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NỘI DUNG HỌC TUẦN 1 – 2 MÔN SINH HỌC 7 

 

I. Giới thiệu chương trình Sinh học 7 

1. Giới thiệu chương trình toàn cấp THCS 

- Lớp 6: Tìm hiểu về thực vật. 

- Lớp 7: Tìm hiểu về động vật. 

- Lớp 8: Tìm hiểu về cơ thể người. 

- Lớp 9: Tìm hiểu về di truyền, biến dị, sinh vật – môi trường. 

2. Giới thiệu chương trình Sinh học 7 

Chương trình Sinh học 7 sẽ mang đến cho các em chìa khóa để mở cánh cửa 

bước vào thế giới động vật, các em sẽ được tìm hiểu, khám phá thế giới động vật đa 

dạng, phong phú, từ đơn giản đến phức tạp, từ thấp đến cao, từ động vật có kích 

thước hiển vi trong một giọt nước ao hồ ở cạnh chúng ta đến những động vật khổng 

lồ như bạch tuộc, cá nhà táng ở tận đáy đại dương. 

Sách Sinh học 7 sẽ gồm 8 chương với 66 bài học, trong đó có 10 bài thực hành 

(3 bài xem băng hình) và một số buổi thực hành thăm quan ngoài trời.  

Các ngành động vật các em sẽ học trong chương trình sinh học 7: 

1. Ngành động vật Nguyên Sinh 

2. Ngành Ruột khoang 

3.  Ngành Giun dẹp 

4.  Ngành Giun tròn 

5. Ngành Giun đốt 

6. Ngành Thân mềm 

7. Ngành Chân khớp 

8. Ngành động vật có xương sống 

- Các lớp cá 

- Lớp Lưỡng cư 

- Lớp Bò sát 

- Lớp chim 

- Lớp thú 

Ở học kì I, các em sẽ học các chương: 

Chương 1: Ngành động vật nguyên sinh 

Chương 2: Ngành ruột khoang 

Chương 3: Các ngành giun 

Chương 4: Ngành thân mềm 



Chương 5: Ngành chân khớp 

Chương 6: Ngành động vật có xương sống (Lớp cá) 

 Ở học kì II, các em sẽ học: 

Chương 6: Ngành động vật có xương sống  

                  - Lớp lưỡng cư 

                  - Lớp bò sát 

                  - Lớp chim 

                  - Lớp thú 

Chương 7: Sự tiến hóa của động vật 

Chương 8: Động vật và đời sống con người 

 Đa phần các chương từ chương 1 đến chương 6, các em sẽ được nghiên cứu 

các nội dung kiến thức sau: 

- Đặc điểm của 1 hoặc 1 số đại diện của Ngành 

- Đa dạng của Ngành 

- Đặc điểm chung và vai trò của Ngành 

- Thực hành (mổ hoặc xem video). 

Nước ta là một trong những nước được thiên nhiên ưu đãi với sự đa dạng sinh 

học cao, có nhiều động vật quý hiếm. Tuy nhiên, nhiều loài động vật quý hiếm đang 

đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Vì vậy, mỗi người Việt Nam nói chung và mỗi học 

sinh nói riêng có trách nhiệm trong việc giữ gìn thế giới động vật được bền vững lâu 

dài và càng ngày càng phát triển. Đó chính là gắn học với hành – mục đích của Sinh 

học 7 trong công cuộc đổi mới nội dung và phương pháp học tập. 

II. Giới thiệu phương pháp học tập bộ môn Sinh học 7 

1. Các em cần chú ý thực hiện các hoạt động sau: 

- Thu thập, tìm kiếm kiến thức          - Vận dụng 

- Xử lí thông tin                                  - Ghi nhớ 

2. Phương pháp học tập bộ môn: 

- Học tốt môn sinh học là nắm vững và có khả năng vận dụng thành thạo kiến thức 

đã học. 

- Để học tốt môn sinh học cần phải: 

+ Biết làm thí nghiệm sinh học, biết quan sát hiện tượng trong thí nghiệm, trong 

thiên nhiên cũng như trong cuộc sống. 

+ Có hứng thú, say mê, chủ động rèn luyện phương pháp tư duy, óc sáng tạo. 

- Học tốt môn sinh là nắm vững và có khả năng vận dụng thành thạo kiến thức đã 

học. 

3. Quy định các cột điểm trong một học kì 

Kiểm tra, đánh giá Hệ số 1 Hệ số 2 Hệ số 3 

TX 1 1   



TX  2 (15 phút) 1   

TX  3 (Thực hành) 1  
 

Giữa kì  1  

Cuối kì   1 

III. Ôn tập kiến thức Sinh học 6 

Các em hãy trả lời hệ thống câu hỏi trắc nghiệm sau: 

Câu 1. Vật nào dưới đây là vật sống? 

