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I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu: Từ câu 1 đến câu 40) 
Câu 1: Trong trường hợp không xảy ra đột biến mới, các thể tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n có khả năng 

thụ tinh. Theo lý thuyết, các phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:2:1? 

(1) AAAa x AAAa. (2) Aaaa x Aaaa. (3) AAaa x AAAa. (4) AAaa x Aaaa. 

Đáp án đúng là:  

(1), (4)   B. (2), (3)  C. (1), (2).  D. (3), (4). 

Câu 2: Cho các thành tựu: 

(1) Tạo chủng vi khuẩn E. coli sản xuất insulin của người; 

(2) Tạo giống dâu tằm tam bội có năng suất tăng cao hơn so với dạng lưỡng bội bình thường; 

(3) Tạo ra giống bông và giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ của thuốc lá cảnh Petunia; 

(4) Tạo ra giống dưa hấu tam bội không có hạt, hàm lượng đường cao; 

(5) Tạo ra cừu sản xuất sữa có chứa prôtêin của người; 

(6) Tạo giống cây Pomato từ cây cà chua và khoai tây. 

Các thành tựu do ứng dụng của kĩ thuật chuyển gen là: 

A. (1), (3), (4), 5). B. (1), (3), (6). C. (1), (3), (5), (6). D. (1), (3), (5). 

Câu 3.  Một quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 

0,3BB + 0,4Bb + 0,3bb = 1. 

Cần bao nhiêu thế hệ tự thụ phấn thì tỉ lệ đồng hợp chiếm 0,95? 

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

Câu 4: : Cho sơ đồ phả hệ sau: 

 

 

Sơ đồ phả hệ trên mô tả sự di truyền một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định. Biết 

rằng không xảy ra đột biến ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Xác suất để cặp vợ chồng ở thế hệ thứ III 

trong sơ đồ phả hệ trên sinh con đầu lòng bị mắc bệnh là: 

A. 1/16. B. 1/6. C. 1/12. D. 1/8. 

Câu 5: Ở một loài thực vật xét một gen có 3 alen A, a, a1 nằm trên NST thường, trong đó: alen A quy 

định tính trạng hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a và a1; alen a quy định tính trạng hoa hồng trội hoàn toàn 

so với alen a1 quy định tính trạng hoa trắng. Trong trường hợp cây tứ bội khi giảm phân tạo ra các giao tử 

2n có khả năng thụ tinh bình thường và không có đột biến xảy ra, cây tứ bội có kiểu gen Aaa1a1 tự thụ 

phấn. Tỷ lệ phân li kiểu hình ở thế hệ tiếp theo là 
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A. 27 trắng : 8 hồng : 1 đỏ. B. 27 hồng : 8 đỏ : 1 trắng. 

C. 26 đỏ : 9 hồng : 1 trắng. D. 27 đỏ : 8 hồng : 1 trắng. 

Câu 6: Đối với vi khuẩn, tốc độ tiến hoá diễn ra một cách nhanh chóng vì: 

A. vi khuẩn có ít gen nên tỷ lệ gen đột biến cao. 

B. vi khuẩn sinh sản nhanh và gen đột biến được biểu hiện ngay thành kiểu hình. 

C. vi khuẩn có kích thước nhỏ, tốc độ trao đổi chất mạnh nên dễ chịu ảnh hưởng của môi trường. 

D. quần thể vi khuẩn có kích thước nhỏ nên dễ chịu sự tác động của các nhân tố tiến hoá. 

Câu 7: Trong mô một loài giun dẹp sống trong cát vùng ngập thuỷ triều ven biển, người ta thấy có tảo lục 

đơn bào sống. Khi thuỷ triều hạ xuống, giun dẹp phơi mình trên cát và khi đó tảo lục có khả năng quang 

hợp. Giun dẹp sống bằng tinh bột do tảo lục đơn bào tạo ra. Quan hệ giữa giun dẹp và tảo lục đơn bào là: 

A. quan hệ hợp tác. B. quan hệ hội sinh. C. quan hệ cộng sinh. D. quan hệ kí sinh. 

Câu 8: 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 9: Để tạo ra một giống cây thuần chủng có kiểu gen AAbbDD từ hai giống cây ban đầu có kiểu 

gen AABBdd và aabbDD, người ta có thể tiến hành: 

A. Lai hai giống ban đầu với nhau tạo F1, cho F1 lai trở lại với cây có kiểu gen AABBdd tạo F2. Các 

cây có kiểu hình (A-bbD-) thu được ở F2 chính là giống cây có kiểu gen AAbbDD. 

