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ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP( ĐỀ 1) 

 

Câu 1: Hợp chất hữu cơ đơn giản được hình thành đầu tiên trên trái đất : 

    A. cacbuahiđrô                 B. gluxit                  C. axitnuclêic          D. prôtêin 

Câu 2: Hệ sinh thái nào sau đây mà con người cần phải bổ sung thêm năng lượng? 

  A. Ao hồ tự nhiên  B. Thềm lục địa           C. Đồng ruộng      D. Giọt nước lấy từ ao hồ 

Câu 3: Các gen phân li độc lập,tác động riêng rẽ, mỗi gen qui định một tính trạng.Phép lai AabbDd x aaBbDD cho 

kiểu hình A-B-D- chiếm tỉ lệ  

     A. 9/16              B. 3/16    C.1/4    D. 3/8 

Câu 4: Người bị hội chứng Đao là do bộ NST trong tế bào của cơ thể: 

    A. thiếu 1 NST số 21  B. thiếu 1 NST số 23  C. thừa 1 NST số 21 D. thừa 1 NST số 23 

Câu 5: Ở ngô, hai gen trội A và B tương tác với nhau quy định tính trạng thân cao. Khi lai hai cây ngô thân lùn với 

nhau người ta thu được F1 đồng loạt thân cao. Cho những cây F1 này tự thụ thì tỉ lệ phân tính ở F2: 

    A. 13 cao/ 3 lùn B. 9 cao /7 lùn  C. 15 cao / 1 lùn  D. 9 cao/6 trung bình / 1 lùn 

Câu 6: Một đột biến điểm xảy ra không làm thay đổi chiều dài của gen nhưng làm mất đi 1 liên kết hiđrô. Đột biến 

trên thuộc dạng: 

    A. mất 1 cặp A-T B. mất 1 cặp G-X            C. thay cặp A-T thành cặp G-X     D. thay cặp G-X thành cặp A-T 

Câu 7: Sự mềm dẻo kiểu hình có nghĩa là                                

  A. Một kiểu hình có thể do nhiều kiểu gen qui định  

   B. Một kiểu gen có thể biểu hiện thành nhiều kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau 

   C. Tính trạng có mức phản ứng rộng                                 D. Sự điều chỉnh kiểu hình theo sự biến đổi của kiểu gen 

Câu 8: Đặc điểm nào sau đây thể hiện quy luật di truyền của gen ngoài nhân? 

   A. Mẹ di truyền tính trạng cho con trai                                 B. Bố di truyền  tính trạng cho con gái 

  C. Tính trạng biểu hiện chủ yếu ở nam giới                               D. Tính trạng luôn di truyền theo dòng mẹ 

Câu 9: Tính đa hiệu của gen là trường hợp 

  A. nhiều gen chi phối sự phát triển của một tính trạng               B. một gen chi phối sự phát triển của một tính trạng 

   C. một gen chi phối sự phát triển của nhiều tính trạng trên một cơ thể    

   D. một gen điều khiển sự tổng hợp nhiều loại prôtêin khác nhau 

Câu 10: Trường hợp tính trạng trội không hoàn toàn, phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu hình 1:1? 

  A. Bb x Bb  B. Bb x bb    C. BB x Bb    D. Bb x bb và BB x Bb   

Câu 11: Nguyên nhân tiến hóa theoDacuyn: 

   A. sự thay đổi của ngoại cảnh  B. sự thay đổi ngoại cảnh và tập quán hoạt động của động vật  

   C. biến dị cá thể    D. CLTN thông qua đặc tính biến dị và di truyền 

Câu 12: Đột biến điểm gồm các dạng: 

   A. mất hoặc thêm một cặp nuclêôtit  B. mất, thêm hoặc thay thế một cặp nuclêôtit 

   C. mất, thêm hoặc đảo một cặp nuclêôtit  D. Mất hoặc thêm một hoặc một số cặp nuclêôtit 

Câu 13: Giả sử có một quần xã sinh vật gồm các loài : cỏ, thỏ, cào cào, ếch, sâu hại thực vật, chim đại bàng , 

rắn.Chuổi thức ăn có thể có trong quần xã sinh vật trên : 

  A. cỏ → cào cào →  ếch → thỏ →  đại bàng                     B. cỏ → thỏ → sâu hại thực vật → đại bàng 

  C. cỏ → thỏ → rắn → cào cào → đại bàng                                D. cỏ → cào cào → ếch → rắn → đại bàng 

Câu 14: Thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp trong quá trình dịch mã ? 

   A. AND       B. mARN   C. tARN      D. Ribôxôm 

Câu 15: Cơ thể có kiểu gen Dd
aB

Ab
có tần số hoán vị giữa 2 gen A và B  bằng 20%. Giao tử AB D được sinh ra 

với tỉ lệ: 

     A. 5%   B. 40%   C. 20%   D. 10% 

Câu 16: Nhân tố mang tính quyết định đến sự tăng trưởng kích thước của quần thể: 

       A. mức sinh sản B. mức tử vong    C. mức nhập cư và xuất cư  D. mức sinh sản và tử vong 

Câu 17: Ở ruồi giấm,tính trạng mắt đỏ do gen trội nằm trên NST X không có alen tương ứng trên Y, alen lặn tương 

ứng qui định mắt trắng. Cho ruồi cái mắt đỏ dị hợp giao phối với ruồi đực mắt đỏ. Tỉ lệ phân tính ở  F1 là 

    A. 100% mắt đỏ     B. 50% mắt đỏ : 50% mắt trắng 

    C. 75% mắt đỏ : 25% mắt trắng( toàn là đực)             D. 75% mắt đỏ : 25% mắt trắng( toàn là cái) 

Câu 18: Tần số mỗi alen  được tính bằng:   
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   A. số lượng alen đó trên tổng số alen của gen đó trong quần thể tại một thời điểm nhất định 

   B. số lượng alen đó trên tổng số các alen của các gen có ở quần thể ở một thời điểm nhất định 

   C. số lượng các thể chứa các alen đó trên tổng số các cá thể của quần thể. 

   D. số lượng các kiểu gen chứa alen đó trên tổng số các kiểu gen của quần thể.  

Câu 19: ở người, bệnh mù màu do gen lặn m liên kết trên NST X ở đoạn không tương đồng với Y gây nên. Trong 

một gia đinh, bố mù màu và mẹ bình thường, có 2 con. Con gái bình thường, con trai bị mù màu. Kiểu gen của 

người mẹ là 

    A. X
M

X
M

   B. X
M

X
m 

C. X
M

X
M  
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M
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M
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Câu 20: Trong quá trình nhân đôi, mạch nào của mạch khuôn ADN được tổng hợp liên tục? 

   A. Mạch gốc có chiều 3
/ 
 → 5

/
       B. mạch bổ sung  có chiều 5

/ 
 → 3

/
   

   C. Mạch gốc cùng chiều với chiều tháo xoắn                D. Cả 2 mạch khuôn 

Câu 21: Ví dụ nào dưới đây thuộc cơ quan thoái hóa? 

     A. Ngà voi B. Tua cuốn của đậu Hà Lan   C. Gai của xương rồng         D. Nhụy trong hoa đực của cây ngô 

Câu 22: Các nhân tố tiến hóa gồm:1: đột biến 2: cách li 3:chọn lọc tự nhiên 4:sinh sản 5: các 

yếu tố ngẫu nhiên   6: giao phối ngẫu nhiên 7: giao phối không ngẫu nhiên 8:di nhập gen 

Phát biểu đúng là         A. 1,2,3,4,5  B. 1,2,3,6,7 C. 1,3,4,5,8     D. 1,3,5,7,8 

Câu 23: Những trở ngại ngăn cản việc tạo con lai hoặc ngăn cản việc tạo ra con lai hữu thụ gọi là 

   A. Cách li sau hợp tử B. Cách li trước hợp tử C. Cách li sinh cảnh             D. Cách li cơ học  

Câu 24: Trình tự các gen trên  NST ở một loài được kí hiệu như sau: ABCDEFGH. Sau đột biến, trình tự các gen 

trên NST đoạn là: ABCDEDEFGH. Dạng đột biến đó là      

   A. thêm đoạn.  B. đảo đoạn   C. chuyển đoạn tương hỗ.       D. lặp đoạn 

Câu 25: Những điểm giống nhau giữa người với vượn người chứng tỏ người và vượn người : 

   A. có quan hệ thân thuộc rất gần gũi                                                  B. tiến hóa theo cùng một hướng 

   C. tiến hóa theo hai hướng khác nhau                                                D. vượn người là tổ tiên của người 

Câu 26: Diễn thế sinh thái là hiện tượng:       

     A. quần xã mở rộng khu phân bố   B. các quần xã tuần tự thay thế nhau 

    C. biến đổi cấu trúc của quần thể   D. tăng số lượng quần thể trong quần xã 

Câu 27: Vi sinh vật sống trong dạ dày của động vật ăn cỏ là ví dụ  mối quan hệ: 

    A. cộng sinh   B. ký sinh  C. hội sinh   D. hợp tác 

Câu 28: Giả sử một QT có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát là 0,5AA : 0,4Aa : 0,1 aa. Cho quần thể tự thụ bắt 

buộc qua 2 thế hệ  thì cấu trúc di truyền của quần thể ở F2 là 

   A. 0,7AA : 0,1Aa : 0,2 aa                        B. 0,6AA : 0,2Aa : 0,2 aa    

C. 0,49AA : 0,42Aa : 0,09 aa             D. 0,65AA : 0,1Aa : 0,25 aa 

Câu 29: Prôtêin điều hoà liên kết với vùng nào trong Opêron Lac ở E.côli để ngăn cản quá trình phiên mã? 

     A. Vùng điều hoà  B. Vùng khởi động         C. Vùng vận hành  D. Vùng mã hoá 

Câu 30: Qui trình của công nghệ gen gồm các bước 

   A. tạo ADN tái tổ hợp→ phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp→đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận 

  B. tạo ADN tái tổ hợp→ đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận→ phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp 

  C. tạo ADN tái tổ hợp→ đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận→ nuôi cấy ADN tái tổ hợp 

  D. tạo ADN tái tổ hợp→ nuôi cấy ADN tái tổ hợp→đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận 

Câu 31: Ở cà chua, gen A qui định quả màu đỏ, alen a qui định quả màu vàng. Cho giao phấn cây  tứ bội AAaa với 

cây tứ bội Aaaa. Tỉ lệ phân tính kiểu hình ở F1:          

    A. 1 đỏ / 1 vàng  B. 3 đỏ / 1 vàng  C. 11 đỏ / 1 vàng  D. 35 đỏ / 1 vàng 

Câu 32: Trong chọn giống, người ta dùng phương pháp tự thụ phấn bắt buộc hoặc giao phối cận huyết nhằm mục 

đích 

    A. tạo giống mới.  B. tạo ưu thế lai. C. tạo dòng thuần.  `D. cải tiến giống. 

Câu 33: Sự thụ tinh giữa giao tử có (n-1) nhiễm sắc thể với giao tử  có (n) nhiễm sắc thể sẽ tạo nên : 

     A. thể khuyết nhiễm  B. thể một nhiễm C. thể ba nhiễm  D. thể đa bội 

Câu 34: Tháp sinh thái cho biết : 

   A. tương quan về sinh khối giữa các loài trong quần xã         B. tương quan về kích thước các loài trong quần xã 

C. mức độ dinh dưỡng ở từng bậc và toàn bộ quần xã         D. quan hệ hổ trợ và đối địch trong quần xã 

Câu 35: Một loài trong quá trình tiến hoá lại tiêu giảm một số cơ quan thay vì tăng số lượng các cơ quan. Nguyên 

nhân nào giải thích đúng về hiện tượng này? 

   A. Môi trường thay đổi đã tạo ra những đột biến nhỏ        B. Sự tiêu giảm cơ quan giúp sinh vật thích nghi tốt hơn 
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   C. Có xu hướng tiến hoá quay về dạng tổ tiên                          D. Có xu hướng đơn giản hoá tổ chức cơ thể 

Câu 36: Tiến hóa lớn là quá trình hình thành    

  A. quần thể thích nghi     B. loài mới   C. các nhóm phân loại trên loài    D. nòi mới 

Câu 37: Nguồn vật liệu của chọn giống gồm: 

   A. đột biến, thường biến     B. đột biến, biến dị tổ hợp   

  C. đột biến, biến dị tổ hợp, ADN tái tổ hợp   D. đột biến, biến dị tổ hợp, thường biến 

Câu 38: Mối quan hệ nào là phổ biến nhất trong quần thể ? 

