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I. PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH (từ câu 1 đến câu 40) 

Câu 1: Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao cây do bốn cặp gen quy định, cứ mỗi alen trội làm cây cao 

thêm 5cm. Lai cây cao nhất và cây thấp nhất thu được đời F1. Biết rằng trong số các cây F1, cây cao 100 cm 

chiếm 10,9375%. Trong các nhận xét sau, nhận xét nào sai? 

A. Cây cao 95 cm chiếm 3,125% tổng số cây F1 

B. Có 8 kiểu cho kiểu hình chiều cao cây là 95cm 

C. Số cây cao 105 cm nhiều gấp 6 lần số cây cao 95cm 

D. Số cây cao 110 cm nhiều gấp 5 lần số cây cao 105cm 

Câu 2: Trong quá trình dịch mã, mARN thường không gắn với từng ribôxôm riêng rẽ mà đồng thời gắn với một 

nhóm ribôxôm gọi là polixom (poliriboxom), điều này: 

A. ribôxôm tồn tại ở dạng riêng rẽ thì kém bền 

B. tăng hiệu suất tổng hợp protein 

C. polixom dịch mã cả những đoạn intron và exon 

D. mARN không thể gắn với một riboxom riêng lẻ 

Câu 3: Hoạt động ở Operon.Lac của vi khuẩn E.Coli diễn ra ngay cả khi có và không có đường lactozơ là: 

A. gen điều hòa tổng hợp nên protein ức chế 

B. nhóm gen cấu trúc Z, Y, A tổng hợp nên enzim phân giải đường lactozơ thành đường galactozơ 

C. protein ức chế bám vào vùng vận hành 

D. mARN gắn vào trình tự nu đặc biệt ở vùng khởi động của gen để khởi động phiên mã 

Câu 4: Điều nào sau đây sai khi nói về những yếu tố ngẫu nhiên tác động lên quần thể sinh vật? 

A. các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một hướng xác định 

B. một alen quy định kiểu hình dù thích nghi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể 

C. dưới tác động của các yếu tố ngẫu nhiên, tần số alen của quần thể bị biến đổi một cách chậm chạp 

D. với quần thể có kích thước càng nhỏ, các yếu tố ngẫu nhiên càng dễ đẩy quần thể vào sự suy thoái 

Câu 5: Ở một loài, cặp gen A, a và B, b cùng nằm trên cặp nhiễm sắc thể thường số 1; cặp gen D và d nằm trên 

cặp nhiễm sắc thể thường số 2. Lai phân tích kiểu gen dị hợp ba cặp gen. Biết ở đời con lai phân tích, kiểu hình 

chỉ mang một tính trạng lặn chiếm 13%. Tần số hoán vị gen ở cá thể trên là: 

 A. 10% B. 20% C. 26% D. 30% 

Câu 6: Điều nào sau đây sai khi loài sinh học và các cơ chế cách li? 

A. Tiêu chuẩn cách li sinh sản chỉ được áp dụng đối với loài sinh sản hữu tính 

B. Hai quần thể thân thuộc chỉ trở thành hai loài khi và chỉ khi có sự cách li sinh sản 

C. Các cá thể thuộc hai loài có thời gian giao phối khác nhau, đây là dạng cách li trước hợp tử 

D. Lừa và ngựa lai với nhau sinh con la bất thụ là do sự tiếp hợp nhiễm sắc thể trong phát sinh giao tử 

không thực hiện được ở la 

Câu 7: Quần thể voi rừng mưa nhiệt đới thường có khoảng từ 20 đến 30 con voi. Hai số liệu này đang nói về: 
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 A. mật độ B. độ đang dạng  C. năng suất D. kích thước 

Câu 8: Ở ruồi giấm, gen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với gen a quy định thân đen, gen B quy định 

cánh dài trội hoàn toàn so với gen b quy định cánh cụt. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp NST thường. 

Gen D nằm trên NST X quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với gen d quy định mắt trắng.  

  Phép lai: 
ab

AB
X D X d  x   

ab

AB
X D Y cho F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 12%. Tần số 

hoán vị gen là 

 A. 10% B. 24 % C. 36 % D. 20 % 

Câu 9: Câu nào dưới đây mô tả về mối quan hệ giữa các loài trong quần xã là đúng? 

