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Câu 1: Kể tên các loại môi trường sống của sinh vật. Cho ví dụ. 

Câu 2: Nhân tố sinh thái là gì? Có mấy nhóm nhân tố sinh thái? Lấy ví dụ. Ánh sáng ảnh 

hưởng như thế nào đến đặc điểm hình thái của thực vật? 

Câu 3: Các sinh vật cùng loài thường có mối quan hệ gì? Chúng hỗ trợ hoặc cạnh tranh 

nhau trong những điều kiện nào? 

Câu 4: Các sinh vật khác loài có mối quan hệ nào? (HS xem bảng 44/132). 

Câu 5: Trong thực tiễn sản xuất, cần phải làm gì để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các 

cá thể sinh vật, làm giảm năng suất vật nuôi cây trồng? 

Câu 6: Thế nào là một quần thể sinh vật? Lấy ví dụ.  

Câu 7: Thế nào là một hệ sinh thái, một chuỗi thức ăn, một lưới thức ăn? Một hệ sinh thái 

hoàn chỉnh gồm những yếu tố chủ yếu nào?  

Câu 8: Nêu các tác động của con người tới môi trường qua các thời kì phát triển của xã 

hội. Tác động lớn nhất của con người làm suy thoái môi trường tự nhiên là gì? 

Câu 9: Có mấy dạng tài nguyên thiên nhiên? Cho ví dụ. Vì sao phải sử dụng tiết kiệm và 

hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên? 

Câu 10: Nêu các biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật. Để cải tạo hệ sinh thái bị thoái hóa 

đối với những vùng đất trống đồi núi trọc thì biện pháp nào là chủ yếu? 

Câu 11: Mỗi học sinh cần làm gì để góp phần bảo vệ thiên nhiên? 

***** 

 


