




Rùa biển ăn những gì?

Cỏ biển, sứa biển
Cua và các loại thân 

mềm

Hải miên (bọt biển)
Tất cả các phương án 

trên



–

Rùa biển ăn những gì?

Cỏ biển, sứa biển
Cua và các loại thân 

mềm

Hải miên (bọt biển)
Tất cả các phương án 

trên



Rùa biển đẻ trứng ở đâu? 

Ở 1 cái tổ trên bãi biển Ở dưới biển

Ở cái lỗ bất kì trên bãi 
biển

Không ở đâu cả vì rùa 
biển không đẻ trứng



–

Rùa biển đẻ trứng ở đâu? 

Ở 1 cái tổ trên bãi biển Ở dưới biển

Ở cái lỗ bất kì trên bãi 
biển

Không ở đâu cả vì rùa 
biển không đẻ trứng



Rùa da Vích

Đồi mồi Đồi mồi dứa

Loài rùa biển duy nhất nào không có lớp mai cứng?



–

Rùa da Vích

Đồi mồi Đồi mồi dứa

Loài rùa biển duy nhất nào không có lớp mai cứng?



1000 năm 200 năm

150 năm 80 năm

Trong môi trường tương đối thuận lợi, rùa biển có thể sống 
khoảng bao nhiêu năm? 



–

1000 năm 200 năm

150 năm 80 năm

Trong môi trường tương đối thuận lợi, rùa biển có thể sống 
khoảng bao nhiêu năm? 



Đồi mồi Rùa da

Vích Quản đồng

Loài rùa biển nào lớn nhất thế giới?



–

Đồi mồi Rùa da

Vích Quản đồng

Loài rùa biển nào lớn nhất thế giới?



Rùa biển hiếm khi rời 
khỏi môi trường biển

Rùa biển có chân bơi

Rùa biển không thể thu 
cơ thể vào trong mai 

được.

Tất cả các câu trả lời 
trên đều đúng

Sự khác biệt giữa rùa biển và rùa sống trên đất liền là gì? 



–

Rùa biển hiếm khi rời 
khỏi môi trường biển

Rùa biển có chân bơi

Rùa biển không thể thu 
cơ thể vào trong mai 

được.

Tất cả các câu trả lời 
trên đều đúng

Sự khác biệt giữa rùa biển và rùa sống trên đất liền là gì? 



Do màu sắc của lớp mai
Do màu của trứng của

chúng

Chúng được đặt theo 
tên của người đã phát 

hiện ra loài rùa biển này

Do màu sắc của lớp mỡ 
dưới mai

Đặc điểm nào của vích (rùa biển xanh) khiến chúng có tên 
như vậy? 



–

Do màu sắc của lớp mai
Do màu của trứng của

chúng

Chúng được đặt theo 
tên của người đã phát 

hiện ra loài rùa biển này

Do màu sắc của lớp mỡ 
dưới mai

Đặc điểm nào của vích (rùa biển xanh) khiến chúng có tên 
như vậy? 



1000 trứng 200 trứng

100 trứng 800 trứng

Rùa mẹ đẻ khoảng bao nhiêu trứng mỗi lần?



–

1000 trứng 200 trứng

100 trứng 800 trứng

Rùa mẹ đẻ khoảng bao nhiêu trứng mỗi lần?



Đúng Sai

Rùa biển là động vật ăn thịt, đúng hay sai?



–

Đúng Sai

Rùa biển là động vật ăn thịt, đúng hay sai?


