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1) Cảm ứng là gì?
Đáp: Là khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích từ môi trường sống đảm bảo cho
sinh vật tồn tại và phát triển.
2) Phân loại cảm ứng động vật.
Đáp: Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới, có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch, có hệ thần kinh dạng ống.
3) Khi kích thích một điểm trên cơ thể, động vật có hệ thần kinh dạng lưới phản ứng toàn thân và
tiêu tốn nhiều năng lượng. Tại sao?
Đáp: Vì các tế bào thần kinh nằm rải rác trong cơ thể, liên hệ với nhau qua các sợi thần kinh tạo thành
mạng lưới tế bào thần kinh nên khi kích thích một điểm trên cơ thể thì kích thích sẽ lan truyền trên toàn
bộ cơ thể làm co toàn bộ cơ thể → tốn nhiều năng lượng.
4) Kể tên bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận phân tích tổng hợp thông tin và bộ phận thực hiện
của cung phản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới.
Đáp:
+ Bộ phận tiếp nhận kích thích là tế bào cảm giác.
+ Bộ phận phân tích tổng hợp thông tin là mạng lưới thần kinh.
+ Bộ phận thực hiện của cung phản xạ là tế bào biểu mô cơ.
5) Hệ thần kinh dạng lưới có ở nhóm động vật nào?
Đáp: Ngành Ruột khoang.
6) Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có ở nhóm động vật nào?
Đáp: Ngành Giun dẹp, Giun tròn, Chân khớp
7) Hệ thần kinh dạng ống có ở nhóm động vật nào?
Đáp: Động vật có xương sống như cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú
8) Cấu tạo hệ thần kinh dạng ống gồm những phần nào?
Đáp:
+ Thần kinh trung ương: Não bộ (bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não, hành não), tuỷ
sống.
+ Thần kinh ngoại biên: Hạch thần kinh, dây thần kinh.
9) Trình bày sự tiến hoá về cấu tạo của các hệ thần kinh.
Đáp:
+ Số lượng tế bào ngày càng lớn.
+ Sự liên kết và phối hợp hoạt động ngày càng phức tạp và hoàn thiện. Nhờ đó, các hoạt đông của động
vật ngày càng chính xác, tinh tế và ít tiêu tốn năng lượng.
10) Phản xạ đơn giản là gì? Do nhóm tế bào nào thực hiện?
Đáp: Là phản xạ không điều kiện do một số tế bào thần kinh nhất định tham gia. Số lượng có hạn. Ví dụ:
cung phản xạ tự vệ.

11) Phản xạ phức tạp là gì? Do nhóm tế bào nào thực hiện?
Đáp:
+ Là phản xạ có điều kiện do một số lượng lớn tế bào thần kinh tham gia, đặc biệt là tế bào thần kinh vỏ
não.
+Số lượng phản xạ ngày càng nhiều.
Ví dụ: Khi gặp chó dại.
12) Cho một số ví dụ về phản xạ có điều kiện ở động vật có hệ thần kinh dạng ống.
Đáp: Đi xe, bơi lội,…
13) Thế nào là điện thế nghỉ?
Đáp: Điện thế nghỉ là sự chênh lệch điện thế giữa 2 bên màng tế bào khi tế bào không bị kích thích, phía
bên trong màng mang điện âm so với phía bên ngoài màng mang điện dương.
14) Nêu nguyên nhân hình thành điện thế nghỉ.
Đáp:
- Sự phân bố ion Na+, K+ chênh lệch ở hai bên màng tế bào và sự di chuyển của ion qua màng tế bào.
- Tính thấm có chọn lọc của màng tế bào đối với ion K+: cổng kali mở để K+ đi từ trong ra ngoài.
- Lực hút tĩnh điện giữa các ion.
- Bơm Na-K.
15) Điện thế hoạt động là gì?
Đáp: Điện thế hoạt động là sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang mất phân cực, đảo
cực và tái phân cực.
16) Nêu 3 giai đoạn của điện thế hoạt động.
Đáp: Mất phân cực (khi Na+ từ ngoài vào tế bào), đảo cực (khi Na+ tiếp tục vào) và tái phân cực (khi K+
từ trong tế bào ra ngoài).
17) Xung thần kinh là gì?
Đáp: Là điện thế hoạt động khi xuất hiện ở nơi bị kích thích, sẽ lan truyền dọc theo sợi thần kinh.
18) So sánh cách lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao miêlin và có bao miêlin
bằng cách hoàn thành bảng sau:
Đáp:
So sánh

Sợi thần kinh không có bao miêlin

Sợi thần kinh có bao miêlin

a)Điểm
giống nhau:

Xung thần kinh lan truyền là do mất phân cực, đảo cực và tái phân cực liên tiếp.

b)Điểm
khác nhau:

- Không có bao miêlin

- Có bao miêlin.

