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BÀI 40: QUẦN XÃ SINH VẬT & MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ 

1. Điều sau đây không đúng với quần xã sinh vật  

A. Là tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau. 

B. Cùng sống trong một không gian và thời gian nhất định. 

C. Có quan hệ chặt chẽ với nhau. 

D. Có cấu trúc không ổn định. 

2. Loài đặc trưng có đặc điểm: 

A. chỉ có ở một quần xã nào đó. 

B. đóng vai trò quan trọng trong quần xã. 

C. chỉ có ở một quần xã nào đó hoặc có số lượng nhiều hơn hẳn các loài khác. 

D. số lượng nhiều, sinh khối lớn. 

3. Đặc điểm dưới đây không phải của rừng nhiệt đới? 

A. Có nhiều dây leo, thân gỗ.                B. Chu kì mùa rõ rệt. 

C. Động vật phong phú, đa dạng.          D. Khí hậu tương đối ổn định. 

4. Quan hệ giữa cò và trâu thuộc dạng quan hệ 

A. hội sinh.            B. cộng sinh.           C. hợp tác.               D. kí sinh. 

5. Trong quần xã, sự hợp tác giữa 2 hay nhiều loài và tất cả loài tham gia đều có lợi là đặc điểm 

của quan hệ 

A. hội sinh.            B. cộng sinh.           C. hợp tác.               D. kí sinh. 

6. Loài sau đây không phải là loài đặc trưng: 

A. Cá cóc ở rừng nhiệt đới Tam Đảo.                    B. Cây cọ ở vùng đồi Phú Thọ. 

C. Cây lá nhọn: thông, linh sam ở rừng thông.      D. Cây tràm ở rừng U Minh. 

7. Trong các quan hệ giữa các loài trong quần xã, quan hệ sau không phải là hợp tác: 

A. Cá và hải quỳ.                                                    B. Chim mỏ đỏ và linh dương. 

C. Cây phong lan bám trên thân cây gỗ.                D. Lươn biển và cá nhỏ. 

8. Trong rừng, các dây tơ hồng bám trên các tán cây. Quan hệ giữa cây và dây tơ hồng thuộc 

mối quan hệ 

A. hội sinh.             B. kí sinh.               C. hợp tác.           D. cộng sinh. 

9. Độ đa dạng của quần xã sinh vật thể hiện ở số lượng 

A. cá thể trong quần thể nhiều hay ít.    B. quần thể nhiều hay ít trong quần xã. 

C. loài phong phú trong quần xã.           D. cá thể tồn tại trong quần xã. 

10. Quan hệ giữa cá khoang cổ (cá hề) và hải quỳ thuộc dạng quan hệ 

A. hội sinh.            B. cộng sinh.            C. hợp tác.           D. kí sinh. 

11. Một loài sống trên cơ thể loài khác và lấy chất dinh dưỡng của loài đó để sống là đặc điểm 

của quan hệ 

A. sinh vật này ăn sinh vật khác.            B. kí sinh.            C. cạnh tranh.          D. hội sinh. 

12. Quan hệ giữa trăn và bò thuộc dạng quan hệ 

A. sinh vật này ăn sinh vật khác.            B. kí sinh.            C. cạnh tranh.          D. hội sinh. 

13. Khống chế sinh học là hiện tượng số lượng cá thể  

A. trong một quần thể bị kìm hãm bởi nguồn sống của môi trường. 

B. trong một quần thể kìm hãm lẫn nhau dao động trong mức cân bằng. 

C. của một quần thể này bị số lượng cá thể của quần thể khác kìm hãm. 

D. trong một quẩn thể tiêu diệt lẫn nhau để sinh tồn. 

14. Quan hệ sau đây là quan hệ cạnh tranh: 

A. Giun đũa sống kí sinh trong cơ thể người.        B. Cây nắp ấm bắt côn trùng. 

C. Dê và bò cùng ăn cỏ trên cánh đồng.                D. Cá ép bám vào rùa biển. 

15. Quan hệ sau đây là quan hệ ức chế cảm nhiễm: 
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A. Cú và chồn hoạt động vào ban đên bắt chuột.    B. Phong lan sống bám vào thân cây khác. 

C. Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá và chim.           D. Hổ ăn thịt thỏ, bò ăn cỏ. 

