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- Thời gian làm bài 45 phút. 

- Trắc nghiệm khách quan: 28 câu (7.0 điểm) + tự luận 3 câu (3.0 điểm). 

- Nội dung ôn tập 

Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật 

Các sinh vật khác loài có mối quan hệ hỗ trợ và đối địch 

-  Hỗ trợ:+ Cộng sinh: Sự hợp tác cùng có lợi giữa các loài sinh vật. Ví dụ: Ở địa y: sợi nấm hút 

nước, muối khoáng cung cấp cho tảo, tảo hấp thụ nước, muối khoáng và năng lượng ánh sáng mặt 

trời tổng hợp các chất hữu cơ cho nấm và tảo; Vi khuẩn sống trong nốt sần ở rễ cây họ đậu. 

                + Hội sinh: Sự hợp tác giữa 2 loài SV, trong đó 1 bên có lợi còn bên kia không có lợi và 

cũng không có hại. Ví dụ: Cá ép bám vào rùa biển, nhờ đó cá được đưa đi xa; Địa y bám trên cành 

cây; cây phong lan bám trên thân cây gỗ. 

-  Đối địch:+ Cạnh tranh: Các SV khác loài tranh giành nhau thức ăn, nơi ở và các điều kiện 

sống khác của môi trường. Các loài kìm hãm sự phát triển của nhau. Ví dụ: Trên 1 cánh đồng lúa, 

khi cỏ dại phát triển, năng suất lúa giảm; Dê và bò cùng ăn cỏ trên một cánh đồng. 

                   + Kí sinh, nửa kí sinh: SV sống nhờ trên cơ thể của SV khác, lấy các chất dinh dưỡng, 

máu…từ sinh vật đó. Ví dụ: Giun đũa sống trong ruột người; rận và bét sống bám trên lưng trâu, 

bò. Chúng sống được nhờ hút máu của trâu, bò. 

                   + SV ăn SV khác: Động vật ăn thịt con mồi, động vật ăn thực vật, thực vật bắt sâu 

bọ... Ví dụ: Hươu, nai, hổ cùng sống chung 1 cánh rừng. Số lượng hươu, nai bị khống chế bởi số 

lượng hổ. 

Bài 47: Quần thể sinh vật 

1. Khái niệm: Quần thể sinh vật là tập hợp những cá thể cùng loài, sinh sống trong một khoảng 

không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định, những cá thể trong quần thể có khả năng sinh 

sản tạo thành những thế hệ mới. 

Ví dụ: đàn cá chép trong ao, đàn chim chào mào ở lũy tre… 

2.  Những đặc trưng cơ bản của quần thể : 

a. Tỷ lệ giới tính : Tỷ lệ giới tính là tỷ lệ giữa số lượng cá thể đực và cái. 

 Ý nghĩa: Tỷ lệ này đảm bảo hiệu quả sinh sản (thay đổi theo thành phần nhóm tuổi và phụ thuộc 

vào sự tử vong không đồng đều giữa cá thể đực và cái) 

b. Thành phần nhóm tuổi 

 

 
Có 3 dạng tháp tuổi: 

+ Hình A: tỷ lệ sinh cao, số lượng cá thể tăng mạnh (Dạng phát triển). 



+ Hình B: Tỷ lệ sinh, số lượng cá thể ổn định (Dạng ổn định). 

+ Hình C: Tỷ lệ sinh thấp, số lượng cá thể giảm. (Dạng giảm sút). 

Bài tập vận dụng:  

Bảng sau đây là số lượng cá thể thuộc 3 nhóm tuổi của các loài sinh vật: 

Loài sinh vật Nhóm tuổi trước 

sinh sản 
Nhóm tuổi sinh sản 

Nhóm tuổi sau sinh 

sản 

Nai  15 con/ha 50 con/ha 5 con/ha 

Chim trĩ 75 con/ha 25 con/ha 5 con/ha 

Chuột đồng 50 con/ha 48 con/ha 10 con/ha 

Hãy vẽ khái quát tháp tuổi của loài sinh vật và cho biết tháp đó thuộc dạng gì? 

c.  Mật độ quần thể: Mật độ là số lượng hay khối lượng sinh vật có trong 1 đơn vị diện tích hay 

thể tích. 

