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ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH  2014                      ĐỀ SỐ  01 
Câu 1. . Trong công nghệ gen, để nối đoạn ADN của tế bào cho vào ADN plasmit người ta sử dụng en zim: 

   A. polimeraza                   B. restritaza                 C. ligaza                   D. gyraza. 

Câu 2.Theo quan điểm hiện đại, nguyên liệu thứ cấp của quá trình tiến hóa là 

   A. đột biến            B. giao phối ngẫu nhiên            C. chọn lọc tự nhiên                  D. du nhập gen 

 Câu 3. Nhân tố không làm thay đổi tần số tương đối của các alen trong quần thể là 

   A. yếu tố ngẫu nhiên     B. giao phối  C. đột biến                                  D. du - nhập gen    

Câu 4. Trong nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực. Enzim có vai trò bổ sung nu vào mạch mới là   

    A. helicaza               B. gyraza                      C. ligaza                       D. ADN pôlimeraza  

Câu 5. Loại đột biến cấu trúc NST ít gây nguy hiểm cho sinh vật là đột biến 

   A. mất đoạn         B. lặp đoạn.                     C. đảo đoạn.               D. chuyển đoạn.  

Câu 6. Di tích của sinh vật sống trong các thời đại trước đã để lại trong các lớp đất đá được gọi là: 

  A. Sinh vật B. Sinh vật nguyên thûy     C. Cổ sinh vật học.                       D. Hoá thạch. 

Câu 7. Lai xa và đa bội hóa nhanh chóng tạo nên loài mới ở giới 

  A. thực vật                       B. động vật                      C. nấm                    D. vi khuẩn 

Câu 8. Ở cà chua gen A qui định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định quả vàng. Cây tứ bội quả đỏ( 

AAaa) không được tạo ra từ phép lai .  

   A. AAaa  x  AAAa           B. AAAa  x  Aaaa              C. AAAa  x AAAA                            D. AAaa  x aaaa  

Câu 9.Theo Jacôp và Mônô, các thành phần cấu tạo của opêron Lac gồm:  
 A. vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động(P).  
 B. gen điều hoà, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O), vùng khởi động (P). 
 C. gen điều hoà, nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P). 

      D. gen điều hoà, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O).   

Câu 10. Bộ ba đối mã ( anticodon) của tARN vận chuyển axit amin mêtyônin là. 
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Câu 11. Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng của quần thể? 

   A. Sự phân bố cá thể                  B. Đa dạng về thành phần loài 

   C. Kích thước quần thể              D. Mật độ cá thể      

Câu 12. Một phân tử ADN thực hiện nhân đôi 3 lần tạo ra các phân tử ADN con. Số phân tử ADN con được 

tạo ra với nguyên liệu hoàn toàn mới là 

   A. 4                                 B. 2                                  C. 6                                D. 14 

Câu 13. Ở đậu Hà lan tính trạng thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp. Để xác định kiểu gen của cây thân 

cao ta dùng phép lai:       A. thuận nghịch                 B. khác dòng                C. phân tích              D. khác thứ 

Câu 14. Ở một loài thực vật, khi lai giữa các cây F1 có kiểu gen dị hợp 2 cặp (AaBb x AaBb) được kiểu hình 

F2  phân li theo tỷ lệ; 9 hoa đỏ :7 hoa trắng. Nếu cho cây F1  nói trên lai phân tích thì được kiểu hình phân li 

theo tỷ lệ: 

A. 1 hoa đỏ:1 hoa trắng  B. 3 hoa đỏ:1 hoa trắng  C.3 hoa trắng :1 hoa đỏ  D. 1hoa đỏ :2 hoa hồng :1  trắng 

Câu 15. Trong công nghệ gen, để đưa gen tổng hợp insulin của người vào vi khuẩn E. coli, người ta sử dụng 

thể truyền là 

A. plasmit              B. tế bào động vật                  C. vi rút                     D. nấm 

Câu 16. Nhân tố tiến hóa có tính chất qui định chiều hướng tiến hóa là 

  A. đột biến               B. chọn lọc tự nhiên         C. giao phối không ngẫu nhiên                 D. di - nhập gen 

Câu 17. Ở đậu Hà lan, gen A qui định hạt vàng trội hoàn toàn so với gen a qui định hạt xanh. Cho giao phấn 

giữa cây hạt vàng với nhau được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 3 hạt vàng : 1 hạt xanh. Trong các cây hạt 

vàng ở F1, cây có kiểu gen đồng hợp chiếm tỷ lệ: 

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

Câu 18. Ở ruồi giấm thân xám là trội hoàn toàn so với thân đen, cánh dài là trội hoàn toàn so với cánh cụt. 

Khi lai giữa ruồi giấm thân xám, cánh dài thuần chủng với thân đen, cánh cụt được F1
 
toàn thân xám, cánh 

dài. Cho ruồi đực F1 lai với ruồi cái thân đen, cánh cụt thì thế hệ lai thu được có tỷ lệ: 

A. 1 xám, dài : 1 đen, cụt              B. 0.415 xám, dài : 0.415 đen, cụt : 0.085 xám, cụt : 0.085 đen, dài 

C. 3 xám, dài : 1 đen, cụt   D. 1 xám, dài : 1 đen, cụt : 1 xám, cụt : 1 đen, dài 

Câu 19. Màu lông đen ở thỏ Hymalaya được hình thành phụ thuộc vào yếu tố nào? 

A. Chế độ ánh sáng của môi trường  B. Nhiệt độ  C.  Độ ẩm                       D. Chế độ dinh dưỡng  

Câu 20. Mối quan hệ giữa cây phong lan sống bám trên cây và cây rừng là mối quan hệ 
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  A. kí sinh - vật chủ    B. hội sinh C. ức chế - cảm nhiễm                         D. cạnh tranh 

Câu 21. Quá trình hình thành quần thể thích nghi diễn ra nhanh hay chậm không phụ thuộc vào yếu tố nào 

dưới đây? 

A. Áp lực của CLTN           B. Quá trình phát sinh và tích luỹ các gen đột biến ở mỗi loài 

C. Tốc độ sinh sản của loài       D. Nguồn dinh dưỡng ở khu phân bố của quần thể 

Câu 22. Đối với 2 loài thân thuộc, tiêu chuẩn nào được dùng thông dụng để phân biệt hai loài sinh sản hữu 

tính?  A.Tiêu chuẩn hình thái      B.Tiêu chuẩn hoá sinh   

C. Tiêu chuẩn cách li sinh sản   D. Tiêu chuẩn hình thái và sinh hoá. 

Câu 23. Một loài thực vật có bộ NST 2n =18, số loại thể ba nhiễm có thể có là 

  A. 9                           B. 18                        C. 27                              D. 19   

Câu 24. Bệnh mù màu ở người do gen lặn a nằm trên NST X qui định. Một cặp vợ chồng có kiểu hình bình 

thường nhưng sinh được một con trai bị mù màu. Kiểu gen của cặp vợ chồng đó là 
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Câu 25.  Một quần thể thực vật tự thụ phấn có thành phần kiểu gen: 0,40 AA : 0,40Aa : 0,20aa. Sau 2 thế hệ 

tự thụ phấn thì cấu trúc quần thể thay đổi theo hướng: 

    A. tần số kiểu gen AA tăng                        B. tần số kiểu gen Aa tăng 

    C. tần số tương đối A tăng, a giảm            D. tần số kiểu gen AA và aa tăng, Aa giảm. 

Câu 26.  Quần thể nào sau đây ở trạng thái cân bằng di truyền? 

 A. 0,36Aa : 0,48AA : 0,16aa  B.0,70AA : 0,30aa   C. 0,30AA : 0,60Aa :0,10aa .D. 0,42Aa :0,49AA :0,09aa    

Câu 27. Lai 2 dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau thu được con lai có năng suất cao, chống chịu tốt, 

sinh trưởng vượt trội so với bố mẹ. Hiện tượng trên được gọi là: 

   A. đột biến trội     B. di truyền ngoài nhân             C. ưu thế lai                                D. cải tiến giống. 

Câu 28.  Trong công nghệ nuôi cấy hạt phấn khi gây lưỡng bội hóa dòng đơn bội n thành 2n rồi phát triển 

thành cây thì sẽ tạo thành dòng 

   A. lưỡng bội thuần chủng     B. đơn bội     C. tam bội thuần chủng                       D. tứ bội thuần chủng 

Câu 29.  Khi số lượng cá thể trong quần thể thực vật tăng quá mức sẽ diễn ra hiện tượng 

    A. khống chế sinh học          B. tự tỉa thưa      C. cạnh tranh khác loài                        D. cân bằng quần thể 

Câu 30.  Nhóm sinh vật có mức năng lượng lớn nhất trong một hệ sinh thái là: 

   A. sinh vật phân hủy    B. sinh vật tiêu thụ bậc I C. sinh vật sản xuất       D. sinh vật tiêu thụ bậc II 

Câu 31.  Gen a có 2 alen, gen b có 3 alen các gen này nằm trên các cặp NST thường khác nhau. Số kiểu gen 

có thể có về các alen trên là 

   A. 6                             B. 12                        C. 9                               D. 18  

Câu 32. Trong quần xã ở rừng U minh,  cây Tràm được gọi là 

   A. loài ưu thế              B. loài đặc trưng          C. loài phân bố rộng                                       D. loài tiêu biểu 

Câu 33. Bệnh máu khó đông do gen lặn a nằm trên NST X, không có alen trên Y. Bố mắc bệnh máu khó 

đông, mẹ có kiểu hình bình thường, con trai họ mắc bệnh máu khó đông. Con trai nhận gen bệnh (X
a
) từ 

     A. bố                       B. mẹ                            C. bà ngoại              D. ông nội 

Câu 34. .  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tần số hoán vị gen? 

A.  Hoán vị gen chủ yếu xẩy ra ở thực vật hoặc giới cái động vật. B. Tần số hoán vị gen luôn bằng  hoặc lớn 

hơn 50%                                                                       C. Hoán vị gen chỉ xẩy ra chủ yếu ở kiểu gen đồng 

hợp.  

D. Các gen nằm càng gần nhau trên một NST thì tần số hoán vị gen càng thấp 

Câu 35. Để xác định quan hệ họ hàng giữa các loài sinh vật người ta không dựa vào 

   A. bằng chứng phôi sinh học                B. bằng chứng sinh học phân tử 

   C. cơ quan tương đồng                         D. cơ quan tương tự    

Câu 36. ở một loài thực vật gen B qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b qui định hoa trắng. Xét một 

quần thể có 1920 cá thể có hoa đỏ, 80 cá thể hoa trắng, giả sử quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền. Tần 

số tương đối của các alen B và b lần lượt là: 

A. 0,8 và 0,2              B. 0,98 và 0,02                  C. 0,6 và 0,4                 D. 0,2 và 0,8  

Câu 37.  Một quần thể tự phối, ở thế hệ xuất phát có cấu trúc di truyền; 80% Aa : 20% AA . Tính theo lí 

thuyết, tỷ lệ kiểu gen AA  sau 2 thê hệ tự phối là: 

  A. 20%                          B. 40%                               C. 35%                     D. 50% 

Câu 38.  Rừng nhiệt đới  khi bị chặt trắng, sau một thời gian những loại cây nào sẽ nhanh chóng phát triển? 

   A. Cây gỗ ưa sáng               B. Cây bụi chịu bóng          C. Cây thân cỏ ưa sáng               D. Cây gỗ ưa bóng 
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Câu 39. Ở cà chua quả đỏ trội hoàn toàn so với quả vàng, quả tròn trội hoàn toàn so với quả bầu dục. Khi lai 

cà chua quả đỏ, tròn di hợp 2 cặp gen với cà chua quả vàng, bầu dục, được thế hệ sau gồm: 350 quả đỏ, bầu 

dục; 350 quả vàng, tròn; 150 quả đỏ, tròn; 150 quả vàng, bầu duc. Tần số hoán vị gen ở phép lai trên là: 

A.  35%                     B. 15%                   C. 30%                    D. 17,5%      
Câu 40.  Cho chuỗi thức ăn sau:   Lúa _- > Châu chấu  -> Ếch -> Rắn -> Đại bàng 
Tiêu diệt mắt xích nào sẽ gây hậu quả lớn nhất cho quần xã? 
A. Châu chấu              B. Lúa và Đại bàng               C. Rắn và Châu chấu       D. Ếch 
 

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH  2014                      ĐỀ SỐ  02 
 

Câu 1: Vai trò của enzim AND-pôlimeraza trong quá trình nhân đôi AND là: 

A. Tháo xoắn phân tử AND.  B. Bẻ gãy các liên kết hiđrô giữa hai mạch AND. 

B. Lắp ráp các nuclêôtit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của phân tử AND. 

C. Tháo xoắn AND, bẻ gãy các liên kết hiđrô giữa hai mạch AND. 

Câu 2: Tong số 64 bộ ba giải mã di truyền có có 3 bộ ba không mã hóa cho axit amin nào. Các bộ ba đó là 

A. AUG, UGA, UAG  B. UGA, AAU, UAG C. AUG, UAA, UGA  D. UAG, UAA, UGA. 

Câu 3: Dịch mã là quá trình tổng hợp nên phân tử 

 A. prôtêin   B. mARN  C. AND      D. mARN và prôtêin  

Câu 4: . Thể đột biến mà trong tế bào sinh dưỡng có 1 cặp NST tương đồng tăng thêm 1 chiếc được gọi là 

A. thể tam nhiễm B. thể đa bội   C. Thể đa nhiễm  D. thể tam bội 

 Câu 5: Một quần thể có 200 cá thể có kiểu gen AA, 400 cá thể có kiểu gen Aa và 400 cá thể có kiểu gen aa. Gọi tần 

số alen A trong quần thể là p và tần số alen trong quần thể là q. Tần số alen A và a trong quần thể này là 

A. 0,2 và 0,8p q   B. 0,3 và 0,7p q  C. 0,5 và 0,5p q   D. 0,4 và 0,6p q   

Câu 6: Tia phóng xạ ion hóa (tia gama) thường hay được sử dụng để tạo ra giống mới cho loại sinh vật nào dưới đây? 