B. Lai hai giống ban đầu với nhau tạo F1, cho F1 tự thụ phấn tạo F2, chọn các cây F2 có kiểu hình (A- 

bbD-) rồi dùng phương pháp tế bào học để xác định cây có kiểu gen AAbbDD. 
C. Lai hai giống ban đầu với nhau tạo F1, cho F1 tự thụ phấn tạo F2, chọn các cây F2 có kiểu hình (A-

bbD-) rồi cho tự thụ phấn qua một số thế hệ để tạo ra giống cây có kiểu gen AAbbDD. 

D. Lai hai giống ban đầu với nhau tạo F1 rồi chọn các cây có kiểu hình (A-bbD-) cho tự thụ phấn qua 

một số thế hệ để tạo ra giống cây có kiểu gen AAbbDD. 

Câu 10: Xét một phần của chuỗi polipeptit có trình tự axit amin như sau: 

 Met - Val - Ala - Asp - Gly - Ser - Arg - ... 

Thể đột biến về gen này có dạng: 

 Met - Val - Ala - Glu - Gly - Ser – Arg - ... 

Đột biến thuộc dạng: 

A. Thêm 1 cặp nucleotit.   B. Thay thế 1 cặp nucleotit. 

C. Mất 3 cặp nucleotit.   D. Mất 1 cặp nucleotit. 

Câu 11: Điều nào sau đây nói về diễn thế sinh thái là không đúng? 

A. Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã sinh vật qua các giai đoạn tương ứng với 

điều kiện môi trường sống. 

B. Trong diễn thế: loài ưu thế sẽ làm thay đổi điều kiện sống, luôn lấn át các loài khác và ngày càng 

chiếm ưu thế hơn trong quần xã. 

C. Song song với quá trình biến đổi quần xã trong diễn thế là quá trình biến đổi các điều kiện tự nhiên 

như: khí hậu, thổ nhưỡng…. 

D. Diễn thế nguyên sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật, diễn thế thứ sinh là diễn 

thế xuất hiện ở môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sinh sống. 

Câu 12: Ở người, bệnh mù màu và bệnh máu khó đông do đột biến gen lặn trên NST X không có alen 

tương ứng trên Y. Bố bình thường, mẹ bình thường có kiểu gen X
Ab

X
aB

  sinh con mắc cả hai bệnh trên. 

Trong trường hợp không xảy ra đột biến, nhận định nào sau đây là đúng ? 

A. Đứa con trên là trai, trong giảm phân của mẹ có xảy ra hoán vị gen. 

B. Đứa con trên là trai, trong quá trình giảm phân của mẹ, cặp NST giới tính không phân li trong giảm 

phân 1. 

C. Đứa con trên là trai, trong quá trình giảm phân của bố, cặp NSTgiới tính không phân li. 
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D. Đứa con trên là trai và trong quá trình giảm phân của bố xảy ra hoán vị gen. 

Câu 13: Ở một loài sinh vật, hai cặp gen A,a và B,b cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể và cách nhau 

20cM. Hai cặp gen D,d và E, e cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể khác và cách nhau 10cM. Cho phép 

lai: 
AB

ab

De

de


AB

ab

de

de

. Biết rằng không phát sinh đột biến mới và hoán vị gen xảy ra ở cả hai giới với tần 

số bằng nhau. Theo lí thuyết, trong tổng số cá thể thu được ở đời con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn 

về tất cả các gen trên chiếm tỉ lệ 

A.0,8%  B. 8%  C. 2%  D.7,2% 

Câu 14: Bản đồ gen ở NST số II của ruồi giấm (Drosophila melanogaster) như sau: 

 
Giả sử, alen A quy định chân dài, alen a quy định chân ngắn; alen B quy định cánh dài, alen b quy định 

cánh cụt.  

Khi cho lai ruồi giấm cái thuần chủng chân dài, cánh dài với ruồi đực chân ngắn, cánh cụt thu được F1, 

tiếp tục cho F1 giao phối với nhau thu được F2. Tính theo lý thuyết, tỷ lệ ruồi chân dài, cánh cụt ở đời F2 

là: 

A. 36%. B. 32%. C. 9% D. 18%. 

Câu 15: Cơ thể có kiểu gen AaBb tiến hành giảm phân tạo giao tử, một số tế bào đã xảy ra đột biến không phân 

li của cặp NST chứa cặp gen Aa trong giảm phân II, các cặp NST còn lại phân li bình thường. Các loại giao tử 