A. Nấm phát triển ở rễ cây thông là mối quan hệ kí sinh - vật chủ. 

B. Hợp tác là mối quan hệ hai loài cùng có lợi và nếu thiếu thì cả hai loài không thể tồn tại được. 

C. Tu hú đẻ trứng vào tổ chim cúc cu là kiểu quan hệ hợp tác. 

D. Tháp sinh thái có đáy hẹp đỉnh rộng được tìm thấy trong quần xã có quan hệ kí sinh - vật chủ. 

Câu 10: Ở một loài thực vật, lai cây cao, quả đỏ thuần chủng với cây thấp, quả vàng thu được cây lai F1 gồm 

toàn cây cao, quả đỏ. Cho cây F1 tự thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình cây thấp, quả tròn chiếm 10,9375% 

và cây thấp quả đỏ chiếm 14,0625%. Nhận xét nào sau đây không đúng? 

A. Đối với tính trạng màu quả, quả đỏ trội hoàn toàn so với quả vàng 

B. Tính trạng màu quả do hai cặp gen liên kết bổ sung quy định 

C. Trong các cây F2, số cây thân cao gấp 3 lần số cây thân thấp 

D. Khi lai phân tích cây F1 thu được đời con có cây cao quả đỏ gấp 3 lần số cây thấp quả vàng 

Câu 11: Quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến gồm các bước như sau: 

(1) Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến (vật lý, hóa học…) 

(2) Tạo dòng thuần chủng 

(3) Chọn lọc các cá thể đột biến có kiểu hình mong muốn 

 Thứ tự đúng là: 

 A. (1), (2), (3) B. (1), (3), (2) C. (2), (1), (3) D. (2), (3), (10 

Câu 12: Hệ sinh thái nào sau đây có năng suất sinh học thấp nhất so với các hệ sinh thái còn lại? 

 A. hệ sinh thái cửa sông  B. hệ sinh thái rừng lá kim (Taiga) 

 C. hệ sinh thái biển khơi  D. hệ sinh thái đồng cỏ nhiệt đới 

Câu 13: Ở một quần thể sinh vật, xét về tính trạng màu hoa, người ta nhận thấy ở quần thể ban đầu có cấu trúc 

quần thể chưa tuân theo định luật Hacdivanbec. Qua 2 thế hệ ngẫu phối, người ta khảo sát, thống kê và thấy 

rằng tỉ lệ số cá thể hoa đỏ đồng hợp giảm xuống chỉ còn 90% so với quần thể ban đầu và số cây hoa đỏ chiếm 

84% tổng số cây. Số cây dị hợp trong quần thể ban đầu chiếm tỉ lệ: 

 A. 40% B. 36% C. 18% D. 24% 

Câu 14: Cho con đực (XY) có mắt trắng giao phối với con cái mắt đỏ cho thế hệ con đồng loạt mắt đỏ. Cho F1 

giao phối với nhau thu được 18,75% con đực mắt đỏ, 25% con đực mắt vàng, 6,25% con đực mắt trắng; 37,5% 
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con cái mắt đỏ và 12,5% con cái mắt vàng. Cho con đực F2 mắt đỏ giao phối với con cái mắt đỏ F2 thì tỉ lệ kiểu 

hình mắt đỏ ở đời sau chiếm tỉ lệ: 

 A. 
41

20
 B. 

27

20
 C. 

54

19
 D. 

54

31
 

 

Câu 15: Cho các nhận xét sau: 

(1) Tính trạng có hệ số di truyền cao thường là tính trạng trội 

(2) Kỹ thuật sản xuất quyết định hoàn toàn năng suất của một giống  

(3) Mức phản ứng do kiểu gen quy định, do đó di truyền được 

(4) Tắc kè hoa có thể biến đổi màu sắc theo nền môi trường, đó là một dạng thường biến 

 Những khẳng định đúng là: 

 A. 1, 3 B. 3, 4 C. 3 D. 2, 3 

Câu 16: Ở một loài A, trong tế bào sinh dưỡng có 7 nhóm gen liên kết. Một tế bào của cá thể loài A bước vào quá 

trình phân bào nguyên nhiễm, ở kì sau bị rối loạn không phân li. Số nhiễm sắc thể có thể có trong tế bào con là: 

 A. 28 B. 56 C. 42 D. 14 

Câu 17: Điều nào sau đây không đúng khi nói về quá trình phát triển sinh vật trên đảo đại dương? 