16. Chọn câu sai: quần thể ưu thế 

A. có vai trò quan trọng trong quần xã.                   B. có số lượng cá thể nhiều. 

C. chỉ có ở một quần xã nào đó.                       D. hoạt động mạnh trong quần xã. 

17. Quần thể ưu thế là quần thể 

A. điển hình ở sinh cảnh đó.                             B. có số lượng cá thể vượt trội ở khu vực đó. 

C. đặc trưng tiêu biểu cho khu vực đó.             D. phát triển yếu nhất ở khu vực đó. 

18. Trong nông nghiệp, người ta sử dụng ong kí sinh diệt loài bọ dừa, sử dụng rệp xám để hạn 

chế số lượng cây xương rồng bà. Đây là ứng dụng của hiện tượng 

A. sinh vật này ăn sinh vật khác.                       B. khống chế sinh học. 

C. ức chế cảm nhiễm.                                        D. cộng sinh không bắt buộc. 

19. Một quần xã sinh vật không thể có đặc điểm hay tính chất: 

A. Không phân tầng.         

B. Luôn có quần thể ưu thế và có thể có quần thể đặc trưng. 

C. Ổn định nhưng có thể thay đổi. 

D. Độ đa dạng cao hay thấp. 

20. Quần xã ao hồ nước ngọt thường có cấu trúc 

  A. thẳng đứng gồm 3 tầng                                   B. thẳng đứng gồm 2 tầng 

  C. nằm ngang gồm 2 tầng                                    D. nằm ngang gồm 3 tầng 

21. Quần xã trên cạn thường có cấu trúc 

  A. thẳng đứng gồm 5 tầng                                    B. thẳng đứng gồm 4 tầng 

  C. thẳng đứng gồm 3 tầng                                    D. nằm ngang gồm 2 tầng 

22. Loaøi öu theá coù số lượng ......................, sinh khoái lôùn hoaëc do hoaït ñoäng cuûa chuùng maïnh. 

A. cá thể nhiều              B. quần thể nhiều            C. cá thể ít            D. quần thể ít 

23. Điền kết quả vào bảng sau: 

Caùc moái quan heä Caùc ví duï Keát quaû 

 1. Quan heä coäng sinh 

 2. Quan heä hoäi sinh 

 3. Quan heä kí sinh 

 4. Quan heä sinh vật này  

aên sinh vật khaùc.  

a. Daây tô hoàng baùm treân buïi caây 

b. Vi khuaån coá ñònh ñaïm trong 

noát saàn caây hoï ñaäu 

c. Giun saùn trong ruoät ñoäng vaät 

d. Saâu boï soáng nhôø trong toå kieán, 

toå moái 

e. Ñòa y  

f. Caùo aên thoû 

1. ............ 

 

2. ............ 

 

3. ............ 

 

4. ............ 

 

24. Điền các cụm từ cho sẵn ở cuối bảng vào chỗ trống (.........) cho thích hợp để hoàn thành 

bảng phân biệt quần thể và quần xã. 

Quần thể Quần xã 

.............................................................. ............................................................... 

.............................................................. ............................................................... 

.............................................................. ............................................................... 

.............................................................. ................................................................ 
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Thông tin hỗ trợ: 

a. Tập hợp các quần thể khác loài cùng sống trong một sinh cảnh;  

b. Gồm một loài;  

c. Tập hợp các cá thể cùng loài cùng sống trong một sinh cảnh;  

d. Quan hệ dinh dưỡng, chổ ở, sinh sản giữa các cá thể trong quần thể;  

e. Có thêm mối quan hệ hỗ trợ và đối địch giữa các quần thể trong quần xã;  

f. Gồm nhiều loài. 

 

BÀI 41: DIỄN THẾ SINH THÁI 

1. Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự các ..........................., từ dạng khởi đầu qua 

các giai đoạn trung gian ........................................................................................... 

A. cá thể sinh vật/ để đạt đến quần xã sinh vật ổn định. 

B. quần thể sinh vật/ để đạt đến quần thể cuối cùng tương đối ổn định. 

C. quần xã sinh vật/ để đạt đến quần xã cuối cùng tương đối ổn định. 

D. quần xã sinh vật/ và cuối cùng là một quần xã ổn định. 

2. Diễn thế sinh thái có thể hiểu là:  

A. Sự biến đổi cấu trúc quần thể.                     B. Mở rộng phần vùng phân bố.  

C. Thay quần xã này bằng quần xã khác.         D. Tăng số lượng quần thể. 

3. Kết quả của diễn thế sinh thái là: 

A. Thay đổi cấu trúc quần xã.                          B. Thiết lập mối cân bằng mới.  

C. Tăng sinh khối.                                            D. Tăng số lượng quần thể. 

4. Trong diễn thế, yếu tố có vai trò quan trọng trong sự hình thành các quần xã mới là 

A. hệ động vật.          B. các vi khuẩn.             C. hệ thực vật.           D. thổ nhưỡng và địa chất. 

5. Diễn thế nguyên sinh xảy ra trên một môi trường 

A. đã có một quần thể sinh vật.                       B. đã có một quần xã sinh vật. 

C. chưa có một quần xã sinh vật nào.              D. phân hủy. 

6. Trong diễn thế nguyên sinh, nhóm sinh vật đầu tiên hình thành được gọi là quần xã 

A. đỉnh cực.               B. tiên phong.                C. ổn định.                 D. trung gian. 

7. Trong diễn thế nguyên sinh, những sinh vật hình thành đầu tiên là 

A. cỏ.                         B. cây bụi.                     C. rêu.                       D. nấm, mốc 

8. Trong môi trường .................................. thì hình thành những sinh vật đầu tiên trong diễn thế 

nguyên sinh. 

