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Câu 1: Nêu cấu tạo của tim. Vì sao tim hoạt động suốt đời mà không mệt mỏi? 

* Cấu tạo của tim: Tim được cấu tạo bởi các cơ tim và mô liên kết, tạo thành các 

ngăn tim (tâm nhĩ phải, tâm nhĩ trái, tâm thất phải, tâm thất trái) và các van tim (van 

nhĩ - thất, van động mạch). 

* Vì sao tim hoạt động suốt đời mà không mệt mỏi? (HS tự giải thích) 

Câu 2: Hệ hô hấp gồm những cơ quan nào? Hô hấp có vai trò quan trọng như thế nào 

với cơ thể sống? 

* Hệ hô hấp gồm:  

- Đường dẫn khí: mũi, họng, thanh quản, khí quản, phế quản. 

- Hai lá phổi: đơn vị cấu tạo của phổi là phế nang (700 - 800 triệu phế nang). 

* Vai trò quan trọng của hô hấp với cơ thể sống? 

Hô hấp cung cấp O2 cho tế bào để tham gia vào các phản ứng tạo năng lượng cung 

cấp cho mọi hoạt động sống của cơ thể, đồng thời thải CO2 ra khỏi cơ thể. 

Câu 3: Thế nào là nhịp hô hấp? Các cơ xương ở lồng ngực đã phối hợp hoạt động với 

nhau như thê nào để làm tăng thể tích lồng ngực khi hít vào và làm giảm thể tích lồng 

ngực khi thở ra? 

* Nhịp hô hấp là số cử động hô hấp trong 1 phút. 

* Khi hít vào: cơ liên sườn ngoài và cơ hoành đều co, các xương sườn được nâng lên 

làm tăng thể tích lồng ngực theo hướng ra trước và xuống dưới. 

* Khi thở ra: cơ liên sườn ngoài và cơ hoành đều dãn các xương sườn hạ xuống thu 

lồng ngực về vị trí ban đầu. 

Câu 4: Sự trao đổi khí ở phổi và ở tế bào được thực hiện theo cơ chế nào? Trình bày 

tóm tắt sự trao đổi khí ở phổi và trao đổi khí ở tế bào bằng sơ đồ. (HS tự làm)  

Câu 5: Hút thuốc lá có hại như thế nào cho hệ hô hấp? 

 



Khói thuốc lá chứa nhiều chất khí độc và có hại cho hệ hô hấp như: 

- CO: chiếm chỗ của O2 trong hồng cầu, làm cho cơ thể ở trạng thái thiếu O2, đặc 

biệt khi cơ thể hoạt động mạnh. 

- Nicôtin: làm tê liệt lớp lông rung trong phế quản, giảm hiệu quả lọc sạch không khí; 

có thể gây ung thư phổi. 

Câu 6: Hoạt động tiêu hóa trong khoang miệng diễn ra như thế nào? Giải thích thành 

ngữ " Nhai kĩ no lâu". 

* Hoạt động tiêu hóa ở khoang miệng: 

- Biến đổi lý học: tiết nước bọt, nhai, đảo trộn thức ăn, tạo viên thức ăn. 

--> Làm thức ăn mềm, nhuyễn, thấm đẫm nước bọt và dễ nuốt. 

- Biến đổi hoá học: Hoạt động của enzim amilaza trong nước bọt. 

--> Biến đổi 1 phần tinh bột (chín) trong thức ăn thành đường mantôzơ. 

* " Nhai kĩ no lâu". Vì khi nhai kĩ, thức ăn được nghiền nhỏ, diện tích tiếp xúc với 

dịch tiêu hóa càng lớn, hiệu suất tiêu hóa càng cao, cơ thể hấp thụ nhiều chất dinh 

dưỡng hơn nên no lâu hơn. 

Câu 7: Nêu cấu tạo của dạ dày. Hoạt động biến đổi lí học, hóa học ở dạ dày diễn ra 

như thế nào? (HS tự soạn) 

Câu 8: Cách phòng tránh các bệnh về đường tiêu hóa. 

- Xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, hợp vệ sinh. 

- Ăn đúng cách. 

-  Khẩu phần ăn uống hợp lí. 

- Vận động và tập thể dục thể thao thường xuyên. 
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