A. Sự phát triển sinh vật trên đảo đại dương từ khi hình thành là một diễn thế nguyên sinh 

B. Động vật phát triển trên đảo đại dương có sự cách li địa lí đối với động vật ở đất liền do đó khả năng 

trao đổi gen là rất thấp 

C. Nhân tố tiến hóa chủ yếu tác động lên các quần thể sinh vật sống trên đảo đại dương là chọn lọc tự nhiên 

D. Thành phần loài trên đảo đại dương thường kém đa dạng hơn so với trên đảo lục địa 

Câu 18: Ba gen A, B, D cùng nằm trên một nhóm liên kết. Có 1000 tế bào của cơ thể có kiểu gen 
abD

ABd
tiến 

hành giảm phân tạo tinh trùng, trong quá trình này có 400 tế bào xảy ra trao đổi chéo 1 điểm giữa gen A và B, 

100 tế bào xảy ra trao đổi chéo 2 điểm (giữa A và B, giữa B và D), 100 tế bào xảy ra trao đổi chéo một điểm 

giữa B và D. Tỉ lệ giao tử abd ở đời con : 

 A. 0,05 B. 0,1 C. 0,2 D. 0,25 

Câu 19: Lai giữa ruồi giấm cái thuần chủng mắt tím, thân nâu với ruồi giấm đực mắt đỏ, thân đen người ta thu 

được F1 toàn mắt đỏ thân nâu. Cho các con ruôi F1 giao phối với nhau người ta thu được đời F2 với tỉ lệ phân li 

kiểu hình như sau: 860 ruồi mắt đỏ, thân nâu; 428 ruồi mắt tím thân nâu; 434 ruồi mắt đỏ, thân đen. 

 Điều giải thích nào dưới đây về kết quả phép lai trên là đúng? 

A. Gen quy định màu mắt và gen quy định màu thân liên kết hoàn toàn với nhau 

B. Gen quy định màu mắt và gen quy định màu thân liên kết không hoàn toàn với nhau. Tần số hoán vị gen 

giữa hai gen là 10% 

C. Gen quy định màu mắt và gen quy định màu thân liên kết không hoàn toàn với nhau 

D. Gen quy định màu mắt và gen quy định màu thân liên kết với nhau. Không thể tính được chính xác tần 

số hoán vị gen giữa hai gen này 
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Câu 20: Ở một loài thực vật, khi cho lai phân tích cây quả dài dị hợp thu được đời con phân li kiểu hình theo tỉ 

lệ 75% quả dài và 25% quả tròn. Cho cây ban đầu tự thụ phấn thu được F1, chọn ngẫu nhiên 2 một cây F1 đem 

trồng. Xác suất để trong hai cây đó có đúng 1 cây quả tròn là: 

 A. 15,23% B. 14,06% C. 3,51% D. 30,46% 

Câu 21: Khi nói về nhiễm sắc thể giới tính, phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Nhiễm sắc thể giới tính có thể tồn tại thành từng cặp tương đồng hoặc không tương đồng 

B. Gen trên nhiễm sắc thể thường tồn tại thành từng cặp alen, gen trên nhiễm sắc thể giới tính thì không 

C. Gen đột biến nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X dễ phát hiện hơn so với trên nhiễm sắc thể thường 

D. Gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X di truyền theo quy luật di truyền chéo 

Câu 22: Trong quần thể người gen quy đinh nhóm máu gồm 3 alen I
A
, I

B
, I

0
. Cứ 1000 người thì gặp 200 người có 

nhóm máu AB, 90 người có nhóm máu O. Biết quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền, tần số alen I
B
 lớn hơn tần 

số alen I
A
. Tỉ lệ người có nhóm máu A trong quần thể là 

 A. 0,16. B. 0,04. C. 0,55. D. 0,12. 

Câu 23: Khi nói về giai đoạn tiến hóa học học trong sự hình thành và phát triển của sinh giới thì khẳng định 

nào sau đây là đúng? 

A. Tiến hóa hóa học được tiến hành ngay sau quá trình tiến hóa tiền hóa học 

B. Trong khí quyển nguyên thủy, cở sở vật chất sự sống đầu tiên được hình thành mà không bị oxi hóa 

C. Theo quan điểm hiện đại, ARN là vật chất di truyền đầu tiên được hình thành 

D. Cơ sở vật chất đầu tiên của sự sống được hình thành dưới tác động các nhân tố hữu sinh 

Câu 24: Ở phép lai ♂AaBbddEe × ♀ AaBbDDee. Trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, cặp nhiễm sắc thể 

mang cặp gen Bb ở một số tế bào không li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các cặp nhiễm 

sắc thể khác phân li bình thường; Trong quá trình giảm phân của cơ thể cái, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa 

ở một số tế bào không phân li trong giảm phân I, giảm phân II bình thường. Số loại đột biến thể ba ở đời con: 

 A. 32 B. 40 C. 44 D. 36 

Câu 25: Để cải tạo đất nghèo đạm, người ta thường trồng cây nào sau đây đầu tiên hoặc trồng xen canh với các 

cây đang canh tác? 