đột biến có thể được tạo thành là: 

A. AaB, aab, B,b B. AAB, AaB, aaB, B,b 

C. AAB, AAb, aaB, aab, B, b D. AaB, Aab,AAB, aab, B, b 

Câu 16: Trong tiến hoá, chọn lọc tự nhiên được xem là nhân tố tiến hoá cơ bản nhất vì: 

A. chọn lọc tự nhiên quy định chiều hướng, tốc độ, nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể. 

B. chọn lọc tự nhiên làm tăng cường sự phân hoá kiểu gen trong quần thể gốc. 

C. chọn lọc tự nhiên diễn ra với nhiều hình thức khác nhau. 

D. chọn lọc tự nhiên đảm bảo sự sống sót của những cá thể thích nghi nhất. 

Câu 17: Quan sát thấy các cá thể của quần thể phân bố đồng đều, điều đó chứng tỏ: 

A. các cá thể trong quần thể hấp dẫn các cá thể bên cạnh và không bị các cá thể khác xua đuổi. 

B. nguồn sống phân bố không đồng đều. 

C. các cá thể trong quần thể cạnh tranh gay gắt với nhau giành nguồn sống. 

D. kích thước vùng phân bố của quần thể đang tăng. 

Câu 18: Trong quá trình nhân đôi ADN ở vi khuẩn E.coli, xét trên toàn bộ phân tử: 

A. một mạch được tổng hợp liên tục, một mạch được tổng hợp gián đoạn. 

B. theo chiều tháo xoắn, mạch 5’ → 3’ được tổng hợp liên tục, mạch 3’ → 5’ được tổng hợp gián đoạn. 

C. hai mạch mới được tổng hợp gián đoạn. 

D. hai mạch mới được tổng hợp  liên tục. 

Câu 19: Khi nói về vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây là 

không đúng? 

A. Cách li địa lí là những trở ngại về mặt địa lí như sông, núi, biển…ngăn cản các cá thể của quần thể 

cùng loài gặp gỡ và giao phối với nhau. 

B. Cách li địa lí trong một thời gian dài sẽ dẫn đến cách li sinh sản và hình thành loài mới. 

C. Cách li địa lí chỉ góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần 

thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hoá. 

D. Cách li địa lí có thể được tạo ra một cách tình cờ và góp phần hình thành nên loài mới . 

http://www.daythem.com.vn/


Gia sư Thành Được                www.daythem.com.vn  
 

 

Giáo viên: Lê Minh Duy   ---   0979.32.01.02   --- Page 4/8 mã đề 258 

Câu 20: Ở một loài thực vật, alen A quy định quả tròn, alen a quy định quả dài; alen B quy định quả ngọt, 

alen b quy định quả chua; alen D quy định chín sớm, alen d quy định chín muộn. Biết hai gen B,b và D,d 

cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể và cách nhau 40 cM. Người ta lấy hạt phấn của cây có kiểu gen 

bD

Bd
Aa  nuôi cấy trong môi trường nhân tạo thu được các dòng cây đơn bội và sau đó đa bội hoá để tạo 

các dòng thuần. Tính theo lý thuyết, tỷ lệ dòng cây thuần chủng sẽ cho quả tròn, ngọt và chín muộn thu 

được là: 

A. 30%. B. 10%. C. 20%. D. 15%. 

Câu 21: Trong một quần thể giao phối ban đầu, xét một gen có hai alen A, a, trong đó: tần số tương đối 

của alen A trong giới cái là 0,2, qua ngẫu phối quần thể đạt được trạng thái cân bằng di truyền với cầu trúc 

như sau: 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa.  

Tần số tương đối của các alen A, a trong giới đực của quần thể ban đầu là: 

A. A = 0,7; a = 0,3. B. A = 0,8; a = 0,2. C. A = 0,5; a = 0,5. D. A = 0,2; a = 0,8. 

Câu 22: Ở một quần thể thực vật lưỡng bội, xét một gen có hai alen nằm trên nhiễm sắc thể thường: alen 

A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Khi quần thể này đang ở trạng thái cân 

bằng di truyền có số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 4%. Cho toàn bộ các cây hoa đỏ trong quần thể đó giao 

phấn ngẫu nhiên với nhau, theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thu được ở đời con là: 

 A. 15 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng. B. 35 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng. 

 C. 24 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng. D. 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng. 

Câu 23: Thực hiện phép lai giữa hai cơ thể dị hợp 2 cặp gen thu được kiểu hình 9:3:3:1. Kết luận nào sau 

đây không đúng? 

