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Câu 1.  Quá trình diễn thế thứ sinh tại rừng lim Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn như thế nào? 

A. Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết → Rừng thưa cây gỗ nhỏ → Cây gỗ nhỏ và cây bụi → Cây bụi và cỏ chiếm 

ưu thế → Trảng cỏ 

B. Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết → Cây gỗ nhỏ và cây bụi → Rừng thưa cây gỗ nhỏ → Cây bụi và cỏ chiếm 

ưu thế → Trảng cỏ 

C. Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết → Rừng thưa cây gỗ nhỏ → Cây bụi và cỏ chiếm ưu thế → Cây gỗ nhỏ và 

cây bụi → Trảng cỏ 

D. Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết → Cây bụi và cỏ chiếm ưu thế → Rừng thưa cây gỗ nhỏ → Cây gỗ nhỏ và 

cây bụi → Trảng cỏ 

Câu 2.  Quần xã sinh vật là 

A. tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc cùng loài, cùng sống trong một không gian xác định và chúng có mối 

quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau 

B. tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc các loài khác nhau, cùng sống trong một không gian xác định và chúng 

ít quan hệ với nhau 

C. tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc hai loài khác nhau, cùng sống trong một không gian xác định và chúng 

có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau 

D. một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc các loài khác nhau, cùng sống trong một không gian và thời gian nhất 

định, có mối quan hệ gắn bó với nhau như một thể thống nhất. 

Câu 3.  Ví dụ nào sau đây phản ánh quan hệ hợp tác giữa các loài? 

A. Vi khuẩn lam sống trong nốt sần rễ đậu 

B. Chim sáo đậu trên lưng trâu rừng 

C. Cây phong lan bám trên thân cây gỗ 

D. Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ 

Câu 4.  Một quần xã ổn định thường có 

A. số lượng loài nhỏ và số lượng cá thể của loài thấp 

B. số lượng loài nhỏ và số lượng cá thể của loài cao 

C. số lượng loài lớn và số lượng cá thể của loài cao 

D. số lượng loài lớn và số lượng cá thể của loài thấp 

Câu 5.  Diễn thế sinh thái là: 

A. quá trình biến đổi của quần xã tương ứng với sự thay đổi của môi trường 

B. quá trình biến đổi của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường 

C. quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường 

D. quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, không tương ứng với sự biến đổi của môi trường. 

Câu 6.  Nguyên nhân bên trong gây ra diễn thế sinh thái là: 

A. sự cạnh tranh trong loài thuộc nhóm ưu thế 

B. sự cạnh tranh trong loài chủ chốt 

C. sự cạnh tranh giữa các nhóm loài ưu thế 

D. sự cạnh tranh trong loài đặc trưng. 

Câu 7.  Loài ưu thế là 

A. loài có tần suất xuất hiện và độ phong phú cao, sinh khối lớn, quyết định chiều hướng phát triển của quần xã. 

B. loài có vai trò kiểm soát và khống chế sự phát triển của các loài khác, duy trì sự ổn định của quần xã. 

C. loài chỉ có trong một quần xã nào đó hoặc là loài có số lượng nhiều hơn hẳn các loài khác và có vai trò quan 

trọng trong quần xã so với các loài khác. 

D. loài đóng vai trò thay thế cho các loài khác khi mà các loài khác bị suy vong vì một nguyên nhân nào đó. 

Câu 8.  Trong quần xã, một loài sinh vật đã vô tình gây hại cho các loài khác trong khi bản thân loài đó không 

bị ảnh hưởng gì là đặc điểm của mối quan hệ 

A. cạnh tranh. 

B. ức chế - cảm nhiễm. 

C. kí sinh. 

D. sinh vật này ăn sinh vật khác. 

Câu 9.  Cho các mối quan hệ sinh thái sau: 

1. Loài cá ép sống bám trên cá lớn để tránh kẻ thù. 

2. Chim sáo đậu trên lưng trâu rừng bắt chấy rận. 

3. Dây tơ hồng sống bám trên các cây trong vườn. 



4. Địa y sống bám trên các cây thân gỗ. 