 A. họ lúa B. cà C. họ đậu D. ngô 

Câu 26: Một chuỗi thức ăn thường dùng để chỉ ra dòng năng lượng đi trong một hệ sinh thái. Chuỗi thức ăn 

luôn bắt đầu bằng sinh vật sản xuất, thường là thực vật, sinh vật sản xuất lại bị tiêu thụ bởi sinh vật khác và 

chuyển năng lượng cho sinh vật. Vậy nguồn năng lượng nào sẽ cung cấp cho thực vật: 

 A. nước B. đất C. oxy D. ánh sáng mặt trời 

Câu 27: Trong một chuỗi thức ăn của các sinh vật trên cạn thường có ít mắc xích thức ăn hơn là do: 

A. Một loài sinh vật có thể ăn nhiều loại thức ăn 

B. Sự hao phí năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng là rất lớn 

C. Loài sinh vật ở mắc xích phía sau thường có kích thước lớn hơn loài sinh vật ở mắc xích phía trước 

D. Mỗi loài sinh vật có thể ở vị trí các mắc xích khác nhau 

Câu 28: Trong quá trình phát triển của sinh vật qua các đại địa chất, từ cách đây 4,6 tỉ năm Trái Đất đã được 

hình thành (1), đến sau đó khoảng 900 triệu năm đã có sự tồn tại của sinh vật nhân so cổ nhất (2), sau đó 
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khoảng 1 tỷ năm, quá trình tích lũy oxi trong khí quyển được tiến hành, song song đó có sự xuất hiện một số 

loại vi khuẩn lam, thời đại này gọi đại nguyên sinh (3), đến đại cổ sinh, ở kỉ silua, trái đất lạnh giá, phủ trùm lớp 

băng hà, lúc đó tảo biển ngự trị và tuyệt diệt nhiều loài sinh vật (4), đến kỉ cacbon, khí hậu nóng ẩm, thực vật 

hạt trần xuất hiện (5) và đến cuối đại thái cổ thì phát sinh thú và chim (6).  

 Số thông tin đúng trong số 6 thông tin trên là: 

 A. 3 B. 6 C. 4 D. 5 

Câu 29: Môi trường sống không đồng nhất và thường xuyên thay đổi, loại quần thể nào sau đây có khả năng 

thích nghi cao nhất? 

A. Quần thể có kích thước lớn và sinh sản giao phối 

B. Quần thể có kích thước nhỏ và sinh sản vô tính 

C. Quần thể có kích thước nhỏ và sinh sản giao phối. 

D. Quần thể có kích thước lớn và sinh sản tự phối. 

 

Câu 30: Khi nói về sự phân bố các cá thể trong quần thể, phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Mục đích của sự phân bố phù hợp là để khai thác tối ưu nguồn sống từ môi trường 

B. Sự phân bố ngẫu nhiên ít gặp, xuất hiện trong môi trường đồng nhất, các cá thể có tính lãnh thổ cao 

C. Kiểu phân bố theo nhóm giúp các cá thể hổ trợ nhau chống lại điều kiện bất lợi môi trường 

D. Kiểu phân bố đồng đều xuất hiện ưor môi trường đồng nhất, sự cạnh tranh giữa các cá thể quyết liệt 

Câu 31: Ở một loài thực vật, trong kiểu gen: có mặt hai gen trội (A, B) quy định kiểu hình hoa đỏ; chỉ có một 

gen trội A hoặc B quy định kiểu hình hoa hồng; không chứa gen trội nào quy định kiểu hình hoa trắng. Alen D 

quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen d quy định quả chua. Các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Cho 

F1 dị hợp 3 cặp gen tự thụ phấn, F2 thu được tỷ lệ kiểu hình như sau: 

  37,5% đỏ, ngọt :  31,25% hồng, ngọt : 18,75% đỏ, chua: 6,25% hồng, chua : 6,25% trắng, ngọt. 

Kiểu gen của F1 phù hợp với kết quả phép lai trên là: 

 A. Bb
aD

Ad
 hoặc Aa

bD

Bd
.  B. Bb

ad

AD
 hoặc Aa

bD

Bd
. 

 C. Bb
aD

Ad
 hoặc Aa

bd

BD
.  D. Bb

ad

AD
 hoặc Aa

bd

BD
. 