A. Quyển sách. 

B. Cây chổi. 

C. Cây kéo. 

D. Cây ổi. 

Câu 2. Nơi nào có hệ thực vật phong phú nhất? 

A. Rừng lá rộng ôn đới. 

B. Rừng mưa nhiệt đới. 

C. Rừng ngập mặn ven biển. 

D. Rừng lá kim phương Bắc

Câu 3. Đâu không phải là một trong những đặc điểm chung của thực vật? 

A. Tự tổng hợp được chất hữu cơ. 

B. Phần lớn không có khả năng di chuyển. 

C. Phản ứng chậm với các kích thích bên ngoài. 

D. Chỉ sống ở môi trường trên cạn. 

Câu 4. Cây nào dưới đây là cây gỗ lâu năm? 

A. Cây lim. 

B. Cây hoa cúc. 

C. Cây mồng tơi. 

D. Cây đậu xanh. 

Câu 5. Ở tế bào thực vật, bộ phận nào có chức năng điều khiển mọi hoạt động 

sống của tế bào? 

A. Chất tế bào. 

B. Nhân tế bào. 

C. Màng sinh chất. 

D. Vách tế bào. 

Câu 6. Lục lạp chứa trong bộ phận nào của tế bào thực vật? 

A. Nhân tế bào. 

B. Chất tế bào. 

C. Màng sinh chất. 

D. Vách tế bào. 

Câu 7. Chồi nách của cây được phân chia làm 2 loại, đó là 

A. chồi lá và chồi thân. 

B. chồi ngọn và chồi hoa. 

C. chồi ngọn và chồi lá. 

D. chồi lá và chồi hoa. 

Câu 8. Chức năng của mạch rây là 

A. vận chuyển nước. 

B. vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây. 

C. tổng hợp các chất. 

D. vận chuyển muối khoáng. 

Câu 9. Rêu thường sống ở 

A. nơi ẩm ướt. 

B. nơi khô hạn. 

C. trong môi trường nước. 

D. môi trường không khí. 

Câu 10. Hạt là do bộ phận nào của hoa biến đổi thành sau thụ tinh? 

A. Bao phấn. B. Noãn. 



C. Bầu nhụy. D. Nhị. 

Câu 11. Trong các điều kiện cần cho sự nảy mầm của hạt, điều kiện nào đóng 

vai trò tiên quyết? 

A. Hạt được bảo quản tốt, vẫn giữ nguyên vẹn phôi và chất dinh dưỡng dự trữ. 

B. Hạt được trồng tại vùng đất tơi xốp, giàu khoáng. 

C. Hạt được che đậy kĩ càng bằng rơm, rạ sau khi gieo. 

D. Hạt được gieo đúng thời vụ. 

Câu 12. Ở dương xỉ, các túi bào tử nằm ở đâu? 

A. Ngọn cây. 

B. Thân cây. 

C. Mặt trên lá. 

D. Mặt dưới lá. 

Câu 13. Đặc điểm nào dưới đây không có ở thực vật Hạt kín? 

A. Có hoa và quả. 

B. Sinh sản bằng bào tử. 

C. Thân có mạch dẫn. 

D. Có rễ thật sự. 

Câu 14. Cây nào dưới đây có nguồn gốc từ cây cải hoang dại? 

A. Ớt chuông. 

B. Mồng tơi. 

C. Cà chua. 

D. Su hào. 

Câu 15. Chọn phát biểu đúng: 

A. Quả thịt được phân chia làm 2 nhóm là quả hạch và quả mọng. 

B. Quả thịt được phân chia làm 2 nhóm là quả khô và quả mọng. 

C. Quả hạch được phân chia làm 2 nhóm là quả thịt và quả mọng. 

D. Quả mọng được phân chia làm 2 nhóm là quả thịt và quả hạch. 

Câu 16. Quả nào dưới đây là quả khô? 

A. Đu đủ. 

B. Đậu xanh. 

C. Cà chua. 

D. Dưa hấu. 

Câu 17. Chất dinh dưỡng của hạt được dự trữ ở đâu? 

A. Lá mầm hoặc rễ mầm. 

B. Lá mầm hoặc phôi nhũ. 

C. Phôi nhũ hoặc thân mầm. 

D. Thân mầm hoặc rễ mầm. 

Câu 18. Những cây Hai là mầm là 

A. ngô, chanh. 

B. lúa, đậu xanh. 

C. lúa, ngô. 

D. đậu xanh, chanh. 

Câu 19. Những cây Một lá mầm là 

A. dưa hấu, đậu nành. 

B. lúa, ngô. 

C. lúa, đậu nành. 

D. dưa hấu, ngô. 

Câu 20. Cây nào sau đây có thân mọng nước? 

A. Xương rồng. 

B. Cà chua. 

C. Cây tre. 

D. Cây cau.

IV. Dặn dò 

Tuần 3, các em xem trước bài 1. THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG, PHONG PHÚ. 

-/- 


