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Chương 6: Trao đổi vật chất và năng lượng. 

Câu 1: Hãy nêu các bước tiến hành lập khẩn phần ăn cho một người. 

Câu 2: Áp dụng công thức để tính lượng thải bỏ và lượng thức ăn ăn được. 

Chương 7: Bài tiết 

Câu 1: Hãy trình bày cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu. Nêu các quá trình tạo thành nước tiểu ở các đơn 

vị chức năng của thận. 

Câu 2: Cần xây dựng thói quen sống khoa học  như thế nào để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu? 

Câu 3: Nêu các tác nhân gây hại cho hệ bài tiết và tác hại. 

Chương 8: Da 

Câu 1: Da phản ứng như thế nào khi trời nóng quá  hay lạnh quá?. Nêu các nguyên tắc rèn luyện da. 

Câu 2: Nêu cấu tạo và chức năng của da? Da điều hòa thân nhiệt bằng cách nào? 

Câu 3: Vì sao vào mùa hanh khô, ta thường thấy những vảy trắng nhỏ bong ra như phấn ở quần áo? 

Câu 4: Tác dụng của tóc và lông mày. Vì sao da ta luôn mềm mại, khi ướt không bị ngấm nước. 

Câu 5: Có nên lạm dụng kem phấn để trang điểm không? Vì sao? 

Chương 9: Thần kinh và giác quan 

Câu 1: Hãy phân biệt chức năng năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng? 

Câu 2: Hãy trình bày cấu tạo của đại não, trụ não, não trung gian và tiểu não. 

Câu 3: Cơ quan phân tích thị giác là gì? Nêu cấu tạo của cầu mắt và màng lưới. 

Câu 4: Thế nào là cận thị, viễn thị? Hãy nêu nguyên nhân và cách khắc phục của hai tật trên. 

Câu 5: Phân biệt phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện. Cho ví dụ. 

Câu 6: Tiếng nói và chữ viết có vai trò gì trong đời sống của con người? 

Câu 7: Để giữ gìn và bảo vệ hệ thần kinh cần thực hiện những nguyên tắc nào? 

Câu 8: Hãy trình bày cấu tạo cơ quan phân tích thính giác. Cấu tạo tai và chức năng thu nhận sóng 

âm của tai người. 

Chương 10: Nội tiết 

Câu 1: Nêu tính chất và vai trò của hoocmôn? 

Câu 2: Nêu chức năng của tuyến tụy và tuyến sinh dục. 

Câu 3: Nêu cấu tạo và chức năng của tuyến giáp và tuyến trên thận. 

Câu 4: Nêu ý nghĩa của cuộc vận động “toàn dân dùng muối iôt”. 

Câu 5: Trình bày vị trí, chức năng và hoạt động của tuyến yên. 

 

Hết 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