5. Hải quỳ và tôm kí cư. Có bao nhiêu mối quan hệ thuộc kiểu quan hệ hội sinh? 

A. 2. 

B. 1. 

C. 4. 

D. 3. 

Câu 10.  Hai loài ếch cùng chung sống trong một hồ nước, số lượng của loài một hơi giảm, còn số lượng của 

loài 2 giảm đi rất nhanh, để chứng minh cho mối quan hệ: 

A. Hội sinh 

B. Cộng sinh 

C. Con mồi – vật dữ 

D. Cạnh tranh 

Câu 11.  Cho các nhóm sinh vật sau, mỗi nhóm sống trong một sinh cảnh nhất định: 

(a) Cá sống trong hồ nước ngọt. 

(b) Sáo mỏ vàng sống trên đồng cỏ. 

(c) Chim sống trong rừng Cúc Phương 

(d) Động vật ăn cỏ sống trong rừng nhiệt đới. Có bao nhiêu nhóm sinh vật không phải là quần xã? 

A. 1. 

B. 2. 

C. 3. 

D. 4. 

Câu 12.  Cho các thông tin về diễn thế sinh thái như sau: 

(1) Xuất hiện ở môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống 

(2) Có sự biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường 

(3) Trong diễn thế, song song với quá trình biến đổi quần xã là quá trình biến đổi về các điều kiện tự nhiên của 

môi trường 

(4) Luôn dẫn tới quần xã bị suy thoái. Có bao nhiêu thông tin phản ánh sự giống nhau giữa diễn thế nguyên sinh 

và diễn thế thứ sinh? 

A. 2 

B. 3 

C. 1 

D. 4 

Câu 13.  Một quần xã có các sinh vật sau: (1) tảo lục đơn bào (2) cá rô (3) bèo hoa dâu (4) Tom (5) bèo Nhật 

Bản (6) cá mè trắng (7) rau muống (8) cá trắm cỏ. Trong các loài sinh vật trên những loài sinh vật thuộc bậc 

dinh dưỡng cấp 1 là: 

A. (1)(3)(5)(7) 

B. (1)(2) (4) 

C. (2)(3)(6) (7) 

D. (2)(3) (7)(8) 

Câu 14.  Trong một khu vườn bỏ hoang có các loài cỏ dại phát triển và một số cây thân thảo có hoa. Một số 

loài gậm nhấm như chuột, sóc, sử dụng thực vật làm thức ăn. Để ngăn chặn sự tấn công của chuột lên các loài 

cây thân thảo, một nhà nghiên cứu tiến hành xua đuổi các loài gậm nhấm và dùng lưới thép bao vây khu vườn 

để ngăn không cho chuột, sóc xâm nhập. Sau 2 năm vây lưới thì một số loài thân thảo (kí hiệu loài M) phát 

triển mạnh về số lượng nhưng các loài thân thảo còn lại (kí hiệu loài P) thì bị giảm mạnh về số lượng. Có bao 

nhiêu suy luận sau đây có thể phù hợp với kết quả nghiên cứu nói trên? 

(1)Các loài gậm nhấm không phải là những loài gây hại cho các loài thân thảo ở khu vườn trên. 

(2)Các loài gậm nhấm sử dụng các loài M làm nguồn thức ăn. 

(3)Các loài gậm nhấm giúp các loài P phát tán hạt. 

(4)Chất thải của các loài gậm nhấm là nguồn dinh dưỡng chủ yếu cung cấp cho các loài thân thảo 

(5)Các loài P là nguồn thức ăn của các loài gậm nhấm. 

A. 1. 

B. 3. 

C. 4. 

D. 2. 



Câu 15.  Khi nói về độ đa dạng của quần xã, có bao nhiêu phát biểu sau đây không đúng? 

(1) Độ đa dạng của quần xã không phụ thuộc vào điều kiện sống của môi trường. 

(2) Trong quá trình diễn thế nguyên sinh, độ da dạng của quần xã tăng dần. 

(3) Quần xã có độ đa dạng càng cao thì thành phần loài càng dễ bị biến động. 

(4) Độ da dạng của quần xã càng cao thì sự phân hoá ổ sinh thái càng mạnh. 