A. Hai cặp gen nằm trên hai cặp NST khác nhau. 

B. Hai cặp gen nằm trên một cặp NST và liên kết hoàn toàn. 

C. Hai cặp gen nằm trên một cặp NST và có hoán vị gen. 

D. Hai cặp gen nằm trên hai cặp NST và có tương tác gen. 

Câu 24: Một cặp vợ chồng bình thường sinh một con trai mắc cả hội chứng Đao và Claifentơ (XXY). Kết 

luận nào sau đây là không đúng? 

A. Trong giảm phân của người mẹ cặp NST số 21 và cặp NST giới tính không phân li ở giảm phân II, 

bố giảm phân bình thường. 

B. Trong giảm phân của người bố cặp NST số 21 và cặp NST giới tính không phân li ở giảm phân I, 

mẹ giảm phân bình thường.  

C. Trong giảm phân của người mẹ cặp NST số 21 và cặp NST giới tính không phân li ở giảm phân I, 

bố giảm phân bình thường.  

D. Trong giảm phân của người bố cặp NST số 21 và cặp NST giới tính không phân li ở giảm phân II, 

mẹ giảm phân bình thường. 

Câu 25: Một loài thực vật có bộ NST 2n = 14, các cặp NST có hình dạng và kích thước khác nhau. Quan 

sát bộ NST một tế bào sinh dưỡng của một cơ thể thuộc loài trên, người ta thấy NST số 3 gồm 4 chiếc 

giống hệt nhau về hình dạng và kích thước. Nhận định nào sau đây là đúng? 

A. Tế bào trên bị đột biến tứ bội hoặc thể ba kép. 

B. Tế bào trên bị đột biến tứ bội hoặc thể bốn. 

C. Tế bào trên bị đột biến thể ba kép hoặc thể bốn. 

D. Tế bào trên bị đột biến tứ bội. 

Câu 26: Ở một loài động vật ngẫu phối, con đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính là XY, con cái có cặp 

nhiễm sắc thể giới tính là XX. Xét 3 gen, trong đó: gen thứ nhất có 2 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường; 

gen thứ hai có 3 alen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X không có alen tương ứng trên Y; gen thứ ba có 4 

alen nằm trên đoạn tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X,Y. Tính theo lý thuyết, loài động vật này có 

tối đa bao nhiêu kiểu gen về ba gen nói trên? 

A. 54. B. 378. C. 180 D. 126. 

Câu 27: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quá trình hình thành loài mới? 

A. Hình thành loài mới là một quá trình lịch sử, cải biến thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu theo 

các hướng khác nhau, tạo ra hệ gen mới, cách li sinh sản với quần thể gốc. 

B. Hình thành loài mới là một quá trình lịch sử, cải biến thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu theo 

hướng thích nghi, tạo ra hệ gen mới, cách li với quần thể gốc. 
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C. Hình thành loài mới là một quá trình lịch sử, cải biến thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu theo 

hướng thích nghi, tạo ra hệ gen mới, cách li sinh sản với quần thể gốc. 

D. Hình thành loài mới là một quá trình lịch sử, cải thiện thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu 

theo hướng thích nghi, tạo ra hệ gen mới, cách li sinh sản với quần thể gốc. 

Câu 28. Giả sử năng lượng đồng hóa của các sinh vật dị dưỡng trong một chuỗi thức ăn như sau: 

Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 1 500 000 Kcal          Sinh vật tiêu thụ bậc 2: 180 000 Kcal 

Sinh vật tiêu thụ bậc 3: 18 000 Kcal               Sinh vật tiêu thụ bậc 4: 1 620 Kcal 

Hiệu suất sinh thái giữa bật dinh dưỡng cấp 3 với bậc dinh dưỡng cấp 2 là : 

 A. 12%  B. 10%  C. 15%  D. 9%   

Câu 29: Theo quan niệm tiến hoá hiện đại, phát biểu nào sau đây về vai trò của chọn lọc tự nhiên là 

không đúng? 

A. Chọn lọc tự nhiên không thể loại bỏ hoàn toàn một alen lặn có hại ra khỏi quần thể. 

B. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và tác động gián tiếp lên kiểu gen. 

C. Chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội nhanh chóng làm biến đổi tần số tương đối của các alen và 

thành phần kiểu gen của quần thể. 

