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GIẢI BÀI 1 TRANG 214 SÁCH GIÁO KHOA SINH HỌC LỚP 12 

Đề bài 

Hãy giải thích các khái niệm đưa ra trong các ô của hình 47.3, giải thích sơ đồ theo 

chiều mũi tên. 

 

Hình 47.3. Sơ đồ quan hệ giữa các cấp tổ chức sống với các nhân tố sinh thái của 

môi trường 

Lời giải 

* Các khái niệm: 

     -    Môi trường sống bao gồm tất cả các nhân tố xung quang sinh vật, có tác động 

trực tiếp hoặc gián tiếp tới sinh vật, làm ảnh hưởng đến sự tồn tại, sinh trưởng, phát 

triển và những hoạt động khác của sinh vật. 

     -    Nhân tố sinh thái là tất cả những nhân tố môi trường có ảnh hưởng trực tiếp 

hoặc gián tiếp tới đời sống sinh vật. 

     -    Nhân tố vô sinh: là tất cả các nhân tố vật lí và hóa học của môi trường xung 

quanh sinh vật. 
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     -    Nhân tố hữu sinh: là thế giới hữu cơ của môi trường và là những mối quan hệ 

giữa một sinh vật (hoặc nhóm sinh vật) này với một sinh vật (hoặc nhóm sinh vật) 

khác sống xung quanh, trong đó nhân tố con người có ảnh hưởng lớn đến đời sống 

sinh vật. 

     -    Các cấp tổ chức sống cơ bản là: tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã và hệ sinh 

thái. 

     -    Loài: là một hoặc một nhóm quần thể gồm các cá thể có khả năng giao phối với 

nhau trong tự nhiên sinh ra đời con có sức sống và có khả năng sinh sản với các nhóm 

quần thể khác. 

     -    Quần thể: là tập hợp các cá thể trong cùng 1 loài, cùng sinh sống trong 1 

khoảng không gian xác định, vào một thời gian nhất định, giao phối tự do với nhau tạo 

ra thế hệ mới. 

     -    Quần xã là một tập hợp các quần thể thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống 

trong một không gian nhất định. 

    * Giải thích sơ đồ: 

     -    Sự tác động qua lại giữa môi trường và các cấp độ tổ chức sống được thể hiện 

qua sự tương tác giữa các nhân tố sinh thái với từng cấp độ tổ chức sống. 

     -    Tập hợp các cá thể cùng loài tạo nên các đặc trưng của quần thể: mật độ, tỉ lệ 

giới tính, thành phần tuổi,… và chúng quan hệ với nhau đặc biệt về mặt sinh sản. 

     -    Tập hợp các quần thể thuộc các loài khác nhau tại một không gian xác định tạo 

nên quần xã, chúng có nhiều mối quan hệ, trong đó đặc biệt là mối quan hệ dinh 

dưỡng thông qua chuỗi và lưới thức ăn trong hệ sinh thái. 
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