Câu 32: Xét một cặp NST tương đồng 
abcde

ABCDE
.Khi giảm phân hình thành giao tử, thấy xuất hiện loại giao tử 

ABCcDE. Nguyên nhân làm xuất hiện loại giao tử này là: 

A. do sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các cromatit khác nguồn gốc xảy ra ở kỳ đầu của giảm phân 1. 

B. do sự tiếp hợp và trao đổi chéo không cân giữa các cromatit cùng nguồn gốc xảy ra vào kỳ đầu của giảm 

phân 1. 

C. do sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các cromatit cùng nguồn gốc xảy ra ở kỳ đầu của giảm phân 1. 

D. do sự tiếp hợp và trao đổi chéo không cân giữa các cromatit khác nguồn gốc xảy ra vào kỳ đầu của giảm 

phân 1. 
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Câu 33: Ở 1 quần thể ngẫu phối xét 4 gen: Gen A có 2 alen và gen B có 3 alen nằm trên cùng một cặp nhiễm sắc 

thể thường; Gen C có 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X không có đoạn tương đồng trên Y. Gen D có 2 

alen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y không có đoạn tương đồng trên X. Quần thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại 

kiểu gen về 4 gen trên? 

 A. 39. B. 324. C. 252. D. 378. 

Câu 34: Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F1 100% lúa hạt dài. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có tổng số 399 

cây trong đó có 99 cây lúa hạt tròn. Nếu cho F1 lai phân tích thì rồi chọn một cây bất kì trong số các cây con thì: 

A. số quả đỏ bằng số quả trắng 

B. số quả đỏ gấp 3 lần số quả trắng 

C. có cả quả đỏ và quả trắng với tỉ lệ không đồng đều 

D. chỉ có quả đỏ hoặc chỉ có quả trắng 

Câu 35 : Sử dụng thuyết giao tử thuần khiết có thể giải thích: 

 A. Các quy luật di truyền của Menden B. Quy luật di truyền liên kết giới tính 

 C. Các quy luật di truyền nhân. D. Sự di truyền các tính trạng qua tế bào chất 

 

Câu 36: Ở ruồi giấm (Dropsophila melanogaster) màu thân vàng và mắt trắng đều do gen lặn liên kết với 

nhiễm sắc thể giới tính X quy định. Các con đực kiểu dại được lai với các con ruồi giấm cái thân vàng mắt trắng 

và thế hệ F1 được tạo ra có số lượng kiểu hình được chỉ ra trong bảng dưới: 

Nhóm cá thể con Kiểu hình và giới tính ở đời con Số cá thể con 

(a) Con cái kiểu dại 3996 

(b) Con đực thân vàng, mắt trắng 3997 

(c) Con cái thân vàng, mắt trắng 4 

(d) Con đực kiểu dại 3 

Cách giải thích nào sau đây là đúng nhất khi giải thích sự xuất hiện của nhóm cá thể (c) và (d)? 

A. Tái tổ hợp di truyền xảy ra ở giảm phân I 

B. Tái tổ hợp di truyền xảy ra ở giảm phân II 

C. Các đột biến xôma xảy ra trong mắt và cơ thể của các con ruồi kiểu dại 

D. Có sự không phân li của nhiễm sắc thể giới tính 

Câu 37: Điều nào sau đây là ví dụ tốt nhất về hình thành loài cùng khu? 

A. bướm, sâu đo bạch dương  

B. cá voi, cá mập, ngư long đều có hình dạng khí động học 

C. hiện tượng đa bội ở thực vật 

D. loài chim sẻ ngô (Parus major) có 3 nòi: nòi châu Âu, nòi Ấn Độ, nòi Trung Quốc 

Câu 38: Biểu đồ sau đây chỉ ra việc kích thước của quần thể nấm bị thay đổi như thế nào khi chúng sinh trưởng 

trên bề mặt của một bát súp để trong tủ lạnh (trục tung là kích thước của quần thể, trục hoành là trục thời gian) 

 

 

X 
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Điều nào sau đây ít có thể nhất là lời giải thích cho tốc độ tăng trưởng quần thể giảm tại điểm X? 

A. giảm khả năng kiếm ăn của mỗi cá thể 

B. giảm lượng oxi cung cấp cho các cá thể 

C. tích tụ nhiều chất thải độc hại 

D. giảm khả năng tìm cặp giao phối 

Câu 39 : Cho sơ đồ phả hệ sau: 

 

  Bệnh P được quy định bởi gen trội (P) nằm trên nhiễm sắc thể thường; bệnh Q được quy định bởi gen lặn (q) 

nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Biết rằng không có đột biến mới xảy ra. 