A. Vi khuẩn  B. Thực vật có hoa C. Động vật có vú    D. Nấm men. 

Câu 7: Trong kĩ thuật di truyền, thể truyền hay được sử dụng là: 

A. Plasmit và NST  B. Virut và vi khuẩn  C. nấm men và virut D. Virut và plasmit. 

Câu 8: Một quần thể khởi đầu có tần số kiểu gen dị hợp tử Aa là 0,40. Sau 2 thế hệ tự phụ phấn liên tiếp thì tần số 

kiểu gen dị hợp tử trong quần thể sẽ là 

 A. 0,10  B. 0,20  C. 0,30  D. 0,40 

Câu 9: Thế nào là gen đa hiệu? 

A. Gen tạo ra nhiều loại mARN. B. Gen điều khiển sự hoạt động của các gen khác. 

C.Gen mà sản phẩm của nó có ảnh hưởng đến nhiều tính trạng khác nhau. 

B. Gen tạo ra sản phẩm với hiệu quả rất cao. 

Câu 10: Ruồi giấm có 4 cặp NST, vậy ta có thể phát hiện được tối đa là bao nhiêu nhóm gen liên kết? 

A. 2 nhóm  B. 4 nhóm  C. 6 nhóm  D. 8 nhóm 

Câu 11: Để biết được tính trạng nào đó là gen trong nhân hay gen ngoài nhân quy định, người ta 

A. dùng phép lai phân tích B. dùng phép lai thuận nghịch C. theo dõi phả hệ D. theo dõi đời con F1 

Câu 12: Vai trò của giao phối ngẫu nhiên trong quá trình tiến hóa là gì? 

A. Giao phối ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể 

B. Giao phối ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể 

C. Giao phối ngẫu nhiên cung cấp nguồn biến dị di truyền cho quần thể 

D. Giao phối ngẫu nhiên làm tăng tần số alen có lợi trong quần thể. 

Câu 13: Các yếu tố nào dưới đây có thể làm thay đổi tần số alen của quần thể một cách nhanh nhất? 

A. Đột biến gen B. Quá trình giao phối  C. Các cơ chế cách li   D. CLTN 

Câu 14: Giả sử trong cùng một cánh đồng rau, quần thể côn trùng thuộc loài A lại chỉ sống trên cây rau cải xanh, còn 

quần thể khác cũng thuộc loài côn trùng A lại thích nghi sống trên cây bắp cải. Giữa hai quần thể này đã có sự 

A Cách li sinh sản    B.Cách li di truyền           C. Cách li sinh sản và cách li di truyền  D. Cách li sinh sản 

Câu 15: Khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn 

định theo thời gian được gọi là 

 A. môi trường B. giới hạn sinh thái C. ổ sinh thái D. sinh cảnh 

Câu 16: Tập hợp sinh vật nào sau đây không phải là quần thể? 

A. Tập hợp cây thông trong một rừng thông ở Đà lạt   B.Tập hợp cây cọ trên một quả đồi Phú Thọ 

C.  Tập hợp cây cỏ trên mọi đồng cỏ     D . Tập hợp cá chép đang sinh sống ở Hồ Tây 

Câu 17: Trong mùa sinh sản, tu hú thường hay hất trứng chim chủ để đẻ thế trứng của mình vào đó. Vậy tu hú và 

chim chủ có mối quan hệ 

A. cạnh tranh (về nơi đẻ).  B. hợp tác (tạm thời trong mùa sinh sản)   C. hội sinh     D. ức chế - cảm nhiễm 
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Câu 18: Mối quan hệ cạnh tranh là nguyên nhân dẫn đến   

A. Sự suy giảm đa dạng sinh học      C.Sự tiến hóa của sinh vật 

B. Mất cân bằng sinh học trong quần xã       D. Sự suy giảm nguồn lợi khai thác của con người 

Câu 19: Cho chuỗi thức ăn sau: 

 Cây lúa → Sâu đục thân → …(1)… → Vi sinh vật              (1) ở đây có thể là 

 A. rệp cây.  B. bọ rùa.  C. trùng roi.  D. ong mắt đỏ. 

Câu 20: Đột biến gen chỉ xuất hiện do 

A. Có sự rối loạn trong quá trình nhân đôi NST     B. Các tác nhân đột biến từ bên ngoài môi trường 

C. Các tác nhân đột biến xuất hiện ngay trong trong cơ thể sinh vật 

D.Tác nhân đột biến bên trong và bên ngoài cơ thể làm rối loạn quá trình nhân đôi AND 

Câu 21: Tiến hóa nhỏ thực chất là quá trình 

A. Làm thay đổi tần số alen của loài. B. Làm thay đổi thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể 

C. Hình thành loài mới   D. Làm xuất hiện các đặc điểm thích nghi 

Câu 22: mARN được tổng hợp từ mạch nào của AND? 

A. Từ cả hai mạch   B. Khi thì từ mạch 1, khi thì từ mạch 2 

B. Từ mạch có chiều 5’ → 3’  D. Từ mạch mang mã gốc 

Câu 23: Tháp sinh thái nào sau đây có độ chính xác cao nhất? 

 A. Tháp năng lượng    B. Tháp khối lượng 

 C. Tháp số lượng    D. Tháp năng lượng và khối lượng 

Câu 24: Nguyên nhân dẫn đến sinh khối của bậc dinh dưỡng sau nhỏ hơn sinh khối của bậc dinh dưỡng trước trong 

chuỗi thức ăn là do 

A. Sản lượng sinh vật thuộc mắt xichstrwowcs cao hơn sản lượng sinh vật thuộc mắt xích sau 

B. Quá trình bài tiết và hô hấp của cơ thể sống 

C. Hiệu suất sinh thái của mắt xích sau thấp hơn hiệu suất sinh thái thuộc mắt xích trước 

D. Khả năng tích lũy chất sống của mắt xích sau thấp hơn so với mắt xích trước. 

Câu 25: Đột biến thay thế cặp nuclêôtit này bằng cặp nuclêôtit khác nhưng trình tự lại vẫn không bị thay đổi. Nguyên 

nhân là do 

A. Một axit amin có thể được mã hóa bởi nhiều bộ ba khác nhau B. Mã di truyền có tính phổ biến 

C. Mã di truyền có tính không đặc hiệu     D.Mã di truyền là mã bộ ba 

Câu 26: Hiệu suất sinh thái là 

A. Tỉ lệ phần trăm năng lượng chuyển hóa giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái 

B. Tỉ lệ phần trăm lượng chất khô chuyển hóa giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái 

C. Tỉ lệ phần trăm lượng thức ăn chuyển hóa giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái 

D. Tỉ lệ phần trăm năng lượng bị thất thoát giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái 

Câu 27: Ở biển, cá khoang cổ và hải quỳ thường sống với nhau. Trong đó, cá được hải quỳ bảo vệ khỏi kẻ thù, hải quỳ 

được cá dọn dẹp những cặn bẩn và cung cấp thức ăn. Hiện tượng trên mô tả về mối quan hệ gì? 

 A. Quan hệ hợp tác    B. Quan hệ cộng sinh 

 C. Quan hệ cạnh tranh cùng loài D. Quan hệ vật kí sinh – vật chủ 

Câu 28: Kĩ thuật chuyển gen là kĩ thuật 

A. Chuyển một đoạn ARN bất kì từ tế bào cho sang tế bào nhận bằng thể truyền 

B. Chuyển một hệ gen từ tế bào cho sang tế bào nhận bằng thể truyền 

C. Chuyển một đoạn AND từ tế bào cho sang tế bào nhận bằng thể truyền 

D. Chuyển một NST từ tế bào cho sang tế bào nhận bằng thể thực khuẩn 

Câu 29: Câu nào dưới đây nói về vai trò của sự cách li địa lí trong quá trình thành loài là đúng nhất? 

A. Không có sự cách li địa lí thì không thể hình thành loài mới 

B. Cách li địa lí có vai trò duy trì sự khác biệt về vốn gen giữa các quần thể. 

C. Cách li địa lí luôn dẫn tới cách li sinh sản 

D. Môi trường địa lí khác nhau là nguyên nhân chính dẫn đến hình thành loài mới. 

Câu 30. Ở cà chua (2n = 24 NST), số NST ở thể tam bội là 

 A. 25   B. 48   C. 27   D. 36 

Câu 31 Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử 

 A. AND  B. ARN  C. prôtêin  D. AND và ARN  

Câu 32. Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng của quần thể? 

 A. đa dạng loài    B. tỉ lệ đực, cái 

 C. tỉ lệ nhóm tuổi    D. mật độ cá thể 

Câu 33. Trong trường hợp trội không hoàn toàn. Tỉ lệ kiểu gen và tỉ lệ kiểu hình của phép lai P : Aa x Aa lần lượt là 

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

Câu 34. Cơ thể sinh vật có số lượng NST trong nhân của tế bào sinh dưỡng tăng lên một số nguyên lần bộ NST đơn 

bội của loài (3n, 4n, 5n,…) đó là 
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A. thể lưỡng bội  B. thể đơn bội.  C. thể đa bội  D. thể lệch bội. 

Câu 35. Hiện tượng ưu thế lai là 

A. Con lai F1 có sức sống cao hơn bố mẹ, khả năng chống chịu tốt, năng suất cao. 

B. Con lai F1 dùng làm giống tiếp tục tạo ra thế hệ sau có đặc điểm tốt hơn. 

C. Con lai F1 mang các gen đồng hợp tử trội nên có đặc điểm vượt trội bố mẹ. 

D. Tất cả các hiện tượng trên. 

Câu 36. Một gen có cấu trúc dạng B dài 

0

500 A  có số nuclêôtit là 

 A. 3000  B. 1500  C. 6000  D. 4500 

Câu 37. Để nối đoạn AND của tế bào cho vào AND plasmit, người ta sử dụng enzim 

 A. reparaza  B. pôlimeraza   C. restrictaza  D. ligaza 

Câu 38. Nguyên liệu sơ cấp chủ yếu của CLTN theo quan niệm hiện đại là 

A. đột biến cấu trúc NST B. đột biến gen C. đột biến số lượng NST D. biến dị tổ hợp 

Câu 39. Quần thể ngẫu phối nào sau đây đã đạt trạng thái cân bằng di truyền? 

A. 0,25AA:0,5Aa:0,25aa B. 0,3AA:0,6Aa:0,1aa C. 0,3AA:0,5Aa:0,2aa  D. 0,1AA:0,5Aa:0,4aa 

Câu 40. Trong trường hợp các gen phân li độc lập, tổ hợp tự do. Cá thể có kiểu gen AaBb giảm phân bình thường có 

thể tạo ra 

A. 16 loại giao tử  B. 2 loại giao tử  C. 4 loại giao tử  D. 8 loại giao tử 
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Câu 1. Bệnh hầu cầu hình liềm ở người là do dạng đột biến. 
A. thêm 1 cặp nuclêôtit.   B. đảo vị trí cặp nuclêôtit.     C. thay thế 1 cặp nuclêôtit. D. mất đi 1 cặp nuclêôtit. 

