
BÀI 56 - 57: THỰC HÀNH - ĐI THĂM THIÊN NHIÊN 

Câu hỏi trang 108 

a) Vẽ hoặc ghi lại tên và một số đặc điểm của các cây mà bạn đã quan sát được khi đi 

thăm thiên nhiên. 

b) Nêu những đặc điểm chung của cây xanh. 
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Trả lời 

a)  

 Cây đước là cây thân gỗ hay cây bụi với các lá mọc đối hay vòng. 

 Lá rất cứng, có màng sáp. 

 Có bộ rễ phát triển, trên thân cành lại có rất nhiều rễ trụ đan xen ngang dọc. 

 Mọc ở vùng nhiệt đới, á nhiệt đới trong vùng bùn lầy của bờ biển. 

b)  

 Tự tổng hợp được chất hữu cơ. 

 Phần lớn không có khả năng di chuyển. 

 Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài. 

Câu hỏi trang 109 

a) Vẽ hoặc ghi lại tên và một số đặc điểm của các con vật mà bạn đã quan sát được khi đi 

thăm thiên nhiên. 



b) Nêu những đặc điểm chung của động vật. 

Trả lời 

a)  

 

 Hổ có thân hình to lớn nhưng thon, ốm, gầy để di chuyển nhanh nhẹn. 

 Lông hổ thường có màu cam, hoặc xám, hoặc trắng được tô điểm bởi những vằn 

lông theo hình lượn sóng. Các vằn của phần lớn các loài hổ dao động trong 

khoảng nâu xám tới đen thuần. Hổ trắng có rất ít các vằn. 

 Hổ có đôi tai nhỏ nhưng rất thính. Tai hổ thường xuyên dựng cao để thu bắt âm 

thanh. Răng nanh hổ dài. Đôi hàm của hổ khỏe khoắn có thể nghiền nát xương dễ 

dàng. Móng vuốt nhọn sắc. Mắt hổ rất tinh, có thể nhìn cả trong ban đêm. 

b)  

 Có hệ thần kinh và giác quan phát triển và phức tạp. 

 Khả năng dinh dưỡng nhờ chất hữu cơ có sẵn 

 Là động vật có vú có khả năng sinh sản hữu tính, đa phần là đẻ con. 

 Có các cơ quan hoàn chỉnh và phát triển. 

 Có con đực, cái riêng rẽ. 

 