Bài 48: Quần thể người 

Sự khác nhau giữa quần thể người với các quần thể sinh vật khác 

- Quần thể người có những đặc điểm sinh học giống quần thể các sinh vật khác(giới tính, nhóm 

tuổi, mật độ, sinh sản, tử vong…) 

- Quần thể người có những đặc trưng khác với quần thể sinh vật khác : kinh tế, văn hoá, pháp 

luật, hôn nhân, giáo dục … 

Bài 49: Quần xã sinh vật 

Khái niệm: Quần xã sinh vật là tập hợp những quần thể sinh vật khác loài cùng sống trong 1 

không gian xác định, chúng có mối quan hệ gắn bó như 1 thể thống nhất nên quần xã có cấu trúc 

ổn định. Các sinh vật trong quần xã thích nghi với môi trường sống của chúng. 

Ví dụ : Ao cá tự nhiên, rừng nhiệt đới… 

Bài 50. Hệ sinh thái. 

1. Khái niệm.  

Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sống( sinh cảnh ), trong đó các sinh vật luôn 

tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường tạo thành 1 hệ 

thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định.  Ví dụ : Rừng nhiệt đới. 

2. Các thành phần của hệ sinh thái hoàn chỉnh: 

* Thành phần của hệ sinh thái: Gồm có 2 thành phần: 

- Thành phần vô sinh: Bao gồm các yếu tố không sống trong môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, 

nước, chế độ khí hậu, thành phần không khí... 

- Thành phần hữu sinh: 

+ Sinh vật sản xuất: Có khả năng sử dụng năng lượng mặt trời để tổng hợp nên các hợp chất hữu 

cơ. Sinh vật sản xuát chủ yếu là thực vật và vi sinh vật tự dưỡng. 

+ Sinh vật tiêu thụ: Gồm các động vật ăn thực vật và động vật ăn thịt. 

+ Sinh vật phân giải: Gồm vi khuẩn, nấm, giun...có khả năng phân giải xác động, thực vật chết 

thành các chất vô cơ. 

3. Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn 

a. Chuỗi thức ăn 

Chuỗi thức ăn : Là 1 dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Mỗi loài là 1 mắt 

xích, vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích đứng trước, vừa là sinh vật bị mắt xích ở phía sau tiêu thụ 

b.  Lưới thức ăn 



 Lưới thức ăn : Bao gồm các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung. 

Bài tập vận dụng:  

Bài 1: Trong rừng, lá là thức ăn của hươu, sâu ăn lá và khỉ; sóc, sâu ăn quả và khỉ đều ăn quả; xén 

tóc gặm và ăn gỗ; còn rễ cây là thức ăn cho chuột. Về phía mình, chuột làm thức ăn cho rắn. Hổ 

ăn thịt hươu và cả khỉ; chim sâu bắt sâu ăn lá và sâu ăn quả; chim đại bàng, cú mèo ăn sóc, chim 

sâu và chuột. Chim gõ kiến ăn xén tóc. Đại bàng còn bắt rắn và khỉ làm thức ăn và đôi khi còn ăn 

cả chim gõ kiến. 

a. Hãy vẽ lưới thức ăn trên? 

b. Em hãy cho biết: loài nào sinh vật tiêu thụ bậc 1, sinh vật tiêu thụ bậc 2, sinh vật tiêu thụ bậc 3? 

d. Hãy cho biết chim sâu tham gia vào mắt xích chung của bao nhiêu chuỗi thức ăn? Liệt kê các 

chuỗi thức ăn đó? 

c. Nếu loại bỏ xén tóc trong lưới thức ăn trên thì điều gì sẽ xảy ra? 

 Bài 2: Trong mét quÇn x· ruéng lóa gåm nhiÒu quÇn thÓ sinh vËt cïng sinh sèng. Trong ®ã: rong, 

t¶o lµ thøc ¨n cña c¸c loµi c¸ nhá, lóa lµ thøc ¨n ch©u chÊu vµ chuét. C¸c loµi cua, Õch vµ c¸ nhá 

¨n mïn b· h÷u c¬. §Õn lît m×nh c¸ nhá, ch©u chÊu, cua trë thµnh måi cña Õch. C¸ ¨n thÞt cã kÝch 

thíc lín, chóng sö dông cua, c¸ nhá, ch©u chÊu vµ c¶ Õch n÷a lµm thøc ¨n cho m×nh. R¾n lµ loµi -

u thÕ nhÊt chóng ¨n cua, Õch, c¸ ¨n thÞt vµ chuét. VÏ s¬ ®å líi thøc ¨n cña quÇn x·. 