    A. Quan hệ hổ trợ B. Quan hệ cạnh tranh           C. Quan hệ kí sinh cùng loài   D. Quan hệ ăn thịt đồng loại 

Câu 39: Trình tự các phần của gen cấu trúc bắt đầu từ đầu 3
,
 của mạch gốc : 

    A. vùng điều hòa – vùng mã hóa – vùng kết thúc  B. vùng vận hành – vùng mã hóa – vùng kết thúc 

   C. vùng mã hóa – vùng điều hòa – vùng kết thúc  D. vùng mã hóa – vùng vận hành –  vùng kết thúc
 

Câu 40: Các loài trong quần xã phân bố theo dạng: 

    A. phân bố đồng đều, theo nhóm, ngẫu nhiên                     B. phân bố theo nhóm , ngẫu nhiên 

    C. phân bố đồng đều, theo chiều thẳng đứng                  D. phân bố theo chiều thẳng đứng, theo mặt phẳng ngang 

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2013 ĐỀ 2 

 

Câu 1: Nội dung nào dược nêu dưới đây            là đặc điểm của mã di truyển? 

 A. Tính phổ biến.                       B. Tính bảo toàn.      C. Tính đặc hiệu.                       D. Tính thoái hóa. 

Câu 2: Trong quá trình nhân đôi ADN, vai trò của en im ADN- pôlimera a là:  

 A. tháo xoắn tách hia mạch đơn ADN tạo chạc chữ Y.            B. nối các đoạn Oka aki tạo mạch mới. 

 C. sử dụng một mạch làm khuôn, tổng hợp nên mạch mới. 

              D. Tháo xoắn tách hai mạch đơn, tổng hợp mA N mới. 

Câu 3: Quá trình tổng hợp prôtêin trải qua hai giai đoạn nào? 

       A. Tái bản và dịch mã.                 B. Phiên mã và dịch mã    C. Tái bản và phiên mã.        D. Dịch mã và tái bản. 

Câu 4: Cơ chế phát sinh thể đa bội là  

 A. bộ NST tăng lên một vài NST.              B. bộ NST nhân đôi nhưng không phân li. 

 C. rối loạn trong phân bào giảm phân.       D. do giao tử n thụ tinh với giao tử n + 1 

Câu 5: Cá thể 4n lai với cá thể 2n, cho được ở đời F1 với 253 cây cà chua quả đỏ: 23 cây cà chua quả vàng. 

 A. P: AAAA x aa. B. P: AAAa x Aa.          C. P: AAaa x Aa. D. P: AAaa x Aaa. 

Câu 6:  Trong cơ chế điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ, gen điều hòa có vai trò: 

 A. mang thông tin quy định prôtêin điều hòa.           B. mang thông tin cấu trúc chất cảm ứng. 

 C. nơi liên kết với prôtêin điều hòa.                          D. nơi liên kết với A N – pôlimeraza. 

Câu 7: Cơ thể sinh vật có tất cả tế bào xôma đều được thêm 1 nhiễm sắc thể ở mỗi cặp tương đồng, gọi là: 

 A. thể tam nhiễm.        B. thể tam bội.           C. thể một .                D. thể ba. 

Câu 8: Alen đột biến luôn biểu hiện ra kiểu hình cơ thể khi: 

 A. alen đột biến là alen trội hoàn toàn.          B. alen đột biến trong tế bào sinh dưỡng. 

 C. alen đột biến trong tế bào sinh dục.     D. alen đột biến xuất hiện trong nguyên phân. 

Câu 9: Nếu trội lặn hoàn toàn, thì t  lệ phân li kiểu hình ở F1 3 trội : 1 lặn sẽ xuất hiện trong phép lai: 

 A. Aa x Aa.           B. AA x aa.          C. Aa x aa.            D. Aa x AA. 

Câu 10:  Trường hợp 1 gen chi phối sự biểu hiện của nhiều tính trạng trên cơ thể sinh vật được gọi là hiện tượng 

gì? 

 A. Hiện tượng gen đa hiệu.             B. Tính đa hiệu của gen. 

 C. Hiện tượng tương tác gen.          D. Hiện tượng liên kết gen. 

Câu 11:  Khi tiến hành 2 phép lai , thu được kết quả như sau: 

               Cá Chép ( có râu)         x     Cá Diếc ( không râu)  F1 có râu. 

               Cá Diếc ( không râu)    x      Cá Chép ( có râu)      F1 không râu. 

Đây là hiện tượng: 

 A. di truyền trội lặn hoàn toàn.                   B. di truyền trội lặn không hoàn toàn. 

            C. di truyền ngoài nhân.                              D. di tuyền tương tác gen. 

Câu 12: Một quần thể khởi đầu có tỉ lệ kiểu gen dị hợp Aa là 0,4. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn liên tiếp thì tỉ lệ kiểu 

gen dị hợp Aa trong quần thể sẽ là: 

 A. 0,50.                 B. 0,05.                 C. 0,16.                   D. 0,12. 

Câu 13: Dùng cônxixin gây đột biến sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao khi áp dụng với loài thực vật nào sau đây? 
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 A. Cây sú.            B. Cây cà phê.               C. Cây đậu nành.             D. Cây dâu tằm. 

Câu 14:  u thế lai được tạo ra bằng phương pháp lai nào sau đây? 

 A. Lai giữa các dòng với nhau.                                B. Lai giữa các giống với nhau. 

 C. Lai giữa các dòng thuần với nhau.                      D. Lai giữa cặp bố, mẹ có ưu thế lai. 

Câu 15:  Tuổi mẹ có ảnh hưởng tần số con sinh ra bị: 

 A. hội chứng Đao.                    B. hội chứng suy giảm miễm dịch mắc phải. 

 C. bệnh Pheninkêtôniệu.          D. bệnh hồng cầu hình liềm. 

Câu 16:  Để kết quả lai phân tích Fa thu được có tỉ lệ 1 vàng – trơn : 1 vàng – nhăn : 1 xanh – trơn : 1 xanh – nhăn , 

thì kiểu gen của cơ thể trội ( vàng – trơn) đem lai là: 

 A. AABB.           B. AaBb.          C. AABb.                D. AaBB. 

Câu 17:   ng thư là hiện tượng: 

      A. tế bào phân chia vô tổ chức thành khối u và di căn   B. tế bào phân chia vô tổ chức thành khối u trong cơ thể. 

 C. tế bào trong cơ thể rối loạn chức năng sinh lí.     D. cơ quan trong cơ thể rối loạn chức năng sinh lí. 

Câu 18:  Theo quan điểm của Đacuyn, chọn lọc tự nhiên là: 

 A. sự phân hóa khả năng sinh trưởng của các cá thể trong quần thể. 

 B. sự phân hóa về khả năng sống sót của các cá thể trong quần thể. 

 C. sự phân hóa khả năng sống sót của các kiểu gen trong quần thể. 

 D. sự phân hóa khả năng thích nghi của các kiểu gen trong quần thể. 

Câu 19:  Một quần thể khởi đầu có tần số các kiểu gen là : 0,4 AA + 0,4 Aa + 0,2 aa   1. 

Cấu trúc di truyền của quần thể sau 3 thế hệ giao phối ngẫu nhiên ( trong điều kiện cân bằng Hacđi – Vanbec) sẽ là: 

 A. 0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa = 1.                     B. 0,16AA + 0,48Aa + 0,36aa = 1. 

 C. 0,48AA + 0,36Aa + 0,16aa = 1.                     D. 0,48AA + 0,16Aa + 0,36aa = 1. 

 Câu 20:  Tiến hóa nhỏ là quá trình: 

 A. biến đổi tần số tương đối của các alen trong quần thể. 

 B. biến đổi tần số tương đối của các kiểu gen trong quần thể. 

 C. biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen trong quần thể. 

 D. biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen trong loài. 

 Câu 21:  Nhân tố tiến hóa không làm thay đổi tần số tương đối của các alen qua các thế hệ là: 

 A. chọn lọc tự nhiên.     B. di – nhập gen.            C. yếu tố ngẫu nhiên.        D. giao phối không ngẫu nhiên. 

Câu 22:  Theo quan điểm tiến hóa hiện đại, thực chật của chọn lọc tự nhiên là: 

 A. sự phân hóa khả năng sống sót và sinh sản của các kiểu gen trong quần thể  

 B. sự phân hóa khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể trong quần thể . 

 C. đảm bảo sự sống sót của những cá thể khác nhau trong quần thể. 

 D. đảm bảo sự sinh sản của những cá thể khác nhau trong quần thể. 

Câu 23: Tỉ lệ kiểu gen di hợp trên tổng số kiểu gen tạo ra từ phép lai AaBbDd x AaBbDd là: 

        A. 1/16.                B. 1/8.             C. 1/27.                  D. 1/4. 

Câu 24:    Màu đen công nghiệp  ở Bướm sâu đo Bạch dương là kết quả của quá trình: 

A. biến đổi màu sắc để thích nghi với môi trường của Bướm. 

B. chọn lọc biến dị có lợi phát sinh ngẫu nhiên trong quần thể Bướm. 

 C. tác động trực tiếp của sự ô nhiễm môi trướng.   D. giao phối và chọn lọc tự nhiên giữa các cá thể Bướm. 

Câu 25:  Trong quá trình phát sinh và phát triển của sinh vật, thực vật có hoa xuất hiện ở giai đoạn nào? 

 A. Đại nguyên sinh.         B. Đại cổ sinh.           C. Đại trung sinh.         D. Đại tân sinh. 

Câu 26: Một tế bào sinh hạt phấn có kiểu gen Ab . Tần số hoán vị gen giữa A, a là 20%.  

                                                                           aB 

T  lệ giao tử AB , Ab, aB, ab lần lượt là 

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

Câu 27:  Kích thước của một quần thể thay đổi phụ thuộc : 

1. mức sinh sản.      2. nguồn thức ăn. 3. mức tử vong.       4. mức nhập cư.     5. nơi cư trú.     6. mức xuất cư. 

Phương án trả lời đúng là: 

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

Câu 28:  Đặc trưng cơ bản nào sau đây chỉ có ở quần xã, mà không có ở quần thể sinh vật? 

 A. T  lệ đực / cái.      B. Mật độ cá thể.       C. Tỉ lệ nhóm tuổi.      D. Độ đa dạng loài. 

Câu 29:  Diễn thế thứ sinh là loại diễn thế xảy ra ở môi trường: 

 A. đã có quần xã sinh vật từng sống.           B. đã có sinh vật từng sinh sống. 
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 C. chưa có sinh vật sinh sống.                     D. đã có sinh vật tiên phong sống. 

Câu 30: Hệ sinh thái là gì? 

 A. Tập hợp quần xã sinh vật và môi trường vô sinh của quần xã. 

 B. Tập hợp quần thể sinh vật và môi trường vô sinh của nó. 

 C. Tập hợp các sinh vật với môi trường sống của các sinh vật đó. 

 D. Tập hợp các quần thể sinh vật với môi trường sống của chúng. 

Câu 31: Ở người cho biết gen m qui định máu không đông do gen nằm trên NST giới tính X, gen M qui định máu 

đông bình thường. Sơ đồ di truyền nào sau đây không tạo ra con trai có máu không đông? 

            A. X
M

X
m
  x  X

M
Y B. X

M
X

M
  x  X

M
Y         C. X

M
X

m
  x  X

m
Y  D. X

m
X

m
  x  X

M
Y 

Câu 32:  Bắng chứng hóa thạch cho thấy loài người ra đời trong chi Homô lần lượt là: 

 A. H. habilis  H. erectus  H. sapiens.                   B. H. habilis  H. sapiens  H. erectus. 

 C. H. erectus  H. habilis  H. sapiens.                   D. H. erectus  H. sapiens  H. habilis. 

Câu 33:  Nguyên nhân trực tiếp làm cho loài sâu Sồi mùa xuân và sâu Sồi mùa h  có hình thái khác nhau là:  

 A. do nhiệt độ môi trường tác động.               B. do điều kiện chiếu sáng tác động. 

 C. do nguồn thức ăn tác động.                        D. do chọn lọc tự nhiên tác động. 

Câu 34: Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể 2n   18. Đột biến xảy ra có thể tạo được tối đa bao nhiêu loại thể 

ba? 

 A. 36 loại.                           C. 14 loại .                 B.   loại.                                D. 18 loại. 

Câu 35:  Cách li trước hợp tử là những trở ngại: 

 A. ngăn cản các sinh vật giao phối với nhau.      B. ngăn cản các sinh vật tạo ra con lai. 

 C. ngăn cản tạo ra con lai hữu thụ.                  D. ngăn cản khả năng sinh sản của sinh vật. 

Câu 36:  Nội dung nào sau đây không thuộc quần thể sinh vật? 

