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I. TỰ LUẬN 

Caâu 1: Neâu chöùc naêng cuûa caùc chaát dinh döôõng? 

-Chaát ñaïm: Xaây döïng vaø tu boå teá baøo, cung caáp naêng löôïng vaø taêng söùc ñeà khaùng. 

-Chaát ñöôøng boät: Cung caáp naêng löôïng, chuyeån hoaù thaønh chaát dinh döôõng khaùc. 

-Chaát beùo:  Cung caáp naêng löôïng, chuyển hóa một số vitamin cần thiết cho cơ thể. 

-Vitamin :Giuùp heä thaàn kinh, heä tieâu hoaù, heä tuaàn hoaøn, xöông, da … hoaït ñoäng bình thöôøng, taêng 

söùc ñeà khaùng cho cô theå. 

-Chaát khoaùng : Giuùp cho söï phaùt trieån cuûa xöông, hoaït ñoäng cuûa cô baép, toå chöùc heä thaàn kinh, caáu 

taïo hoàng caàu vaø söï chuyeån hoaù cuûa cô theå. 

Caâu 2 :  Thöùc aên ñöôïc chia thaønh maáy nhoùm ? keå teân ?Laáy ví duï? caùch thay theá thöùc aên nhö theá 

naøo ?Laáy ví duï. 

* Thöùc aên ñöôïc chia thaønh boán nhoùm : 

-Nhoùm giaøu chaát ñaïm.                  VD:………………………………………………………………                          

 -Nhoùm giaøu chaát ñöờøng boät.        VD:………………………………………………………………                          

-Nhoùm giaøu chaát beùo.                    VD:………………………………………………………………                                            

 -Nhoùm giaøu vitamin, chaát khoaùng .VD:………………………………………………………………                          

   *Caùch thay theá thöùc aên : thay theá thöùc aên naøy  baèng thöùc aên khaùc nhöng trong cuøng moät  nhoùm  

VD:……………………………………………………………………………………. 

Caâu 3  :Theá naøo laø nhieãm truøng, nhieãm ñoäc thöïc phaåm ? neâu caùc bieän phaùp phoøng  traùnh nhieãõm 

truøng thöïc phaåm? 

     *Nhieãm truøng thöïc phaåäm laø söï xaâm nhaäp cuûa vi khuaån coù haïi  vaøo thöïc phaåm  

     * Nhieãm ñoäc thöïc phaåm  laø söï xaâm nhaäp chaát ñoäc vaøo thöïc phaåm  

     *Caùc bieän phaùp phoøng  traùnh nhieãm truøng thöïc phaåm : 

- Röûa tay saïch tröôùc khi aên                                -Veä sinh nhaø beáp  

- Röûûa kó thöïc phaåm                                               -Naáu chín thöïc phaåm 

- Ñaäy thöùc aên caån thaän                                         -Baûo quaûn thöïc phaåm chu ñaùo  

Caâu 4 : An toaøn thöïc phaåm  laø gì ?neâu nguyeân nhaân gaây ngoä ñoäc thöùc aên vaø caùc bieän phaùp phoøng 

traùnh ngoä ñoäc thöùc aên ? 

* An toaøn thöïc phẩm laø giöõ cho thöïc phẩm khoûi bò nhieãm truøng , nhieãm ñoäc vaø bieán chaát  

*Nguyeân nhaân gaây ngoä ñoäc thöùc aên :  

+Do thöùc aên nhieãm vi sinh vaät vaø ñoäc toá cuûa vi sinh vaät  

+ Do thöùc aên bò bieán chaát  

+Do baûn thaân thöùc aên coù saün chaát ñoäc  

+Do thöùc aên bò oâ nhieãm  caùc chaát ñoäc hoaù hoïc, hoaù chaát baûo veä thöïc  vaät, hoaù chaát phuï gia thöïc 

phaåm 

*Caùc bieän phaùp phoøng traùnh ngoä ñoäc thöùc aên : 

+Khoâng duøng caùc thöïc phaåm bò nhieãm ñoäc 

+Khoâng aên nhöõng thöùc aên coù saün chaát ñoäc 

+Khoâng söû duïng ñoà hoäp ñaõ quaù haïn. 

Câu 5: Nêu ảnh hưởng của nhiệt độ đối với vi khuẩn? 

-Ô Ûnhieät ñoä: -20
0

C - > -10
0

C : vi khuaån khoâng theå sinh nôû nhöng cuõng khoâng cheát 

-ÔÛ nhieät ñoä :0
0

C - >37
0

C : nguy hieåm ,vi khuaån coù theå sinh nôû mau choùng  

      -Ởû nhieät ñoä :  50
0

C - >80
0

C: vi khuaån  khoâng theå sinh nôû nhöng cuõng khoâng cheát hoaøn toaøn 

       -ÔÛ nhieät ñoä: 100
0

C->115
0

C: an toaøn trong naáu nöôùng ,vi khuaån bò tieâu dieät 



II/ TRAÉC NGHIEÄM : Haõy khoanh troøn vaøo ñaùp aùn ñuùng nhất trong caùc caâu sau : 

1/ Vi khuaån bò tieâu dieät ôû nhieät ñoä : 

a. 50
0

C -> 80
0

C   b. 100
0

C -> 115
0

C       c. 0
0

C -> 37
0

C  d. -10
0

C -> -20
0

C  

2/ Thöïc phaåm có thể thay thế  thịt trong bữa ăn là: 

a. cá                            b. bí đỏ                                    c. gạo                             d. rau cải 

3/ Nhieãm truøng thöïc phaåm laø söï xaâm nhaäp cuûa : 

a. vi khuaån coù lôïi vaøo thöïc phaåm    b. vi khuaån coù haïi vaøo thöïc phaåm 

c. chaát ñoäc vaøo thöïc phaåm     d. vi sinh vaät vaøo thöïc phaåm 

4/ Nhieãm ñoäc thöïc phaåm laø söï xaâm nhaäp cuûa : 

a. vi truøng vaøo thöïc phaåm      b. vi khuaån vaøo thöïc phaåm 

c. vi ruùt vaøo thöïc phaåm      d. chaát ñoäc vaøo thöïc phaåm 

5/ Các thực phẩm cung cấp nhiều chất đường bột là: 

a. khoai lang, mía, gạo  b. vừng, gạo, dầu           c. cà rốt , cá, khoai lang     d. mía, thịt heo, bí đỏ 

6/ Những thực phẩm giàu chất đạm là: 

a. rau muống, khoai lang            b. thịt, cá, trứng             c. gạo, ngô, mía     d. thịt, gạo, rau muống 

7/ Trong các bữa ăn thường ngày cần chọn các thực phẩm: 

a. có nhiều vitamin .     b. có nhiều chất khoáng. 

c. có đủ 4 nhóm thức ăn .    d. có nhiều chất đạm và chất béo. 

8/ Chất dinh dưỡng có chức năng chuyển hóa một số vitamin cần thiết cho cơ thể là: 

a. chất đạm                b. chất khoáng                      c. chất đường bột       d. chất béo 

 