D. Chọn lọc tự nhiên làm xuất hiện các alen mới và làm thay đổi tần số tương đối của các alen. 

Câu 30: Khi môi trường sống không đồng nhất và thường xuyên thay đổi, quần thể có khả năng thích nghi cao 

nhất là: 

A. quần thể có kích thước nhỏ và sinh sản hữu tính. 

B. quần thể có kích thước lớn và sinh sản tự phối. 

C. quần thể có kích thước lớn và sinh sản hữu tính. 

D. quần thể có kích thước nhỏ và sinh sản vô tính. 

Câu 31: Một phân tử ADN có chiều dài 0,408 micromet, trong đó có tích % giữa nuclêôtit loại A với một 

loại khác là 4% và số nuclêôtit loại A lớn hơn loại G. Số nuclêôtit từng loại của phân tử ADN này là: 

A. A = T = 1192; G = X = 8. B. A = T = 960; G = X = 240. 

C. A = T = 720; G = X = 480. D. A = T = 1152 ; G = X = 48. 

Câu 32: Kết quả của tiến hóa tiền sinh học là hình thành: 

A. các hạt côaxecva. B. các đại phân tử hữu cơ. 

C. cơ thể sinh vật nhân sơ. D. mầm mống sinh vật đầu tiên. 

Câu 33: Đặc điểm nào sau đây không đúng về quá trình phiên mã và dịch mã ở vi khuẩn? 

A. Quá trình phiên mã diễn ra trong nhân, quá trình dịch mã diễn ra trong tế bào chất. 

B. Quá trình phiên mã cần có sự tham gia của enzim ARN polimeraza. 

C. ARN polymeraza dịch chuyển trên mạch khuôn ADN theo chiều 3’ → 5’, ribôxôm dịch chuyển trên 

mARN theo chiều 5’ → 3’. 

D. Quá trình dịch mã có thể bắt đầu ngay khi đầu 5’ của phân tử mARN vừa tách khỏi sợi khuôn. 

Câu 34: Một quần thể ban đầu có tần số tương đối của các alen A = 0,8; a = 0,2. Sau 3 thế hệ tần số tương 

đối của  alen A = 0,4, a = 0,6. Yếu tố nào không liên quan đến sự thay đổi tần số tương đối của các alen 

trong quần thể trên? 

A. Chọn lọc tự nhiên. B. Yếu tố ngẫu nhiên. C. Di - nhập gen. D. Đột biến. 

Câu 35: Ở một loài chim, xét 3 cặp gen (A,a), (B,b), (D,d) nằm trên ba cặp nhiễm sắc thể thường khác 

nhau, mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn so với alen lặn.  

Thực hiện phép lai P: AaBbDdX
M

X
m

 x aaBbddX
M

Y. Trong tổng số cá thể F1, con đực có kiểu hình 

giống mẹ chiếm tỷ lệ: 

A. 3/32. B. 3/16. C. 9/64. D. 3/64. 

Câu 36: Một cơ thể dị hợp hai cặp gen (Aa, Bb). Trường hợp nào sau đây không thể tạo ra 4 loại giao tử 

với tỷ lệ bằng nhau? 

A. Một tế bào sinh tinh giảm phân có phân li độc lập. 

B. Cơ thể trên khi giảm phân có phân li độc lập. 

C. Một tế bào sinh tinh của cơ thể trên khi giảm phân có hoán vị gen với tần số bất kỳ. 

D. 3 tế bào sinh tinh giảm phân đều xảy ra hoán vị gen với tần số bất kỳ. 

Câu 37: Trong vườn cam có loài kiến hôi chuyên đưa những con rệp cây lên chồi non, nhờ vậy rệp lấy 

được nhiều nhựa cây và thải ra nhiều đường cho kiến hôi ăn. Người ta thả kiến đỏ để đuổi kiến hôi, đồng 

thời tiêu diệt sâu và rệp cây. Mối quan hệ giữa: 
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1. rệp cây và cây cam       2. rệp cây và kiến hôi       3. kiến đỏ và kiến hôi       4. kiến đỏ và rệp cây.   

