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Câu 1: Quần xã sinh vật là 

A. tập hợp các sinh vật cùng loài. C. tập hợp các cá thể sinh vật cùng loài. 

B. tập hợp các sinh vật khác loài. D. tập hợp các quần thể sinh vật cùng loài. 

Câu 2: Đặc điểm nào dưới đây đều có ở quần xã mà không có quần thể sinh vật? 

A. Tập hợp các quần thể thuộc nhiều loại sinh vật. 
B. Có số lượng cá thể của cùng một loài. 

C. Xảy ra hiện tượng giao phối và sinh sản. 

D. Cùng phân bố trong một khoảng không gian xác định. 

Câu 3: Số lượng cá thể của một quần thể bị số lượng cá thể của quần thể khác trong 

quần xã kìm hãm là hiện tượng nào sau đây? 

 A. Hội sinh.    B. Cộng sinh. 

 C. Cạnh tranh.    D. Khống chế sinh học. 

Câu 4: Số lượng các cá thể trong quần xã luôn được khống chế ở mức độ nhất định 

phù hợp với khả năng của môi trường. Hiện tượng này được gọi là 

 A. sự giảm sút của quần xã. B. sự mất cân bằng sinh học trong quần xã. 

 C. sự bất biến trong quần xã.  D. sự cân bằng sinh học trong quần xã.  

Câu 5:  Chỉ số thể hiện tỉ lệ % số địa điểm bắt gặp một loài trong tổng số địa điểm 
quan sát ở quần xã là 

 A. độ đa dạng.    B. độ nhiều. 

 C. độ thường gặp.   D. độ tập trung. 

Câu 6: Chỉ số thể hiện mật độ cá thể của từng loài trong quần xã là 
 A. độ đa dạng.    B. độ nhiều. 

 C. độ thường gặp.   D. độ tập trung. 

Câu 7: Chỉ số thể hiện mức độ phong phú về số lương loài trong quần xã là 

 A. độ đa dạng.    B. độ nhiều. 

 C. độ thường gặp.   D. độ tập trung. 

Câu 8: Chỉ số nào dưới đây thể hiện số lượng trong quần xã? 

 A. Độ nhiều, độ đa dạng, độ tập trung. 

 B. Độ đa dạng, độ thường gặp, độ nhiều. 

 C. Độ đa dạng, độ tập trung, độ thường gặp. 

 D. Độ nhiều, độ thường gặp, độ tập trung. 

Câu 9: Tập hợp nào sau đây không phải là quần xã sinh vật? 

 A. Một khu rừng.   B. Một hồ nước tự nhiên. 

 C. Một đàn chuột.   D. Một ao cá. 

Câu 10: Cách phòng tránh bệnh virus nCoV(corona) là gì? 
 A. Cần che mũi và miệng khi ho, xì mũi bằng khăn/giấy dùng một lần. Nên hạn 

chế đi ra ngoài, hạn chế đám đông, bớt đi lễ hội..... Ăn uống khoa học và tập 

luyện thể dục thể thao. 

 B. Tiếp xúc với tất cả mọi người. 

 C. Không đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay, hạn chế ngồi phòng máy tính. 

 D. Tích trữ nhiều loại thuốc khác nhau để tự điều trị tại nhà. 
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