 A. Tập hợp các cá thể cùng loài.                                     B. Tập hợp các cá thể sinh vật. 

 C. Cùng sinh sống trong không gian xác định.                D. Có khả năng sinh sản tạo thế hệ mới. 

Câu 37:  Kiểu phân bố nào sau đây không đặc trưng cho quần thể sinh vật? 

 A. Phân bố theo nhóm.        B. Phân bố ngẫu nhiên.         C. Phân bố đồng đều.      D. Phân bố theo tầng. 

Câu 38: Ở người tầm vóc  thấp là do gen trội A quy định, Tầm vóc cao do gen lặn a quy định nằm trên NST 

thường. Cặp vợ chồng đều có tầm vóc thấp dị hợp thì xác suất họ sinh con có tầm vóc cao là bao nhiêu? 

A. 12,5%                             B.25%                              C. 50%                               D.75% 

Câu 39:  Diễn thế sinh thái là gì? 

 A. Quá trình biến đổi tuần tự của quần xã sinh vật.  B. Quá trình biến đổi ngẫu nhiên của quần xã sinh vật. 

 C. Quá trình biến đổi tuần tự của một loài sinh vật.    D. Quá trình biến đổi tuần tự của các loài sinh vật. 

 Câu 40:  Tháp sinh thái được xây dựng trên cơ sở: 

 A. số lượng của các loài trong quần xã sinh vật.       B. năng lượng của các loài trong quần xã sinh vật. 

 C. quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã.   D. sinh khối của các loài trong quần xã sinh vật. 

 

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2013 ĐỀ 3 

                              

Câu 1: Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Cho cây cà chua tứ bội có 

kiểu gen AAaa lai với cây cà chua tứ bội có kiểu gen Aaaa. Cho biết các cây tứ bội giảm phân đều tạo giao tử 2n có 

khả năng thụ tinh, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở đời con là 

 A. 11 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. B. 35 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. 

 C. 3 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. D. 1 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. 

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về tiến hóa nhỏ ? 

 A. Tiến hóa nhỏ diễn ra trong phạm vi phân bố tương đối hẹp, trong thời gian lịch sử tương đối ngắn. 

 B. Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể, đưa đến sự hình thành 

loài mới. 

 C. Tiến hóa nhỏ có thể nghiên cứu được bằng thực nghiệm. 

 D. Tiến hóa nhỏ là quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài. 

Câu 3: Nhân tố tiến hóa nào sau đây không làm thay đổi tần số alen nhưng làm thay đổi thành phần kiểu gen của 

quần thể theo hướng tăng dần tỉ lệ đồng hợp tử và giảm dần tỉ lệ dị hợp tử? 

 A. Chọn lọc tự nhiên. B. Giao phối gần. C. Di – nhập gen. D. Đột biến. 

Câu 4: Ở người bị bệnh có nhúm lông ở tai. Nếu bố bị bệnh thì khi sinh con sẽ di truyền: 

    A. cho con trai không di truyền cho con gái.            B. cho con gái không di truyền cho con trai.  
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    C. cho cả hai giới.                                                      D. con trai nhiều hơn so với con gái 

Câu 5: Các en im dùng để cắt và nối AND tế bào cho với AND plasmis ở những điểm xác định, tạo nên AND tái tổ 

hợp là 

 A. AND polimeraza và amilaza..                     B. AND polimeraza và restrictaza. 

 C. ligaza và AND polimeraza.                          D. restrictaza và ligaza . 

Câu 6: Ở cà chua, gen A quy định  màu đỏ  trội hoàn toàn so với alen a quy định quả màu vàng. Cho 2 thứ quả cà 

chua tứ bội màu đỏ giao phấn với nhau, thu được F1 có sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ 11 cây quả màu đỏ: 1 cây quả 

màu vàng. Biết không có đột biến mới xảy ra. Sơ đồ laic ho kết quả phù hợp với phép lai trên là 

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

Câu 7: Trong các kiểu phân bố cá thể trong tự nhiên, kiểu phân bố nào sau đây là kiểu phân bố phổ biến nhất của 

quần thể sinh vật? 

 A. Phân bố nhiều tầng theo chiều thẳng đứng. B. Phân bố đều (đồng đều). 

 C. Phân bố ngẫu nhiên.  D. Phân bố theo nhóm. 

Câu 8: Nhóm động vật nào sau đây có giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính là XX và giới cái mang cặp nhiễm 

sắc thể giới tính là XY? 

 A. Hổ, báo, m o rừng.     B. Chim, bướm, gà.      C. Trâu, bò, hươu.       D. Thỏ, ruồi giấm, sư tử. 

Câu 9: Cho chuỗi thức ăn : 

 Cỏ  Sâu  Nhái   ắn  Đại bàng. 

 Trong chuỗi thức ăn này, rắn là sinh vật tiêu thụ 

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

Câu 10: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây gây hậu quả nghiêm trọng nhất cho thể đột biến 

 A. Mất đoạn.        B. Chuyển đoạn trên một nhiễm sắc thể.         C. Đảo đoạn.  D. Lặp đoạn. 

Câu 11: Những thành phần nào sau đây tham gia cấu tạo nên nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực? 

 A. mARN và prôtêin. B. tARN và prôtêin. C. ADN và prôtêin. D. rARN và prôtêin. 

Câu 12: Trong trường hợp các gen phân li độc lập và quá trình giảm phân diễn ra bình thường, tính theo lí thuyết, tỉ 

lệ kiểu gen AaBbDd thu được từ phép lai AaBbDd x AaBbdd là 

 A. 
1

8
. B. 

1

4
. C. 

1

2
. D. 

1

16
. 

Câu 13: Khi xây dựng chuỗi và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật, người ta căn cứ vào 

 A. mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài sinh vật trong quần xã. 

 B. mối quan hệ về nơi ở của các loài sinh vật trong quần xã. 

 C. vai trò của các loài sinh vật trong quần xã.         D. mối quan hệ sinh sản giữa các loài sinh vật trong quần xã. 

Câu 14: Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu cung cấp cho chọn lọc tự nhiên là 

 A. thường biến.         B. đột biến nhiễm sắc thể.            C. đột biến gen.  D. biến dị tổ hợp. 

Câu 15: Ở ruồi giấm, gen W quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen w quy định mắt trắng, các gen này nằm trên 

nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình 

thường, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng và tất cả ruồi 

mắt trắng đều là ruồi đực? 

 A. X
W

X
w
 x X

W
Y. B. X

W
X

w
 x X

W
Y. C. X

W
X

W
 x X

W
Y. D. X

W
X

W
 x X

w
Y. 

Câu 16: Trong tế bào sinh dưỡng của người mắc hội chứng Đao có số lượng nhiễm sắc thể là 

 A. 44. B. 45. C. 46. D. 47. 

Câu 17: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cho biết quá trình 

giảm phân diễn ra bình thường, phép lai cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng là 

 A. AA x Aa. B. Aa x aa. C. Aa x Aa. D. AA x aa. 

Câu 18: Lừa đực giao phối với ngựa cái để ra con la không có khả năng sinh sản. Đây là ví dụ về  

 A. cách li sinh thái. B. cách li tập tính. C. cách li sau hợp tử. D. cách li cơ học. 

Câu 19: Trong lịch sử phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất, bò sát khổng lồ phát triển mạnh nhất ở kỉ  

 A. Jura. B. than đá. C. thứ ba. D. thứ tư. 

Câu 20: Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, en im được sử dụng để gắn gen cần chuyển với thể truyền là 

 A. restrictaza. B. ADN pôlimeraza. C. ARN pôlimeraza. D. ligaza. 

Câu 21 : Một quần thể thực vật ở thế hệ xuất phát (P) có 100% số cá thể mang kiểu gen Aa. Qua tự thụ phấn bắt 

buộc, tính theo lý thuyết, t  lệ kiểu gen AA ở thế hệ F3 là:   

 A. 1/16 B.7/16 C.1/8 D. 1/2 
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Câu 22 : Biết hoán vị gen xảy ra với tần số 24%. Theo lí thuyết cơ thể có kiểu gen  
ab

AB
 giảm phân cho ra loại giao 

tử Ab với  tỉ lệ 

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

23 : Một quần thể gia súc đang  ở trạng thái cân bằng di truyền có 84% số cá thể lông vàng, các cá thể còn lại có 

lông đen. Biết gen A quy định lông vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định lông đen. Tần số của alen A và alen a 

trong quần thể này lần lượt là: 

 A. 0,7 và 0,3  B. 0,4 và 0,6 C. 0,3 và 0,7 D. 0,6 và 0,4 

Câu 24: Đểphát hiện ra sự di truyền ngoài nhiễm sắc thể  (di truyền ngoài nhân), Coren đã sử dụng phép lai 

 A. thuận nghịch B. tế bào C. cận huyết D. phân tích 

Câu 25 : Trong quá trình dịch mã, trên 1 phần tử mA N thường có 1 số ribôxôm cùng hoạt động. Các ribôxôm này 

được gọi là: 

 A.Pôliribôxôm B.Pôlinuclêôxôm C. Pôlipeptit D. Pôlinuclêôtit 

Câu 26 : Để phân biệt 2 loài A và B người ta thường dùng tiêu chuẩn 

 A. hình thái B. địa lí – sinh thái C. sinh lí, hoá sinh  D. Cách li sinh sản 

Câu 27 : Loài ve bò sống trên da trâu rừng và hút máu trấu để nuôi sống cơ thể là biểu hiện của mối quan hệ: 

 A. Kí sinh - vật chủ B. Hợp tác  C. Cộng sinh D. Hội sinh 

Câu 28 : Một gen có chiều dài 0,408 micrômet. có hiệu số giữa Nu loại A với một loại Nu khac là 10% . Sau đột 

biến tạo thành một gen mới có chiều dài bằng chiều dài gen ban đầu nhưng số liên kết hyđrô tăng lên một liên kết. 

Tính số Nu từng loại sau đột biến.  

A.  A = T = 720. G = X = 480.                             B. A = T = 721. G = X = 480.     

C. A = T = 720. G = X = 481.                              D. A = T = 719. G = X = 481.  

Câu 29 : Một đoạn phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có trình tự nuclêôtit trên mạch mang mã gốc là: 3'… 

AAAXAATGGGGA…5'. Trình tự nuclêôtit trên mạch bổ sung của đoạn ADN là: 

 A. 5'... GGXXAATGGGGA…3' B. 5'... TTTGTTAXXXXT…3'  

 C. 5'... AAAGTTAXXGGT…3' D. 5'... GTTGAAAXXXXT…3' 

Câu 30 : Người mắc bệnh, hội chứng nào sau đây thuộc thể ba (2n + 1) ? 

 A.Bệnh hồng cầu hình liềm     B. Hội chứng Tơcnơ       C.Hội chứng Đao   D. Hội chứng AIDS 

Câu 31: Trong quá trình dịch mã, loại axit nuclêic có chức năng vận chuyển axit amin là 

 A. ADN. B. mARN. C. tARN. D. rARN. 

Câu 32: Ví dụ nào sau đây không thể hiện mối quan hệ hỗ trợ trong quần thể sinh vật? 

 A. Khi thiếu thức ăn, một số động vật cùng loài ăn thịt lẫn nhau. 

 B. Những cây sống theo nhóm chịu đựng gió bão và hạn chế sự thoát hơi nước tốt hơn những cây sống riêng rẽ. 

 C. Bồ nông xếp thành hàng bắt được nhiều cá hơn bồ nông đi kiếm ăn riêng rẽ. 

 D. Chó rừng hỗ trợ nhau trong đàn nhờ đó bắt được trâu rừng có kích thước lớn hơn. 

Câu 33: Loại tháp nào sau đây được xây dựng dựa trên số năng lượng được tích lũy trên một đơn vị diện tích hay 

thể tích, trong một đơn vị thời gian ở mỗi bậc dinh dưỡng? 

 A. Tháp sinh khối B. Tháp năng lượng C. Tháp số lượng D. Tháp tuổi 

Câu 34: Để giúp nhân nhanh các giống cây trồng quý hiếm từ một cây ban đầu có kiểu gen quý tạo nên một quần 

thể cây trồng đồng nhất và kiểu gen, người ta sử dụng: 

 A. phương pháp lai xa và đa bội hóa  B. công ngệ gen 

 C. công nghệ tế bào    D. phương pháp gây đột biến 

Câu 35: Tế bào của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều sử dụng chung một loại mã di truyền, đều dùng cùng 20 

loại axit amin để cấu tạo nên prôtêin, chứng tỏ chúng tiến hóa từ một tổ tiên chung. Đây là một trong những bằng 

chứng tiến hóa về: 

 A. phối sinh học B. địa lý sinh vật học C. sinh học phân tử D. giải phẫu so sánh 

Câu 36: Trong các nhân tố sinh thái chi phối sự biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật, nhân tố nào sau 

đây là nhân tố phụ thuộc mật độ quần thể? 

