
CÂU HỎI BÀI 33 TRANG 105 SGK SINH 8 

| GIẢI BÀI TẬP SGK SINH HỌC LỚP 8 | 

Câu hỏi 1 

-    Người ta đo thân nhiệt như thế nào và để làm gì? 

-    Nhiệt độ cơ thể ở người khỏe mạnh khi trời nóng và khi trời lạnh là bao nhiêu và thay 

đổi như thế nào? 

ĐÁP ÁN 

-    Người ta đo thân nhiệt bằng cách sử dụng nhiệt kế: ngậm ở miệng, kẹp ở nách, bấm ở 

tai,... 

-    Đo thân nhiệt để kiểm tra sức khỏe của con người. 

-    Con người là động vật hằng nhiệt nên nhiệt độ của cơ thể ít bị tác động bởi môi 

trường. Ở người bình thường, thân nhiệt ở mức 37 độ và dao động không quá 0,5 độ. 

Câu hỏi 2 

-    Mọi hoạt động sống của cơ thể đều sinh nhiệt. Vậy nhiệt do hoạt động của cơ thể sinh 

ra đã đi đâu và để làm gì? 

-    Khi lao động nặng, cơ thể người có những phương thức tỏa nhiệt nào? 

-    Vì sao khi vào mùa hè, da người ta hồng hào, còn mùa đông, nhất là khi trời rét, da 

thường tái và sởn gai ốc 

-    Khi trời nóng, độ ẩm không khí cao, không thoáng gió, cơ thể ta có những phản ứng 

gì và có cảm giác như thế nào? 

-    Từ những ý kiến trên hãy rút ra kết luận về vai trò của da trong sự điều hòa thân nhiệt. 

ĐÁP ÁN 

- Nhiệt do hoạt động của cơ thể tạo ra được máu phân phối khắp cơ thể và tỏa ra môi 

trường đảm bảo cho thân nhiệt ổn định. 
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- Khi lao động nặng, cơ thể tỏa nhiệt qua hơi nước ở hoạt động hô hấp, tỏa nhiệt qua da 

và sự bốc hơi qua ra mồ hôi. 

- Mùa hè, da dẻ hồng hào vì mao mạch ở da dãn, lưu lượng máu qua da nhiều, tạo điều 

kiện cho cơ thể tăng cường tỏa nhiệt. 

- Mùa đông, mao mạch co lại, lưu lượng máu qua da ít nên da tím tái. Sởn gai ốc là do co 

chân lông → giảm thiểu sự tỏa nhiệt qua da, giữ ấm cho cơ thể. 

- Khi trời nóng, độ ẩm không khí cao, không thoáng gió, cơ thể phản ứng bằng cách chảy 

mồ hôi, nhưng mồ hôi không bay hơi được dẫn đến cảm giác bức bối, khó chịu, mệt mỏi. 

- Kết luận: Da là cơ quan có vai trò quan trọng nhất trong quá trình điều hòa thân nhiệt. 

Da có khả năng giúp cơ thể tỏa nhiệt khi trời nóng hoặc lao động nặng; có khả năng giúp 

cơ thể giữ nhiệt khi trời lạnh. 

» Xem tiếp Câu hỏi bài 33 trang 106 sgk Sinh 8 
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» Để xem ngay toàn bộ đáp án các bài tập Chương 6: Trao đổi chất và năng lượng - sgk 

Sinh 8 và hướng dẫn soạn Sinh học lớp 8 khác, mời các em học sinh click theo đường link 
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