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Câu 1; Nêu cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu: 

          - Thận, ống dẫn nước tiểu, ống đái và bóng đái 

          - Thận là cơ quan quan trọng nhất trong hệ bài tiết nước tiểu. Mỗi quả chứa khoảng 1 triệu đơn vị 

chức năng để lọc máu và hình thành nước tiểu. 

          - Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm: cầu thận, nang cầu thận, ống thận 

Câu 2;Sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào? Chúng diễn ra ở đâu? 

- Quá trình lọc máu để tạo nước tiểu đầu diễn ra ở cầu 

- Quá trình hấp thụ lại các chất dinh dưỡng, H2O,các ion cần thiết diễn ra ở ống thận 

- Quá trình bài tiết tiếp các chất cặn bã, các chất thuốc, các ion thừa .. diễn ra ở ống thận. 

Câu 3:  Nêu cấu tạo và trình bày chức năng của da 

     Da coù caáu taïo goàm 3lôùp:  

- Lôùp bieåu bì: coù taàng söøng vaø taàng teá baøo soáng  

- Lôùp bì: tuyeán nhôøn, thuï quan, cô co chaân loâng, tuyeán moà hoâi, daây thaàn kinh, loâng vaø bao loâng, 

maïch maùu  

     -    Lôùp môõ döôùi da: goàm caùc teá baøo môõ 

      Chöùc naêng cuûa da:  

- Baûo veä cô theå choáng caùc yeáu toá gaây haïi cuûa moâi tröôøng.  

- Ñieàu hoaø thaân nhieät  

- Tieáp nhaän kích thích cuûa moâi tröôøng  

- Tham gia vaøo hoaït ñoäng baøi tieát  

- Da vaø saûn phaåm cuûa da taïo neân veû ñeïp cho con ngöôøi 

Câu 4 : Nêu các bệnh về da thường gặp và cách phòng tránh : 

Caùc beänh ngoaøi da: haéc laøo, lang ben, gheû lôû, vieâm nang loâng, boûng nhieät, boûng hoaù chaát.. 

- Phải thường xuyên tắm rửa, thay quần áo và giữ gìn da sạch sẽ để tránh bệnh ngoài da. 

- Rèn luyện cơ thể để nâng cao sức chịu đựng của cơ thể và của da. 

- Tránh làm da bị xây xát, bị phỏng. 

- Giữ gìn vệ sinh nơi ở và nơi công cộng.  

- Cẩn thận trong lao động và sinh hoạt. 

       Câu 5; Nêu các bước lập khẩu phần ăn.  

           Tìm hieåu baûng soá lieäu khaåu phaàn 

            Xaây döïng khaåu phaàn 

            Laäp baûng phaân tích soá lieäu khaåu phaàn 

            Tính giaù trò dinh döôõng 

           Ñoái chieáu vôùi baûng nhu caàu khuyeán nghò cuûa ngöôøi Vieät nam ñieàu chænh neáu chöa phuø hôïp. 

 

 

 

 