Xác suất để cặp vợ chồng ở thế hệ thứ III trong sơ đồ phả hệ trên sinh con đầu lòng là con trai và mắc cả hai 

bệnh P, Q là 

 A. 6,25%. B. 25%. C. 12,5%. D. 3,125%.                           

Câu 40: Loại đột biến có thể xuất hiện ngay trong đời cá thể là: 

A. Đột biến giao tử hoặc đột biến xôma. 

B. Đột biến xôma hoặc thường biến. 

C. Đột biến tiền phôi hoặc đột biến xôma. 

D. Đột biến tiền phôi, đột biến xôma hoặc thường biến. 
 

II. PHẦN RIÊNG  

Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần sau đây để làm 

A. Theo chương trình chuẩn (từ câu 41 đến câu 50) 

Câu 41: Cho các bệnh, tật di truyền sau : 

(1) Hội chứng tiếng mèo kêu 

(2) Hội chứng Tơc-nơ 

(3) Bạch cầu ác tính 

(4) Máu khó đông 

 Những bệnh, tật di truyền nào có liên quan đến nhiễm sắc thể số 23 ? 

 A.  1 và 2 B. 3 và 4 C. 2 và 4 D. 2 và 3 

Câu 42: Trong một phép lai phân tích thu được kết quả 42 quả tròn, hoa vàng; 108 quả tròn, hoa trắng; 258 quả 

dài, hoa vàng; 192 quả dài, hoa trắng. Biết rằng màu sắc hoa do một gen quy định. 
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Kiểu gen của bố mẹ trong phép lai phân tích trên có thể là 

A. 
ad

AD
Bb  x  

ad

ad
bb, hoán vị gen với tần số 28%. 

B. 
aD

Ad
Bb  x  

ad

ad
bb, hoán vị gen với tần số 28%. 

C. 
ad

AD
Bb  x  

ad

ad
bb, liên kết gen hoàn toàn. 

D. 
aD

Ad
Bb  x  

ad

ad
bb, liên kết gen hoàn toàn. 

Câu 43: Cho các thông tin sau: 

(1) Làm giảm số lượng gen trên một nhiễm sắc thể 

(2) Tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện tính trạng 

(3) Dẫn đến hiện tượng bán bất thụ 

(4) Làm mất cân bằng hệ gen 

 Số thông tin liên quan đến hậu quả của đột biến lệch bội là: 

 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 

Câu 44: Người ta tiến hành cấy truyền phôi bò có kiểu gen Aabb thành 10 phôi và 10 cấy phát triển thành 10 cá 

thể. Cả 10 cá thể này: 

 A. có khả năng giao phối với nhau để sinh con B. có mức phản ứng giống nhau 

 C. có giới tính có thể giống hoặc khác nhau D. có kiểu hình hoàn toàn khác nhau 

Câu 45: Có 2 quần thể cùng một loài. Quần thể thứ nhất có 750 cá thể, trong đó tần số A là 0,6. Quần thể thứ 2 

có 250 cá thể, trong đó lần số alen A là 0,4. Nếu toàn bộ cá thể ở quần thể 2 di cư vào quần thể 1 thì ở quần thể 

mới, alen A có tần số là 

 A. 0,55 B. 0,45 C. 1 D. 0,5 

Câu 46: Nếu kích thước quần thể đạt đến giá trị tối đa thì quần thể sẽ điều chỉnh số lượng cá thể. Diễn biến nào 

sau đây là không phù hợp với sự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể khi quần thể đạt kích thước tối đa? 

A. Các cá thể trong quần thể phát tán sang các quần thể khác. 

B. Tỉ lệ sinh sản giảm, tỉ lệ tử vong tăng. 

C. Tỉ lệ cá thể ở nhóm tuổi trước sinh sản tăng lên, tỉ lệ cá thể ở nhóm tuổi đang sinh sản giảm. 

D. Dịch bệnh phát triển làm tăng tỉ lệ tử vong của quần thể. 

Câu 47: Sự khác biệt cơ bản giữa tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn: 

A. tiến hóa nhỏ xảy ra ở cấp độ phân tử còn tiến hóa lớn xảy ra ở cấp độ cơ thể 

B. tiến hóa nhỏ xảy ra trên quy mô của bậc phân loại dưới loài, tiến hóa lớn xảy ra ở quy mô một loài 

C. tiến hóa nhỏ xảy ra ở mức quần thể, còn tiến hóa lớn xảy ra ở mức độ quần xã và trên quần xã 

D. tiến hóa nhỏ xảy ra ở mức độ loài, còn tiến hóa lớn xảy ra ở cấp độ trên loài 

Câu 48: Trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể thì sợi siêu xoắn có chiều dài đường kính là: 

 A. 11nm B. 300nm C. 300Å D. 700nm 
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Câu 49: Phát biểu nào sau đây không đúng đối với một lưới thức ăn trong quần xã? 