- Xung thần kinh lan truyền từ vùng này - Xung thần kinh lan truyền theo cách nhảy
đến vùng khác kề bên.
cóc từ eo Ranvie này sang eo Ranvie khác.
- Tốc độ lan truyền chậm.

- Tốc độ lan truyền nhanh hơn trên sợi thần
kinh không có bao mielin.

19) Bản chất của bao miêlin là gì?
+ Lớp photpholipit cách điện.
20) Xinap là gì?
Đáp: Xinap là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, giữa tế bào thần kinh với loại tế
bào khác (tế bào cơ, tế bào tuyến…)
21) Phân loại xinap? Phân kiểu xinap?
Đáp:
 Phân kiểu xinap: Dựa vào các tế bào mà xinap tiếp xúc.
+ Xinap thần kinh – thần kinh.
+ Xinap thần kinh – cơ.
+ Xinap thần kinh – tuyến.
 Phân loại xinap: Dựa vào cách truyền xung thần kinh.
+ Xinap điện.
+ Xinap hoá học.
22) Kể tên các chất trung gian hoá học.
Đáp:
+ Axêtincôlin, norađrênalin…
23) Chất trung gian có vai trò như thế nào trong truyền tin qua xinap?
+ Làm xuất hiện điện thế hoạt động, giúp xung thần kinh hình thành lan truyền đi tiếp.
24) Trình bày 3 giai đoạn của quá trình truyền tin qua xinap.
Đáp:
+ Xung thần kinh lan truyền đến chuỳ xinap và làm Ca2+ đi vào trong chuỳ xinap.
+ Ca2+ làm cho các bóng chứa chất trung gian hoá học gắn vào màng trước và vỡ ra. Chất trung gian hoá
học đi qua khe xinap đến màng sau.
+ Chất trung gian hoá học gắn vào thụ thể ở màng sau xinap làm xuất hiện điện thế hoạt động ở màng
sau. Điện thế hoạt động (xung thần kinh) hình thành lan truyền đi tiếp.
25) Tại sao xung thần kinh được dẫn truyền qua xinap chỉ theo một chiều?
Đáp: Vì màng trước không có thụ thể và màng sau không có chất trung gian hoá học.
26) Tại sao xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều?
Đáp: Vì xung thần kinh truyền qua xinap theo 1 chiều và xung thần kinh lan truyền trên sợi thần kinh
cũng theo 1 chiều.
27) Tập tính là gì?
Đáp: Tập tính là chuỗi những phản ứng của động vật trả lời kích thích từ môi trường (bên trong hoặc bên
ngoài cơ thể), nhờ đó động vật thích nghi với môi trường sống và tồn tại.
28) Phân loại tập tính.
Đáp: Có 2 loại tập tính:
a) Tập tính bẩm sinh: Là loại tập tính sinh ra đã có, di truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.

b) Tập tính học được: Là loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học
tập và rút kinh nghiệm.
29) Cơ sở thần kinh của tập tính là gì?
Đáp: Cơ sở thần kinh của tập tính là các phản xạ không điều kiện và các phản xạ có điều kiện.
31) Kể tên các hình thức học tập chủ yếu của động vật?
Đáp: Quen nhờn, in vết, điều kiện hoá, học ngầm, học khôn.
32) Các dạng tập tính phổ biến ở động vật là gì?
Đáp: Tập tính kiếm ăn, bảo vệ lãnh thổ, sinh sản, di cư, xã hội.
33) Người ta đã ứng dụng tập tính vào trong cuộc sống như thế nào?
Đáp:
- Giải trí: Dạy hổ, voi, khỉ làm xiếc. Dạy cá heo lao qua vòng tròn trên mặt nước...
- Săn bắn: Dạy chó, chim ưng săn mồi...
- Chăn nuôi: Nghe tiếng kẻng trâu bò nuôi trở về chuồng...
- An ninh quốc phòng: Sử dụng chó để phát hiện ma túy và thuốc nổ...
34) Cho biết các ví dụ sau là tập tính bẩm sinh hay học được?
Đáp:
Nhện giăng tơ.

Tập tính bẩm sinh

Một số loài động vật vốn không sợ người nhưng nếu bị Tập tính học được
đuổi bắt, chúng sẽ học được kinh nghiệm chạy trốn thật
nhanh khi nhìn thấy con người.
Mèo bắt chuột.