Bài 53. Tác động của con người tới môi trường 

1. Tác động của con người tới môi trường qua các thời kì phát triển của xã hội 

 * Tác động của con người: 

- Thời nguyên thuỷ: con người đốt rừng, đào hố săn bắt thú dữ  giảm diện tích rừng. 

- Xã hội nông nghiệp:  

+ Trồng trọt, chăn nuôi, chặt phá rừng lấy đất canh tác, chăn thả gia súc. 

+ Cày xới đất canh tác làm thay đổi đất, nước tầng mặt làm cho nhiều vùng bị khô cằn và suy 

giảm độ màu mỡ. 

+ Con người định cư và hình thành các khu dân cư, khu sản xuất nông nghiệp. 

+ Nhiều giống vật nuôi, cây trồng hình thành. 

- Xã hội công nghiệp: 

+ Xây dựng nhiều khu công nghiệp, khai thác tài nguyên bừa bãi làm cho diện tích đất càng thu 

hẹp, rác thải lớn. 

+ Sản xuất nhiều loại phân bón, thuốc trừ sâu bảo vệ thực vật làm cho sản lượng lương thực tăng, 

khống chế dịch bệnh, nhưng cũng gây ra hậu quả lớn cho môi trường. 

+ Nhiều giống vật nuôi, cây trồng quý. 

2.  Tác động của con người làm suy thoái môi trường tự nhiên 

- Nhiều hoạt động của con người đã gây hậu quả rất xấu: mất cân bằng sinh thái, xói mòn và thoái 

hoá đất, ô nhiễm môi trường, cháy rừng, hạn hán, ảnh hưởng đến mạch nước ngầm, nhiều loài 

sinh vật có nguy cơ bị tuyệt chủng. 

3. Những biện pháp bảo vệ, cải tạo môi trường tự nhiên: 

 + Hạn chế phát triển dân số quá nhanh. 

 + Sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên. 

 + Bảo vệ các loài sinh vật. 

 + Phục hồi và trồng rừng mới. 



 + Kiểm soát và giảm thiểu các nguồn chất thải gây ô nhiễm. 

 + Hoạt động khoa học của con người góp phần cải tạo nhiều giống cây trồng vật nuôi có năng 

suất cao. 

Bài 54. Ô nhiễm môi trường 

1. Khái niệm: Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn, đồng thời các tính 

chất vật lí, hoá học, sinh học của môi trường bị thay đổi gây tác hại tới đời sống của con người 

và các sinh vật khác. 

- Nguyên nhân ô nhiễm môi trường do: 

+ Hoạt động của con người. 

+ Hoạt động của tự nhiên: núi lửa phun nham thạch, xác sinh vật thối rữa... 

2. Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm 

a.  Ô nhiễm do các chất khí thải ra từ hoạt động công nghiệp và sinh hoạt: 

- Các khí thải độc hại cho cơ thể sinh vật: CO; CO2; SO2; NO2... bụi  do quá trình đốt cháy nhiên 

liệu từ các hoạt động: giao thông vận tải, sản xuất công nghiệp, đun nấu sinh hoạt... 

b.  Ô nhiễm do hoá chất bảo vệ thực vật và chất độc hoá học: 

- Các hoá chất bảo vệ thực vật và chất độc hoá học thường tích tụ trong đất, ao hồ nước ngọt, đại 

dương và phát tán trong không khí, bám và ngấm vào cơ thể sinh vật. 

- Con đường phát tán: 

+ Hoá chất (dạng hơi)  nước mưa  đất (tích tụ)  Ô nhiễm mạch nước ngầm. 

+ Hoá chất  nước mưa  ao hồ, sông, biển (tích tụ)  bốc hơi vào không khí. 

+ Hoá chất còn bám và ngấm vào cơ thể sinh vật. 

c. Ô nhiễm do các chất phóng xạ 

- Các chất phóng xạ từ chất thải của công trường khai thác, chất phóng xạ, nhà máy điện nguyên 

tử, thử vũ khí hạt nhân... 

- Gây đột biến ở người và sinh vật, gây một số bệnh di truyền và ung thư. 

d. Ô nhiễm do các chất thải rắn: 

- Chất thải rắn gây ô nhiễm môi trường: đồ nhựa, giấy vụn, cao su, rác thải, bông kim y tế... 

e. Ô nhiễm do sinh vật gây bệnh: 

- Sinh vật gây bệnh có nguồn gốc từ chất thải không được thu gom và xử lí: phân, rác, nước thải 

sinh hoạt, xác chết sinh vật, rác thải từ bệnh viện... 

