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| GIẢI BÀI TẬP SGK SINH HỌC LỚP 8 | 

Câu hỏi 

-    Dựa vào những điều kiện cần cho sự thụ tinh có thể xảy ra và trứng đã được thụ tinh 

có thể phát triển thành thai, hãy thử nêu lên những nguyên tắc cần thực hiện để có thể 

tránh thai 

-    Thực hiện mỗi nguyên tắc có thể có những biện pháp nào? Nêu rõ ưu, nhược điểm của 

mỗi biện pháp mà em từng nghe nói 

» Ôn tập  Câu hỏi bài 63 trang 197 sgk Sinh 8 

ĐÁP ÁN 

* Những điều kiện cần cho sự thụ tinh 

- Tinh trùng phải gặp được trứng thì thụ tinh mới xảy ra. 

- Trứng đã thụ tinh phái xuống làm tổ được trong lớp niêm mạc ở thành tử cung thì mới 

phát triển thành thai được (sự thụ thai). 

* Nguyên tắc cần thực hiện để có thể tránh thai 

Vậy muốn tránh thai nghĩa là không cho sự thụ tinh xảy ra, hoặc trứng thụ tinh không thể 

làm tổ trong thành tử cung được nghĩa là không thụ thai được. Từ đó học sinh có thể đề 

ra các nguyên tắc sau: 

- Ngăn trứng chín và rụng. 

- Tránh không cho tinh trùng gặp trứng để thụ tinh. 

- Chống sự làm tổ của trứng đã thụ tinh để không thể thụ thai. 

* Các biện pháp tránh thai 

- Sử dụng viên thuốc tránh thai để ngăn trứng chín và rụng. 

https://doctailieu.com/giai-cau-hoi-bai-63-tr-198-sgk-sinh-8
https://doctailieu.com/giai-cau-hoi-bai-63-tr-198-sgk-sinh-8
http://doctailieu.com/giai-cau-hoi-bai-63-tr-197-sgk-sinh-8


- Sử dụng bao cao su hoặc màng ngăn âm đạo hoặc ở những người đã có đủ số con quy 

định có thể đình sản bằng thắt ống dẫn tinh hoặc ống dẫn trứng để tránh cho tinh trùng 

không gặp được trứng để thụ tinh. 

- Sử dụng dụng cụ tránh thai (dụng cụ tử cung) để ngăn trứng làm tổ trong thành tử cung 

.... 

» Xem tiếp Bài 1 trang 198 sgk Sinh 8 

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

» Tìm hiểu cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai và đáp án các bài tập Chương 
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