Câu 2.  Ở một quần thể thực vật, tại thế hệ mở đầu có 100% thể dị hợp (Aa). Qua tự thụ phấn thì tỉ lệ %Aa ở 

thế hệ thứ nhất, thứ hai lần lượt là 

A. 0,75%; 0,25% B. 75%; 25%    C. 0,5%; 0,5%    D. 50%; 25%. 

Câu 3. Thể đa bội thường gặp ở 

A. thực vật B. thực vật và động vật   C. vi sinh vật  D. động vật bậc cao 

Câu 4. Một trong những ứng dụng của kĩ thuật di truyền là 

A. Sản xuất lượng lớn prôtêin trong thời gian ngăn. B. Tạo ưu thế lai 

C. Tạc các giống cây ăn quả không hạt       B.Tạo thể song nhị bội 

Câu 5. Trong các dạng đột biến cấu trúc NST, dạng làm cho số lượng vật chất di truyền không thay đổi là 

 A. đảo đoạn  B. mất đoạn  C. lặp đoạn  D. chuyển đoạn. 

Câu 6. Loại đột biến không được di truyền qua sinh sản hữu tính là đột biến 

 A. xôma  B. tiền phôi  C. giao tử  D. gen 

Câu 7. Nếu thế hệ F1 tứ bội là: ♂AAaa x ♀AAaa, trong trường hợp giảm phân, thụ tinh bình thường thì tỉ lệ 

kiểu gen ở thế hệ F2 sẽ là 

A.1 AAAA : 8 AAAa : 18 AAaa : 8 Aaaa : 1 aaaa  B. 1 AAAA : 8 AAa   : 18 AAAa : 8 Aaaa : 1 aaaa 

C. 1 aaaa     : 18 AAaa : 8 AAa   : 8 Aaaa : 1 AAAA  D. 1 aaaa    : 8 AAAA : 8 Aaaa   : 18 AAaa : 1 AAAA 

Câu 8. Các dạng đột biến chỉ làm thay đổi vị trí của gen trong phạm vi 1 NST là 

A. Đảo đoạn NST và chuyển đoạn trên 1 NST  B. Đảo đoạn NST và lặp đoạn trên 1 nST 

C. Đảo đoạn NST và mất đoạn NST   D. Mất đoạn NST và lặp đoạn NST 

Câu 9. Hiện tượng nào sau đây là thường biến? 

A. Cây rau mac trên cạn có lá hình mũi mác, khi mọc dưới nước có thêm loại lá hình bản dài 

B. Lợn có vành tai bị xẻ thùy, chân dị dạng. C. Bố mẹ bình thường sinh con bạch tạng   

D. Trên cây hoa giấy đỏ xuất hiện một cành hoa trắng. 

Câu 10 Tỉ lệ phân li kiểu hình 35 trội : 1 lăn là kết quả của phép lai 

A. AAa x Aaa.  B. AAaa x Aaa  C. AAaa x AAaa D. AAa x AAa 

Câu 11. Trong kĩ thuật di truyền, người ta thường dùng thể truyền là 

A. thực khuẩn thể và plasmit  B. nấm men và plasmit.C. thực khuẩn thể và vi khuẩn   D. vi khuẩn và plasmit. 

Câu 12 Biến dị nào dưới đây là biến dị không di truyền? 

A. thường biến  B. biến dị tổ hợp  C. Đột biến gen  D. đột biến NST 

Câu 13 Cơ chế dẫn đến biến đổi vị trí gen trên NST là 

A. Đảo đoạn, mất đoạn trong, trao đổi chéo (cân, không cân), chuyển đoạn 

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


Gia sư Thành Được                                       www.daythem.com.vn  

 

 

B.Đảo đoạn, mất đoạn, lặp đoạn, chuyển đoạn. 

C.Đảo đoạn, chuyển đoạn    D. Đảo đoạn, chuyển đoạn, trao đổi chéo cân hoặc không cân. 

Câu 14. Mức phản ứng của cơ thể do yếu tố nào sau đây quy định? 

A. điều kiện môi trường. B. thời kì phát triển C. thời kì sinh trưởng D. kiểu gen của cơ thể 

Câu 15. Đột biến gen là những biến đổi 

A. Kiểu gen của cơ thể do lai giống  B. Liên quan tới một hoặc một số cặp nuclêôtit của phân tử AND 

C. Kiểu do ảnh hưởng của môi trường.   D. Trong vật chất di truyền ở cấp độ tế bào. 

Câu 16. Một trong những đặc điểm của thường biến là 

A. Không thay đổi kiểu gen, không thay đổi kiểu hình  B. Thay đổi kiểu gen và thay đổi kiểu hình 

C. Không thay đổi kiểu gen, thay đổi kiểu hình  D. Thay đổi kiểu gen và không thay đổi kiểu hình 

Câu 17. Để nối đoạn AND của tế bào cho vào AND plasmit, ngươi ta sử dụng enzim 

A. ligaza   B. pôlimeraza.  C. reparaza.  D. restrictaza. 

Câu 18. Ở cà chua 2n = 24 NST, số NST ở thể tam bội là 

 A. 48   B. 27   C. 36   D. 25 

Câu 19. Đột biến gen nào sau đây không làm thay đổi tổng số nuclêôtit và số liết hiđrô so với gen ban đầu? 

A. Thay thế 1 cặp nuclêôtit có cùng số liên kết hiđrô. 

B. Mất 1 cặp nuclêôtit và thay thế 1 cặp nuclêôtit có cùng số liên kết hiđrô. 

C. Thay thế 1 cặp nuclêôtit và thêm 1 cặp nuclêôtit.  D. Mất 1 cặp nuclêôtit và đảo vị trí 1cawpj nuclêôtit. 

Câu 20. Trong các bệnh sau đây ở người, bệnh do đột biến gen lặn trên NST giới tính X gây nên là bệnh 

A. hòng cầu hình liềm  B. máu khó đông  C. tiểu đường  D. đao. 

Câu 21. Cơ chế phát sinh đột biến số lượng NST là 

 A. Sự phân li không bình thường của 1 hay nhiều cặp NST ở kì sau của quá trình phân bào. 

B. Cấu trúc NST bị phá vỡ.  C. Quá trình tự nhân đôi NST bị rối loạn. 

D. Quá trình tiếp hợp và trao đổi chéo của NST bị rối loạn. 

Câu 22. Thể đột biến mà trong tế bào sinh dưỡng có 1 cặp NST tương đồng tăng thêm 1 chiếc được gọi là 

A. thể tam nhiễm  B. thể đa bội C. Thể đa nhiễm D. thể tam bội 

Câu 23. Đột biến mất đoạn NST thường gây hậu quả gì? 

A. Mất khả năng sinh sản của sinh vật.B  Giảm sức sống hoặc làm chết sinh vật 

C. Giảm cường độ biểu hiện tính trạng   D.Tăng cường độ biểu hiện tính trạng 

Câu 24. Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng của quần thể? 

A. đa dạng loài B. tỉ lệ đực, cái     C. tỉ lệ nhóm tuổi D. mật độ cá thể 

Câu 25. Một loài sinh vật có 2n = 10 NST có thể hình thành được 

A. 2 loại thể tam nhiễm B. 5 loại thể tam nhiễm. C. 1 loại thể tam nhiễm D. 10 loại thể tam nhiễm. 

Câu 26. Sự biến đổi vị trí gen trên NST là do. 

A. Đột biến cấu trúc NST B. Trao đổi chéo đồng đều giữa 2 crômatit của 1 NST kép. 

C. Trao đổi chéo đồng đều giữa 2 crômatit thuộc 2 NST tương đồng.   D. Cả A, B và C 

Câu 27 Đối với mỗi nhân tố sinh thái thì khoảng thuận lợi là khoảng giá trị của nhân tố sinh thái mà ở đó 

sinh vật 

 A. phát triển thuận lợi nhất  B. có sức sống trung bình 

 C. có sức sống giảm dần   D. chết hàng loạt 

Câu 28. Biết hoán vị gen xảy ra với tần số 24%. Theo lí thuyết, cơ thê có kiểu gen 
AB

ab
 giảm phân cho ra 

loại giao tử Ab  với tỉ lệ :    A. 24%  B. 48%  C. 12%  D. 76% 

Câu 29. Tỉ lệ phân li kiểu hình 3 trội : 1 lặn là kết quả của phép lai 

A. Aaa x Aaa  B. AAa x Aa C. Aaa x aa D. AAaa x Aaa 

Câu 30.. Mật độ cá thể của quần thể sinh vật là 

A.Tỉ lệ các nhóm tuổi trong quần thể  B. Số lượng cá thể có trong quần thể 

C. Tỉ lệ đực và cái trong quần thể   D. Số lượng cá thể sinh vật sống trên một đơn vị diện tích hay thể tích 

Câu 31. Hệ sinh thái nào sau đây là hệ sinh thái tự nhiên? 

A. rừng trồng B. Hồ nuôi cá  C. rừng mưa nhiệt đới   D. đồng ruộng 

Câu 32 Cho biết một gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập và tổ 

hợp tự do. Phép lai AaBbDd x Aabbdd cho tỉ lệ kiểu hình lặn về cả ba cặp tính trạng là 

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


Gia sư Thành Được                                       www.daythem.com.vn  

 

 

 A. 
1

32
  B. 

1

2
   C. 

1

8
   D. 

1

16
 

Câu 33. Tỉ lệ kiểu hình 1 trội : 1 lặn là kết quả của phép lai nào sau đây? 

A. Aaaa x Aaaa. B. Aaaa x AAAa. C. Aaaa x aaaa.  D. Aaaa x Aaaa. 

Câu 34. Thời điểm quan sát rõ nhất đột biến cấu trúc hoặc số lượng NST là ở 

 A. kì giữa và kì sau phân bào  B. kì đầu và kì giữa phân bào 

 C. kì giữa và kì cuối phân bào  D. kì đầu và kì sau phân bào 

Câu 35. Người bị hội chứng Tơcnơ (OX) là 

A. thể 1 nhiễm  B. thể 3 nhiễm   C. thể khuyết nhiễm  D. thể đa bội 

Câu 36. Thể truyền trong kĩ thuật di truyền là 

A. 1 phân tử AND nhỏ có khả năng tự nhân đôi một cách độc lập với hệ gen của tế bào.      B. Plasmit  

C. Thể thực khuẩn           D. Virut. 

Câu 37. Hội chứng Đao là phổ biến nhất trong các bệnh NST đã gặp ở người là do 

A. NST 21 nhỏ, chứa ít gen (299 gên) phần lớn là các NST khác    B.   Cặp NST số 21 không phân li. 

C. NST 21 lớn, chứa nhiều gen (299 gen) phần lớn là các NST khác 

D. Tuổi mẹ càng cao, quá trình giảm phân tạo giao tử dễ bị rối loạn. 

Câu 38. AND tái tổ hợp là 

A. 1 phân tử AND nhỏ được lắp ráp từ thể truyền và gen cần chuyển.   B. Plasmit và thể thực khuẩn 

C. Plasmit và gen cần chuyển.       D. Thể thực khuẩn và gen cần 

chuyển. 

Câu 39. Việc phân lập tế bào có AND tái tổ hợp để nhân thành dòng là do 

A. Khó nhận biết được tế bào nào có chứa AND tổ hợp  B. Để tách được gen cần chuyển ra khỏi tế bào. 

C. Không thể đưa trực tiếp 1 gen từ tế bào này sang tế bào khác  C. Để đưa AND tái tổ hợp vào tế bào 

nhân. 

Câu 40. Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng về một chuỗi thức ăn? 

A. Tảo → chim bói cá → cá → giáp xác  B. Giáp xác → tảo → chim bói cá → cá 

C. Tảo → giáp xác → cá → chim bói cá  D. Tảo → giáp xác → chim bói cá → cá. 

 

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH  2014                      ĐỀ SỐ  04 
Câu 1. Trong quá trình nhân đôi AND, mạch bổ sung được tổng hợp ngắt quãng tạo nên các đoạn ngắn (đoạn 

Okazaki). Sau đó, các đoạn Okazaki được nối lại với nhau nhờ enzim nối. Enzim nói ở đây là 

 A. hêlicaza     B. AND giraza. 

 C. AND ligaza    D. AND pôlimeraza 

** Hai gen B và b cùng nằm trong một tế bào và có chiều dài bằng nhau. Môi trường nội bào cung cấp cho quá trình tự 

sao liên tiếp 2 lần từ gen B là 9000 nuclêôtit, trong đó có 2700A 

Sử dụng các dữ kiện trên để trả lời cho các câu 2, 3 và 4 

Câu 2: Số nuclêôtit của mỗi gen là bao nhiêu? 

 A. 1200 nuclêôtit     B. 1800 nuclêôtit 

 C. 2400 nuclêôtit.    D. 3000 nuclêôtit. 

Câu 3: Cho rằng 1 trong 2 gen nói trên được tạo thành do đột biến điểm của gen còn lại. Biết rằng gen B hơn gen b 1 

liên kết hiđrô. Dạng đột biến nào đã xảy ra? 

