sinh 

      

Sán trưởng thành                          kén sán                     ấu trùng có đuôi 

 

2. Vòng đời của giun đũa:                 
                        ẩm, thoáng khí                                       bám vào thức ăn sống 

    Trứng giun                              ấu trùng trong trứng                                         ấu trùng                       

                                                                                                                             ruột non        

     

    

Giun trưởng thành                 ấu trùng ruột non lần 2                     vào máu, đi qua  

                                                                                                                    tim, gan, phổi 

 

II. NGÀNH THÂN MỀM 

1.Cách dinh dƣỡng của trai có ý nghĩa nhƣ thế nào đối với môi trƣờng nƣớc? 
         Nhờ cơ chế lọc nước, lọc vụn hữu cơ, động vật nguyên sinh, ... có trong nước làm 

thức ăn, mỗi ngày trai sông có thể hút được 40 lít nước đã góp phần lọc sạch môi trường 

nước bằng cơ chế sinh học. 

2. Kể tên một số Thân mềm có chân rìu và ý nghĩa kinh tế của chúng  

-  sò huyết, nghêu, hàu, vẹm, sò điệp, sò huyết, .... 

-  Ý nghĩa:  

       + tham gia quá trình lọc nước 

       + là nguồn thức ăn giàu đạm 
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        + vỏ vôi dày được dùng để nung vôi 

        + vỏ xà cừ dùng chế tạo các mặt hàng mĩ nghệ 

III. NGÀNH CHÂN KHỚP 

1. Cơ thể nhện có mấy phần, mỗi phần gồm những bộ phận nào? Nêu rõ chức năng 

của từng bộ phận? 

Cơ thể nhện gồm: phần đầu-ngực và phần bụng. 

- Phần đầu-ngực:  

    + đôi kìm -> bắt mồi và tự vệ. 

              + đôi chân xúc giác -> cảm giác về khứu giác và xúc giác. 

              + 4 đôi chân bò -> di chuyển và chăng lưới. 

- Phần bụng: 

           + đôi khe thở -> hô hấp. 

           + lỗ sinh dục -> sinh sản. 

           + núm tuyến tơ -> sinh ra tơ nhện. 

2. Tuyến nọc độc ở nhện và bọ cạp có vị trí khác nhau nhƣ thế nào? 

    -Tuyến nọc độc của nhện nằm ở đôi kìm thuộc phần đầu-ngực cơ thể. 

    -Tuyến nọc độc của bọ cạp nằm ở phần đuôi của cơ thể.  

3.  Địa phƣơng em có những biện pháp nào phòng chống Sâu bọ có hại nhƣng an 

toàn cho môi trƣờng? 

- Hạn chế dùng thuốc trừ sâu độc hại, chỉ dùng thuốc trừ sâu an toàn như thuốc vi 

sinh vật, thuốc thảo mộc....;  

- Dùng các sinh vật có lợi tiêu diệt các sinh vật có hại;  

- Bảo vệ sâu bọ có ích bằng cách dùng các biện pháp như  biện pháp vật lí, biện 

pháp thủ công, biện pháp sinh học, biệt pháp cơ giới,..... 

 

 

--- Hết --- 

  

 


