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Bài 3: Tế bào 

- Cấu tạo tế bào 

- Chức năng của các bộ phận của tế bào. 

Bài 7 Bộ xƣơng 

- Các phần chính của bộ xương . 

- Các khớp xương. 

Bài 8: Cấu tạo và tính chất của xƣơng 

- Cấu tạo của xương. 

- Sự to ra và dài ra của xương. 

- Thành phần hóa học và tính chất của xương. 

Bài 11: Tiến hóa hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động. 

- Tiến hóa của bộ xương người so với bộ xương thú. 

- Tiến hóa hệ cơ người so với hệ cơ thú. 

- Vệ sinh hệ vận động. 

Bài 12: Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho ngƣời gãy xƣơng 

- Nội dung và cách tiến hành. 

Bài 15: Đông máu và nguyên tắc truyền máu. 

- Các nguyên tắc truyền máu. 

Bài 17: Tim và mạch máu 

- Cấu tạo tim 

- Cấu tạo mạch máu. 

Bài 19: Thực hành sơ cứu cầm máu 

- Nội dung và cách tiến hành. 

Bài 20: Hô hấp và các cơ quan hô hấp 

- Khái niệm hô hấp. 

- Các cơ quan trong hệ hô hấp của người  và chức năng của chúng. 

Bài 21: Hoạt động hô hấp 

- Trao đổi khí ở phổi và tế bào. 

Bài 22: Vệ sinh hô hấp 

- Cần bảo vệ hệ hô hấp khỏi các tác nhân gây hại. 

- Cần luyện tập để có một hệ hô hấp khỏe mạnh. 

Bài 23: Thực hành: Hô hấp nhân tạo 

 - Nội dung và cách tiến hành. 

Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa 

- Thức ăn và sự tiêu hóa 

- Các cơ quan tiêu hóa. 

Bài 25: Tiêu hóa ở khoang miệng. 

- Tiêu hóa ở khoang miệng. 

Bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày. 

- Tiêu hóa ở dạ dày. 

Bài 28: Tiêu hóa ở ruột non. 

Tiêu hóa ở ruột non. 

Hết 



 
 

 


