
Phiếu câu hỏi dành cho trẻ em  

Trang trước : Hành trình « Tôi quan sát» (3 đến 5 tuổi ) 

Câu 1 : Em hãy sắp xếp lại theo trật 
tự quá trình sinh trưởng của bướm 

Câu  9 : Con bồ nông này đã không ăn gì và mỏ 

của nó bị ngắn lại. Em hãy vẽ lại mỏ cho nó ! 

Câu 8 : Đây 
là gì ?  

Câu  7: Em hãy tìm những điểm khác nhau 
giữa voi châu Á và voi châu Phi. Em thấy trên 
hình 23 loài voi gì ? 

Câu 6 : Cây bao báp có hình dáng 
rất đặc biệt. Em có nhận ra loài cây 
này không ?  

Câu 5 : Em hãy nhìn hình 
11. Em thấy con vật gì ?  

Câu 4 : Có bốn loài báo bị lạc trong các bức 
tranh : Em hãy nêu tên và nơi sinh sống của 

mỗi loài trong số đó. 

Câu 3 : Cùng khám phá loài cá ó 
sao : Em nhìn thấy mấy con vật 

tất cả ?  

Câu 2 : Chú ếch này có vẻ mặt 
buồn bã… Em hãy tô màu cho nó !  
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Hải cẩu Sư tử biển 



Câu 14 : Đúng hay sai : Vùng Hauts-de-France còn lớn hơn cả 
Nouvelle-Calédonie (Tân Đảo). 

Câu 1 : Em hãy nối các hình phong cảnh với tên 
gọi phù hợp với mỗi hình Câu 2 : Loài cự đà ở quần đảo 

Galápagos có đặc tính gì  ?  

Câu 3 : Hai điểm nóng về đa dạng 
sinh học trải dài trên lãnh thổ Braxin 

có tên là gì ?  

Câu 4 : Có bao nhiêu quốc gia nằm bên bờ 
lưu vực Địa Trung hải ?  Câu 5 : Tên gọi Cap-ca-dơ để chỉ gì ? A. 

Một dòng sông ; B. Một khu vực biển ;  
C. Một dãy núi ; D. Một hòn đảo.  

Câu 6 : Ngọn núi nào cao nhất châu Phi ? 

Câu 7 :  Các loài khỉ : Khỉ nào sống ở đâu ? 
Câu 8 : Loài cây mọng nước được biết đến 
vì  : 
A. vị của chúng  
B. khả năng thích ứng với điều kiện khô cằn 
C. có thể phát triển không cần ánh sáng  
D. có khả năng gây nguy hiểm cho Con 

người 

Câu 9 : Em có biết còn lại bao nhiêu con tê 
giác trên thế giới hay không ?  

Câu 10 : Dãy núi nào cao nhất thế giới ? 

Câu 11 : Có bao nhiêu con gấu trúc còn sinh 
sống trong điều kiện hoang dã  ? 

Câu 12 : Đúng hay sai : rồng 
Komodo có thể phun ra lửa. 

Câu 13 : Điểm nóng « Polynésie-
Micronésie » bao gồm bao nhiêu hòn đảo ? Các 
hòn đảo đó được hình thành như thế nào ?  
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Rừng ngập 
mặn 

Rừng ôn  
đới 

Rừng nhiệt 
đới 

Trảng cỏ 

Phiếu câu hỏi dành cho trẻ em  

Trang  sau : Hành trình « Tôi đọc » (trên 5 tuổi ) 



Câu 1 : Em hãy sắp xếp lại theo trật 
tự quá trình sinh trưởng của bướm :  

1. B ; 2. C ; 3. A 

Câu 9 : Con bồ nông này đã không ăn gì và mỏ của nó bị 

xẹp lại. Em hãy vẽ lại mỏ cho nó ! 

Câu 8 : Đây là gì ?  
Đó là nấm !  

Câu  7: Em hãy tìm những điểm khác nhau 
giữa voi châu Á và voi châu Phi. Em thấy trên 
hình 23 loài voi gì ? Đây là voi châu Á! Loài 
voi này có vóc dáng nhỏ hơn voi châu Phi, 
trán gồ, tai nhỏ, lưng tròn, bụng phẳng và 
ngà nhỏ hơn. 

Câu 6 : Cây bao báp có hình dáng 
rất đặc biệt. Em có nhận ra loài cây 
này không ? 

Câu 5 : Em hãy nhìn hình 11. Em thấy 
con vật gì ? 
Hải cẩu thầy tu. Em có biết không? 
Loài hải cẩu này đã biến mất khỏi 
Pháp vào khoảng năm 1975. 

Câu 4 : Có bốn loài báo bị khuất trong các bức tranh  : 
A. Báo sư tử/Rừng ôn đới Vadivia  
B. Báo đốm/Vùng thảo nguyên Cerrado  
C. Báo gấm/Bán đảo Ấn-Myanmar 
D. Báo tuyết /Vùng núi Trung Á. 

Câu 3 : Em nhìn thấy mấy con vật tất cả ? 
Có hai con vật trên bức ảnh. Các em có 
nhìn thấy con cá ép bé bám vào bụng con 
cá ó sao không ? 

Câu 2 : Chú ếch này có vẻ mặt 
buồn quá… Em hãy tô màu cho nó !  
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Đáp án  

Phiếu đáp án dành cho người lớn  
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A. Vượn cáo ở Madagascar 
B. Khỉ colobus ở miền Đông châu Phi 
C. Khỉ hầu 
D. Khỉ đột vùng Hồ lớn 

Câu 14 : Đúng ! Vùng Hauts-de-France trải dài trên 31 813 km² so 
với 18 575,5 km² là diện tích của Nouvelle-Calédonie. 

Câu 1 : Nối hình phong cảnh với tên gọi phù hợp: Câu 2 :  
Loài cự đà này tìm kiếm thức ăn dưới 

biển : đó là cự đà biển 

Câu 3 : Hai điểm nóng về đa dạng 
sinh học trải dài trên lãnh thổ Braxin 

là Mata Atlantica et le Cerrado 

Câu 4 : 34 quốc gia nằm bên bờ lưu vực Địa 
Trung hải. Câu 5 : Tên gọi Cap-ca-dơ để chỉ gì ?  

C. Một dãy núi  Câu 6 : Núi Kilimandjaro, có đỉnh cao tới 5 895 
m. 

Câu 7 :  Khỉ nào sống ở đâu?  
Câu 8 : Loài cây mọng nước được biết 
đến vì  : 
B. khả năng thích ứng với điều kiện 
khô cằn 

Câu 9 : Năm 1800, có 1 000 000 con tê 
giác trong thiên nhiên. Năm 2016, số 
lượng tê giác uớc tính còn khoảng 29 500 
cá thể, trong đó 70 % sống ở Nam Phi. 

Câu 10 : Đó là dãy núi Himalaya 

Câu 11 : Hiện nay còn 1600 con gấu trúc 
hoang dã Câu 12 : Sai. Tên gọi là vậy 

nhưng thực tế đây là một loài 
kỳ đà. Câu 13 : Điểm nóng này bao gồm 4500 hòn đảo 

được hình thành từ hoạt động của núi lửa dưới 
biển.   
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Trảng cỏ 

Phiếu đáp án dành cho người lớn  

Trang  sau : Hành trình « Tôi đọc » (trên 5 tuổi ) 