Lần lượt là: 

A. 1. kí sinh     2. hợp tác    3. cạnh tranh          4. động vật ăn thịt con mồi. 

B. 1.  hỗ trợ      2. hội sinh    3. cạnh tranh          4. động vật ăn thịt con mồi. 

C. 1. hỗ trợ      2. hợp tác     3. cạnh tranh          4. động vật ăn thịt con mồi. 

D. 1. kí sinh     2. hội sinh    3. động vật ăn thịt con mồi  4. cạnh tranh. 

Câu 38: Cho biết alen A quy định tính trạng hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định tính trạng hoa 

trắng. Bố và mẹ (P) đều mang kiểu gen dị hợp (Aa), trong quá trình giao phấn mỗi cơ thể đều có 100% 

giao tử mang alen A và 50% giao tử mang alen a tham gia thụ tinh. Tỷ lệ hoa trắng so với hoa đỏ ở đời 

con F1 là: 

A. 6,25%. B. 6,67%. C. 12,5%. D. 11,11%. 

Câu 39: Cho một số thông tin sau: 

(1) loài đơn bội, đột biến gen trội thành gen lặn; 

(2) loài lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm trên X không có alen tương ứng trên Y và 

cá thể có cơ chế xác định giới tính là XY; 

(3) loài lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm trên Y không có alen tương ứng trên X; 

(4) loài lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm trên X và cá thể có cơ chế xác định giới tính 

là XO; 

(5) loài lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen trên nhiễm sắc thể thường; 

(6) loài lưỡng bội, đột biến gen lặn thành gen trội, gen nằm trên NST thường hoặc NST giới tính. 

Trong trường hợp một gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn so với alen lặn. Trường 

hợp biểu hiện ngay thành kiểu hình là: 

A. (2), (3), (4), (5), (6). B. (1), (3), (4), (6). 

C. (1), (2), (3), (4), (5), (6). D. (1), (2), (3), (4), (6). 

Câu 40: Thực hiện phép lai P: AaBbDdEe x AabbDdEe. Biết rằng các cặp gen nằm trên các cặp nhiễm 

sắc thể thường khác nhau, quá trình giảm phân xảy ra bình thường. Tỷ lệ kiểu gen mang hai alen lặn xuất 

hiện ở thế hệ F1 là: 

A. 7/128. B. 21/128. C. 1/16. D. 2/128. 

----------------------------------------------- 

II. PHẦN RIÊNG (10 câu)  

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (Phần A hoặc Phần B) 

A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) 
Câu 41: Giả sử ở một giống lúa: alen A gây bệnh vàng lùn trội hoàn toàn so với alen đột biến a có khả năng kháng 

bệnh này. Để tạo thể đột biến mang kiểu gen aa có khả năng kháng bệnh trên từ một giống lúa ban đầu có kiểu gen 

AA, người ta thực hiện các bước sau: 

1. xử lí hạt giống bằng tia phóng xạ để gây đột biến rồi gieo hạt mọc thành cây. 

2. chọn lọc các cây có khả năng kháng bệnh. 

3. cho các cây con nhiễm tác nhân gây bệnh. 

4. cho các cây kháng bệnh lai với nhau hoặc cho tự thụ phấn để tạo dòng thuần. 

Quy trình tạo giống theo thứ tự: 

A. 1,2,3,4. B. 1,3,2,4. C. 1,3,2. D. 1,4,3,2. 
Câu 42: Trong một loài lưỡng bội, sự kết hợp giữa hai loại giao tử nào sau đây có thể tạo ra thể ba kép? 

A. n với n+1 hoặc n với n+2. B. n-1 với n+1 hoặc n với n-2. 

C. n+1 với n+1 hoặc n với n+1+1. D. n+1 với n-1 hoặc n với n+1. 

Câu 43: Một loài thực vật có 2n = 12. Một tế bào lá của một cá thể thuộc loài này bị đột biến thể một, 

nguyên phân 3 lần liên tiếp. Nguyên liệu tương đương với số NST đơn môi trường nội bào cung cấp cho 

quá trình nguyên phân nói trên là: 

A. 91. B. 77. C. 33. D. 84. 

Câu 44: Cho biết các quần thể giao phối có thành phần kiểu gen như sau:  

Quần thể 1:  36% AA : 48% Aa : 16% aa; 

Quần thể 2: 45% AA : 40% Aa : 15% aa;  

Quần thể 3: 49% AA : 42% Aa : 9% aa;  

Quần thể 4: 42,25% AA : 45,75% Aa : 12% aa;  
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Quần thể 5: 56,25% AA : 37,5% Aa : 6,25% aa;  

Quần thể 6: 56% AA : 32% Aa : 12% aa.  

Những quần thể nào đang ở trạng thái cân bằng Hacđi - Vanbec ? 