 A. Mức độ sinh sản B. Ánh sáng  C. Nhiệt độ  D. Độ ẩm 

Câu 37: Lúa tẻ có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 26. Số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng của cây lúa 

tẻ lệch bội thể một kép là: 

 A. 24   B. 23   C. 26   D. 21 

Câu 38: Ở sinh vật nhân thực, quá trình nào sau đây không xảy ra trong nhân tế bào. 
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 A. Nhân đôi nhiễm sắc       B. Phiên mã         C. Dịch mã  D. Tái bản ADN (nhân đôi ADN) 

Câu 39: Hiện tượng các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên hạt phấn của loài này không thể thụ phấn cho 

hoa của loài cây khác. Đó là hiện tượng thể hiện: 

A. cách li thời gian.           B. cách li cơ học.          C. cách li tập tính.           D. cách li hợp tử. 

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

 A. Cây ngô  Nhái  Sâu ăn lá ngô   ắn hổ mang  Diều hâu. 

 B. Cây ngô   ắn hổ mang  Sâu ăn lá ngô  Nhái  Diều hâu. 

 C. Cây ngô  Sâu ăn lá ngô  Nhái   ắn hổ mang  Diều hâu. 

 D. Cây ngô  Nhái   ắn hổ mang  Sâu ăn lá ngô  Diều hâu. 

 

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2013 ĐỀ 4 

Câu 1: Sự giống nhau trong phát triển phôi của các loài thuộc các nhóm phân loại khác nhau phản ánh : 

A. Nguồn gốc chung của sinh vật .                  B. Mức độ quan hệ giữa các nhóm loài . 

C. Sự tiến hóa phân li .                                  D. Quan hệ giữa phát triển cá thể và phát triển loài . 

Câu 2: Đac uyn là người đầu tiên đưa ra khái niệm : 

A. đột biến B. biến dị tổ hợp . C. biến dị cá thể. D. đột biến trung tính . 

Câu 3: Bệnh không do đột biến gen là : 

A. Hội chứng Claiphemtơ. B. Phenin kêtôniệu . 

C. Thiếu máu do hồng cầu hình lưỡi liềm . D. Tay 6 ngón . 

Câu 4: Môi trường sống của sinh vật là 

A. tất cả các yếu tố bao quanh sinh vật B. tất cả các yếu tố tác động trực tiếp lên sinh vật 

C. tất cả các yếu tố tác động gián tiếp lên sinh vật D. tất cả những yếu tố trong tự nhiên 

Câu 5: Theo Menden, với n cặp gen dị hợp phân li độc lập thì số lượng các loại kiểu gen được xác  

       định theo công thức  : 

A. 4
n
 . B. 5

n
 . C. 3

n
 . D. 2

n
 . 

Câu 6: Loài ưu thế là loài có vai trò quan trọng trong quần xã do 
A. số lượng cá thể nhiều.   B. sức sống mạnh, sinh khối lớn, hoạt động mạnh. 

C. có khả năng tiêu diệt các loài khác. D. số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, hoạt động mạnh. 

Câu 7: Vi khuẩn lam và nốt sần rễ cây họ đậu là quan hệ: 

A. Hợp tác B. Hội sinh C. Cộng sinh D. Cạnh tranh 

Câu 8: Giao tử bình thường của một cơ thể lưỡng bội là 10 . Số NST ở thể tam bội là : 

A. 5 B. 21 C. 30 D. 11 

Câu 9: Tiến hóa nhỏ là : 

A. Quá trình biến đổi thành phần kiểu gen của loài cũ , đưa đến sự hình thành loài mới . 

B. Quá trình biến đổi thành phần kiểu gen của nòi hay thứ , đưa đến sự hình thành loài mới . 

C. Quá trình biến đổi thành phần kiểu gen của loài phụ , đưa đến sự hình thành loài mới . 

D. Quá trình biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể , đưa đến sự hình thành loài mới . 

Câu 10: Một loài có bộ NST là 2n. Một cá thể của loài đó trong tế bào có 2n – 1 NST. Dạng đột biến này là 

A. lệch bội                B. tự đa bội                C. dị đa bội D. đột biến cấu trúc NST 

Câu 11: Trong hệ sinh thái lưới thức ăn thể hiện mối quan hệ 

A. giữa sinh vật sản xuất với sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải.               B. động vật ăn thịt và con mồi. 

C. dinh dưỡng và sự chuyển hoá năng lượng.                                                  D. giữa thực vật với động vật. 

Câu 12: Ưu thế lai là hiện tượng con lai 
A. có những đặc điểm vượt trội so với bố mẹ.           B. xuất hiện những tính trạng lạ không có ở bố mẹ. 

C. xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp.                              D. được tạo ra do chọn lọc cá thể. 

Câu 13: Hoán vị gen có hiệu quả đối với với kiểu gen nào ? 

A. Các gen liên kết ở trạng thái đồng hợp trội.             B. Các gen liên kết ở trạng thái đồng hợp lặn. 

C. Các gen liên kết ở trạng thái dị hợp về một cặp gen.     D. Các gen liên kết ở trạng thái dị hợp về hai cặp gen. 

Câu 14: Cho lai 2 thứ cà chua thuần chủng có 2 tính trạng trội hoàn toàn cây cao , quả tròn với cây thấp , 

quả bầu dục được F1 .Cho F1 lai phân tích , F2 thu được số liệu sau : 
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40 cây thân cao , quả tròn : 40 cây thân thấp , quả bầu dục : 10 cây thân cao , quả bầu dục : 10 cây thân 

thấp , quả tròn . Tần số hoán vị gen là : 

A. 30% . B. 40% . C. 15% . D. 20% . 

Câu 15: Theo thí nghiệm của Menden, khi lai đậu Hà Lan thuần chủng hạt vàng trơn và hạt xanh  

nhăn  với nhau được F1 đều hạt vàng trơn. Khi cho F1 tự thụ phấn thì F2 có tỉ lệ kiểu hình là : 

A.   vàng trơn : 3 vàng nhăn : 3 xanh nhăn : 1 vàng trơn. 

B.   vàng trơn : 3 vàng nhăn : 3 xanh nhăn : 1 xanh trơn. 

C.   vàng trơn : 3 vàng nhăn : 3 xanh trơn  : 1 xanh nhăn. 

D.   vàng trơn : 3 xanh trơn  : 3 xanh nhăn : 1 vàng nhăn. 

Câu 16: Thực vật có hoa xuất hiện vào đại nào ? 

A. Đại nguyên sinh , thái cổ         B. Đại cổ sinh         C. Đại trung sinh . D. Đại tân sinh. 

Câu 17: Nguyên nhân dẫn tới sự phân tầng trong quần xã 

A. do sự phân bố các nhân tố sinh thái không giống nhau, đồng thời mỗi loài thích nghi với các điều kiện sống 

khác nhau.                             B. để tiết kiệm diện tích, do các loài có nhu cầu nhiệt độ khác nhau. 

C. để giảm sự cạnh tranh nguồn sống, tiết kiệm diện tích. 

D. để tăng khả năng sử dụng nguồn sống, do các loài có nhu cầu ánh sáng khác nhau. 

Câu 18: Cho 2 NST có cấu trúc và trình tự các gen ABCDE*FGH và MNOPQ*R đột biến cấu trúc NST tạo 

ra NST có cấu trúc MNOCDE*FGH và ABPQ*R    thuộc dạng đột biến 

A. đảo đoạn có tâm động. B. chuyển đoạn tương hỗ. 

C. chuyển đoạn không tương hỗ. D. đảo đoạn ngoài tâm động. 

Câu 19: Dạng cách ly quan trọng nhất để phân biệt hai loài là cách ly 
A. khoảng cách. B. sinh thái. C. Cơ học. D. sinh sản. 

Câu 20: Để tạo ra cơ thể mang bộ nhiễm sắc thể của 2 loài khác nhau mà không qua sinh sản hữu tính người 

ta sử dụng phương pháp 

A. lai tế bào. B. đột biến nhân tạo. C. kĩ thuật di truyền. D. chọn lọc cá thể. 

Câu 21: Trong quá trình phân bào, cơ chế tác động của cônsixin là 

A. cản trở sự hình thành thoi vô sắc . B. làm cho tế bào to hơn bình thường. 

C. cản trở sự phân chia của tế bào. D. làm cho bộ nhiễm sắc thể tăng lên. 

Câu 22: Trong kĩ thuật di truyền, để phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp người ta phải chọn thể 

truyền 
A. có khả năng tiêu diệt các tế bào không chứa ADN tái tổ hợp. 

B. không có khả năng kháng được thuốc kháng sinh. 

C. có khả năng tự nhân đôi với tốc độ cao.           D. có dấu chuẩn hay gen đánh dấu, gen thông báo. 

Câu 23: Quá trình giao phối đã tạo ra nguồn nguyên liệu thứ cấp cho chọn lọc tự nhiên bằng cách 
A. trung hoà tính có hại của đột biến                                            B. tạo ra vô số biến dị tổ hợp 

C. góp phần tạo ra những tổ hợp gen thích nghi      D. làm cho đột biến được phát tán trong quần thể 

Câu 24: Loại ARN có mang bộ ba đối mã là 

A. r ARN. B. tARN. C. m ARN. D. m ARN và t ARN. 

Câu 25: Trong quá trình tự nhân đôi của ADN, một sợi được tổng hợp liên tục, còn sợi kia thành từng đoạn 

là do 

A. các enzim tháo xoắn ADN di chuyển theo hai hướng 

B. ADN polimerase di chuyển trên mạch khuôn chiều 3’ -> 5’ 

C. một mạch không được xúc tác của en im ADN polimerase 

D. hai mạch ADN xoắn kép theo hướng ngược chiều nhau 

Câu 26: Người ta vận dụng loại đột biến nào để loại bỏ những gen có hại? 

A. thêm đoạn.    B. chuyển đoạn tương hỗ và không tương hỗ.        C. mất đoạn . D. đảo đoạn. 

Câu 27: Khoảng giới hạn sinh thái cho cá rô phi ở Việt nam là : 

A. C.50 
o
 C- 40 

o
 C. B. 5,6 

o
 C- 42 

o
 C. C. 100 

o
 C- 42 

o
 D. 20 

o 
C 

  
- 42 

o
 C. 

Câu 28: Cấu trúc của một OPERON LAC gồm 

A. vùng khởi động , gen điều hòa  và nhóm gen cấu trúc. 
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B. vùng khởi động , vùng vận hành và nhóm gen cấu trúc. 

C. gen điều hòa , vùng khởi động  và nhóm gen cấu trúc. 

D. gen điều hòa , vùng vận hành và nhóm gen cấu trúc. 

Câu 29: Câu nào dưới đây nói về vai trò của sự cách li địa lí trong quá trình hình 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 thì có thể dẫn đến hình thành loài mới.qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp 

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

D. Môi trường địa lí khác nhau là nguyên nhân chính dẫn đén phân hóa thành phần kiểu gen của các quần thể 

cách li 

Câu 30: Từ quần thể cây 2n , người ta đã tạo ra được quần thể cây 4n .Quần thể cây 4n có thể xem là một 

loài mới vì : 

A. Quần thể cây 4n có sự khác biệt với quần thể cây 2n về số lượng NST . 

B. Quần thể cây 4n không thể giao phấn được với các cây của quần thể cây 2n . 

C. Quần thể cây 4n giao phấn được với các cây của quần thể cây 2n cho ra cây lai 3n bị bất thụ . 

D. Quần thể cây 4n có các đặc điểm hình thái như kích thước các cơ quan sinh dưỡng lớn hơn hẳn các cây của  

quần thể cây 2n . 

Câu 31: Trên mạch 1 của gen có A = 200 ;T = 400 ; G = 300 ; X = 600 .Gen nhân đôi 2 lần đòi hỏi môi trường 

cung cấp số nuclêôtit mỗi loại là : 

A. A = T = 2400 (nu) ; G = X = 3600 (nu). B. A = T =600   (nu) ; G = X = 900 (nu). 

C. A = T = 500 (nu) ; G = X = 1000 (nu) D. A = T = 1800 (nu) ; G = X = 2700 (nu). 

Câu 32: Neáu 2 loaøi coù oå sinh thaùi khoâng giao nhau thì : 

A. caïnh tranh vôùi nhau.  B. khoâng caïnh tranh vôùi nhau.  C. caïnh tranh khoác lieät  ; D. phaân ly oå sinh thaùi 

Câu 33: Số mã bộ ba mã hóa cho các axit amin là : 

A. 64. B. 42. C. 21. D. 61. 

Câu 34: Nhóm cá thể nào dưới đây là một  quần thể ? 