Tập tính hỗn hợp

Đến thời kì sinh sản, tò vò cái đào một cái hố trên mặt Tập tính bẩm sinh
đất để làm tổ rồi bay đi bắt một con sâu bướm, đốt cho
sâu bị tê liệt, rồi bỏ vào tổ. Tiếp đó, tò vò cái đẻ trứng
vào tổ và bịt tổ lại. Sau một thời gian, tò vò con nở từ
trứng ra và ăn con sâu. Các tò vò cái con lớn lên lặp lại
trình tự đào hố và đẻ trứng như tò vò mẹ (dù không thấy
các con tò vò cái khác làm tổ và sinh đẻ).
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay Tập tính bẩm sinh
vừa thì râm (ca dao).
Khi nhìn thấy đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, Tập tính học được
những người qua đường dừng lại.
Sáo, vẹt nói được tiếng người.

Tập tính học được

35) Cho biết các ví dụ sau là hình thức học tập gì?
Đáp:

Gà con đang ăn, thấy người thì ẩn nấp, nhưng Quen nhờn
sau nhiều lần như vậy mà không gặp nguy
hiểm gì thì gà con không ẩn nấp nữa.
Đàn cá nuôi trong ao đang ăn gần bờ, thấy Quen nhờn
bóng người đi tới thì bơi đi mất, nhưng nhiều
lần thấy bóng người mà không có nguy hiểm
gì thì đàn cá không tránh đi nơi khác nữa.
Vịt con mới sinh chạy theo xe đồ chơi.

In vết

+ TN1: Cho chó ăn → chó tiết nước bọt.

Điều kiện hoá đáp ứng

+ TN2: Rung chuông nhưng không cho ăn →
chó không tiết nước bọt.
+ TN3: Vừa rung chuông vừa cho ăn, tiến
hành khoảng vài chục lần → chó vẫn tiết
nước bọt.
+ TN4: Sau TN3, chỉ rung chuông → chó tiết
nước bọt.
Cho chuột vào hộp TN, chuột chạy trong hộp Điều kiện hoá hành động
vô tình chạm vào cần gạt phía đèn màu đỏ
làm những thanh sắt sàn quay → chuột ngã,
đồng thời âm báo hiệu phát ra → chuột hoảng
sợ.
Ngược lại, nếu đạp cần gạt phía đèn màu
xanh → thức ăn theo ống đựng thức ăn rơi ra.
Sau nhiều lần ngẫu nhiên đạp trúng cần gạt,
chuột không còn đạp vào cần gạt phía đèn
màu đỏ nữa. Ngược lại, sau nhiều lần ngẫu
nhiên đạp phải cần gạt → thức ăn rơi ra, mỗi
khi thấy đói bụng, chuột chủ động chạy đến
nhấn bàn đạp lấy thức ăn.
Khi thả chuột vào mê lộ, trong mê lộ có để Học ngầm
thức ăn (phía cuối mê lộ). Chuột sẽ chạy và
tìm ra thức ăn. Lần sau nếu bỏ con chuột đó
vào mê lộ thì nó sẽ tìm ra thức ăn nhanh hơn
những con chuột khác (những con mà chưa
bao giờ được thả vào mê lộ trước đó).
Tinh tinh chồng các thùng gỗ để lấy thức ăn Học khôn
trên cao.

36. Cho biết các ví dụ sau là tập tính gì?
Đáp:
Hải li đắp đập ngăn sông, suối để bắt cá.

Kiếm ăn

Tinh tinh đực đánh duổi những con tinh tinh Bảo vệ lãnh thổ
đực lạ khi vào vùng lãnh thổ của nó.
Vào mùa sinh sản, hươu đực húc nhau, con Sinh sản
thắng trận sẽ giao phối với hươu cái.
Sếu đầu đỏ di cư theo mùa.

Di cư

Chó sói sống theo bầy đàn.

Xã hội

Sư tử săn mồi.

Kiếm ăn

Vào cuối xuân, đầu hạ, sau những trận mưa Sinh sản
rào, ếch nhái kêu vang vọng ngoài cánh đồng.
Vào mùa hè, cá voi xám sống ở Bắc băng Di cư
dương, mùa đông chúng lại có mặt ở vịnh
California.
Sóc đất phát tiếng kêu khi phát hiện kẻ thù Bảo vệ lãnh thổ
nguy hiểm.
Tinh tinh đực đánh đuổi một con tinh tinh Sinh sản
đực lạ.
Chim gõ kiến dùng mỏ gõ vào thân cây.

Kiếm ăn

---- HẾT----

