
TRẢ LỜI CÂU HỎI TRANG 70 SGK KHOA HỌC 5 

Câu hỏi 

Tìm các chữ cái cho vào ô trống dưới đây để khi ghép lại đúng cho từng câu hỏi sau: 

1. Quá trình trứng kết hợp với tinh trùng gọi là gì?  

2. Em bé trong bụng mẹ được gọi là gì? 

3. Giai đoạn cơ thể bắt đầu phát triển nhanh về chiều cao, cân nặng và được đánh dấu bằng sự 

xuất hiện kinh nguyệt lần đầu ở con gái và sự xuất tinh lần đầu ở con trai được gọi là gì?  

4. Giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ con sang người lớn trong cuộc đời của mỗi con người được gọi là 

gì? 

5. Từ nào được dùng để chỉ giai đoạn hoàn thiện của con người về mặt thể chất, tinh thần và xã 

hội? 

6. Từ nào được dùng để chỉ con người bước vào giai đoạn cuối của cuộc đời? 

7. Từ nào được dùng để chỉ con người bước vào giai đoạn cuối của cuộc đời? 

8. Bệnh nào do một loại vi-rút gây ra và bị lây truyền do muỗi vằn? 

9. Bệnh nào do một loại vi-rút gây ra, vi-rút này có thể sống trong máu gia súc, chim, chuột, 

khỉ,... bệnh bị lây truyền do muỗi hút máu các con vật bị bệnh rồi truyền vi-rút gây bệnh sang 

người? 

10. Bệnh nào do một loại vi-rút gây ra và lây truyền qua đường tiêu hoá, người mắc bệnh này có 

thể bị sốt nhẹ, đau ở vùng bụng bên phải, gần gan, chán ăn,...?  

Giải bài tập khoa học lớp 5 bài 33 - 34 

Trả lời 

Các từ phù hợp với các câu hỏi như sau: 

1. SUTHUTINH (Sự thụ tinh). 

2. BAOTHAI (Bào thai). 

3. DAYTHI (Dậy thì). 

4.VITHANHNIEN (Vị thành niên). 

5. TRUONGTHANH (Trưởng thành). 
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6. GIA (Già). 

7. SOTRET (Sốt rét). 

8. SOTXUATHUYET (Sốt xuất huyết). 

9. VIEMNAO (Viêm não). 

10.VIEMGANA (Viêm gan A). 

Xem thêm 

>>> Bài trước: Câu hỏi trang 69 SGK Khoa học 5 

>>> Bài tiếp theo: Ôn tập lại học kì 1 môn Khoa học 5 
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