A. Mất một cặp nuclêôtit 

B. Thay thế một cặp nuclêôtit nay bằng một cặp nuclêôtit khác. 

C. Thêm một cặp nuclêôtit. 

D. Chuyển đổi vị trí của 2 cặp nuclêôtit cho nhau. 

Câu 4. Số nuclêôtit từng loại trong toàn bộ gen mới ở đợt tự sao thứ hai là bao nhiêu? 

A. G = X = 4796 nuclêôtit; A = T = 7204 nuclêôtit. 

B. G = X = 2600 nuclêôtit; A = T = 3400 nuclêôtit. 

C. G = X = 2800 nuclêôtit; A = T = 3200 nuclêôtit. 

D. G = X = 3000 nuclêôtit;  A = T = 3000 nuclêôtit. 

Câu 5. Mã di truyền có đặc điểm 

 A. có tính phổ biến   B. có tính đặc hiệu 

 C. có tính thoái hóa  D. cả A, B và C. 

Câu 6. mã di truyền là 

A. Mã bộ một, tức là cứ một nuclêôtit xác định một axit amin 
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B. Mã bộ hai, tức là cứ hai nuclêôtit xác định một axit amin 

C. Mã bộ ba, tức là cứ ba nuclêôtit xác định một axit amin 

D. Mã bộ bốn, tức là cứ bốn nuclêôtit xác định một axit amin 

Câu 7. Tong số 64 bộ ba giải mã di truyền có có 3 bộ ba không mã hóa cho axit amin nào. Các bộ ba đó là 

 A. AUG, UGA, UAG   B. UGA, AAU, UAG 

 C. AUG, UAA, UGA   D. UAG, UAA, UGA. 

Câu 8. Phương pháp độc đáo của Menđen trong việc nghiên cứu tính qui luật của hiện tượng di truyền là 

 A. lai giống     B. lai phân tích 

 C. phân tích cơ thể lai   D. sử dụng xác suất thống kê. 

Câu 9. Dòng thuần về một tính trạng là 

A. Dòng có đặc tính di truyền đồng nhất và ổn định, các thế hệ con cháu không phân li, có kiểu hình giống bố 

mẹ. 

B. Đồng hợp về kiểu gen và đồng nhất về kiểu hình 

C. Dòng luôn có kiểu gen đồng hợp trội. 

D. Dòng có đặc tính di truyền đồng nhất và ổn định, các thế hệ con cháu không phân li, có kiểu hình giống bố 

mẹ, đồng hợp về kiểu gen và đồng nhất về kiểu hình. 

Câu 10. Cơ sở tế bào học của quy luật phân li của Menđen là 

A. Sự nhân đôi của NST ở kỳ trung gian và sự phân li đồng đều của NST ở kì sau của quá trình giảm phân. 

B. Sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng (dẫn tới sự phân li độc lập của các gen tương ứng) tạo các 

loại giao tử và tổ hợp ngẫu nhiên của các giao tử trong thụ tinh. 

C. Sự phân li đồng đều của cặp NST tương đồng trong giảm phân 

D. Sự tự nhân đôi, phân li của các NST trong giảm phân và sự tổ hợp lại của các NST trong thụ tinh. 

Câu 11. Lai phân tích là phép lai 

A. Giữa hai cơ thể có tính trạng tương phản nhau. 

B. Giữa hai cơ thể thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản. 

C. Giữa cơ thể mang tính trạng trội với cơ thể mang tính trạng lặn để kiểm tra kiểu gen. 

D. Giữa cơ thể mang kiểu gen trội với cơ thể có kiểu gen lặn 

Câu 12. Cặp phép lai nào sau đây là phép lai thuận nghịch? 

A. ♀AA x ♂aa và ♀AA x ♂aa 

B. ♀Aa x ♂aa và ♀aa x ♂AA 

C. ♀AABb x ♂aabb và ♀AABb x ♂aaBb 

D. ♀AABB x ♂aabb và ♀aabb x ♂AABB. 

Câu 13. Trong trường hợp trội không hoàn toàn. Tỉ lệ kiểu gen và tỉ lệ kiểu hình của phép lai P : Aa x Aa lần lượt là 

 A. 1:2:1 và 1:2:1     B. 3:1 và 1:2:1 

 C. 1:2:1 và 3:1     D. 1:2:1 và 1:1 

Câu 14. Khi cho lai cây có hoa màu đỏ với cây có hoa màu trắng được F1 toàn cây có hoa màu đỏ. Cho rằng mỗi gen 

quy định một tính trạng. Kết luận nào có thể được rút ra từ kết quả phép lai này? 

 A. Đỏ là tính trạng trội hoàn toàn  B. P thuần chủng 

 C. F1 dị hợp tử     D. Cả A, B và C. 

Câu 15. Nội dung chủ yếu của quy luật tương tác gen không alen là 

A. Các gen không alen tương tác bổ trợ cho nhau quy định kiểu hình mới. 

B. Các gen không alen tương tác át chế lẫn nhau quy định kiểu hình mới. 

C. Hai hay nhiều gen không alen có thể cùng tác động lên sự biểu hiện của một tính trạng. 

D. Một gen có quy định nhiều tính trạng. 

Câu 16. Quần thể nào trong các quần thể nêu dưới đây ở trạng thái cân bằng di truyền? 

Quần thể 
Tần số kiểu gen 

AA 

Tần số kiểu gen 

Aa 

Tần số kiểu gen 

aa 

1 1 0 0 

2 0 1 0 

3 0 0 1 

4 0,2 0,5 0,3 

Trả lời: 

 A. Quần thể 1 và 2    B. Quần thể tự phối 

 C. Quần thể sinh sản sinh dưỡng D. Quần thể sinh sản hữu tính 

Câu 18. Hiện tượng ưu thế lai là 

E. Con lai F1 có sức sống cao hơn bố mẹ, khả năng chống chịu tốt, năng suất cao. 

F. Con lai F1 dùng làm giống tiếp tục tạo ra thế hệ sau có đặc điểm tốt hơn. 

G. Con lai F1 mang các gen đồng hợp tử trội nên có đặc điểm vượt trội bố mẹ. 
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H. Tất cả các hiện tượng trên. 

Câu 19. Dạng đột biến nào dưới đây có giá trị trong chọn giống cây trồng nhầm tạo ra những giống năng suất cao, 

phẩm chất tốt, không có hại? 

 A. Đột biến gen    B. Đột biến lệch bội 

 C. Đột biến đa bội    D. Đột biến cấu trúc NST. 

Câu 20. Giao phối gần hoặc tự thụ phấn qua nhiều thế hệ thường dẫn đến thoái hóa giống là do. 

A. Các gen lặn đột biến có hại bị các gen trội át chế trong kiểu gen dị hợp. 

B. Các gen lặn đột biến có hại biểu hiện thành kiểu hình do tăng cường thể đồng hợp. 

C. Xuất hiện ngày càng nhiều các đột biến có hại. 

D. Tập trung các gen trội có hại ở các thế hệ sau. 

Câu 21. Một cặp vợ chồng: người vợ có bố và mẹ đều mù, người chồng có bố mù màu và mẹ không mang gen bệnh. 

Con của họ sinh ra sẽ như thế nào? 

A. Tất cả con trai, con gái đều bị bệnh 

B. Tất cả con gái đều không bị bệnh, tất cả con trai đều bị bệnh. 

C. ½ con gái mù màu, ½ con gái không mù màu, ½ con trai mù màu, ½ con trai không mù màu. 

D. Tất cả con trai mù màu, ½ con gai mù màu, ½ con gái không mù màu. 

Câu 22. Cơ quan thoái hóa cũng là cơ quan tương đồng vì 

A. Chúng được bắt nguồn từ một cơ quan ở một loài tổ tiên nhưng nay không còn chức năng hoặc chức năng 

bị tiêu giảm. 

B. Chúng đều có hình dạng giống nhau giữa các loài. 

C. Chúng đều có kích thước như nhau giữa các loài. 

D. Chúng được bắt nguồn từ một cơ quan ở loài tổ tiên nhưng nay vẫn còn thực hiện chức năng. 

Câu 23. Khi nói về đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật, điều nào sau đay không đúng? 

A. Mỗi đặc điểm thích nghi chỉ có giá trị tương đối. 

B. Sự hình thành mỗi đặc điểm thích nghi là một qua trình lịch sử. 

C. Có hai dạng là: thích nghi kiểu hình và thích nghi kiểu gen. 

D. Sự hình thành các đặc điểm thích nghi luôn dẫn tới hình thành loài mới. 

Câu 24. Câu nào trong số các câu dưới đây nói về CLTN là đúng với quan niệm của Đacuyn? 

A. CLTN thực chất là sự phân hóa khả năng sống sót của các cá thể. 

B. CLTN thực chất là sự phân hóa về khả năng sinh sản của các kiểu gen. 

C. CLTN thực chất là sự phân hóa về khả năng sinh sản của các cá thể có các kiểu gen khác nhau. 

D. Cả A, B và C. 

Câu 25. Tiến hóa nhỏ là 

A. Quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể. 

B. Quá trình làm biến đổi trên quy mô lớn, trải qua hàng triệu năm làm xuất các đơn vị phân loại trên loài. 

C. Quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần xã. 

D. Quá trình làm biến đổi trên quy mô lớn, trải qua hàng triệu năm, làm xuất hiện các đơn vị phan loại trên 

loài, quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần xã. 

Câu 26. Nếu sử dụng thuốc kháng sinh có liều lượng càng cao thì nhanh chóng hình thành các chủng vi khuẩn kháng 

thuốc, nguyên nhân là vì 

A. Thuốc kháng sinh là nhân tố kích thích vi khuẩn chống lại chính nó. 

B. Thuốc kháng sinh là nhân tố gây ra sự chọn lọc các dòng vi khuẩn kháng thuốc. 

C. Khi nồng độ thuốc càng cao thì vi khuẩn dễ dàng quen thuốc. 

D. Thuốc kháng sinh là tác nhân gây ra các đột biến kháng thuốc. 

Câu 27. Khi môi trường sống thay đổi, loài quần thể nào sau đây có khả năng thích nghi cao nhất? 

 A. Quần thể tự phối   B. Quần thể giao phối. 

 C. Quần thể sinh sản vô tính  D. Quần thể sinh sản hữu tính. 

Câu 28. Những loài cá ưu ôxi thường sống ở 

 A. hồ      B. sông suối. 

 C. nới nước rất sâu    D. nước trong hang. 

Câu 29. Cơ chế tạo ra trạng thái cân bằng của quần thể là 

A. Sự thống nhất mối tương quan giữa tỉ lệ sinh sản và tỉ lệ tử vong. 

B. Do sự tác động của kẻ thù trong trường hợp mật độ quần thể tăng quá cao. 

C. Do bệnh tật và khan hiếm thức ăn trong trường hợp số lượng của quần thể tăng quá cao. 

D. Do sự giảm bớt hiện tượng cạnh tranh cùng loài trong trường hợp số lượng cá thể của quần thể giảm quá 

thấp. 

Câu 30. Nguyên nhân của diễn thế sinh thái là 

A. Tác động của ngoại cảnh lên quần xã. 

B. Tác động của quần xã lên quần xã 
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C. Chính tác động của con người. 

D. Tác động của ngoại cảnh lên quần xã, tác động của quần xã đến ngoại cảnh, chính tác động của con người. 

Câu 31. Rừng mưa nhiệt đới, đồng cỏ, đồng ruộng, rừng cây bụi là 

A. Các ví dụ về hệ sinh thái ở Việt Nam. 

B. Các giai đoạn của diễn thế sinh thái. 

C. Các ví dụ về sự tương quan giữa các sinh vật. 

D. Những quần xã giống nhau về năng lượng đầu vào và đầu ra của dòng năng lượng. 

Câu 32. Trong hệ sinh thái, chuỗi thức ăn nào trong số các chuỗi thức ăn dưới đây cung cấp năng lượng cao nhất cho 

con người (sinh khối của thực vật ở các chuỗi là bằng nhau)? 

A. Thực vật → dê → người. 

B. Thực vật →người. 

C. Thực vật → động vật phù du → cá → người. 

D. Thực vật → cá → chim → người. 

PHẦN II: PHẦN RIÊNG THEO CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN 
(8 câu, từ câu 33 đến câu 40) 

Câu 33. Tính chất của đột biến gen là 

A. Xuất hiện đồng loạt, có định hướng 

B. Xuất hiện cá biệt, ngẫu nhiên, vô hướng 

C. Thường làm biến đổi kiểu hình 

D. Không có lợi. 

Câu 34. Đột biến gen có thể làm thay đổi 1 axit amin trong chuỗi pôlipeptit laf 

A. Đột biến mất 1 cặp nuclêôtit. 

B. Đột biến thêm 1 cặp nuclêôtit. 

C. Đột biến thay thế 1 cặp nuclêôtit này bằng 1 cặp nuclêôtit khác. 

D. Đột biến thay thế 1 cặp nuclêôtit mã mở đầu. 

Câu 35. Kết quả nào dưới đây  không phải do hiện tượng tự thụ phấn và giao phối gần đem lại? 

