
   

   
 

CHƯƠNG VI: NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG 

LỚP CHIM 

BÀI 41: CHIM BỒ CÂU 

A. MỤC TIÊU 

Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm được: 

1. Về kiến thức 

- Học sinh trình bày được đặc điểm đời sống, cấu tạo ngoài của chim bồ câu.  

- Giải thích được đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn. 

- Phân biệt được kiểu bay vỗ cách và kiểu bay lượn . 

2. Về kĩ năng 

Rèn luyện cho học sinh 1 số kĩ năng: 

- Tự học, nghiên cứu sách giáo khoa. 

- Phân tích, giải thích, tổng hợp hóa kiến thức. 

- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 

3. Về thái độ 

- Tăng thêm niềm yêu thích khám phá khoa học, đặc biệt là môn khoa học Sinh học 

4. Năng lực 

 - Năng lực tư duy sáng tạo, tự học, tự giải quyết vấn đề 

 

B. NỘI DUNG BÀI HỌC 

I. Đời sống 

- Sống trên cây, bay giỏi. 

- Có tập tính làm tổ. 

- Là động vật hằng nhiệt 

- Sinh sản: Thụ tinh trong, trứng có nhiều noãn hoàng, có vỏ đá vôi. 

Có hiện tượng ấp trứng và nuôi con bằng sữa diều. 

 

II. Cấu tạo ngoài và di chuyển 

 

1. Cấu tạo ngoài 

 

       Đặc điểm cấu tạo ngoài               Ý nghĩa thích nghi 

Thân : Hình thoi  Giảm sức cản của không khí khi bay 

Chi trước: cánh chim 
Quạt gió (động lực của sự bay), cản không 

khí khi hạ cánh. 

 

Chi sau: 3 ngón trước, 1 ngón sau 

Giúp chim bám chặt vào cành cây và khi hạ 

cánh. 



   

   
 

Lông ống: có các sợi lông làm thành phiến mỏng Làm cho cánh chim khi giang ra tạo nên một 

diện tích rộng. 

Lông tơ: Có các sợi lông mảnh làm thành chùm 

lông xốp. 

Giữ nhiệt, làm cơ thể nhẹ. 

Mỏ: Mỏ sừng bao lấy hàm, không có răng  Làm đầu chim nhẹ. 

Cổ: Dài, khớp đầu với thân 
Phát huy tác dụng của các giác quan, bắt mồi, 

rỉa lông. 

  2. Di chuyển  

Có hai hình thức di chuyển là :  

- Kiểu bay vỗ cánh: Cánh đập liên tục, bay chủ yếu dựa vào động tác vỗ cánh. 

- Kiểu bay lượn: Cánh đập chậm rãi, không liên tục. Bay chủ yếu dựa vào sự nâng đỡ của không khí và hướng 

thay đổi của luồng gió. 

 

C. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Trắc nghiệm: 

Câu 1: Phát biểu nào sau đây về chim bồ câu là sai ? 

A. Là động vật biến nhiệt.     B. Bay kiểu vỗ cánh. 

C. Thân hình thoi.      D. Nuôi con bằng sữa diều. 

Câu 2: Ở chim bồ câu, vai trò chủ yếu của chất tiết từ tuyến phao câu là gì ? 

A. Giúp chim hạ thân nhiệt khi trời nóng. 

B. Giúp chim giảm ma sát khi bay. 

C. Giúp lông mịn màng và không thấm nước. 

D. Giúp chim thải các chất độc hại ra ngoài cơ thể. 

Câu 3: Ở chim bồ câu, bộ phận nào có vai trò là bánh lái khi bay ? 

A. Bàn chân.   B. Đuôi.   C. Cánh.   D. Mỏ sừng. 

Câu 4: Sinh sản ở chim bồ câu có ưu điểm gì so với thằn lằn bóng đuôi dài ? 

A. Ấp trứng, nuôi con.     B. Đẻ trứng nhiều. 

C. Phát triển trực tiếp không qua biến thái.  D. Thụ tinh trong. 

Câu 5: Đặc điểm nào dưới đây có ở kiểu bay lượn ? 

1. Bay chủ yếu dựa vào sự nâng đỡ của không khí và hướng thay đổi của các luồng gió. 

2. Cánh đập liên tục. 

3. Bay chủ yếu nhờ vào động tác vỗ cánh. 

4. Cánh dang rộng mà không đập. 

Phương án đúng là 

A. 1, 3.   B. 1, 2    C. 1, 4.   D. 3, 4. 

2. Tự luận: 

- So sánh sự sinh sản của chim với thằn lằn ? Hiện tượng ấp trứng và nuôi con của chim bồ câu có ý nghĩa gì?  

- Hãy cho biết tính hằng nhiệt của chim có ưu thế gì so với tính biến nhiệt của các ĐV biến nhiệt 

D. DẶN DÒ 

     - Hoàn thành phần bài tập , học kĩ bài.  

     - Đọc mục em có biết và tìm hiểu trước bài 42 

 