A. Cá rô phi đơn tính trong hồ.   B. Cá trắm cỏ trong ao.    C. Chim ở lũy tre làng. D. Chuột trong vườn. 

Câu 35: Trong quần thể Hácđi- vanbéc, có 2 alen A và a trong đó có 4% kiểu gen aa. Tần số tương đối của 

alenA và alen a trong quần thể đó là: 
A. p(A) = 0,8A : q(a) =   0,2 a. B. p(A) = 0,6A :q(a) =  0,4 a. 

C. p(A) = 0,64A : q(a) =   0,36 a. D. p(A) = 0,84A : q(a) =  0,16 a. 

Câu 36: Sợi Cromatit có đường kính 

A. 700nm. B. 1400nm. C. 300nm. D. 1500nm 

Câu 37: Trong một hệ sinh thái  sinh khối của mỗi bậc dinh dưỡng được kí hiệu bằng các chữ cái. Trong đó 

A= 500Kg  , B=5Kg  , C=50Kg ,  D=5000Kg. Hệ sinh thái nào có chuổi thức ăn sau là có thể xảy ra? 

A. A ->   B-> C-> D B. C ->A-> B-> D C. B-> C ->A-> D D. D ->A-> C-> B 

Câu 38: Một quần thể có tần số tương đối A / a  = 0,8 / 0,2 có tỉ lệ phân bố kiểu gen trong quần thể là 

A. 0,64 AA + 0,32 Aa + 0,04 aa. B. 0,64 AA + 0,04 Aa + 0,32 aa. 

C. 0,04 AA + 0,64 Aa + 0,32 aa. D. 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa. 

Câu 39: Khi lai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản ở thế hệ thứ hai 

A. đều có kiểu hình khác bố mẹ. B. đều có kiểu hình giống bố mẹ. 

C. có sự phân ly theo tỉ lệ 1 trội: 1 lặn. D. có sự phân ly theo tỉ lệ 3 trội: 1 lặn. 

Câu 40: Ở người, bệnh mù màu (đỏ và lục) là do đột biến gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X gây 

nên(X
m

), gen trội M tương ứng quy định mắt bình thường. Một cặp vợ chồng sinh được một con trai bình 

thường và một con gái mù màu. Kiểu gen của cặp vợ chồng này là: 

A.  X
M

 X
M

    x     X
m
 Y.    B.  X

M
 X

m
    x    X

M
Y.     C.   X

M
 X

m
   x     X

m
 Y. D.   X

M
 X

M
   x    X

M
 Y. 

 

----------------------------------------- ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2013 ĐỀ 5 

------ 

Câu 1: Kết quả của tiến hoá tiền sinh học là 

A. hình thành các tế bào sơ khai.                                B. hình thành chất hữu cơ phức tạp. 
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C. hình thành sinh vật đa bào.                         D. hình thành hệ sinh vật đa dạng phong phú như ngày nay. 

Câu 2: Mọi sinh vật có mã di truyền và thành phần prôtêin giống nhau là chứng minh nguồn gốc chung của sinh 

giới thuộc: 

A. bằng chứng sinh học phân tử.                                    B. bằng chứng giải phẫu so sánh. 

C. bằng chứng địa lí sinh học.                                        D. bằng chứng phôi sinh học. 

Câu 3: Loài người hình thành vào kỉ 

A. đệ tam B. đệ tứ C. jura D. tam điệp 

Câu 4: Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái thường gặp ở những đối tượng 

A. Thực vật và động vật ít có khả năng di chuyển B. Động vật 

C. Thực vật D. Thực vật và động vật có khả năng di chuyển xa 

Câu 5: Hiện tượng nào sau đây là biểu hiện của mối quan hệ hỗ trợ cùng loài? 

A. Cá mập con khi 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 6: Một quần thể ở trạng thái cân bằng Hacđi-Vanbec có 2 alen D, d ; trong đó số cá thể dd chiếm tỉ lệ 16%. 

Tần số tương đối của mỗi alen trong quần thể là bao nhiêu? 

A. D = 0,16 ; d = 0,84 B. D = 0,84 ; d = 0,16 C. D = 0,6 ; d = 0,4 D. D = 0,4 ; d = 0,6 

Câu 7: Nguồn nitrat cung cấp cho thực vật trong tự nhiên được hình thành chủ yếu theo: 

A. con đường vật lí        B. con đường hóa học        C. con đường sinh học D. con đường quang hóa 

Câu 8: Giới hạn sinh thái là: 

A. giới hạn chịu đựng của sinh vật đối với một số nhân tố sinh thái của môi trường. Nằm ngoài giới hạn sinh 

thái, sinh vật không thể tồn tại được. 

B. giới hạn chịu đựng của sinh vật đối với nhiều nhân tố sinh thái của môi trường. Nằm ngoài giới hạn sinh thái, 

sinh vật không thể tồn tại được. 

C. giới hạn chịu đựng của sinh vật đối với nhân tố sinh thái của môi trường. Nằm ngoài giới hạn sinh thái, sinh 

vật vẫn tồn tại được. 

D. khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển theo 

thời gian. 

Câu 9: Bệnh nào sau đây được xác định bằng phương pháp di truyền học phân tử? 

A. Bệnh hồng cầu hình liềm.   B. Bệnh bạch tạng.    C. Bệnh máu khó đông. D. Bệnh mù màu đỏ-lục. 

Câu 10: Cây pomato – cây lai giữa khoai tây và cà chua được tạo ra bằng phương pháp 

A. cấy truyền phôi. B. nuôi cấy tế bào thực vật invitro tạo mô sẹo. 

C. dung hợp tế bào trần. D. nuôi cấy hạt phấn. 

Câu 11: Quy luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng 

A. các gen phân li và tổ hợp trong giảm phân. B. các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể. 

C. biến dị tổ hợp phong phú ở loài giao phối. D. sự di truyền các gen tồn tại trong nhân tế bào. 

Câu 12: Ở người bệnh máu khó đông do đột biến gen lặn a trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định. Bố mẹ có kiểu 

gen nào mà sinh con gái mắc bệnh với tỉ lệ 25%? 

A. X
a
X

a
    x   X

a
Y B. X

A
X

A
    x   X

a
Y C. X

A
X

a
    x   X

A
Y D. X

A
X

a
    x   X

a
Y 

Câu 13: Quần thể nào sau đây có thành phần kiểu gen đạt trạng thái cân bằng? 

A. 2,25%AA: 25,5%Aa: 72,25%aa B. 16%AA: 20%Aa: 64%aa 

C. 36%AA: 28%Aa: 36%aa D. 25%AA: 11%Aa: 64%aa 

Câu 14: Khi đánh bắt cá càng được nhiều con non thì nên: 

A. tiếp tục, vì quần thể ở trạng thái trẻ. B. hạn chế, vì quần thể sẽ suy thoái. 

C. tăng cường đánh vì quần thể đang ổn định. D. dừng ngay, nếu không sẽ cạn kiệt. 

Câu 15: Điều nào sau đây là không đúng với plasmit? 

A. Chứa phân tử ADN dạng vòng.         B. Là phân tử ADN nhỏ nằm trong tế bào chất của vi khuẩn. 

C. ADN plasmit tự nhân đôi độc lập với ADN nhiễm sắc thể.    D. Là một loại virút kí sinh trên tế bào vi khuẩn. 

Câu 16: En im nối sử dụng trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp có tên là 

A. restrictaza. B. ligaza. C. ADN-pôlimeraza. D. ARN-pôlimeraza. 

Câu 17: Vì sao loài ưu thế đóng vai trò quan trọng trong quần xã? 
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A. Vì tuy có số lượng cá thể nhỏ, nhưng hoạt động mạnh.   B. Vì tuy có sinh khối nhỏ nhưng hoạt động mạnh. 

C. Vì có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, hoạt động mạnh. 

D. Vì có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, có sự cạnh tranh mạnh 

Câu 18: Phần lớn quần thể sinh vật trong tự nhiên tăng trưởng theo dạng: 

A. tăng dần đều. B. đường cong chữ J. C. đường cong chữ S. D. giảm dần đều. 

Câu 19: Hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội 

bố mẹ gọi là 

A. thoái hóa giống. B. siêu trội. C. ưu thế lai. D. bất thụ. 

Câu 20: Ngành khoa học vận dụng những hiểu biết về di truyền học người vào y học, giúp giải thích, chẩn đoán, 

phòng ngừa, hạn chế các bệnh, tật di truyền và điều trị trong một số trường hợp bệnh lí gọi là 

A. Di truyền học       B. Di truyền học Người.         C. Di truyền Y học. D. Di truyền Y học tư vấn. 

Câu 21: Một quần thể ở thế hệ F1 có cấu trúc di truyền 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa. Khi cho tự phối bắt buộc, cấu trúc 

di truyền của quần thể ở thế hệ F3 được dự đoán là: 

A. 0,48AA: 0,24Aa: 0,28aa. B. 0,54AA: 0,12Aa: 0,34aa. 

C. 0,57AA: 0,06Aa: 0,37aa. D. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa. 

Câu 22: Hệ sinh thái nào sau đây cần bón thêm phân, tưới nước và diệt cỏ dại: 

A. hệ sinh thái savan đồng cỏ B. hệ sinh thái trên cạn 

C. hệ sinh thái ao hồ D. hệ sinh thái nông nghiệp 

Câu 23: Trong quá trình dịch mã, mA N thường gắn với một nhóm ribôxôm gọi là poliribôxôm giúp 

A. tổng hợp các prôtêin cùng loại. B. tăng hiệu suất tổng hợp prôtêin. 

C. điều hoà sự tổng hợp prôtêin. D. tổng hợp được nhiều loại prôtêin. 

Câu 24: Nhiều bộ ba khác nhau có thể cùng mã hóa một axit amin trừ A G và  GG, điều này biểu hiện đặc điểm 

gì của mã di truyền? 

A. Mã di truyền luôn là mã bộ ba. B. Mã di truyền có tính phổ biến. 

C. Mã di truyền có tính thoái hóa. D. Mã di truyền có tính đặc hiệu. 

Câu 25: Theo Đácuyn, cơ chế tiến hoá là sự tích luỹ các 

A. biến dị  có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên. 

B. đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên. 

C. đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh. 

D. đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh hay tập quán hoạt động. 

Câu 26: Tiến hoá nhỏ là quá trình 

A. hình thành các nhóm phân loại trên loài. 

B. biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới. 

C. biến đổi kiểu hình của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới. 

D. biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể dẫn tới sự biến đổi kiểu hình. 

Câu 27: Trong các nhân tố tiến hoá, nhân tố làm thay đổi tần số alen của quần thể chậm nhất là 

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

Câu 28: Ở cà chua, gen A quy định thân cao, gen a quy định thân thấp; gen B quy định quả đỏ, gen a quy định quả 

vàng. Hai cặp gen nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Cho P: AaBb x AaBb. Tỉ lệ kiểu gen Aabb được dự 

đoán ở F1 là 

A. 1/4 B. 3/8 C. 1/8 D. 1/16 

Câu 29: Khi lai 2 giống bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài với nhau được F1 đều có quả dẹt. Cho F1 lai với bí 

quả tròn được F2: 152 bí quả tròn: 114 bí quả dẹt: 38 bí quả dài. Hình dạng quả bí chịu sự chi phối của hiện tượng 

di truyền 

A. liên kết hoàn toàn. B. tương tác bổ sung. C. phân li độc lập. D. trội không hoàn toàn. 

Câu 30: Việc chữa trị bệnh di truyền cho người bằng phương pháp thay thế gen bệnh bằng gen lành gọi là 

A. phục hồi chức năng của gen. B. khắc phục sai hỏng di truyền. 

C. thêm chức năng cho tế bào. D. liệu pháp gen. 

Câu 31: Thành tựu nào sau đây không phải là do công nghệ gen? 

A. coli sản xuất insulin chữa bệnh đái tháo đường ở người. 
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B. Tạo giống cà chua có gen sản sinh etilen bị bất hoạt, làm quả chậm chín. 