A. Trong lưới thức ăn một loài sinh vật có thể tham gia nhiều chuỗi thức ăn. 

B. Trong chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật phân giải thì thực vật có sinh khối lớn nhất. 

C. Quần xã có độ đa dạng càng cao thì lưới thức ăn càng phức tạp. 

D. Khi một mắt xích trong lưới thức ăn bị biến động về số lượng cá thể, thì thông thường quần xã có khả 

năng tự điều chỉnh về trạng thái cân bằng. 

Câu 50: Khi cho chuột lông xám nâu giao phối với chuột lông trắng (kiểu gen đồng hợp lặn) được 48 con lông 

xám nâu, 99 con lông trắng và 51 con lông đen. Quy luật tác động nào của gen đã cho phối sự hình thành màu 

lông của chuột? 

A. Tác động cộng gộp của các gen không alen.               

B. Cặp gen lặn át chế các gen không tương ứng. 

C. Gen trội át chế không hoàn toàn gen lặn tương ứng.           

D. Tương tác bổ trợ giữa các gen không alen. 
 

B. Theo chương trình nâng cao (từ câu 51 đến câu 60) 

Câu 51: Ở một hồ nước xứ ôn đới, cứ tháng một hàng năm thì sinh khối của động vật lớn hơn hẳn sinh khối của 

thực vật. Đây là hiện tượng: 

A. Không theo quy luật tháp sinh thái 

B. theo tháp sinh thái có đỉnh ở dưới 

C. theo tháp sinh thái có đỉnh ở trên 

D. theo quy luật tháp, biến đổi tạm thời vì lạnh 

Câu 52: Bằng sử dụng công nghệ hiện đại, người ta phát hiện ra gen quyết định chiều cao cây đậu Hà Lan trong 

thí nghiệm của Menđen là gen Le mã hóa cho hoocmon gliberelin GA1. Haialen của gen T và t không giống 

nhau chỉ ở một nucleotit. Alen lặn t tổng hợp ra enzim hoạt tính chỉ bằng 1/20 lần so với của enzim bình 

thường. Câu nào sau đây là đúng? 

A. Hoocmon GA1 tham gia vào quá trình sinh tổng hợp auxin ở cây đậu Hà Lan 

B. Sản phẩm của alen T là hoocmon gliberelin bình thường 

C. Cây F1 của phép lai giữa TT và tt sẽ có 1/20 hoạt tính enzim so với cây bình thường 

D. Xử lí cây tt bằng hoocmon gliberelin thì sẽ không giúp cây cao hơn. Đột biến này là do mất một nucleotit ở gen Le 

Câu 53: Khi nói về xét nghiệm trước sinh ở người, phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Xét nghiệm trước sinh là những xét nghiệm để biết xem thai nhi có bị bệnh di truyền nào đó hay không 

B. Xét nghiệm trước sinh đặc biệt hữu ích đối với một số bệnh di tuyền phân tử làm rối loạn quá trình 

chuyển hóa trong cơ thể 

C. Xét nghiệm trước sinh được thực hiện bằng hai kĩ thuật phổ biến là chọc dò dịch ối và sinh thiết tua nhau thai. 

D. Xét nghiệm trước sinh nhằm mục đích chủ yếu là xác định tình trạng sức khỏe của người mẹ trước khi 

sinh con. 

Câu 54: Một cá thể của một loài động vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 20. Khi quan sát quá trình giảm phân của 

40 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số 8 không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra 

bình thường; các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Loại giao tử có 11 nhiễm sắc thể được sinh ra với tỉ lệ: 

 A. 49% B. 2% C. 98% D. 4% 
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Câu 55: Ở gà tính trạng hình dạng màu có 4 kiểu hình. Cho các cá thể P thuần chủng có cùng mào hình hạt đậu 

thu được F1 đồng tính. Cho F1 ngẫu phối thu được F2 có 4 phân lớp kiểu hình bao gồm: mào hình hồ đào, màu 

hình hoa hồng, mào hình hạt động và mào hình lá với tỉ lệ tương ứng là 9 : 3 : 3 : 1. Kết luận nào sau đây là 

đúng khi nói về tính trạng màu gà? 