 A. Hiện tượng thoái hóa giống.   B. Tạo ra dòng thuần chủng. 

C. Tỉ lệ thể đồng hợp tăng, thể dị hợp giảm. D. Tạo ưu thế lai. 

Câu 36. Dấu hiệu đặc trưng cho mỗi quần thể giao phối là 

A. Tỉ lệ các loại kiểu gen. 

B. Tỉ lệ các loại kiểu hình 

C. Tần số tương đối của các alen về một vài gen tiêu biểu. 

D. Tỉ lệ các loại kiểu gen, tỉ lệ các loại kiểu hình, tần số tương đối của các alen về một vài gen tiêu biểu. 

Câu 37. Vai trò của biến động di truyền trong tiến hóa nhỏ là gì? 

A. Làm cho thành phần kiểu gen của quần thể thay đổi đột ngột. 

B. Làm cho tần số tương đối của các alen thay đổi theo hướng xác định. 

C. Tạo ra loài mới một cách nhanh chóng. 

D. Thúc đẩy sự cách li di truyền. 

Câu 38. Quan hệ hội sinh là gì? 

A. Hai loài cùng sống với nhau, trong đó một loài có lợi, một loài không ảnh hưởng gì. 

B. Hai loài cùng sống với nhau và cùng có lợi. 

C. Hai loài sống với nhau gây hiện tượng ức chế sự phát triển lẫn nhau 

D. Hai loài cùng sống với nhau gây hưởng cho các loài khác. 

Câu 39. Mối quan hệ có ý nghĩa quan trọng nhất đối với sự hình thành chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong hệ sinh thái 

là 

A. Quan hệ cạnh tranh 

B. Quan hệ đối địch 

C. Quan hệ ức chế - cảm nhiễm 

D. Quan hệ vật ăn thịt – con mồi (sinh vật này ăn sinh vật khác) 

Câu 40. Giả sử 4 chuỗi thức ăn dưới đây thuộc 4 hệ sinh thái và cả 4 hệ sinh thái đều bị ô nhiễm thủy ngân vơi mức độ 

ngang nhau. Con n Câu 32 Quá trình giao phối tạo ra vô số các biến dị tổ hợp nhờ:  

A. Quy luật phân li độc lập   B. Quy luật hoán vị gen   C. Quy luật tương tác gen   D. Cả 3 quy luật trên    

gười ở hệ sinh thái nào trong 4 hệ sinh thái đó bị nhiễm độc nhiều nhất? 

A. Tảo đơn bào → cá → người. 

B. Tảo đơn bào → động vật phù du → giáp xác → cá → người. 

C. Tảo đơn bào → động vật phù du → cá → người. 

D. Tảo đơn bào → giáp xác →cá → người. 

PHẦN III: PHẦN RIÊNG THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO 

(8 câu, từ câu 41 đến câu 48) 
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Câu 41. Trong một quần thể ruồi giấm, người ta phát hiện NST số III có các gen phân bố theo những trình tự khác 

nhau như sau: 

 1. ABCGFEDHI  2. ABCGFIHDE   3. ABHIFGCDE. 

Cho biết đây là những đột biến đảo đoạn NST. Hãy xác định mối liên hệ trong quá trình phát sinh các dạng bị đảo đó 

 A. 1 → 2 → 3.    B. 1 → 3 → 2. 

 C. 2 → 1 → 3    D. 2 → 3 → 1. 

Câu 42. Cơ thể sinh vật có số lượng NST trong nhân của tế bào sinh dưỡng tăng lên một số nguyên lần bộ NST đơn 

bội của loài (3n, 4n, 5n,…) đó là 

 A. thể lưỡng bội    B. thể đơn bội. 

 C. thể đa bội     D. thể lệch bội. 

Câu 43. Cần lựa chọn một trong hai gà mái là chị em ruột cùng thuộc giống Lơgo về chỉ tiêu sản lượng trứng để làm 

giống. Con thứ nhất (gà mái A) đẻ 262 trứng/năm. Con thứ hai (gà mái B) đẻ 258 trứng/năm. Người ta cho hai gà mái 

này cùng lai với một gà trống rồi xem xét sản lượng trứng của các gà mái thế hệ con của chúng: 

 

Mẹ 1 2 3 4 5 6 7 

A 95 263 157 161 190 196 105 

B 190 210 212 216 234 234 242 

 

Nên chọn gà mái A hay gà mái B để làm giống? 

 A. Chọn gà mái A.     B. Chọn gà mái B. 

 C. Chọn gà mái A và chọn gà mái B  D. Không chọn gà mái nào 

Câu 44. Học thuyết Đacuyn  

A. Chưa hiểu rõ về nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền các biến dị. 

B. Giải thích thành công cơ chế hình thành các đặc điểm thích nghi 

C. Đi sâu vào các con đường hình thành loài mới. 

D. Giải thích thành công cơ chế hình thành các đặc điểm thích nghi, chưa hiểu rõ về nguyên nhân phát sinh 

biến dị và cơ chế di truyền các biến dị, đi sâu vào các con đường hình thành loài mới. 

Câu 45. Quá trình hình thành quần thể thích nghi xảy ra nhanh hay chậm tùy thuộc vào những yếu tố nào? 

A. Quá trình phát sinh và tích lũy các gen đột biến ở mỗi loài. 

B. Tốc độ sinh sản của loài 

C. Áp lực CLTN 

D. Quá trình phát sinh và tích lũy các gen đột biến ở mỗi loài, tốc độ sinh sản của loài, áp lực CLNT. 

Câu 46. Khẳng định nào đúng? 

1. chuỗi thức ăn thường gồm 7 mắt xích. 

2. độ dài chuỗi thức ăn bị hạn chế bởi sự mất năng lượng, ví dụ như trong hô hấp. 

3. phần lớn sản lượng trên cạn được sử dụng trực tiếp bởi sinh vật ăn mùn bã. 

4. năng lượng có được là phần còn lại của năng lượng đồng hóa được sau khi hô hấp (trừ năng lượng đã 

dùng cho hô hấp) 

Tổ hợp câu trả lời đúng là: 

A. 2, 3 và 4      B. Chỉ 2 

C. Chỉ 1      D. 1 và 3 

Câu 47. Nghiên cứu cấu trúc tuổi của 3 quần thể cá A, B và C, kết quả được biểu diễn bằng các biểu đồ sau đây: (Ghi 

chú: 1. Số lượng cá thể; 2. Tuổi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quần thể cá nào bị đánh bắt quá mức, nếu cứ tiếp tục khai thác sẽ bị suy kiệt và diệt vong 

 A. Quần thể A. B. Quần thể B C. Quần thể C D. Cả A và B 

Câu 48. Yếu tố có vai trò quan trọng trong sự hình thành nhịp sinh học là 

 A. nhiệt độ.  B. ánh sáng  C. môi trường. D. di truyền. 

 

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH  2014                      ĐỀ SỐ  05 
 

(1) 

(2) 

Quần thể A 

(1) 

(2) 

Quần thể B 

(1) 

(2) 

Quần thể C 
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Câu 1. Trong kĩ thuật di truyền người ta thường dùng thể truyền là 

A. thực khuẩn thể và plasmit   B. plasmit và nấm men. 

C. plasmit và vi khuẩn   D. thực khuẩn thể và vi khuẩn. 

Câu 2. Tia tử ngoại thường được dùng để gây đột biến nhân tạo trên các đối tượng  

 A. hạt khô và bào tử.   B. vi khuẩn vật, hạt phấn, bào tử. 

 C. hạt nẩy mầm và vi sinh vật  D. hạt phấn và hạt nảy mầm 

Câu 3. Chất cônsixin thường được dùng để gây đột biến thể đa bội ở thực vật, do nó có khả năng 

A. kích thích cơ quan sinh dưỡng phát triển 

B. tăng cường sự trao đổi chất ở tế bào. 

C. Cản trở sự hình thành thoi phân bào làm cho NST không phân li 

D. Tăng cường quá trình tổng hợp chất hữu cơ. 

Câu 4. Thể đột biến mà trong tế bào sinh dưỡng có 1 cặp NST tương đồng tăng thêm 1 chiếc được gọi là 

 A. thể đa nhiễm    B. thể tam nhiễm 

 C. thể tam bội    D. thể đa bội 

Câu 5. Trong các bệnh sau đây ở người, bệnh do đột biến gen lặn trên NST giới tính X gây nên là bệnh 

 A. Đao     B. máu khó đông 

 C. hồng cầu hình liềm   D. tiểu đường. 

Câu 6. Trong các dạng đột biến cấu trúc NST, dạng làm cho số lượng vật chất di truyền không thay đổi là 

 A. chuyển đoạn  B. đảo đoạn  C. mất đoạn  D. lặp đoạn 

Câu 7. Một trong những ứng dụng của kĩ thuật di truyền là 

A. Tạo các giống cây ăn quả không hạt 

B. Tạo thể song nhị bội 

C. Sản xuất lượng lớn prôtêin trong thời gian ngắn 

D. Tạo ưu thế lai. 

Câu 8. Đột biến mất đoạn NST thường gây hậu quả 

A. Tăng cường độ biểu hiện tính trạng 

B. Giảm sức sống hoặc làm chết sinh vật 

C. Mất khả năng sinh sản của sinh vật. 

D. Giảm cường độ biểu hiện tính trạng. 

Câu 9. Phương pháp có thể tạo ra cơ thể lai có nguồn gen khác xa nhau mà bằng phương pháp lai hữu tính không thể 

thực hiện được là lai 

 A. khác thứ     B. tế bào sinh dưỡng 

 C. khác dòng    D. khác loài 

Câu 10. Mức phản ứng của cơ thể do yếu tố nào sau đây quy định? 

 A. điều kiện môi trường   B. kiểu gen của cơ thể 

 C. thời kì phát triển   D. tời kì sinh trưởng 

Câu 11. Ngày nay, sự sống không còn tiếp tục được hình thành từ các chất vô cơ theo phương thức hóa học vì 

A. Thiếu các điều kiện cần thiết và nếu có chất hữu cơ được hình thành ngoài cơ thể sống thì sẽ bị các vi 

khuẩn phân hủy ngay. 

B. Không tổng hợp được các hạt côaxecva nữa trong điều kiện hiện tại. 

C. Không có sự tương tác giữa các chất hữu cơ được tổng hợp. 

D. Các quy luật chọn lọc tự nhiên chi phối mạnh mẽ. 

Câu 12. Cơ chế tác dụng của tia phóng xạ trong việc gây đột biến nhân tạo là gây 

A. Kích thích và ion hóa các nguyên tử khi xuyên qua các mô sống. 

B. Kích thích các nguyên tử khi xuyên qua các mô sống. 

C. Kích thích nhưng không ion hóa các nguyên tử khi xuyên qua các mô sống. 

D. Ion hóa các nguyên tử khi xuyên qua các mô sống. 

Câu 13. Một trong những đặc điểm của thường biến là 

A. Không thay đổi kiểu gen, thay đổi kiểu hình 

B. Không thay đổi kiểu gen, không thay đổi kiểu hình 

C. Thay đổi kiểu gen và không thay đổi kiểu hình 

D. Thay đổi kiểu gen và thay đổi kiểu hình. 

Câu 14. Mỗi tổ chức sống là một “hệ mở” vì 

A. Có sự tích lũy ngày càng nhiều các hợp chất phức tạp 

B. Có sự tích lũy ngày càng nhiều chất hữu cơ 

C. Có sự tích lũy ngày càng nhiều chất vô cơ. 

D. Thường xuyên có sự trao đổi chất và năng lượng với môi trường. 

Câu 15. Loại đột biến không được di truyền qua sinh sản hữu tính là đột biến 

 A. gen  B. tiền phôi  C. giao tử  D. xôma 

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


Gia sư Thành Được                                       www.daythem.com.vn  

 

 
Câu 16. Để nối đoạn AND của tế bào cho vào AND plasmit, người ta sử dụng enzim 

 A. reparaza  B. pôlimeraza  C. restrictaza D. ligaza 

Câu 17. Ở một quần thể thực vật, tại thế hệ mở đầu có 100% thể dị hợp (Aa). Qua tự thụ phấn thì tỉ lệ %Aa ở thế hệ 

thứ nhất, thứ hai lần lượt là 

 A. 0,75%; 0,25%    B. 75%; 25% 

 C. 0,5%; 0,5%    D. 50%; 25%. 

Câu 18. Thể đa bội thường gặp ở 

 A. vi sinh vật    B. thực vật 

 C. thực vật và động vật   D. động vật bậc cao. 

Câu 19. Đột biến gen là những biến đổi 

A. Kiểu gen của cơ thể do lai giống 

B. Trong vật chất di truyền ở cấp độ tế bào 

C. Liên quan tới một cặp nuclêôtit (đột biến điểm) hoặc một số cặp nuclêôtit. 

D. Kiểu hình do ảnh hưởng của môi trường. 

Câu 20. Một prôtêin bình thường có 400 axit amin. Prôtêin đó bị biến đổi do có axit amin thứ 350 bị thay thế bằng 

một axit amin mới. Dạng đột biến gen có thể sinh ra prôtêin biến đổi trên là: 

A. Mất nuclêôtit ở bộ ba mã hóa axit amin thứ 350 

B. Đảo vị trí hoặc thêm nuclêôtit ở bộ ba mã hóa axit amin thứ 350. 

C. Thêm nuclêôtit ở bộ ba mã hóa axit amin thứ 350 

D. Thay thế hoặc đảo vị trí một cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hóa axit amin thứ 350 

Câu 21. Phương pháp nào dưới đây không được sử dụng trong nghiên cứu di truyền người? 

