TRƯỜNG THPT CHUYÊN HN-AMSTERDAM
TỔ SINH – THỂ

ĐỀ MÔN SINH HỌC 8
Thời gian: 60 phút

I. TRẮC NGHIỆM(7đ): Chọn và ghi phương án trả lời đúng (HS chỉ cần ghi 1A, 1B...)
Câu 1. Trong đường dẫn khí của người, khí quản là bộ phận nối liền với
A. Họng và phế quản.
C. Họng và thanh quản
B. Phế quản và mũi.
D. Thanh quản và phế quản.
Câu 2. Trong quá trình hô hấp, con người đã trao đổi
A. khí nitơ và khí cacbônic
C. khí ôxi và khí cacbônic
B. khí oxitcacbon và khí ôxi
D. khí ôxi và khí nitơ
Câu 3. Bộ phận nào của đường hô hấp có vai trò chủ yếu là bảo vệ, diệt trừ các tác nhân gây hại?
A. Phế quản
B. Khí quản
C. Thanh quản
D. Họng
Câu 4. Khi chúng ta hít vào, cơ liên sườn ngoài và cơ hoành sẽ ở trạng thái nào?
A. Cơ liên sườn ngoài dãn còn cơ hoành co
B. Cơ liên sườn ngoài và cơ hoành đều dãn
C. Cơ liên sườn ngoài và cơ hoành đều co
D. Cơ liên sườn ngoài co còn cơ hoành dãn
Câu 5. Trong quá trình trao đổi khí ở tế bào, loại khí nào sẽ khuếch tán từ tế bào vào máu?
A. Khí nitơ
B. Khí cacbônic
C. Khí ôxi
D. Khí hiđrô
Câu 6. Trong khói thuốc lá có nhiều chất độc nào dưới đây?
A. Hêrôin
B. Côcain
C. Moocphin
D. Nicôtin
Câu 7. Loại khí nào dưới đây thường gây viêm, sưng lớp niêm mạc, cản trở trao đổi khí
và có thể gây chết người khi dùng với liều cao?
A. N2
B. O2
C. H2
D. NO2
Câu 8. Loại khí nào dưới đây có ái lực với hồng cầu rất cao và thường chiếm chỗ ôxi để
liên kết với hồng cầu, khiến cơ thể nhanh chóng rơi vào trạng thái ngạt, thậm chí tử vong?
A. N2
B. CO
C. CO2
D. H2
Câu 9. Vì sao khi chúng ta hít thở sâu thì sẽ làm tăng hiệu quả hô hấp?
A. Hít thở sâu giúp thải loại hoàn toàn lượng khí cặn và khí dự trữ còn tồn đọng trong
phổi, tạo ra khoảng trống để lượng khí hữu ích dung nạp vào vị trí này.
B. Hít thở sâu thì ôxi sẽ tiếp cận được với từng tế bào trong cơ thể, do đó, hiệu quả trao
đổi khí ở tế bào sẽ cao hơn.
C. Hít vào gắng sức sẽ làm tăng lượng khí bổ sung cho hoạt động trao đổi khí ở phế nang
và khi thở ra gắng sức sẽ giúp loại thải khí dự trữ còn tồn đọng trong phổi.
D. Cả A, B, C.
Câu 10. Đặc điểm nào dưới đây không có ở hồng cầu người?
A. Hình đĩa, lõm hai mặt
C. Màu đỏ hồng
B. Nhiều nhân, nhân nhỏ và nằm phân tán
D. Tham gia vào chức năng vận chuyển khí
Câu 11. Máu sẽ có màu đỏ tươi khi hồng cầu kết hợp với
A. N2
B. CO2
C. O2
D. CO
Câu 12. Tế bào limphô T có khả năng tiết ra chất nào dưới đây?
A. Prôtêin độc
B. Kháng thể
C. Kháng nguyên
D. Kháng sinh
Câu 13. Trong hoạt động miễn dịch của cơ thể người, sự kết hợp của cặp nhân tố nào dưới
đây diễn ra theo cơ chế chìa khoá và ổ khoá?
A. Kháng nguyên – kháng thể
C. Kháng sinh – kháng thể
B. Kháng nguyên – kháng sinh
D. Vi khuẩn – prôtêin độc
Câu 14. Khi chúng ta bị ong chích thì nọc độc của ong được xem là
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A. Chất kháng sinh.
