
BÀI 1 TRANG 158 SGK SINH 8 

| GIẢI BÀI TẬP SGK SINH HỌC LỚP 8 | 

Đề bài 

Mô tả cấu tạo của cầu mất nói chung và màng lưới nói riêng. 

» Ôn tập Câu hỏi bài 49 trang 157 sgk Sinh 8 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

* Cấu tạo cầu mắt 

   -    Cầu mắt nằm trong hốc mắt của xương sọ, phía ngoài được bảo vệ bởi các mi mắt, 

lông mày và lông mi nhờ tuyến lệ luôn luôn tiết nước mắt làm cho mắt không bị khô. Cầu 

mắt vận động được là nhờ các cơ quan vận động mắt. 

   -    Cầu mắt gồm 3 lớp: 

    + Lớp ngoài cùng là màng cứng có nhiệm vụ bảo vệ phần trong của cầu mắt. Phía 

trước của màng cứng là màng giác trong suốt để ánh sáng đi qua vào trong cầu mắt. 

    + Lớp màng mạch có nhiều mạch máu và các tế bào sắc tố đen tạo thành một phòng tối 

trong cầu mắt (như phòng tối của máy ảnh). 

    + Lớp màng lưới trong đó có chứa tế bào thụ cảm thị giác, gồm 2 loại tế bào: tế bào 

nón và tế bào que. 

* Cấu tạo màng lưới 

    -    Màng lưới là bộ phận thụ cảm của cơ quan phân tích thị giác tiếp nhận hình ảnh, 

gồm các tế bào nón và tế bào que. Các tế bào nón tiếp nhận các kích thích ánh sáng mạnh 

và màu sắc; các tế bào que tiếp nhận các kích thích ánh sáng yếu giúp ta nhìn rõ về ban 

đêm. 

    -    Điểm vàng là nơi tập trung các tế bào nón, càng xa điểm vàng số lượng tế bào nón 

giảm dần và tế bào que tăng dần. Mỗi tế bào nón ở điểm vàng liên hệ với một tế bào thần 

kinh thị giác qua một tế bào hai cực, nhưng nhiều tế bào que mới liên hệ với một tế bào 

thần kinh thị giác. Chính vì vậy khi muốn quan sát một vật cho rõ phải hướng trục mắt về 

phía vật quan sát để ảnh của vật hiện trên điểm vàng. 
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    -    Còn điểm mù là nơi đi ra của các sợi trục tế bào thần kinh thị giác, không có tế bào 

thụ cảm thị giác nên nếu ảnh rơi vào đó sẽ không nhìn thấy gì. 

» Xem tiếp Bài 2 trang 158 sgk Sinh 8 

---------------------------------------------------------- 

»  Để tìm hiểu rõ hơn về cầu mắt và màng lưới, cùng đáp án các bài tập Chương 9: Thần 

kinh và giác quan - sgk Sinh 8 hoặc hướng dẫn soạn Sinh học lớp 8 khác, mời các em học 

sinh click theo đường link tại doctailieu.com 
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