- Sinh vật gây bệnh vào cơ thể người gây bệnh do ăn uống không giữ vệ sinh, vệ sinh môi trường 

kém... 

3.  Các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường: 

 Bảng 55/ 168 SGK 

Bài 58.  Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên 

1. Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu 

+ Tài nguyên tái sinh là dạng tài nguyên khi sử dụng hợp lí sẽ có khả năng phục hồi (tài nguyên 

sinh vật, đất, nước…) 

+ Tài nguyên không tái  sinh là dạng tài nguyên qua 1 thời gian sử dụng sẽ bị cạn kiệt (than đá, 

dầu mỏ…) 

+ Tài nguyên vĩnh cửu là tài nguyên sử dụng mãi mãi, không gây ô nhiễm môi trường (năng 

lượng mặt trời, gió, nắng…) 

2.  Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên 



   Loại tài nguyên     Tài nguyên đất    Tài nguyên nước     Tài nguyên rừng  

1. Đặc điểm  Đất là nơi ở, nơi sản 

xuất lương thực, thực 

phẩm nuôi sống con 

người, sinh vật khác. 

Nước là nhu cầu không 

thể thiếu của tất cả các 

sinh vật trên trái đất . 

-Rừng là nguồn cung 

cấp lâm sản, thuốc, 

gỗ… 

-Rừng điều hoà khí 

hậu. 

2. Cách sử dụng 

           hợp lý  

-Cải tạo đất, bón phân 

hợp lý. 

- Chống xói mòn đất, 

chống khô cạn, chống 

nhiễm mặn. 

-Khơi thông dòng 

chảy. 

-Không xả rác, chất 

thải công nghiệp và 

sinh hoạt xuống sông 

hồ, biển. 

-Tiết kiệm nguồn nước 

ngọt. 

-Khai thác hợp lý kết 

hợp trồng bổ sung. 

-Thành lập khu bảo tồn 

thiên nhiên. 

Bài 59.  Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã 

1. Ý nghĩa của việc khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã. 

- Môi trường đạng bị suy thoái. 

- Gìn giữ thiên nhiên hoang dã là bảo vệ các loài sinh vật và môi trường sống của chúng tránh ô 

nhiễm môi trường, luc lụt, hạn hán, góp phần giữ cân bằng sinh thái. 

2.  Các biện pháp bảo vệ thiên nhiên 

a. Bảo vệ tài nguyên sinh vật 

- Bảo vệ rừng đầu nguồn, phủ xanh đất trống đồi trọc, trồng rừng phòng hộ ...  

- Xây dựng các khu bảo tồn tự nhiên, rừng cấm, rừng bảo tồn để tạo môi trường sống cho các loài 

sinh vật và bảo  vệ các loài động thực vật quý hiếm. 

- Bảo tồn và phát triển nguồn gen quý hiếm của thực vật, khai thác hợp lí tài nguyên rừng ... 

- Phòng chống cháy rừng, ngăn chặn việc du canh, du cư của người dân tộc thiểu số, kìm hãm sự 

phát triển dân số ở mức độ hợp lí .. 

b. Cải tạo các hệ sinh thái bị thoái hoá 

+ Cải tạo khí hậu, hạn chế xói mòn đất, hạn chế hạn hán, lũ lụt... 

+ Điều hòa lượng nước, hạn chế lũ lụt, hạn hán, có nước mở rộng diện tích trồng trọt, tăng năng 

suất cây trồng. 

+ Tăng độ màu mỡ cho đất, phủ xanh vùng đất trống bỏ hoang, phân hữu cơ được xử lí đúng kĩ 

thuật, không mang mầm bệnh cho người và động vật. 

+ Làm đất không bị cạn kiẹtt nguồn dinh dưỡng, tận dụng hiệu suất sử dụng đất, tăng năng suất 

cây trồng. 

+ Đem lại lợi ích kinh tế, có đủ kinh phí đầu tư cho cải tạo đất. 

c.  Vai trò của học sinh trong việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã 

+ Không vứt rác bừa bãi, tích cực tham gia vệ sinh công cộng, vệ sinh công viên, trường học, 

đường phố... 

+ Không chặt phá cây cối bừa bãi, tích cực trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây. 

+ Tuyên truyền về giá trị của thiên nhiên, mục đích bảo vệ thiên nhiên cho cộng đồng. 

* Đọc kĩ các bài 53,54,55,58,59,60 làm trắc nghiệm khách quan. 

 



  