A. khoáng                  B. hữu cơ                       C. sinh vật                D. trống trơn 

9. Điều sau đây không đúng với diễn thế thứ sinh: 

A. Xảy ra trên môi trường đã có một quần xã, nay đã bị hủy diệt. 

B. Kết quả dẫn đến một quần xã kém đa dạng, ít ổn định. 

C. Nếu gặp điều kiện thuận lợi có thể khôi phục trở lại như diễn thế nguyên sinh. 

D. Xuất hiện quần xã tiên phong. 

10. Trình tự sau đây đúng với với diễn thế thứ sinh ở rừng lim: 

A. Rừng lim  Rừng thưa  Cây bụi, cỏ  Cây gỗ nhỏ, cây bụi  Trảng cỏ. 

B. Rừng lim  Rừng thưa  Trảng cỏ  Cây gỗ nhỏ, cây bụi  Cây bụi, cỏ. 

C. Rừng lim  Rừng thưa  Cây gỗ nhỏ, cây bụi  Cây bụi, cỏ   Trảng cỏ. 

D. Trảng cỏ  Cây bụi, cỏ  Cây gỗ nhỏ, cây bụi  Rừng thưa  Rừng lim. 

11. Việc đốt rẫy làm nương, việc trồng rừng phi lao, bạch đàn, tràm hoa vàng, … thuộc loại 

diễn thế nào? 

A. Diễn thế nguyên sinh.                                   B. Diễn thế thứ sinh. 

C. Diễn thế phân hủy.                                        D. Không thuộc loại diễn thế nào cả. 
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12. Đặc điểm cơ bản để phân biệt diễn thế nguyên sinh với diễn thế thứ sinh: 

A. Môi trường khởi đầu.                                    B. Môi trường cuối cùng. 

C. Diễn biến diễn thế.                                        D. Điều kiện môi trường. 

* Dữ kiện dùng chung cho các câu hỏi sau: Quan sát hình sau về sơ đồ diễn thế ở đầm nước 

nông và trả lời các câu hỏi 13, 14 và 15.  

13. Giai đoạn đầm nước nông biến đổi thành vũng đất trũng, cỏ và cây bụi đến sống trong đầm 

là A. giai đoạn B.             B. giai đoạn C.            C. giai đoạn D.             D. giai đoạn E. 

14. Giai đoạn xuất hiện rừng cây bụi và cây gỗ là  

A. giai đoạn B.             B. giai đoạn C.              C. giai đoạn D.             D. giai đoạn E. 

15. Giai đoạn mà trong đầm có cua, ốc, tôm, cá. Bò sát, lưỡng cư, thú sống quanh đầm. Rong 

rêu, cây cỏ mọc ven bờ đầm là 

A. giai đoạn A.             B. giai đoạn B.              C. giai đoạn C.             D. giai đoạn D. 

 
 

16. Điều sau đây không đúng với diễn thế nguyên sinh: 

A. Khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật. 

B. Gồm các quần xã sinh vật biến đổi tuần tự, thay thế lẫn nhau. 

C. Hình thành quần xã tương đối ổn định. 

D. Thường gặp nhiều quần xã phục hồi thấp, hình thành quần xã suy thoái. 

17. Nguyên nhân sau đây không phải là nguyên nhân bên ngoài gây ra diễn thế: 

A. Hạn hán, cháy rừng.                                                      B. Mưa bão, lũ lụt. 

C. Sự thay thế loài ưu thế này bằng loài ưu thế khác.       D. Khai thác tài nguyên bừa bãi. 

18. Diễn thế nguyên sinh ở quần xã rừng ngập mặn Tiên Yên gồm các giai đoạn: 

I. Quần xã cây mắm biển. 

II. Quần xã ổn định: vẹt chiếm ưu thế. 

III. Quần xã cây chịu mặn trên đất mặn không ngập nước. 

IV. Quần xã cây chịu mặn (sú, đước vòi, trang, vẹt). 

Trình tự sau đây là đúng: 

A. I  II  III  IV.                           B. I  IV  II  III. 

C. II  III  IV  I.                           D. IV  III  II  I. 

19. Việc nghiên cứu diễn thế giúp con người 
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A. chủ động điều khiển diễn thế theo hướng có lợi cho con người. 

B. nắm được quy luật phát triển của quần xã sinh vật. 

C. xây dựng các quy hoạch lâu dài về nông, lâm, ngư nghiệp. 

D. cả 3   A, B và C. 

20. Điền các cụm từ cho sẵn ở cuối bảng vào chỗ trống (...) thích hợp để hoàn thành bảng phân 

biệt diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh. 

Giai đoạn Diễn thế nguyên sinh Diễn thế thứ sinh 

Khởi đầu ........................................ ........................................ 

Giữa ........................................ ........................................ 

Cuối ........................................ ........................................ 

Thông tin hỗ trợ: 

a. Hình thành quần xã tiên phong; b. Các quần xã sinh vật tuần tự thay thế nhau; c. Quần xã 

tương đối ổn định, tuy nhiên rất nhiều quần xã bị suy thoái; d. Môi trường chưa có sinh vật; e. 

Các quần xã sinh vật tuần tự thay thế nhau; f. Quần xã tương đối ổn định; g. Môi trường đã có 

một quần xã sinh vật nhưng đã bị phá hủy. 
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