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1. Cấu tạo tính chất của xương? Xương dài ra và to ra do đâu? 

- Cấu tạo: Màng xương, mô xương cứng, mô xương xốp. Thành phần: Cốt giao và muối khoáng. 

Tính chất: Bền chắc và mền dẻo. 

- Cơ chế lớn lên và dài ra của xương: Xương dài ra do sụn tăng trưởng phân chia, to ra do tế bào 

màng xương phân chia.  

2. Chúng ta phải làm gì để hệ xương phát triển cân đối và chắc khỏe? 

- Dinh dưỡng hợp lý: Cung cấp đủ chất để xương phát triển. 

- Tắm nắng: Nhờ vitamin D cơ thể mới chuyển hóa được canxi để tạo xương. 

- Thường xuyên luyện tập thể dục, tham gia các môn thể thao phù hợp. 

- Tham gia lao động phù hợp với sức khỏe. 

- Tư thế ngồi học và làm việc ngay ngắn. 

3. Trình bày phương pháp sơ cứu cho người gãy xương cẳng tay. 

- Đặt 2 nẹp gỗ vào hai bên chỗ xương gãy. 

- Lót vải mềm vào chỗ đầu xương. 

- Buộc định vị hai chỗ đầu nẹp và bên xương gãy. 

4. Các hàng rào phòng thủ của bạch cầu; Miễn dịch  

- Bạch cầu  tạo nên 3 hàng rào để bảo vệ cơ thể:  

 + Sự thực bào do các bạch cầu trung tính và đại thực bào thực hiện. 

 + Sự tiết ra kháng thể để vô hiệu hóa các kháng nguyên do các bạch cầu limphô B thực hiện. 

 + Sự phá hủy các tế bào cơ thể đã nhiễm bệnh do các tế bào limphô T thực hiện. 

- Miễn dịch: 

 + Miễn dịch là khả năng cơ thể không bị mắc một bệnh nào đó. Miễn dịch có thể là miễn dịch 

tự nhiên hay miễn dịch nhân tạo. 

5. Đông máu và nguyên tắc truyền máu. Vẽ sơ đồ của quá trình đông máu? Sự đông máu có ý 

nghĩa gì đối  với sự sống của cơ thể?  Vẽ sơ đồ trang 48 SGK  

- Đông máu: là hiện tượng máu lỏng chảy ra khỏi mạch tạo thành cục máu đông. 

➔ Ý nghĩa: Giúp cơ thể tự bảo vệ, chống mất máu khi bị thương. 

 



- Nguyên tắc truyền máu:  

 + Truyền nhóm máu phù hợp đảm bảo hồng cầu người cho không  bị ngưng kết trong máu của 

người nhận. 

 + Truyền máu không có mầm bệnh. Truyền từ từ. 

6. Các biện pháp phòng tránh tim mạch 

- Cần khắc phục và hạn chế các nguyên nhân làm tăng nhịp tim và huyết áp không mong muốn. 

- Tiêm phòng các bệnh có hại cho tim mạch. Hạn chế ăn các thức ăn có hại cho tim mạch. 

- Cần rèn luyện tim mạch thường xuyên, đều đặn, vừa sức bằng các hình thức thể dục, thể thao, 

xoa bóp. 

7. Các biện pháp bảo vệ hệ hô hấp tránh các tác nhân có hại. 

- Trồng nhiều cây xanh, không xả rác bừa bãi. 

- Không hút thuốc lá và vận động mọi người không nên hút thuốc lá. 

- Nên đeo khẩu trang khi dọn vệ sinh hay khi hoạt động ở môi trường có nhiều bụi. 

- Đảm bảo nơi làm việc và nơi ở có đủ nắng, gió, tránh ẩm thấp. 

8. Khi lao động nặng hay chơi thể thao, nhu cầu trao đổi khí của cơ thể tăng  lên cao, hoạt động 

hô hấp của cơ thể có thể biến đổi như thế nào để đáp ứng nhu cầu đó? 

Biến đổi theo hướng vừa tăng nhịp hô hấp (thở nhanh hơn), vừa tăng dung tích hô hấp (thở sâu hơn). 

 

9. Tiêu hóa ở dạ dày chú ý phần biến đổi thức ăn ở dạ dày. 

Biến đổi thức 

ăn ở dạ dày 

Các hoạt động 

tham gia 

Các thành phần 

tham gia hoạt động 

Tác dụng của 

hoạt động 

Biến đổi  

lý học  

- Sự tiết dịch vị 

- Sự co bóp của dạ dày 

- Tuyến vị 

- Các lớp cơ của dạ dày  

- Hoà loãng thức ăn. 

- Đảo trộn thức ăn cho 

thấm đều dịch vị  

Biến đổi  

hoá học  

Hoạt động của enzim 

pepsin  
Enzim pepsin  

Phân cắt chuỗi protêin 

thành các chuỗi ngắn gồm 

3-10 axit amin  

 

10. Những loại chất nào trong thức ăn còn cần được tiêu hóa ở ruột non? 

 Gluxit (tinh bột, đường đôi), prôtein, lipit. 

11. Chú thích sơ đồ cấu tạo hệ tuần hoàn máu (Hình 16-1 / trang 51-SGK) 

12. Chú thích sơ đồ các cơ quan trong hệ tiêu hóa của cơ thể người (Hình 24-3 /trang 79-SGK) 

13. Câu hỏi vận dụng: Xem phần EM CÓ BIẾT từ bài 1 đến bài 25 