A. 1,3,5. B. 1,4,6. C. 4,5,6. D. 2,4,6. 

Câu 45: Một mARN sơ khai phiên mã từ một gen cấu trúc ở sinh vật nhân chuẩn có các vùng và số 

nuclêôtit tương ứng như sau: 

 

                         60                  66                   60                  66              60              66              60 

Số axit amin trong 1 phân tử prôtêin hoàn chỉnh do mARN trên tổng hợp là: 

            A. 64.          B. 80.              C. 78.                   D. 79. 

Câu 46: Khi nói về bệnh ung thư ở người, phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Trong hệ gen của người, các gen tiền ung thư đều là những gen có hại. 

B. Sự tăng sinh của các tế bào sinh dưỡng luôn dẫn đến hình thành các khối u ác tính. 

C. Bệnh ung thư thường liên quan đến các đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể. 

D. Những gen ung thư xuất hiện trong tế bào sinh dưỡng di truyền được qua sinh sản hữu tính. 

Câu 47: Cho chuỗi thức ăn : Cây ngô  Sâu ăn lá ngô  Nhái  Rắn hổ mang  Diều hâu. Trong 

chuỗi thức ăn này, những mắt xích vừa là nguồn thức ăn của mắt xích phía sau, vừa có nguồn thức ăn là 

mắt xích phía trước là: 

A. Sâu ăn lá ngô, nhái, rắn hổ mang   B. Cây ngô, sâu ăn lá ngô, nhái  

C. Nhái , rắn hổ mang , diều hâu   D. Cây ngô, sâu ăn lá ngô, diều hâu 

Câu 48: Cho các bước sau: 

(1) Tạo ra các cây có cùng một kiểu gen 

(2) Tập hợp các kiểu hình thu được từ những cây có cùng kiểu gen 

(3) Trồng các cây có cùng kiểu gen trong những điều kiện môi trường khác nhau. 

Để xác định mức phản ứng của một kiểu gen ở thực vật cần tiến hành các bước lần lượt như sau: 

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

Câu 49: Bộ ba đối mã nào sau đây không tồn tại trên tARN? 

A. 3’UAA5’; 3’UAG5’; 3’UGA5’ B. 5’UUA3’; 5’XUA3’; 5’UXA3’ 

C. 5’UAA3’; 5’UAG3’; 5’UGA3’ D. 3’UUA5’; 3’XUA5’; 3’UXA5’ 

Câu 50: Ở một loài động vật, gen B quy định lông xám, alen b quy định lông đen, gen A át chế gen B và 

b, alen a không át chế, các gen phân li độc lập. Lai phân tích cơ thể dị hợp về 2 cặp gen, tỉ lệ kiểu hình ở 

đời con là:  

A. 3 lông trắng : 1 lông đen.                              B. 2 lông đen : 1 lông trắng : 1 lông xám.  

C. 2 lông trắng : 1 lông đen : 1 lông xám.         D. 2 lông xám : 1 lông trắng : 1 lông đen. 

 

B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) 
 

Câu 51. Vì sao hệ động vật và thực vật ở châu Âu, châu Á và Bắc Mĩ có một số loài cơ bản giống nhau 

nhưng cũng có một số loài đặc trưng? 

 A. Đầu tiên, tất cả các loài đều giống nhau do có nguồn gốc chung, sau đó trở nên khác nhau do chọn 

lọc tự nhiên theo nhiều hướng khác nhau. 

 B. Đại lục Á, Âu và Bắc Mĩ mới tách nhau (từ kỉ Đệ tứ) nên những loài giống nhau xuất hiện trước 

đó và những loài khác nhau xuất hiện sau. 

 C. Do có cùng vĩ độ nên khí hậu tương tự nhau dẫn đến sự hình thành hệ động, thực vật giống nhau, 

các loài đặc trưng là do sự thích nghi với điều kiện địa phương. 

 D. Một số loài di chuyển từ châu Á sang Bắc Mĩ nhờ cầu nối ở eo biển Berinh ngày nay. 

Câu 52. Ở một loài chim Yến, tính trạng màu lông do một cặp gen quy định. Người ta thực hiện ba phép 

lai thu được kết quả như sau: 

Phép lai 1 : ♀lông xanh      ♂lông vàng -> F1 : 100% lông xanh. 

Phép lai 2 : ♀lông vàng      ♂lông vàng -> F1 : 100% lông vàng. 

Phép lai 3 : ♀lông vàng      ♂lông xanh -> F1 : 50% ♂ vàng; 50% ♀xanh. 

Tính trạng màu sắc lông ở loài chim Yến trên di truyền theo quy luật: 

Exon 1 Intron 1 Exon 2 Intron 2 Exon 3 Intron 3 Exon 4 
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A. Liên kết với giới tính.  C. Tương tác gen. 