C. Tạo ra cây bông mang gen kháng được thuốc trừ sâu. 

D. Tạo ra cừu Đôly. 

Câu 32: Sau khi tách ra từ tổ tiên chung, nhánh vượn người cổ đại đã phân hoá thành nhiều loài khác nhau, trong 

số đó có một nhánh tiến hoá hình thành chi Homo. Loài xuất hiện đầu tiên trong chi Homo là 

A. Homo sapiens     B. Homo erectus      C. Homo neanderthalensis.   D. Homo habilis 

Câu 33: Gen là một đoạn của phân tử ADN 

A. mang thông tin cấu trúc của phân tử prôtêin.       B. mang thông tin di truyền của các loài. 

C. mang thông tin mã hoá chuỗi polipeptit hay phân tử A N. D. chứa các bộ 3 mã hoá các axit amin.           

Câu 34: Đối với mỗi nhân tố sinh thái, các loài khác nhau 

A. có giới hạn sinh thái khác nhau.                   B. có giới hạn sinh thái giống nhau. 

C. lúc thì có giới hạn sinh thái khác nhau, lúc thì có giới hạn sinh thái giống nhau. 

D. Có phản ứng như nhau khi nhân tố sinh thái biến đổi. 

Câu 35: Quá trình nhân đôi ADN được thực hiện theo nguyên tắc gì? 

A. Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn. 

B. Hai mạch được tổng hợp theo nguyên tắc bổ sung song song liên tục. 

C. Một mạch được tổng hợp gián đoạn, một mạch được tổng hợp liên tục. 

D. Mạch liên tục hướng vào, mạch gián đoạn hướng ra chạc ba tái bản. 

Câu 36: Hiện tượng cá sấu há to miệng cho một loài chim  xỉa răng  hộ là biểu hiện quan hệ: 

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

Câu 37: Các gen phân li độc lập,tỉ lệ kiểu gen AaBbCcDd tạo nên từ phép lai AaBBCCDd x AABbccDd là bao 

nhiêu? 

A. 1/16 B. 1/8 C. 1/2 D. 1/4 

Câu 38: Biện pháp nào sau đây không được sử dụng để bảo vệ nguồn nước trên Trái đất: 

A. bảo vệ nguồn nước sạch, chống ô nhiễm B. cải tạo các vùng hoang mạc khô hạn 

C. sử dụng tiết kiệm nguồn nước D. bảo vệ rừng và trồng cây gây rừng 

Câu 39: Dạng vượn người hiện đại có nhiều đặc điểm giống người nhất là 

A. đười ươi B. tinh tinh C. gôrila D. vượn 

Câu 40: Đơn vị cấu trúc gồm một đoạn ADN chứa 146 cặp nu quấn quanh 8 phân tử histon 1 ¾ vòng của nhiễm 

sắc thể ở sinh vật nhân thực được gọi là 

A. nuclêôxôm. B. sợi cơ bản. C. sợi nhiễm sắc. D. ADN. 

 

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN: ĐỀ 6 

 

Câu 1: Một gen ở sinh vật nhân sơ có số nucleotit   3000, tỉ lệ A/G   2/3. Gen bị đột biến mất một cặp nucleotit làm 

giảm 2 liên kết hidro so với gen bình thường. Số lượng nucleotit mỗi loại của gen sau đột biến là: 

A A = T = 599; G = X = 900.  B A = T = 6000; G = X = 900. 

C A = T = 900; G = X = 599.  D A = T = 600; G = X = 899. 

Câu 2 : Vì sao mã di truyền mang tính đặc hiệu? 

A Một bộ ba mã hoá một axit amin. B Các bộ ba mã hoá nhiều axit amin. 

C Một bộ ba mã hoá nhiều axit amin. D Một axit amin được mã hoá bởi nhiều bộ ba. 

Câu 3 : Trong quá trình dịch mã, trên một phân tử mA N thường có một số ribôxôm cùng hoạt động, các ribôxôm 

này được gọi là 

A pôlixôm. B pôlinuclêôtit. C pôlipeptit. D pôlinuclêôxôm. 

Câu 4 : Ở loài thực vật có bộ NST lưỡng bội 2n   12, dự đoán số NST ở thể ba nhiễm là 

A 13.  B 18. C 11. D 9. 

Câu 5: Trường hợp cơ thể sinh vật trong bộ nhiễm sắc thể gồm có hai bộ nhiễm của loài khác nhau là 

A thể dị đa bội.  B thể lệch bội.   C đa bội thể chẵn.   D thể lưỡng bội. 

Câu 6: Đột biến nhiễm sắc thể thường gây hậu quả nghiêm trọng hơn so với đột biến gen vì 

A khi phát sinh sẽ biểu hiện ngay ở một phần hay toàn bộ cơ thể. 

B đó là loại biến dị chỉ xảy ra trong nhân tế bào sinh vật. 

C gồm 2 dạng là đột biến cấu trúc và đột biến số lượng           D xuất hiện với tần số rất cao. 
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Câu 7: Ở đậu Hà Lan, gen A qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định hoa trắng. Cho biết quá trình giảm 

phân diễn ra bình thường, phép lai cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng là 

A Aa x aa. B Aa x Aa. C AA x Aa. D AA x aa. 

Câu 8: Ở đậu Hà lan, alen A - hạt vàng, a - hạt xanh, B - hạt trơn, b - hạt nhăn. Hai cặp gen này di truyền 

Phân li độc lập với nhau. Khi cho cây hạt vàng, trơn giao phấn với cây hạt xanh nhăn, thu được t  lệ : 1 

cây hạt vàng, trơn : 1 cây hạt xanh, trơn. Kiểu gen của hai cây bố mẹ sẽ là: 

A AaBB  × aabb.  B AABb  × aabb.  C AABB × aabb. D AaBb   × aabb. 

Câu 9: Đặc điểm nào dưới đây là không đúng khi nói về tần số hoán vị gen ? 

A T  lệ nghịch với khoảng cách giữa các gen.  B Được ứng dụng để lập bản đồ gen. 

C Tần số hoán vị gen càng lớn, các gen càng xa nhau. D Tần số hoán vị gen không quá 50%. 

Câu 10: Từ phép lai AaBb x Aabb, thế hệ con có tỉ lệ phân li kiểu hình là 

A 3 : 3 : 1 : 1. B 4 : 4 : 1: 1. C 1 : 1 : 1 : 1. D 9 : 3 : 3 : 1. 

Câu 11: Khi lai hai giống hoa trắng thuần chủng với nhau thu được F1 gồm toàn hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn thu được 

F2 có tỉ lệ kiểu hình là   hoa đỏ : 7 hoa trắng. Tính trạng màu hoa này 

A di truyền theo quy luật tương tác bổ sung. B do một cặp gen quy định. 

C di truyền theo quy luật tương tác cộng gộp. D di truyền theo quy luật liên kết gen. 

Câu 12: Cho biết kết quả thí nghiệm của Mendel: P: Hoa tím x Hoa trắng → F1: 100% tím → F2: 3/4 tím và 1/4 

trắng. Xác suất để một cây hoa tím chọn ngẫu nhiên từ F2 là dị hợp bằng bao nhiêu? 

A 66,7%. B 75%. C 50%. D 33,3%. 

Câu 13: Ý nghĩa thực tiễn của định luật phân ly độc lập là ở chỗ góp phần giải thích các hiện tượng: 

A sự phong phú đa dạng của các biến dị tổ hợp.  B sự di truyền của các gen trong nhân. 

C các gen trên cùng một NST.    D sự di truyền của các gen tế bào chất. 

Câu 14: Nhận định nào sau đây đúng với hiện tượng di truyền liên kết? 

A Làm hạn chế các biến dị tổ hợp. 

B Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. 

C Làm xuất hiện các biến dị tổ hợp.                 D Luôn tạo ra các nhóm gen liên kết quý mới. 

Câu 15: Cơ sở tế bào học của hoán vị gen là 

A sự trao đổi chéo giữa 2 crômatit trong cặp NST kép tương đồng ở kì đầu giảm phân I. 

B các gen trên cùng một NST phân li cùng nhau hình thành nhóm gen kiên kết. 

C sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các gen. 

D các gen trên cùng NST phân li cùng nhau trong giảm phân và tổ hợp giao tử trong thụ tinh. 

Câu 16: Bệnh mù màu (do gen lặn gây nên) thường thấy ở nam ít thấy ở nữ vì nam giới 

A chỉ cần mang 1 gen gây bệnh đã biểu hiện, nữ cần mang 2 gen lặn mới biểu hiện. 

B cần mang 2 gen gây bệnh đã biểu hiện, nữ cần mang 2 gen lặn mới biểu hiện. 

C chỉ cần mang 1 gen đã biểu hiện, nữ cần mang 1 gen lặn mới biểu hiện. 

D cần mang 1 gen đã biểu hiện, nữ cần mang 2 gen lặn mới biểu hiện. 

Câu 17: Cấu trúc di truyền của quần thể tự phối biến đổi qua các thế hệ theo hướng 

A giảm dần tỉ lệ dị hợp tử, tăng dần tỉ lệ đồng hợp tử. 

B giảm dần kiểu gen đồng hợp tử trội, tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn. 

C tăng dần tỉ lệ dị hợp tử, giảm dần tỉ lệ đồng hợp tử. 

D giảm dần kiểu gen đồng hợp tử lặn, tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử trội. 

Câu 18: Một quần thể thực vật gồm 600 cây hoa đỏ, 480 cây hoa hồng, 120 cây hoa trắng. Biết kiểu gen hoa đỏ là 

AA, hoa hồng là Aa, hoa trắng là aa. Tần số alen A trong quần thể là 

A 0.7.  B 0.1. C 0.3. D 0.5. 

Câu 19: Một quần thể thực vật ở thế hệ xuất phát (P) có 100% số cá thể mang kiểu gen Aa. Qua tự thụ phấn bắt 

buộc, tính theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu gen Aa ở thế hệ F3 là 

A 1/8.  B 1/2. C 1/4. D 1/16. 

Câu 20: Quần thể nào sau đây cân bằng di truyền? 

A 0.25AA : 0.5Aa : 0.25aa     B 0.375AA : 0.25Aa : 0.375aa 

C 0.64AA : 0.2Aa : 0.16aa     D 0.9AA : 0.09Aa : 0.01aa 

Câu 21: Giả thuyết về trạng thái siêu trội cho rằng cơ thể lai có các tính trạng tốt nhất có kiểu gen 

A AaBb.   B AABB.   C AAAA.  D aaaa. 

Câu 22: Trong chọn giống, người ta dùng phương pháp tự thụ phấn bắt buộc hoặc giao phối cận huyết nhằm mục 

đích 
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A tạo dòng thuần.  B tạo giống mới.  C tạo ưu thế lai. D cải tiến giống. 

Câu 23:  u thế lai cao nhất ở 

A F1.    B F2.    C F3.   D F4. 

Câu 24: Bệnh bạch tạng do đột biến gen lặn nằm trên NST thường. Bố mẹ có mang gen bệnh tiềm ẩn, xác suất con 

của họ bị mắc bệnh này là: 

A 25%.   B 50%.   C 12,5%.  D 100%. 

Câu 25: Một phụ nữ có 45 nhiễm sắc thể trong đó cặp nhiễm sắc thể giới tính  là XO, người đó bị hội chứng 

A Tớc nơ.   B Đao.    C siêu nữ.  D Claiphentơ. 

Câu 26: Theo Đacuyn, nguyên nhân cơ bản của tiến hóa là: 

A chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật. 

B tác động trực tiếp của ngoại cảnh lên cơ thể sinh vật trong quá trình phát triển cá thể. 

C tác động của ngoại cảnh hay thay đổi tập quán hoạt động của động vật. 

D chọn lọc nhân tạo tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền. 

Câu 27: Theo Đacuyn, loài mới được hình thành bằng 

A chọn lọc tự nhiên theo con đường phân li tính trạng. 

B tính biến dị và tính di truyền của sinh vật. 

C chọn lọc tự nhiên dựa trên  tính biến dị và tính di truyền của sinh vật.       D sự đấu tranh sinh tồn. 

Câu 28: Hai nhóm cây thông có kiểu hình và kiểu gen rất giống nhau tuy nhiên một loài phát tán hạt vào tháng 

một, khi cấu trúc noãn thu nhận hạt phấn, còn loài kia vào tháng ba, đây là kiểu cách li 

A thời gian.   B giao tử.   C cơ học.  D địa lí. 

Câu 29: Hình thành loài mới bằng lai xa k m theo đa bội hóa phổ biến ở 

A thực vật.   B động vật.   C động vật kí sinh. D động vật bậc thấp. 