(5) Độ đa dạng tỉ lệ thuận với số lượng sinh vật trong quần xã. 

A. 1. 

B. 2. 

C. 3. 

D. 4. 

Câu 16.  Một trong những sự cố nghiêm trọng nhất cho hệ sinh thái biển là các tai nạn hàng hải, khải thác mỏ 

làm tràn dầu trên mặt biển. Ngày 20/4/2010, giàn khoan dầu sâu nhất Thế giới của hãng BP-Anh bất ngờ phát 

nổ, làm 11 công nhân bị thiệt mạng và khoảng 750000 lit dầu thô loang rộng ra 9000km2 trên biển. Có bao 

nhiêu hậu quả của sự việc trên làm ảnh hưởng đến đời sống con người? 

1. Tràn dầu thường làm chết các sinh vật biển như: cá, cua, hải cẩu, … và làm ô nhiễm môi trường nước, không 

khí 

2. Gây ảnh hưởng đến doanh thu du lịch biển và các vùng bị tràn dầu 

3. Gây thất thoát tài nguyên dầu 

4. Gây xói mòn bờ biển 

5. Ảnh hưởng đến sức khỏe con người khi ăn phải các sinh vật biển bị nhiễm dầu 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

Câu 17.  Khi nghiên cứu về mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong một hệ sinh thái đồng cỏ, một bạn học 

sinh đã mô tả như sau: Cỏ là nguồn thức ăn của cào cào, châu chấu, dế, chuột đồng, thỏ, cừu. Giun đất sử dụng 

mùn hữu cơ làm thức ăn. Cào cào, châu chấu, giun đất, dế là nguồn thức ăn của loài gà. Chuột đồng, gà là 

nguồn thức ăn của rắn. Đại bàng sử dụng thỏ, rắn, chuột đồng, gà làm nguồn thức ăn. Cừu là loài động vật được 

nuôi để lấy lông nên được con người bảo vệ. Nếu mỗi tên loài nói trên chỉ có 1 loài thì lưới thức ăn nói trên có 

bao nhiêu chuỗi thức ăn? 

A. 10. 

B. 12. 

C. 13. 

D. 11. 

Câu 18.  Cho các nội dung sau về lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên hiện nay: 

1.Nghị định thư Kyoto là một nghị định của Liên hiệp quốc với mục tiêu cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng 

nhà kính. 

2.Ngày Môi trường Thế giới là ngày 6/5. 

3.Vườn quốc gia Cát Tiên là một trong những khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam. 

4.Theo báo cáo của UNICEF, mỗi năm, tình trạng thiếu nước sạch giết chết 1,2 triệu trẻ em dưới 5 tuổi nguyên 

nhân chủ yếu là do người dân dùng nước cho sinh hoạt lãng phí. 

5.Việc khai thác cát trên sông Hồng và sông Sài Gòn góp phần khơi thông dòng chảy mà không ảnh hưởng đến 

môi trường sinh thái ở hai bên bờ sông. 

6.Việc sử dụng bao nilon gây nhiều tác hại đến môi trường vì bao nilon dễ bị phân hủy tạo các hợp chất độc hại 

Có bao nhiêu nội dung đúng? 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

Câu 19.  Trong một vùng bình nguyên, năng lượng bức xạ chiếu xuống mặt đất là 3.106 Kcal/m2/ ngày. Xét 1 

khu rừng rộng 100ha, thực vật đồng hóa được 0,35% tổng năng lượng chiếu xuống đưa vào lưới thức ăn. Động 

vật ăn cỏ tích lũy được 25%; động vật ăn thịt bậc 1 tích lũy được 1,5% năng lượng của thức ăn. Năng lượng mà 

sinh vật ở bậc dinh dưỡng 3 tích lũy được (kcal/ngày) là: 

A. 39375 



B. 39375000 

C. 2625000 

D. 2626000000 

Câu 20.  Giả sử lưới thức ăn của một quần xã sinh vật gồm các loài sinh vật được kí hiệu là A,B,C,D,E,F,G,H. 