B. Phân li độc lập của Menđen. D. Di truyền qua tế bào chất. 

Câu 53: Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Một 

quần thể ban đầu gồm các cây có hoa màu đỏ, tiếp tục cho các cây trong quần thể ban đầu tự thụ phấn, ở 

thế hệ tiếp theo thu được 10000 cây, trong đó có 300 cây có hoa màu trắng. Cấu trúc di truyền của quần 

thể ban đầu là: 

A. 0,92AA : 0,08Aa. B. 0,88AA : 0,12Aa. 

C. 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa. D. 0,12AA : 0,88Aa. 

Câu 54: Trong quần thể người có một số thể đột biến sau:  

(1) Ung thư máu. (2) Hồng cầu hình liềm. (3) Bạch tạng. (4) Claiphentơ. (5) Dính ngón 2 và 3.   (6) Máu 

khó đông. (7) Tơcnơ. (8) Đao. (9) Mù màu. Những thể đột biến lệch bội là 

A. (1), (4), (7), (8). B. (1), (3), (7), (9). C. (4), (7), (8). D. (4), (5), (6), (8). 

Câu 55: Giao phấn giữa hai cây( P) đều có hoa màu trắng thuần chủng, thu được F1 gồm 100% cây có 

hoa màu đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9 cây hoa màu đỏ : 7 cây hoa 

màu trắng. Chọn ngẫu nhiên hai cây có hoa màu đỏ ở F2 cho giao phấn với nhau. Cho biết không có đột 

biến xảy ra, tính theo lí thuyết, xác suất để xuất hiện cây hoa màu trắng có kiểu gen đồng hợp lặn ở F3 là:   

A. 1/81.                B. 16/81.            C. 1/16.              D. 81/256. 

Câu 56: Trong một quần thể, giá trị thích nghi của các kiểu gen AA = 0,0; Aa = 0,0; aa = 1,0 phản ánh 

quần thể đang diễn ra: 

A. Chọn lọc gián đoạn hay phân li.   

B. Sự ổn định và không có sự chọn lọc nào.     

C. chọn lọc ổn định.    

D. Chọn lọc vận động. 

Câu 57: 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 58: Ở ruồi giấm gen trội A ở NST thường gây ĐB cánh vênh. Chiếu xạ ruồi đực Aa rồi cho lai với 

ruồi cái bình thường aa được kết quả: 146 đực cánh vênh, 143 cái cánh thường, không hề có đực cánh 

thường và cái cánh vênh. Thí nghiệm này được giải thích bằng giả thuyết:  

A. Đoạn mang gen A chuyển sang nhiễm sắc thể Y. 

B. Ruồi đực cánh thường và cái cánh vênh đã chết hết. 

C. Gen lặn a ĐB thành A do chiếu xạ.  

D. Gen A đã hoán vị sang NST  X 

Câu 59: Ở chuột, alen W quy định chuột đi bình thường trội hoàn toàn so với alen w quy định chuột nhảy 

van (đi vòng quanh). Cho lai giữa chuột bố bình thường có kiểu gen WW với chuột mẹ nhảy van có kiểu 

gen ww, phần nhiều chuột con đi bình thường nhưng xuất hiện một vài con nhảy van. Điều giải thích nào 

sau đây là phù hợp nhất với kết quả của phép lai trên? 

A. Trong giảm phân của chuột mẹ cặp NST chứa cặp gen ww không phân li ở giảm phân 1. 

B. Tất cả các tế bào sinh tinh của chuột bố đều xảy ra đột biến alen W thành alen w. 

C. Trong giảm phân của chuột mẹ cặp NST chứa cặp gen ww không phân li ở giảm phân 2. 

D. Đột biến mất đoạn chứa alen W xảy ra trong quá trình hình thành giao tử của chuột bố làm cho alen 

w được biểu hiện thành kiểu hình. 

Câu 60: Nhóm loài ưu thế là: 
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A. Nhóm loài có vai trò kiểm soát và khống chế sự phát triển của các loài khác, duy trì sự ổn định của 

quần xã. B. Nhóm loài có vai trò thay thế cho nhóm loài khác khi nhóm này suy vong vì một nguyên nhân 

nào đó. 

C. Nhóm loài có tần suất xuất hiện và độ phong phú rất thấp., nhưng sự có mặt của chúng lại làm tăng 

mức đa dạng cho quần xã. 

D. Nhóm loài có tần suất xuất hiện và độ phong phú cao, sinh khối lớn, quyết định chiều hướng phát 

triển của quần xã. 

 

----------- HẾT ---------- 
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