Câu 30: Hiện tượng bất thụ ở cơ thể lai xa là do: 

A bộ NST của 2 loài bố mẹ khác nhau gây ra sự trở ngại trong quá trình phát sinh giao tử. 

B sự khác biệt trong chu kỳ sinh sản, bộ máy sinh dục không tương ứng ở ĐV. 

C chiều dài ống phấn không phù hợp với chiều dài vòi nhuỵ của loài kia ở TV. 

D hạt phấn của loài này không nảy mầm được trên vòi nhuỵ của loài kia ở TV. 

Câu 31: Theo Đacuyn, cơ chế của tiến hóa là: 

A sự tích lũy biến dị có lợi, đào thải biến dị có hại dưới tác động của chọn lọc tự nhiên. 

B sự di truyền các đặc tính thu được trong đời cá thể dưới tác động của ngoại cảnh hay tập quán hoạt động. 

C sự củng cố ngẫu nhiên các đột biến trung tính không liên quan đến tác dụng của chọn lọc tự nhiên. 

D sự tích lũy những biến dị xuất hiện trong quá trình sinh sản. 

Câu 32: Sự phân thành nhiều tầng, mỗi tầng cây thích nghi với mức độ chiếu sáng 

khác nhau. Đây là sự phân bố 

A theo chiều thẳng đứng B theo chiều ngang.  C theo điều kiện sống.      D theo khoảng cách.  

Câu 33: Nhân tố làm thay đổi đột ngột tần số tương đối của các alen là: 

A các nhân tố ngẫu nhiên, di - nhập gen.  B quá trình đột biến, quá trình giao phối không ngẫu nhiên. 

C quá trình chọn lọc tự nhiên.   D do tất cả các nhân tố tiến hóa trên. 

Câu 34: Khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh 

vật có thể tồn tại và phát triển được gọi là 

A giới hạn sinh thái.  B ổ sinh thái.  C sinh cảnh.  D nơi ở của sinh vật. 

Câu 35: Cừu Đôly được tạo ra nhờ phương pháp 

A nhân bản vô tính.  B lai khác loài. C chuyển gen.  D gây đột biến. 

Câu 36: Mối quan hệ dinh dưỡng của các loài trong quần xã, trong đó các loài này ăn các loài khác, về 

phía mình nó lại cung cấp thức ăn cho các loài tiếp đã tạo thành: 

A chuỗi thức ăn. B dây chuyền thức ăn.  C lưới thức ăn. D dãy quan hệ khác loài. 

Câu 37: Tỉ lệ các loại giao tử ABD tạo ra từ kiểu gen AaBbDd là 

A 12.5%.   B 25%.  C 100%.  D 50%. 

Câu 38: Trong chuỗi thức ăn sau: Cỏ --> Thỏ --> Cáo --> Hổ --> VSV. Trong đó Cáo được gọi là sinh vật bậc dinh 

dưỡng cấp 

A 3    B 4   C 1   D 2 

Câu 39: Thành phần vô sinh trong hệ sinh thái gồm 

A đất, nước, ánh sáng, xác sinh vật, khí hậu.  B thỏ, thực vật, xác sinh vật, nước, ánh sáng. 

C thực vật, đất, nước, khí hậu.   D xác sinh vật, thực vật, đất, ánh sáng. 
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Câu 40: Một ADN có 3.000 nucleotit tự nhân đôi 3 lần liên tiếp thì phải sử dụng tất cả bao nhiêu nu - tự do ở môi 

trường nội bào? 

A 21.000.   B 9.000.  C 24.000.  D 12.000. 
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Câu 1: Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN 

được gọi là 

 A. codon. B. gen. C. anticodon. D. mã di truyền. 

Câu 2: Bản chất của mã di truyền là 

 A. trình tự sắp xếp các nulêôtit trong gen quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong prôtêin. 

 B. các axit amin đựơc mã hoá trong gen. 

 C. ba nuclêôtit liền kề cùng loại hay khác loại đều mã hoá cho một axit amin. 

 D. một bộ ba mã hoá cho một axit amin. 

Câu 3: Theo mô hình operon Lac, vì sao prôtêin ức chế bị mất tác dụng? 

 A. Vì lactô ơ làm mất cấu hình không gian của nó. B. Vì prôtêin ức chế bị phân hủy khi có lactô ơ. 

C. Vì lactô ơ làm gen điều hòa không hoạt động. D. Vì gen cấu trúc làm gen điều hoà bị bất hoạt. 

Câu 4: Chuỗi pôlipeptit do gen đột biến tổng hợp so với chuỗi pôlipeptit do gen bình thường tổng hợp có số 

axit amin bằng nhau nhưng khác nhau ở axit amin thứ 80. Đột biến điểm trên gen cấu trúc này thuộc dạng 

 A. thay thế một cặp nuclêôtit ở bộ ba thứ 80. B. mất một cặp nuclêôtit ở vị trí thứ 80. 

 C. thay thế một cặp nuclêôtit ở bộ ba thứ 81. D. thêm một cặp nuclêôtit vào vị trí 80. 

Câu 5: Dạng đột biến điểm làm dịch khung đọc mã di truyền là 

 A. thay thế cặp A-T thành cặp T-A B. thay thế cặp G-X thành cặp T-A 

 C. mất cặp nuclêôtit A-T hay G-X D. thay thế cặp A-T thành cặp G-X 

Câu 6: Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không làm thay đổi hàm lượng ADN trên nhiễm sắc thể là 

 A. lặp đoạn, chuyển đoạn.  B. đảo đoạn, chuyển đoạn trên cùng một NST. 

 C. mất đoạn, chuyển đoạn. D. chuyển đoạn trên cùng một NST. 

Câu 7: Ở một loài thực vật, gen A qui định thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp do gen a qui định. Cho 

cây thân cao 2n + 1 có kiểu gen Aaa giao phấn với cây thân cao 2n + 1 có kiểu gen Aaa thì kết quả phân tính 

ở F1 sẽ là 

 A. 35 cao: 1 thấp. B. 5 cao: 1 thấp. C. 3 cao: 1 thấp. D. 11 cao: 1 thấp. 

Câu 8: Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử 

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

Câu 9: Điều kiện cơ bản đảm bảo cho sự di truyền độc lập các cặp tính trạng là 

 A. các gen không có hoà lẫn vào nhau B. mỗi gen phải nằm trên mỗi NST khác nhau 

 C. số lượng cá thể nghiên cứu phải lớn D. gen trội phải lấn át hoàn toàn gen lặn 

Câu 10: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp 

NST tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Nếu không có đột biến, 

tính theo lí thuyết, trong số cây thân cao, hoa trắng F1 thì số cây thân cao, hoa trắng đồng hợp chiếm tỉ lệ 

 A. 1/8. B. 3/16. C. 1/3. D. 2/3. 

Câu 11: Ở cà chua, gen A quy định thân cao, gen a quy định thân thấp; gen B quy định quả đỏ, gen a quy 

định quả vàng. Hai cặp gen nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Cho P: AaBb x AaBb. Tỉ lệ kiểu gen 

Aabb được dự đoán ở F1 là 

 A. 3/8 B. 1/16 C. 1/4 D. 1/8 

Câu 12: Trường hợp hai cặp gen không alen nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng cùng tác động đến 

sự hình thành một tính trạng được gọi là hiện tượng 

 A. tương tác bổ trợ. B. tương tác bổ sung. C. tương tác cộng gộp. D. tương tác gen. 

Câu 13: Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen là sự 
 A. trao đổi chéo giữa 2 crômatit  không chị em  trong cặp NST tương đồng ở kì đầu giảm phân I. 

 B. trao đổi đoạn tương ứng giữa 2 crômatit cùng nguồn gốc ở kì đầu của giảm phân I. 

 C. tiếp hợp giữa các nhiễm sắc thể tương đồng tại kì đầu của giảm phân I. 

 D. tiếp hợp giữa 2 crômatit cùng nguồn gốc ở kì đầu của giảm phân I. 
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Câu 14: Cho cá thể có kiểu gen 
AB

ab

 (các gen liên kết hoàn toàn) tự thụ phấn. F1 thu được loại kiểu gen này 

với tỉ lệ là: 

 A. 50%. B. 25%.  C. 75%.                D. 100%. 

Câu 15: Ở người, bệnh mù màu do đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X gây nên (X
m

), gen trội M 

tương ứng quy định mắt bình thường. Một cặp vợ chồng sinh được một con trai bình thường và một con gái 

mù màu. Kiểu gen của cặp vợ chồng này là 

 A. X
M

X
m
 x  X

m
Y. B. X

M
X

M  
x  X 

M
Y. C. X

M
X

m  
x  X 

M
Y. D. X

M
X

M  
x  X

m
Y. 

Câu 16: Thường biến không di truyền vì đó là những biến đổi 

 A. do tác động của môi trường. B. không liên quan đến những biến đổi trong kiểu gen. 

 C. phát sinh trong quá trình phát triển cá thể. D. không liên quan đến rối loạn phân bào. 

Câu 17: Trong quần thể tự phối, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng 

 A. tăng tỉ lệ thể dị hợp, giảm tỉ lệ thể đồng hợp. B. duy trì tỉ lệ số cá thể ở trạng thái dị hợp tử. 

 C. phân hoá đa dạng và phong phú về kiểu gen.     D. phân hóa thành các dòng thuần có kiểu gen khác nhau. 

Câu 18: Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,4Aa: 0,6aa. Nếu biết alen A là trội không hoàn toàn so với alen 

a thì tỉ lệ cá thể mang kiểu hình trội của quần thể nói trên khi đạt trạng thái cân bằng là 

 A. 40% B. 36% C. 4% D. 16% 

Câu 19: Loại biến dị di truyền phát sinh trong quá trình lai giống là 

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

Câu 20: Cây pomato – cây lai giữa khoai tây và cà chua được tạo ra bằng phương pháp 

 A. cấy truyền phôi.  B. nuôi cấy tế bào thực vật invitro tạo mô sẹo. 

 C. dung hợp tế bào trần.  D. nuôi cấy hạt phấn. 

Câu 21: Cơ quan tương tự là những cơ quan 

A.có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những chức phận giống nhau, có hình thái tương tự. 

B.cùng nguồn gốc, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau. 

C.cùng nguồn gốc, đảm nhiệm những chức phận giống nhau. 

D.có nguồn gốc khác nhau, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau. 

Câu 22:Theo Đácuyn, cơ chế tiến hoá là sự tích luỹ các 

A. biến dị  có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên. 

B. đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên. 

C. đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh. 

D. đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh hay tập quán hoạt động. 

Câu 23: Cách li trước hợp tử là 

A .trở ngại ngăn cản con lai phát triển.  B. trở ngại ngăn cản tạo thành giao tử. 

C. trở ngại ngăn cản sự thụ tinh.   D. trở ngại ngăn cản con lai hữu thụ. 

Câu 24: Tồn tại chủ yếu trong học thuyết Đacuyn là chưa 

A. hiểu rõ 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 ở sinh vật.  

C. đi sâu vào các con đường hình thành loài mới  D. làm rõ tổ chức của loài sinh học. 

Câu 25 : Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái thường gặp ở những đối tượng  

A. Thực vật       B. Thực vật và động vật có khả năng di chuyển xa 

C. Động vật                                       D. Thực vật và động vật ít có khả năng di chuyển 

Câu 26: Kết quả của tiến hoá tiền sinh học là  
A. hình thành các tế bào sơ khai. B. hình thành chất hữu cơ phức tạp. 

C. hình thành sinh vật đa bào.       D. hình thành hệ sinh vật đa dạng phong phú như ngày nay. 

Câu 27: Nhóm cá thể nào dưới đây là một quần thể?  
A. Cây cỏ ven bờ                                                 B. Đàn cá rô trong ao. 

C. Cá chép và cá vàng trong bể cá cảnh               D. Cây trong vườn 

Câu 28: Sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật có thể dẫn tới:  
A. giảm kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu.     B. tăng kích thước quần thể tới mức tối đa. 

C. duy trì số lượng cá thể trong quần thể ở mức độ phù hợp. 

D. tiêu diệt lẫn nhau giữa các cá thể trong quần thể, làm cho quần thể bị diệt vong. 

Câu 29: Khi đánh bắt cá càng được nhiều con non thì nên:   
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A.tiếp tục, vì quần thể ở trạng thái trẻ. B.dừng ngay, nếu không sẽ cạn kiệt. 

C.hạn chế, vì quần thể sẽ suy thoái.            D.tăng cường đánh vì quần thể đang ổn định. 