Cho biết loài A, C là sinh vật sản xuất, các loài còn lại đều là sinh vật tiêu thụ. Hãy nghiên cứu các sơ đồ mô tả 

các lưới thức ăn dưới đây và cho biết trong các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu sai? 

 
(1) Lưới thức ăn ở sơ đồ (I) có số lượng chuỗi thức ăn bằng lưới thức ăn ở sơ đồ (III) 

(2) Ở lưới thức ăn ở sơ đồ (IV), loài H vừa là sinh vật tiêu thụ bậc 3 vừa là sinh vật tiêu thụ bậc 4 

(3) Ở lưới thức ăn ở sơ đồ (I), (II), (III), nếu loài C bị tiêu diệt thì loài F cũng bị tiêu diệt 

(4) Loài G của lưới thức ăn ở sơ đồ (I) và (IV) đều là mắt xích chung của 4 chuỗi thức ăn khác nhau. 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

Câu 21.  Hệ sinh thái là gì? 

A. bao gồm quần xã sinh vật và môi trường vô sinh của quần xã 

B. bao gồm quần thể sinh vật và môi trường vô sinh của quần xã 

C. bao gồm quần xã sinh vật và môi trường hữu sinh của quần xã 

D. bao gồm quần thể sinh vật và môi trường hữu sinh của quần xã 

Câu 22.  Các kiểu hệ sinh thái trên Trái Đất được phân chia theo nguồn gốc bao gồm: 

A. hệ sinh thái trên cạn và hệ sinh thái dưới nước 

B. hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo 

C. hệ sinh thái nước mặn và hệ sinh thái nước ngọt 

D. hệ sinh thái nước đứng và hệ sinh thái nước chảy 

Câu 23.  Cho chuỗi thức ăn sau: Tảo lục đơn bào →Tôm → Cá rô → Chim bói cá. Chuỗi thức ăn trên được mở 

đầu bằng 

A. Sinh vật dị dưỡng 

B. Sinh vật tự dưỡng 

C. Sinh vật phân giải chất hữu cơ 

D. Sinh vật hóa tự dưỡng 

Câu 24.  Trong chu trình sinh địa hóa có hiện tượng nào sau đây? 

A. Trao đổi các chất liên tục giữa môi trường và sinh vật 

B. Trao đổi các chất tạm thời giữa môi trường và sinh vật 

C. Trao đổi các chất liên tục giữa sinh vật và sinh vật 

D. Trao đổi các chất theo từng thời kì giữa môi trường và sinh vật 

Câu 25.  Thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng 

A. nitrat (NO3
-) và muối amon (NH4

+). 

B. các hợp chất có nitơ như axit amin. 

C. nitơ tự do (N2) có trong khí quyển. 

D. các hợp chất hữu cơ có trong xác sinh vật. 

Câu 26.  Ao, hồ trong tự nhiên được gọi đúng là: 

A. hệ sinh thái nước đứng 

B. hệ sinh thái nước ngọt 

C. hệ sinh thái nước chảy 

D. hệ sinh thái tự nhiên 

Câu 27.  Để diệt sâu đục thân lúa, người ta thả ong mắt đỏ vào ruộng. Đây là phương pháp bảo vệ thực vật dựa 

vào hiện tượng: 

A. cạnh tranh cùng loài. 

B. hỗ trợ cùng loài. 

C. ức chế - cảm nhiễm. 

D. khống chế sinh học. 



Câu 28.  Các động vật ở bậc cao nhất trong chuỗi thức ăn thường bị ảnh hưởng nhiều nhất của thuốc trừ sâu 

DDT là vì 

A. hệ sinh thái mà chúng sống đặc biệt nhạy cảm với chất hóa học. 

B. tốc độ sinh sản của chúng rất nhanh. 

C. thuốc trừ sâu được tích tụ trong các cơ thể con mồi của chúng. 

D. cơ thể của chúng không tích lũy được thuốc trừ sâu ở các mô 

Câu 29.  Khi nói về tháp sinh thái, có các phát biểu sau: 

1. Tháp sinh khối không phải lúc nào cũng có đáy lớn đỉnh nhỏ. 

2. Tháp số lượng bao giờ cũng có dạng đáy lớn đỉnh nhỏ. 

3. Tháp số lượng được xây dựng dựa trên số lượng cá thể của mỗi bậc dinh dưỡng. 

4. Tháp năng lượng luôn có dạng đáy lớn đỉnh nhỏ. Số phát biểu có nội dung đúng là: 

A. 3. 

B. 2. 

C. 1. 

D. 4. 

Câu 30.   “ Lúa Chiêm lấp ló đầu bờ - Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên”. Ý nghĩa của câu ca dao có liên quan 

đến một phần chu trình vật chất nào sau đây? 