 A. Nghiên cứu tế bào   B. Nghiên cứu trẻ đồng sinh 

 C. Nghiên cứu phả hệ   D. Gây đột biến và lai tạo. 

Câu 22. Để kích thích tế bào lai phát triển thành cây lai người ta dùng 

 A. Các xung điện cao áp.   B. virut xenđê. 

 C. Môi trường nuôi dưỡng chọn lọc. D. hoocmôn thích hợp 

Câu 23. Phép lai biểu hiện rõ nhất ưu thế lai là 

 A. Lai khác thứ    B. Lai khác loài. 

 C. Lai khác dòng    D. Lai cùng dòng 

Câu 24. Điểm đáng chú ý nhất trong đại Tân sinh là 

A. Phát triển ưu thé của hạt trần, bò sát. 

B. Phồn thịnh của cây hạt kín, sâu bọ, chim, thú và người. 

C. Phát triển ưu thế của cây hạt trần, chim, thú 

D. Chinh phục đất liền của thực vật và động vật. 

Câu 25. Ở người, một số đột biến trội gây nên 

A. Bạch tạng, máu khó đông, câm điếc 

B. Máu khó đông, mù màu, bạch tạng 

C. Mù màu, bạch tạng, hồng cầu hình liềm 

D. Tay 6 ngón, nhón tay ngắn 

Câu 26. Dạng đột biến gen nào sau đây không làm thay đổi tổng số nuclêôtit và số liên kết hiđrô so với gen ban đầu? 

A. Mất 1 cặp nuclêôtit và thay thế 1 cặp nuclêôtit có cùng số liên kết hiđrô  

B. Thay thế 1 cặp nuclêôtit và thêm 1 cặp nuclêôtit. 

C. Mất 1 cặp nuclêôtit và đảo vị trí 1 cặp nuclêôtit. 

D. Thay thế 1 cặp nuclêôtit có cùng số lien kết hiđrô. 

Câu 27. Dạng song nhị bội hữu thụ được tạo ra bằng cách 

A. Gây đột biến nhân tạo bằng 5-brôm uraxin. 

B. Gây đột biến nhân tạo bằng tia phóng xạ. 

C. Lai xa kèm theo đa bội hóa. 

D. Gây đột biến nhân tạo bằng cônsixin  

Câu 28. Bệnh hầu cầu hình liềm ở người là do dạng đột biến 

A. Thêm 1 cặp nuclêôtit và thay thế 1 cặp nuclêôtit 

B. Thay thế 1 cặp nuclêôtit 

C. Thêm 1 cặp nuclêôtit. 

D. Mất di 1 cặp nuclêôtit. 

Câu 29. Ở cà chua (2n = 24 NST), số NST ở thể tam bội là 

 A. 25   B. 48   C. 27   D. 36 

Câu 30. Chiều hướng tiến hóa cơ bản nhất của sinh giới là 

 A. thích nghi ngày càng hợp lí  B. ngày càng đa dạng 

 C. tổ chức ngày càng cao   D. ngày càng hoàn thiện. 
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Câu 31. Trong chọn giống, người ta dùng phương pháp tự thụ phấn bắt buộc hoặc giao phối cận huyết nhằm mục đích 

 A. tạo ưu thế lai    B. tạo giống mới 

 C. cải tiến giống    D. tạo dòng thuần 

Câu 32. Nếu thế hệ F1 tứ bội là: ♂Aaaa x ♀Aaaa, trong trường hợp giảm phân, thụ tinh bình thường thì tỉ lệ kiểu gen 

ở thế hệ F2 sẽ là 

A. 1 aaaa : 8 AAAA : 8Aaaa : 18 Aaaa : 1 AAAA 

B. 1 AAAA : 8 Aaa : 18 AAAa : 8 Aaaa : 1 aaaa 

C. 1 aaaa : 18 Aaaa : 8 Aaa : 8 Aaaa : 1 AAAA 

D. 1 AAAA : 8 AAAa : 18 Aaaa : 8 Aaaa : 1 aaaa 

Câu 33. Theo quan điểm hiện đại, cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là 

 A. AND và prôtêin    B. axit nuclêôtit  và prôtêin  

 C. AND và ARN    D. ARN và prôtêin 

Câu 34. Cơ chế phát sinh đột biến số lượng NST là 

A. Quá trình tiếp hợp và trao đổi chéo của nST bị rối loạn 

B. Cấu trúc NST bị phá vỡ 

C. Sự phân li không bình thương của một hay nhiều cặp NST ở kì sau của quá trình phân bào 

D. Quá trình tự nhan đôi NST bị rối loạn. 

Câu 35. Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh cùng trứng nhằm mục đích xác định tác động của môi trường. 

 A. đối với các kiểu gen khác nhau  B. lên sự hình thành tính trạng 

 C. đối với các kiểu gen giống nhau  D. đối với một kiểu gen 

Câu 36. Các dạng đột biến chỉ làm thay đổi vị trí của gen trong phạm vi 1 NST là 

A. Đảo đoạn NST và lặp đoạn trên một NST 

B. Đảo đoạn NST và mất đoạn NST 

C. Đảo đoạn NST và chuyển đoạn trên một NST 

D. Mất đoạn NST và lặp đoạn NST 

Câu 37. Dạng đột biến gen có thể làm thay đổi ít nhất cấu trúc phân tử prôtêin do gen đó chỉ huy tổng hợp là 

A. Thay đổi vị trí 2 cặp nuclêôtit ở 2 bộ ba mã hóa cuối 

B. Thay thế một cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hóa cuối 

C. Mất một cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hóa thứ 10 

D. Thêm một cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hóa thứ 10 

Câu 38. Ở người, bệnh mù màu (đỏ, lục) là do đột biến gen lặn nằm trên NST giới tính X gây nên (X
m
). Nếu mẹ bình 

thường, bố bị mù màu thì con trái mù màu của họ đã nhận X
m
 từ 

 A. ông nội  B. bà nội  C. mẹ   D. bố 

Câu 39. Hiện tượng thoái hóa giống ở một số loài sinh sản hữu tính là do 

 A. lai khác giống, lai khác thứ  B. tự thụ phấn, giao phối cận huyết 

 C. lai khác loài, khác chi   D. lai khác dòng 

Câu 40. Hiện tượng nào sau đây là thường biến? 

A. Lợn có vành tai bị xẻ thùy, chân dị dạng 

B. Bố mẹ bình thường sinh con bạch tạng 

C. Cây rau mác trên cạn có lá hình mũi mác, khi mọc dưới nước có thêm loại lá hình bản dài 

D. Trên câu hóa giấy đỏ xuất hiện cành hoa trắng. 
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Câu 1. Một gen có cấu trúc dạng B dài 

0

500 A  có số nuclêôtit là 

 A. 3000  B. 1500  C. 6000  D. 4500 

Câu 2. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về đặc điểm của mã di truyền? 

A. Mã di truyền có tính thoái hóa 

B. Mã di truyền là mã bộ ba 

C. Mã di truyền có tính phổ biến 

D. Mã di truyền đặc trưng cho từng loài sinh vật 

Câu 3. Trong trường hợp một gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập, tổ hợp tự 

do. Phép lai AaBb x aabb cho đời con có sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ 

 A. 3:1   B. 1:1:1:1  C. 9:3:3:1  D. 1:1 

Câu 4. Sơ đồ nào sau đây không mô tả đúng về một chuỗi thức ăn? 

A. Tảo → giáp xác → cá → chim bói cá → diều hâu 

B. Lúa → cỏ → ếch đồng → chuột đồng → cá 

C. Cỏ → thỏ → mèo rừng 

D. Rau → sâu ăn rau → chim ăn sâu → diều hâu 
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Câu 5. Hình tháp sinh thái luôn có dạng chuẩn (đáy tháp rộng ở dưới, đỉnh tháp hẹp ở trên) hình tháp biểu diễn. 

A. Năng lượng của các bậc dinh dưỡng 

B. Sinh khối của các bậc dinh dưỡng 

C. Số lượng cá thể của các bậc dinh dưỡng 

D. Sinh khối và số lượng cá thể của các bậc dinh dưỡng. 

Câu 6. Sản lượng sinh vật thứ cấp trong hệ sinh thái được tạo ra từ 

 A. sinh vật phân hủy     B. sinh vật sản xuất 

 C. sinh vật sản xuất và sinh vật phân hủy  D. sinh vật tiêu thụ 

Câu 7. Ruồi giấm có bộ ba NST 2n = 8. Số lượng NST có trong tế bào sinh dưỡng của ruồi giấm thuộc thể lệch bội 

bốn nhiễm là 

 A. 10   B. 16   C. 32   D. 12 

Câu 8. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về CLTN theo quan niệm hiện đại? 

A. Chọn lọc chỉ diễn ra ở cấp độ quần thể mà không diễn ra ở cấp độ cá thể 

B. Chọn lọc cá thể và chọn lọc quần thể diễn ra đồng thời. 

C. Chọn lọc quần thể diễn ra trước, chọn lọc cá thể diễn ra sau. 

D. Chọn lọc cá thể diễn ra trước, chọn lọc quần thể diễn ra sau. 

Câu 9. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các loại giao tử 2n được tạo ra từ thể tứ bội có kiểu gen Aaaa là 

 A. 1AA:1aa     B. 1Aa:1aa 

 C. 1AA:4Aa:1aa    D. 4AA:1Aa:1aa 

Câu 10. Sự giống nhau giữa người và vượn ngày nay chứng tỏ 

A. Vượn người ngày nay là tổ tiên của loài người 

B. Vượn người ngày nay không phải là tổ tiên của loài người 

C. Vượn người ngày nay tiến hóa theo cùng một hướng với loài người, nhưng chậm hơn loài người. 

D. Người và vượn ngày nay có quan hệ thân thuộc, gần gũi. 

Câu 11. Nguyên liệu sơ cấp chủ yếu của CLTN theo quan niệm hiện đại là 

 A. đột biến cấu trúc NST   B. đột biến gen 

 C. đột biến số lượng NST  D. biến dị tổ hợp 

Câu 12. Ở cá chua, gen quy định mãu sắc quả nằm trên NST thường, alen A quy định quả màu đỏ trội hoàn toàn so 

với alen a quy định quả màu vàng. 

 Trong trường hợp các cây bố, mẹ giảm phân bình thường, tỉ lệ kiểu hình quả vàng thu được từ phép lai Aaaa x 

Aaaa là 

 A. 1/8   B. 1/12  C. 1/36  D. 1/16 

Câu 13. Trong trường hợp các gen phân li độc lập, tổ hợp tự do. Cá thể có kiểu gen AaBb giảm phân bình thường có 

thể tạo ra 

 A. 16 loại giao tử    B. 2 loại giao tử 

 C. 4 loại giao tử    D. 8 loại giao tử 

Câu 14. Phép lai một tính trạng cho đời con phân li kiểu hình theo tỉ lệ 15:1. Tính trạng này di truyền theo quy luật 

 A. tác động cộng gộp   B. lên kết gen 

 C. hoán vị gen    D. di truyền liên kết với giới tính 

Câu 15. Để xác định một tính trạng nào đó ở người là tính trạng trội hay tính trạng lặn, người ta sử dụng phương pháp 

nghiên cứu 

 A. di truyền phân tử   B. di truyền tế bào 

 C. phả hệ     D. người đồng sinh 

Câu 16. Hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hóa thường gặp ở 

 A. vi sinh vật    B. thực vật 

 C. động vật và vi sinh vật   D. động vật 

Câu 17. Trong các hệ sinh thái sau đây, hệ sinh thái có năng suất sinh vật sơ cấp cao nhất là 

 A. rừng ôn đới    B. rừng mưa nhiệt đới 

 C. rừng thông phương Bắc  D. savan 

Câu 18. Một quần thể ếch đồng có số lượng cá thể tăng vào mùa mưa, giảm vào mùa khô. Đây là kiểu biến động 

 A. không theo chu kì   B. theo chu lì nhiều năm 

C. Theo chu kì mùa   D. theo chu kì tuần trăng 

Câu 19. Mắt xích có mức năng lượng cao nhất trong một chuỗi thức ăn là 

 A. sinh vật tiêu thụ bậc ba  B. sinh vật tiêu thụ bậc một 

 C. sinh vật tiêu thụ bậc hai  D. sinh vật sản xuất 

Câu 20. Giun, sán sống trong ruột lợn là biểu hiện của mối quan hệ 

 A. hợp tác  B. hội sinh  C. kí sinh – vật chủ D. cộng sinh 

Câu 21. Trong bộ phim Linh trưởng, loài có quan hệ họ hàng gần gũi với loài người nhất là 

 A. vượn gibbon  B. gôrila  C. tinh tinh  D. khỉ sóc 
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Câu 22. Hiện tượng nào sau đây là biểu hiện của mối quan hệ hỗ trợ cùng loài? 