B. Kháng thể.
C. Kháng nguyên.
D. Prôtêin độc.
Câu 15. Phát biểu nào dưới đây là đúng?
A. Huyết thanh khi loại bỏ chất sinh tơ máu thì còn lại nước mô.
B. Huyết thanh khi loại bỏ chất sinh tơ máu thì còn lại huyết tương.
C. Huyết tương khi loại bỏ chất sinh tơ máu thì còn lại huyết thanh.
D. Nước mô khi loại bỏ chất sinh tơ máu thì còn lại huyết tương.
Câu 16. Trong hồng cầu của nhóm máu nào không có hai loại kháng nguyên A và B?
A. Nhóm máu O
B. Nhóm máu A
C. Nhóm máu B
D. Nhóm máu AB
Câu 17. Người mang nhóm máu AB có thể truyền máu cho người mang nhóm máu nào
mà không xảy ra sự kết dính hồng cầu?
A. Nhóm máu O
B. Nhóm máu AB C. Nhóm máu A
D. Nhóm máu B
Câu 18. Trong hệ nhóm máu ở người, các nhóm máu truyền gây kết dính hồng cầu sẽ có
tất cả bao nhiêu trường hợp?
A. 7 trường hợp
B. 3 trường hợp
C. 2 trường hợp
D. 6 trường hợp
Câu 19. Khi tâm thất phải co, máu được bơm đến
A. tĩnh mạch phổi B. tĩnh mạch chủ
C. động mạch chủ
D. động mạch phổi
Câu 20. Mao mạch không có điểm đặc biệt nào để tăng hiệu quả trao đổi chất với tế bào?
A. Vận tốc dòng máu chảy rất chậm
B. Thành mạch chỉ được cấu tạo bởi một lớp biểu bì
C. Phân nhánh dày đặc đến từng tế bào
D. Dòng máu chảy rất nhanh
Câu 21. Ở người bình thường, chu kì tim được nghỉ ngơi hoàn toàn trong bao lâu?
A. 0,3 giây
B. 0,4 giây
C. 0,5 giây
D. 0,1 giây
Câu 22. Ở người bình thường, thời gian tâm thất nghỉ trong mỗi chu kì tim là bao lâu?
A. 0,6 giây
B. 0,4 giây
C. 0,5 giây
D. 0,3 giây
Câu 23. Để phòng ngừa các bệnh tim mạch, điều nào dưới đây là chưa đúng?
A. Thường xuyên luyện tập TDTT và nâng cao dần sức chịu đựng
B. Nói không với rượu, bia, thuốc lá, mỡ,
C. Ăn nhiều rau quả tươi, thực phẩm giàu Omega – 3
D. Ăn nội tạng động vật và thực phẩm chế biến sẵn thường xuyên
Câu 24. Ở người, dịch tiêu hoá từ tuyến tuỵ sẽ đổ vào
A. thực quản
B. ruột già
C. dạ dày
D. ruột non
Câu 25. Cơ quan nào dưới đây không phải là một bộ phận của hệ tiêu hoá?
A. Dạ dày
B. Thực quản
C. Thanh quản
D. Gan
Câu 26. Trong hệ tiêu hoá ở người, bộ phận nào nằm liền dưới dạ dày?
A. Tá tràng
B. Thực quản
C. Hậu môn
D. Kết tràng
Câu 27. Trong ống tiêu hoá ở người, vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu thực hiện ở
A. ruột thừa
B. ruột già
C. ruột non
D. dạ dày
Câu 28. Chất nào dưới đây bị biến đổi thành chất khác qua quá trình tiêu hoá?
A. Vitamin
B. Ion khoáng
C. Gluxit
D. Nước
II. Tự luận (3,0đ)
Câu 1. Miễn dịch là gì ? Nêu sự khác nhau của miễn dịch tự nhiên và miễn dịch nhân tạo?
Câu 2. Hãy cho biết nguyên nhân, con đường lây truyền, triệu chứng, cách phòng tránh
dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rut Corona mới gây ra. Hãy cho biết hiện tại ở
Việt Nam có bao nhiêu tỉnh - thành có người bị mắc và được chữa khỏi bằng cách nào?
Câu 3: Viết sơ đồ tư duy hệ thống kiến thức hóa phần trao đổi chất và trao đổi năng lượng.
-------- Hết-------
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