A. Chu trình oxy 

B. Chu trình nitơ 

C. Chu trình nước 

D. Chu trình phospho 

Câu 31.  Lưới thức ăn và bậc dinh dưỡng được xây dựng nhằm mục đích: 

A. mô tả quan hệ cạnh tranh giữa các sinh vật cùng loài trong quần xã 

B. mô tả quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã 

C. mô tả quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần thể 

D. mô tả quan hệ dinh dưỡng và nơi ở giữa các loài trong quần xã 

Câu 32.  Cho các hoạt động của con người: 

(1) Bón phân, tưới nước, diệt cỏ dại đối với các hệ sinh thái nông nghiệp. (2) Khai thác triệt để các nguồn tài 

nguyên không tái sinh. (3) Loại bỏ các loài tảo độc, cá dữ trong các hệ sinh thái ao hồ nuôi tôm, cá. 

(4) Xây dựng các hệ sinh thái nhân tạo một cách hợp lí. (5) Bảo vệ các loài thiên địch. (6) Tăng cường sử dụng 

các chất hoá học để tiêu diệt các loài sâu hại. Có bao nhiêu hoạt động không nâng cao hiệu quả sử dụng hệ sinh 

thái? 

A. 2. 

B. 3 

C. 4. 

D. 5. 

Câu 33.  Trong các hệ sinh thái, bậc dinh dưỡng của tháp sinh thái được ký hiệu A,B,C,D và E. Sinh khối mỗi 

bậc là A=400kg/ha, B= 500kg/ha, C =4000kg/ha, D = 60kg/ha, E = 4 kg/ha. Các bậc dinh dưỡng của tháp sinh 

thái được sắp xếp từ thấp đến cao theo thứ tự sau:Hệ sinh thái 1: A→B→C→E; Hệ sinh thái 2: A→B→D→E; 

Hệ sinh thái 3: E→D→B→C; Hệ sinh thái 4: C→A→D→E. Trong các hệ sinh thái trên, hệ sinh thái nào là hệ 

sinh thái bền vững nhất? 

A. Hệ sinh thái 1 

B. Hệ sinh thái 2 

C. Hệ sinh thái 3 

D. hệ sinh thái 4 

Câu 34.  Xét các mối quan hệ sinh thái 1- Cộng sinh 2- Vật kí sinh – vật chủ 3- Hội sinh 4- Hợp tác 5- Vật ăn 

thịt và con mồi Từ những mối quan hệ sinh thái này, xếp theo thứ tự tăng dần tính đối kháng ta có: 

A. 1-4-3-2-5 

B. 1-2-3-4-5 

C. 1-4-3-5-2 

D. 2-5-4-3-1 

Câu 35.  Trong vườn cây, loài kiến hôi chuyên đưa rệp cây lên chồi non, nhờ vậy rệp lấy được nhiều nhựa cây 

và thải ra nhiều đường cho kiến hôi ăn. Người ta thường thả kiến đỏ vào sống vì kiến đỏ đuổi được loài kiến 

hôi, đồng thời nó cũng tiêu diệt sâu và rệp cây. Cho các nhận định sau: 



I. Quan hệ giữa rệp và cây có rệp sống là cạnh tranh khác loài 

II. Quan hệ giữa rệp và kiến hôi là quan hệ hội sinh 

III. Sinh vật ăn thịt đầu bảng trong ví dụ trên là kiến đỏ nếu ta xây dựng một lưới thức ăn 

IV. Nếu xây dựng một lưới thức ăn thì sẽ có 3 loài là thức ăn của kiến đỏ 

Số nhận định sai là: 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 