A. Cá mập con khỉ mới nở, sử dụng trứng chưa nở làm thức ăn 

B. Động vật cùng loài ăn thịt lẫn nhau 

C. Tỉa thưa tự nhiên ở thực vật 

D. Các cây thông mọc gần nhau, có rễ nối liền nhau 

Câu 23. Đơn phân của prôtêin là 

 A. peptit   B. nuclêôtit    C. nuclêôxôm D. axit amin 

Câu 24. Tập hợp sinh vật nào sau đây không phải là quần thể? 

A. Tập hợp cây thông trong một rừng thông ở Đà lạt 

B. Tập hợp cây cọ trên một quả đồi Phú Thọ 

C. Tập hợp cây cỏ trên mọi đồng cỏ 

D. Tập hợp cá chép đang sinh sống ở Hồ Tây 

Câu 25. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về vai trò của giao phối đối với quá trình tiến hóa? 

A. Giao phối trung hòa tính có hại của đột biến 

B. Giao phối tạo alen mới trong quần thể. 

C. Giao phối tạo nguồn nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa 

D. Giao phối phát tán đột biến trong quần thể 

Câu 26. Sự cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài sẽ làm 

A. Tăng số lượng cá thể của quần thể, tăng cường hiệu quả nhóm 

B. Giảm số lượng cá thể của quần thể đẩm bảo cho số lượng cá thể của quần thể tương ứng với khả năng 

cung cấp nguồn sống của môi trường 

C. Suy thoái quần thể do các cá thể cùng loài tiêu diệt lần nhau. 

D. Tăng mật độ cá thể của quần thể, khai thác tối đa nguồn sống của môi trường 

Câu 27. Bằng phương pháp tứ bội hóa, từ hợp tử lưỡng bội kiểu gen Aa có thể tạo ra thể tứ bội có kiểu gen 

 A. Aaaa   B. AAAA   C. AAAa  D. AAaa 

Câu 28. Trong các bệnh sau đây ở người, bệnh nào là bệnh di truyền liên kết với giới tính? 

 A. Bệnh máu khó đông    B. Bệnh tiểu đường 

 C. Bệnh ung thư máu    D. Bệnh bạch tạng 

Câu 29. Kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội có thể xác định được bằng phép lai. 

 A. khác dòng B. phân tích  C. thuận nghịch  D. khác thứ 

Câu 30. Ở người, gen quy định tật dính ngón tay 2 và 3 nằm trên NST Y, không có alen tương ứng trên NST X. Một 

người đàn ông bị tật dính ngón tay 2 và 3 lấy vợ bình thường, sinh con trai bị tật dính ngón tay 2 và 3. Người con trai 

này đã nhận gen gây tật dính ngón tay từ 

 A. bố   B. mẹ   C. ông ngoại   D. bà nội 

Câu 31. Theo quan niệm hiện đại, nhân tố tiến hóa làm thay đổi tần số alen của quần thể theo một hướng xác định là 

 A. cách li  B. đột biến  C. CLTN   D. giao phối 

Câu 32. Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng của quần thể? 

 A. đa dạng loài    B. tỉ lệ đực, cái 

 C. tỉ lệ nhóm tuổi    D. mật độ cá thể 

Câu 33. Đối với quá trình tiến hóa, các cơ chế cách li có vai trò 

A. Hình thành cá thể và quần thể sinh vật thích nghi với môi trường 

B. Tạo các elen mới, làm phong phú thêm vốn gen của quần thể 

C. Tạo các tổ hợp alen mới trong đó có các tổ hợp có tiềm năng thích nghi cao 

D. Ngăn cản sự giao phối tự do, củng cố và tăng cường sự phân hóa kiểu gen trong quần thể bị chia cắt 

PHẦN II: PHẦN RIÊNG THEO CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN  
(7 câu, từ câu 34 đến câu 40) 

Câu 34. Ở ruồi giấm, gen qui định tính trạng màu sắc thân và gen quy định tính trạng độ dài cánh nằm trên cùng một 

NST thường (mối) gen quy định một tính trạng). Lai dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài với dòng ruồi 

giấm thân đen, cánh cụt được F1 toàn ruồi thân xám, cánh dài. Lai phân tích ruồi cái F1, trong trường hợp xảy ra hoán 

vị gen với tần số 18%. Tỉ lệ ruồi thân đen, cánh cụt xuất hiện ở Fa tính theo lí thuyết là 

 A. 82%  B. 9%   C. 41%  D. 18% 

Câu 35. Hai loài sống dựa vào nhau, cùng có lợi nhưng không bắt buộc phải có nhau, là biểu hiện của mối quan hệ 

 A. hội sinh  B. hợp tác  C. cạnh tanh  D. cộng sinh 

Câu 36. Cắn cứ vào những biến cố lớn về địa chất, khí hậu và các hóa thạch điển hình, người ta đã chia lịch sử phát 

triển sự sống thành các đại 

A. Cổ sinh, Tiền Cambri, Trung sinh, Tân sinh 

B. Cổ sinh, Nguyên sinh, Trung sinh, tân sinh 

C. Tân sinh, Trung sinh, Thái cổ, Nguyên sinh, Cổ sinh 

D. Nguyên sinh, Tiền Cambri, trung sinh, Tân sinh 
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Câu 37. Thao tác nối AND của tế bào cho vào AND plasmit tạo AND tái tổ hợp được thực hiện nhờ enzim 

 A. ligaza      B. ARN – pôlimeraza  

 C. restrictaxa     D. amilaza 

Câu 38. Quần thể ngẫu phối nào sau đây đã đạt trạng thái cân bằng di truyền? 

 A. 0,25AA:0,5Aa:0,25aa    B. 0,3AA:0,6Aa:0,1aa 

 C. 0,3AA:0,5Aa:0,2aa    D. 0,1AA:0,5Aa:0,4aa 

Câu 39. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình? 

A. Kiểu hình chỉ phụ thuộc vào kiểu gen mà không chịu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường 

B. Bố mẹ không truyền cho con những tính trạng đã hình thành sẵn mà truyền một kiểu gen 

C. Kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường 

D. Kiểu gen qui định khả năng phản ứng của cơ thể trước môi trường 

Câu 40. Để xác định quan hệ họ hàng giữa các loài sinh vật, người ta không dựa vào 

 A. bằng chứng phôi sinh học   B. cơ quan tương đồng 

C. Bằng chứng sinh học phân tử  C. cơ quan tương tự 

PHẦN III: PHẦN RIÊNG THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO 

(7 câu, từ câu 41 đến câu 47) 

Câu 41. Để hạn chế ô nhiễm môi trường, không nên 

A. Sử dụng các loại hóa chất độc hại vào sản xuất nông, lâm nghiệp 

B. Lắp đặt thêm các thiết bị lọc khí thải cho nhà máy sản xuất công nghiệp 

C. Xây dựng thêm các công viên cây xanh và các nhà máy xử lí, tái chế rác thải 

D. Bảo tồn đa dạng sinh học, khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên 

Câu 42. Để xác định vai trò của kiểu gen và môi trường trong việc hình thành một tính trạng nào đó ở người, có thể 

tiến hành phương pháp nghiên cứu 

 A. phả hệ     B. đồng sinh 

 C. di truyền phân tử   D. di truyền tế bào 

Câu 43. Ở cà chua, gen quy định tính trạng hình dạng quả nằm trên NST thường, alen A quy định quả tròn trội hoàn 

toàn so với alen a quy định quả bầu dục. Lai cà chua quả tròn với cà chua quả bầu dục, thu được F1 toàn cây quả tròn. 

Cho các cây F1 giao phấn, F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 

 A. 1:2:1   B. 1:1   C. 9:3:3:1  D. 3:1 

Câu 44. Số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển, gọi là 

 A. kích thước tối đa của quần thể B. mật độ của quần thể 

 C. kích thước trung bình của quần thể D. kích thước tối thiểu của quần thể 

Câu 45. Nhân tố nào sau đây có khả năng làm phát sinh các alen mới trong quần thể? 

 A. đột biến    B. cách li di truyền 

 C. chọn lọc tự nhiên  D. giao phối 

Câu 46. Loài động có quá trình phát triển phôi giống với quá trình phát triển phôi của người nhất là 

 A. tinh tinh  B. khỉ sóc  C. gôrila  D. đười ươi 

Câu 47. Một gen sau đột biến có chiều dài không đổi nhưng giảm một liên kết hiđrô. Gen này bị đột biến thuộc dạng 

A. Thay thế một cặp G – X bằng một cặp A – T 

B. Mất một cặp nuclêôtit 

C. Thêm một căp nuclêôtit 

D. Thay thế một cặp A – T bằng một cặp G – X 
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PHẦN I: PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH(33 câu, từ câu 1 đến câu 33) 

Câu 1. Trong các mối quan hệ sinh học giữa các loài sau đây, quan hệ nào là kiểu quan hệ cạnh tranh? 

A. Chim ăn sâu và sâu ăn lá 

B. Lợn và giun đủa sống trong ruột lợn 

C. Mối và trùng roi sống trong ruột mối 

D. Lúa và cỏ dại sống trong cùng một ruộng lúa 

Câu 2. Ở một loài thực vật, lai dòng cây thuần chủng có hoa màu đỏ với dòng cây thuần chủng có hoa màu trắng thu 

được F1 đều có hoa màu đỏ. Cho F1tự thụ phấn, thu được F2 phân li theo tỉ lệ 9 hoa màu đỏ : 7 hoa màu trắng. Biết 

không có đột biến mới xảy ra. Màu sắc hoa có thể bị chi phối bởi quy luật 

A. Tác động đa hiệu của gen 

B. Phân li 

C. Di truyền liên kết với giới tính 
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D. Tương tác bổ sung (tương tác giữa các gen không alen). 

Câu 3. Trong trường hợp các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do, phép lai có thể tạo ra ở con nhiều loại tổ hợp gen 

nhất là 

 A. AaBb x AABb    B. Aabb x AaBB 

 C. aaBb x Aabb    D. AaBb x aabb 

Câu 4. Có thể phát hiện hội chứng 3X ở người bằng phương pháp 

A. Nghiên cứu người đồng sinh cùng trứng 

B. Nghiên cứu tế bào (di truyền tế bào) 

C. Nghiên cứu phả hệ 

D. Nghiên cứu người đồng sinh khác trứng 

Câu 5. Hiện tượng loài cá ép sống bám vào cá mập và được cá mập mang đi xa, nhờ đó quá trình hô hấp của cá ép trở 

nên thuận lợi hơn và khả năng kiếm mồi cũng tăng lên, còn cá mập không được lợi nhưng cũng không bị ảnh hưởng 

gì. Đây là một ví dụ về mối quan hệ 

 A. hợp tác     B. cộng sinh 

 C. hội sinh     D. cạnh tanh 

Câu 6. Một phân tử AND tự nhân đôi liên tiếp 5 lần sẽ tạo ra số phân tử AND là 

 A. 6  B. 32   C. 25   D. 64 

Câu 7. Trong một hệ sinh thái trên cạn, nhóm sinh vật nào sau đây là sinh vật sản xuất? 

 A. nấm     B. động vật ăn thực vật 

 C. cây xanh     D. động vật ăn thịt 

Câu 8. Cho biết một gen qui định một tính trạng, các gen nằm trên NST thường và sự biểu hiện của gen không chịu 

ảnh hưởng của môi trường. Tính trạng lặn là tính trạng được biểu hiện ở cơ thể có kiểu gen 

 A. đồng hợp lặn    B. dị hợp 

 C. đồng hợp trội và dị hợp  D. đồng hợp trội 

Câu 9. Nhân tố không làm thay đổi tần số alen trong quần thể giao phối là 

A. Yếu tố ngẫu nhiên (biến động di truyền) 

B. Giao phối ngẫu nhiên 

C. Đột biến 

D. Di nhập gen (du nhập gen) 

Câu 10. Đối với quá trình tiến hóa, đột biến gen có vai trò 

A. Phát tán đột biến trong quần thể 

B. Định hướng quá trình tiến hóa 

C. Cùng với chọn lọc tự nhiên làm tăng tần số các alen trội có hại trong quần thể 

D. Tạo ra các alen mới. 

Câu 11. Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng về một chuỗi thức ăn? 