A. tính trạng hình dạng mào gà được quy định bởi hai cặp gen phân li độc lập 

B. sự di truyền tính trạng mào gà tuân theo qui luật phân li độc lập 

C. sự di truyền tính trạng hình dạng mào gà không liên quan đến qui luật phân li độc lập 

D. tính trạng hình dạng mào gà do hai cặp gen tương tác cộng gộp với nhau 

Câu 56: Quá trình hình thành loài lúa mì (T. aestivum) được các nhà khoa học mô tả như sau: Loài lúa mì   

(T. monococcum) lai với loài cỏ dại (T. speltoides) đã tạo ra con lai. Con lai này được gấp đôi bộ nhiễm sắc 

thể tạo thành loài lúa mì hoang dại (A. squarrosa). Loài lúa mì hoang dại (A. squarrosa) lai với loài cỏ dại 

(T. tauschii) đã tạo ra con lai. Con lai này lại được gấp đôi bộ nhiễm sắc thể tạo thành loài lúa mì                 

(T. aestivum). Loài lúa mì (T. aestivum) có bộ nhiễm sắc thể gồm  

A. bốn bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của bốn loài khác nhau.  

B. ba bộ nhiễm sắcthể lưỡng bội của ba loài khác nhau.  

C. bốn bộ nhiễm sắc thể đơn bội của bốn loài khác nhau.  

D. ba bộ nhiễm sắc thể đơn bội của ba loài khác nhau.  

Câu 57: Trong quá trình khai thác nguồn lợi thủy sản ở ven bờ, các ngư dân nhận thấy trong một thời gian dài 

liên tiếp chỉ thu được toàn cá con. Để phát triển tốt về ngư nghiệp đồng thời bảo vệ được môi trường và giữ cân 

bằng sinh học, biện pháp nào sau đây là phù hợp? 

A. nên tiếp tục đẩy mạnh đánh bắt ven bờ ở vùng biển đó vì tài nguyên đang dồi dào 

B. nên dừng đánh bắt ven bờ và tiến hành đánh bắt xa bờ để bảo vệ nguồn thủy sản ven bờ cho tương lai 

C. nên khai thác tiếp tục nguồn hải sản ở cả ven bờ và xa bờ để tận dụng triệt để nguồn lợi thiên nhiên 

D. dùng các thiết bị đánh bắt hủy diệt để khai thác triệt để nguồn lợi thủy sản ven bờ 

Câu 58: Kết luận nào sau đây là không đúng khi nói về đột biến? 

A. Nếu đột biến xẩy ra trong những lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử (đột biến tiền phôi) có thể di 

truyền cho thế hệ sau bằng con đường sinh sản vô tính hoặc hữu tính. 

B. Nếu đột biến phát sinh trong quá trình giảm phân tạo giao tử sẽ biểu hiện thành kiểu hình và di truyền 

cho thế hệ sau bằng con đường sinh sản hữu tính. 

C. Nếu đột biến là trội sẽ biểu hiện ngay thành kiểu hình và chịu sự tác động của chọn lọc tự nhiên. 

D. Nếu đột biến xảy ra ở tế bào sinh dưỡng (đột biến soma) có thể di truyền cho thế hệ sau bằng con đường 

sinh sản vô tính. 

Câu 59: Bản đồ gen ở NST số II của ruồi giấm (Drosophila melanogaster) như sau: 
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Nhìn vào bản đồ di truyền trên, nhận xét nào sau đây không đúng? 

A. tần số hoán vị giữa gen quy định hình dạng cánh (xén, dài) và chiều dài chân là 18% 

B. tần số hoán vị giữa gen quy định chiều dài râu và chiều dài chân là 31% 

C. tần số hoán vị giữa gen quy định hình dạng cánh (xén, dài) và chiều dài cánh là 54% 

D. tần số hoán vị gen gen giữa màu thân và  chiều dài cánh là 18,5% 

Câu 60: Một loài mới có thể được hình thành bằng nhiều cơ chế khác nhau. Đối với các loài sinh vật hiện nay, 

cơ ché nào đóng góp nhiều nhất vào quá trình hình thành loài mới? 

 A. cơ chế cách li tập tính  B. cơ chế cách li sinh thái 

 C. cơ chế lai xa kết hợp với đa bội D. cơ chế cách li địa lí 

 

 

--- HẾT --- 
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