A. Tảo → chim bói cá → cá → giáp xác 

B. Giáp xác → tảo → chim bói cá → cá 

C. Tảo → giáp xác → cá → chim bói cá 

D. Tảo → giáp xác → chim bói cá → cá. 

Câu 12. Trong chuỗi thức ăn trên cạn khởi đầu bằng cây xanh, mắt xích có sinh khối lớn nhất là sinh vật. 

 A. tiêu thụ bậc một    B. sản xuất 

C. Tiêu thụ bậc ba    D. tiêu thụ bậc hai 

Câu 13. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường và không có đột biến xảy ra. Theo lí thuyết, kiểu gen nào 

sau đây có thể tạo ra loại giao tử aa với tỉ lệ 50% 

 A. Aaaa.  B. AAAa  C. AAaa  D. aaaa. 

Câu 14. Mức dộ giống nhau về AND giữa người với các loài vượn Gibbon, tinh tinh, khỉ Capuchin và khỉ Rhesut lần 

lượt là: 94,7%; 97,6%; 84,2% và 91,1%. Đây là một trong những căn cứ để có thể kết luận rằng trong 4 loài trên, loài 

có mối quan hệ họ hàng gần gũi nhất với người là 

 A. khỉ Rhesut.   B. tinh tinh 

 C. khỉ Capuchin.   D. vượn Gibbon 

Câu 15. Kiểu biến động số lượng cá thể của quần thể nào sau đây là kiểu biến động theo chu kì? 

A. Số lượng cá thể của quần thể tràm ở rừng U Minh giảm sau khi cháy rừng 

B. Số lượng cá thể của quần thể cá chep ở Hồ Tây giảm sau khi thu hoạch 

C. Số lượng cá thể của quần thể ếch đồng ở miền Bắc Việt Nam tăng nhanh vào mùa hè và giảm vào mùa 

đông. 

D. Số lượng cá thể của quần thể thông ở Côn Sơn giảm sau khi khai thác 

Câu 16. Trong 4 loại đơn phân của AND, hai loại đơn phân có kích thước nhỏ là 

 A. xiôzin và ađênin   B. timin và xiôzin 

 C. guanin và ađênin.   D. ađênin và timin 
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Câu 17. Một số cây cùng loài sống gần nhau có hiện tượng rễ của chúng nối với nhau (liền rễ). Hiện tượng này thể 

hiện mối quan hệ 

 A. cạnh tranh cùng loài   B. hỗ trợ khác loài 

 C. cộng sinh     D. hỗ trợ cùng loài. 

Câu 18. Nhóm sinh vật nào dưới đây có nhiệt độ cơ thể (thân nhiệt) không biến đổi theo nhiệt độ môi trường? 

 A. Lưỡng cư  B. cá xương  C. thú  D. bò sát 

Câu 19. Dạng đột biến cấu trúc NST ở đại mạch làm tăng hoạt tính của enzim amilaza là 

 A. chuyển đoạn    B. mất đoạn 

 C. đảo đoạn     D. lặp đoạn 

Câu 20. Phát biểu nào sau đây là đúng về CLTN theo quan niệm hiện đại? 

A. CLTN tác động trực tiếp đến kiểu gen và alen của các cá thể trong quần thể 

B. CLTN chỉ tác động lên từng gen riêng rẽ, không tác động tới toàn bộ kiểu gen 

C. CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình của các cá thể trong quần thể. 

D. CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình của các cá thể trong quần thể 

Câu 21. Cho biết một gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do. 

Phép lai AaBbDd x Aabbdd cho tỉ lệ kiểu hình lặn về cả ba cặp tính trạng là 

 A. 
1

32
  B. 

1

2
   C. 

1

8
   D. 

1

16
 

Câu 22. Bệnh, hội chứng di truyền nào sau đây liên quan đến những biến đổi về số lượng NST giới tính? 

 A. Hội Claiphentơ    B. Hội chứng Đao 

 C. Bệnh máu khó đông   D. Bệnh mù màu 

Câu 23. Mật độ cá thể của quần thể sinh vật là 

A. Tỉ lệ các nhóm tuổi trong quần thể 

B. Số lượng cá thể có trong quần thể 

C. Tỉ lệ đực và cái trong quần thể 

D. Số lượng cá thể sinh vật sống trên một đơn vị diện tích hay thể tích 

Câu 24. Hệ sinh thái nào sau đây là hệ sinh thái tự nhiên? 

 A. rừng trồng    B. Hồ nuôi cá 

 C. rừng mưa nhiệt đới   D. đồng ruộng 

Câu 25. Một loài có bộ NST lưỡng bộ 2n – 36. Số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng của thể tam bội (3n) được hình 

thành từ loài này là 

 A. 54   B. 37   C. 108  D. 35 

Câu 26. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sự nhân đôi của AND (tái bản AND)? 

A. Sau một lần nhân đôi, từ một phân tử AND hình thành nên 2 phân tử AND giống nhau, trong đó 1 phân tử 

AND có hai mạch được tổng hợp mới hoàn toàn. 

B. Sự nhân đôi của AND diễn ra trong tế bào ở giữa kì của quá trình phân bào 

C. Cơ chế tự nhân đôi AND diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn 

D. Mạch AND mới được tổng hợp liên tục theo chiều 3’-5’. 

Câu 27. Nhân tố làm phát tán các đột biến trong quần thể giao phối là 

 A. giao phối    B. yếu tố ngẫu nhiên (biến động di truyền) 

 C. CLTN    D. các cơ chế cách li 

Câu 28. Enzim xúc tác cho quá trình tổng hợp ARN là 

 A. ARN pôlimeraza   B. ligaza  

 C. amilaza    D. AND pôlimeraza  

Câu 29. Đối với mỗi nhân tố sinh thái thì khoảng thuận lợi là khoảng giá trị của nhân tố sinh thái mà ở đó sinh vật 

 A. phát triển thuận lợi nhất  B. có sức sống trung bình 

 C. có sức sống giảm dần   D. chết hàng loạt 

Câu 30. Trong các phương thức hình thành loài mới, dấu hiệu chủ yếu cho thấy loài mới đã xuất hiện là có sự 

 A. cách li địa lí    B. xuất hiện các dạng trung gian 

 C. sai khác nhỏ về hình thái  D. cách li sinh sản với quần thể gốc 

Câu 31. Đặc điểm nào dưới đây là một trong các bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người? 

A. Người có tiếng nói và chữ viết 

B. Giai đoạn phôi sớm của người lông mao phủ toàn thân và có đuôi 

C. Người biết chế tạo công cụ lao động 

D. Người đi bằng hai chân 

Câu 32. Theo quan niệm hiện đại, thực chất của CLTN là 

A. Làm xuất hiện các biến dị tổ hợp 

B. Làm phát sinh các alen mới trong quần thể 
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C. Phân hóa khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể 

D. Phân hóa các nhóm tuổi khác nhau trong quần thể 

Câu 33. Ở ruồi giấm, gen qui định màu mắt nằm trên NST X, không có alen tương ứng trên NST Y. gen trội A quy 

định mắt màu đỏ, alen lặn quy định mắt màu trắng. Biết rằng không có đột biến mới xảy ra. Nếu thế hệ F1 xuất hiện 

đồng thời cả ruồi cái mắt màu đỏ và ruồi cái mắt màu trắng thì kiểu gen của bố, mẹ có thể là 

 A. X
A
Y và X

a
X

a
.    B. X

a
Y và X

a
X

a
. 

 C. X
A
Y và X

a
X

a
.    D. X

a
Y và X

A
X

a
. 

PHẦN II: PHẦN RIÊNG THEO CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN 

(7 câu, từ câu 34 đến câu 40) 

Câu 34. Quần thể giao phối nào sau đây ở trạng thái cân bằng di truyền? 

 A. 0,9AA:0,55Aa:0,36aa   B. 0,04AA:0,32Aa:0,64aa. 

 C. 0,01AA:0,95Aa:0,04aa.  D. 0,25AA:0,59Aa:0,16aa. 

Câu 35. Biết hoán vị gen xảy ra với tần số 24%. Theo lí thuyết, cơ thê có kiểu gen 
AB

ab
 giảm phân cho ra loại giao tử 

Ab  với tỉ lệ 

 A. 24%  B. 48%  C. 12%  D. 76% 

Câu 36. Trong rừng mưa nhiệt đới, những cây thân gỗ có chiều cao vượt trội lên tầng trên của tán rừng thuộc nhóm 

thực vật 

 A. ưa bóng và chịu hạn   B. ưa sáng 

 C. ưa bóng     D. chịu bóng 

Câu 37. Sự giống nhau trong quá trình phát triển phôi của nhiều loại động vật có xương sống là một trong những bằng 

chứng chứng tỏ rằng các loài này 

A. Không chịu tác động của chọn lọc tự nhiên 

B. Được tiến hóa theo cùng một hướng 

C. Xuất hiện vào cùng một thời điểm 

D. Có chung một nguồn gốc. 

Câu 38. Những biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen, phát sinh trong quá trình phát triển cá thể dưới ảnh hưởng 

của môi trường được gọi là 

A. Đột biến gen 

B. Thường biến (sự mềm dẽo của kiểu hình) 

C. Đột biến 

D. Đột biến NST 

Câu 39. Trong lịch sử phát triển của sinh vật trên Trái Đất, bò sát khổng lồ phát triển mạnh ở kỉ nào dưới đây? 

 A. Kỉ Jura     B. Kỉ Thứ ba 

 C. Kỉ Cacbon (kỉ than đá)  D. Kỉ Thứ tư. 

Câu 40. Cho các enzim sau: ARN pôlimeraza, restrictaza, ligaza, AND pôlimeraza và amilaza. Các enzim được dùng 

để cắt và nối AND của tế bào cho với AND plasmit ở những điểm xác định, tạo nên AND tái tổ hợp là 

 A. ARN pôlimeraza và restrictaza. B. ligaza và AND pôlimeraza. 

 C. AND pôlimeraza và amilaza.  D. restrictaza và ligaza. 

PHẦN III: PHẦN RIÊNG THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO 

(7 câu, từ câu 41 đến câu 47) 

Câu 41. Bệnh hội chứng di truyền nào sau đây ở người là do gen đột biến lặn gây nên? 

A. Hội chứng Claiphentơ. 

B. Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm 

C. Bệnh bạch tạng 

D. Hội chứng Tơcnơ 

Câu 42. Trong lịch sử phát triển loài người, loài nào trong các loài dưới đây xuất hiện sớm nhất? 

 A. Homo neanderthatlensis.  B. Homo erectus 

 C. Homo sapiens.    D. Homo habilis. 

Câu 43. Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật? 

A. Những cây cỏ sống trên đồng cỏ Ba Vì 

B. Những con cá sống trong Hồ Tây 

C. Những con tê giác một sừng sống trong Vườn Quốc gia Cát Tiên 

D. Những con chim sống trong rừng Cúc Phương 

Câu 44. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hệ sinh thái? 

A. Trong một hệ sinh thái tự nhiên, càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn năng lượng càng tăng. 
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B. Hệ sinh thái tự nhiên bao gồm thành phần vô sinh (môi trường vật lí) và thành phần hữu sinh (quần xã 

sinh vật). 

C. Hệ sinh thái tự nhiên là một hệ thống sinh học không ổn định 

D. Hệ sinh thái tự nhiên là một hệ thống sinh học không hoàn chỉnh. 

Câu 45. Đột biến là nguồn nguyên liệu của chọn giống và tiến hóa, vì đột biến là loại biến dị 

 A. di truyền được  B. luôn luôn tạo ra kiểu hình có lợi cho sinh vật. 

 C. không di truyền được D. không liên quan đến biến đổi trong kiểu gen 

Câu 46. Cho biết một gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do, 

phép lai Aabb x aaBb cho đời con có sự phan li kiểu hình theo tỉ lệ 

 A. 1:1:1:1   B. 1:1.  C. 3:1   D. 9:3:3:1. 

Câu 47. Trong nhân tế bào sinh dưỡng của một cơ thể sinh vật có hai bộ NST lưỡng bội của hai loài khác nhau, đó là 

dạng đột biến 

 A. thể bốn nhiễm   B. thể lệch bội. 

 C. thể tự đa bội.   D. thể dị đa bội. 
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