Câu 30: Hiện tượng số lượng cá thể của quần thể bị kìm hãm ở mức nhất định bởi quan hệ sinh thái trong 

quần xã gọi là:  

A.cân bằng sinh học B.cân bằng quần thể           C.khống chế sinh học.   D.giới hạn sinh thái 

Câu 31 : Diễn thế sinh thái là:  

A.quá trình biến đổi của quần xã tương ứng với sự thay đổi của môi trường 

B.quá trình biến đổi của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường 

C.quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường 

D.quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, không tương ứng với sự biến đổi của môi 

trường. 

Câu 32: Bảo vệ đa dạng sinh học là  
A.bảo vệ sự phong phú về nguồn gen và nơi sống của các loài 

B.bảo vệ sự phong phú về nguồn gen và về loài 

C.bảo vệ sự phong phú về nguồn gen, về loài và các hệ sinh thái 

D.bảo vệ sự phong phú về nguồn gen, các mối quan hệ giữa các loài trong hệ sinh thái 

Câu 33: Quá trình nhân đôi ADN được thực hiện theo nguyên tắc gì? 
 A. Hai mạch được tổng hợp theo nguyên tắc bổ sung song song liên tục. 

 B. Một mạch được tổng hợp gián đoạn, một mạch được tổng hợp liên tục. 

 C. Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn. 

     D. Mạch liên tục hướng vào, mạch gián đoạn hướng ra chạc ba tái bản. 

Câu 34: Trong quá trình nhân đôi ADN, các đoạn Okazaki được nối lại với nhau thành mạch liên tục nhờ 

enzim nối, enzim nối đó là 

 A. ADN giraza B. ADN pôlimeraza C. hêlicaza D. ADN ligaza 

Câu 35: Để tạo được ưu thế lai, khâu cơ bản đầu tiên trong quy trình là 

 A. cho tự thụ phấn kéo dài.    B. tạo ra dòng thuần.    C. cho lai khác dòng.     D. cho lai khác loài. 

Câu 36:Theo  Đacuyn, đơn vị tác động của chọn lọc tự nhiên là 
A. cá thể. B. quần thể. C. giao tử. D. nhễm sắc thể. 

Câu 37 : Đối với vi khuẩn, tiêu chuẩn có ý nghĩa hàng dầu để phân biệt hai loài thân thuộc là 

A. tiêu chuẩn hoá sinh  B. tiêu chuẩn sinh l      C. tiêu chuẩn sinh thái.  D. tiêu chuẩn di truyền. 

Câu 38: Giới hạn sinh thái là: 

A. khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển 

theo thời gian. 

B. giới hạn chịu đựng của sinh vật đối với một số nhân tố sinh thái của môi trường. Nằm ngoài giới hạn 

sinh thái, sinh vật không thể tồn tại được. 

C. giới hạn chịu đựng của sinh vật đối với nhiều nhân tố sinh thái của môi trường. Nằm ngoài giới hạn sinh 

thái, sinh vật không thể tồn tại được. 

D. giới hạn chịu đựng của sinh vật đối với nhân tố sinh thái của môi trường. Nằm ngoài giới hạn sinh thái, 

sinh vật vẫn tồn tại được. 

Câu 39:  Tảo biển khi nở hoa gây ra nạn “thuỷ triều đỏ” ảnh hưởng tới các sinh vật khác sống xung quanh. 

Hiện tượng này gọi là quan hệ:  

A.hội sinh B.hợp tác C.úc chế - cảm nhiễm              D.cạnh tranh 

Câu 40: Khi chuyển từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao hơn thì dòng năng lượng có hiện tượng là:  

A.càng giảm   B.càng tăng C.không thay đổi D.tăng hoặc giảm tùy thuộc bậc dinh dưỡn 

 

TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 ĐỀ 8 
Câu 1: Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Cho hai thứ cà chua tứ bội 

quả màu đỏ giao phấn với nhau, thu được F1 có sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ 11 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. Biết 

không có đột biến mới xảy ra. Sơ đồ lai phù hợp với phép lai là: 

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

Câu 2: Tiến hoá lớn là: 

 A. quá trình biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể, đưa đến sự hình thành loài mới. 

 B. quá trình hình thành loài mới. 

 C. quá trình biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể.     D. quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài. 
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Câu 3: Nhân tố tiến hóa nào sau đây không làm thay đổi tần số alen nhưng làm thay đổi thành phần kiểu gen của 

quần thể theo hướng tăng dần tỉ lệ đồng hợp tử và giảm dần tỉ lệ dị hợp tử? 

 A. Chọn lọc tự nhiên. B. Giao phối gần. C. Di – nhập gen. D. Đột biến. 

Câu 4: Cây mẹ có 3 cặp gen dị hợp, 3 cặp gen đồng hợp. Cây bố có 2 cặp gen dị hợp, 4 cặp gen đồng hợp lặn. Số 

kiểu tổ hợp giao tử đời F1 là: 

 A. 27. B. 32. C. 18. D. 16. 

Câu 5: Trong kĩ thuật cấy gen, người ta thường sử dụng vi khuẩn E.coli làm tế bào nhận vì E.coli 

 A. có rất nhiều trong tự nhiên.  B. chưa có nhân chính thức. 

 C. có cấu trúc đơn giản.  D. dễ nuôi cấy, sinh sản rất nhanh. 

Câu 6: Lai hai dòng bí thuần chủng quả tròn đươc F1 toàn quả dẹt; F2 gồm 271 quả dẹt : 17  quả tròn : 28 quả dài. 

Sự di truyền hình dạng quả tuân theo quy luật di truyền nào? 

 A. Tương tác bổ trợ B. Tương tác cộng gộp C. Trội không hoàn toàn D. Tương tác ác chế. 

Câu 7: Trong các kiểu phân bố cá thể trong tự nhiên, kiểu phân bố nào sau đây là kiểu phân bố phổ biến nhất của 

quần thể sinh vật? 

 A. Phân bố nhiều tầng theo chiều thẳng đứng. B. Phân bố đều (đồng đều). 

 C. Phân bố ngẫu nhiên.  D. Phân bố theo nhóm. 

Câu 8: Ở chim, bướm, cặp NST giới tính là 

 A. con cái XX, con đực XY  B. con cái XY, con đực XX 

 C. con cái XO, con đực XX  D. con cái XY, con đực XO  

Câu 9: Tảo lục đơn bào → Tôm → Cá rô → Chim bói cá. Trong chuỗi thức ăn này, cá rô thuộc bậc dinh dưỡng 

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

Câu 10: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây làm giảm số lượng gen trên một nhiễm sắc thể? 

 A. Lặp đoạn.       B. Chuyển đoạn trên một nhiễm sắc thể.          C. Đảo đoạn.  D. Mất đoạn. 

Câu 11: Những thành phần nào sau đây tham gia cấu tạo nên nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực? 

 A. mARN và prôtêin. B. tARN và prôtêin. C. ADN và prôtêin. D. rARN và prôtêin. 

Câu 12: Phép lai AaBbCc x AaBbCc sẽ sinh ra kiểu gen aabbcc chiếm tỉ lệ bao nhiêu?( với 3 cặp gen nằm trên 3 cặp 

NST khác nhau, các tính trạng đều trội hoàn toàn.)  

 A. 1/ 64. B. 1/ 16. C. 1/ 4. D. 1/ 2. 

Câu 13: Khi xây dựng chuỗi và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật, người ta căn cứ vào 

 A. mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài sinh vật trong quần xã. 

 B. mối quan hệ về nơi ở của các loài sinh vật trong quần xã. 

 C. vai trò của các loài sinh vật trong quần xã.   D. mối quan hệ sinh sản giữa các loài sinh vật trong quần xã. 

Câu 14: Theo Đacuyn, chọn lọc tự nhiên có vai trò: 

 A. phân li tính trạng trong quá trình hình thàn loài mới. B. phân hoá khả năng sống sót giữa các cá thể trong loài. 

 C. quyết định quá trình tiến hoá của sinh giới.  D. ảnh hưởng đến sự tồn tại của sinh vật trong tự nhiên. 

Câu 15: Ở ruồi giấm, gen W quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen w quy định mắt trắng, các gen này nằm trên 

nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình 

thường, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng và tất cả ruồi 

mắt trắng đều là ruồi đực? 

 A. X
W

X
w
 x X

W
Y. B. X

W
X

w
 x X

W
Y. C. X

W
X

W
 x X

W
Y. D. X

W
X

W
 x X

w
Y. 

Câu 16: Trong tế bào sinh dưỡng của người mắc hội chứng Đao có số lượng nhiễm sắc thể là 

 A. 44. B. 45. C. 46. D. 47. 

Câu 17: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cho biết quá trình 

giảm phân diễn ra bình thường, phép lai cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng là 

 A. AA x Aa. B. Aa x Aa. C. Aa x aa. D. AA x aa. 

Câu 18: Để phân biệt 2 loài xương rồng: loài 3 cạnh và loài 5 cạnh, người ta dựa vào tiêu chuẩn nào? 

 A. Tiêu chuẩn địa lý - sinh thái. B. Tiêu chuẩn cách li sinh sản.  

 C. Tiêu chuẩn hình thái.  D. Tiêu chuẩn sinh lý - hoá sinh. 

Câu 19: Trong lịch sử phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất, loài người xuất hiện ở 

 A. đại Tân sinh. B. đại Nguyên sinh. C. đại Cổ sinh. D. đại Trung sinh. 

Câu 20: Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, en im được sử dụng để gắn gen cần chuyển với thể truyền là 

 A. restrictaza. B. ADN pôlimeraza. C. ARN pôlimeraza. D. ligaza. 

Câu 21 : Thế hệ xuất phát của một quần thể thực vật có kiểu gen Aa. Sau 5 thế hệ tự thụ phấn, tính theo lí thuyết thì 

tỉ lệ thể đồng hợp ( AA và aa) trong quần thể là 
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 A.( 1/2)

5
 B. 1- ( 1/2)

5
 C. 1/5 D. ( 1/4)

5
 

Câu 22 : Trong quá trình giảm phân của ruồi giấm cái có kiểu gen AB/ab đã xảy ra hoán vị gen với tần số 17%. T  

lệ các loại giao tử được tạo ra từ ruồi giấm này   

 A. AB ab 8,5%  ; Ab aB 41,5%   B. AB ab 41,5%  ; Ab aB 8,5%    

 C. AB ab 33%  ; Ab aB 17%   D. AB ab 17%  ;   Ab aB 33%   

Câu 23 : Một quần thể giao phối  có thành phần kiểu gen: 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa. Tần số tương đối của alen A 

và alen a trong quần thể đó: 

 A.A= 0,7; a= 0,3  B. A= 0,4; a= 0,6 C. A= 0,3 ; a = 0,7 D. A= 0,6 ; a=  0,4  

Câu 24 : Phép lai nào trong các phép lai sau đây đã giúp Coren phát hiện ra sự di truyền ngoài nhiễm sắc thể (di 

truyền ngoài nhân)? 

 A. Lai thuận nghịch B.Lai tế bào C. Lai cận huyết D.Lai phân tích 

Câu 25 : Trong quá trình dịch mã, trên 1 phần tử mA N thường có 1 số ribôxôm cùng hoạt động. Các ribôxôm này 

được gọi là: 

 A.Pôliribôxôm B.Pôlinuclêôxôm C. Pôlipeptit D. Pôlinuclêôtit 

Câu 26 : Trong quá trình tiến hóa, nếu giữa các quần thể cùng loài đã có sự phân hóa về vốn gen thì dạng cách li 

nào sau đây khi xuất hiện giữa các quần thể này sẽ đánh dấu sự hình thành loài mới? 

 A.Cách li tập tính B. Cách li địa lí C. Cách li sinh thái D. Cách li sinh sản 

Câu 27 : Quan hệ chặt chẽ giữa hai hay nhiều loài mà tất cả các loài tham gia đều có lợi là mối quan hệ 

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

Câu 28 : Một gen ở sinh vật nhân sơ có 3000 nuclêôtit và có t  lệ A/G   2/3 gen này bị đột biến mất 1 cặp nuclêôtit 

do đó giảm đi 3 liên kết hidrô so với gen bình thường. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen mới được hình thành sau 

đột biến là : 

 A. A = T = 599; G = X = 900 B.A = T = 600 ; G = X = 900 

 C. A = T = 600; G = X = 899 D.A = T = 900; G = X = 599 

Câu 29 : Một đoạn phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có trình tự nuclêôtit trên mạch mang mã gốc là: 3'… 

AAAXAATGGGGA…5'. Trình tự nuclêôtit trên mạch bổ sung của đoạn ADN là: 

 A. 5'... GGXXAATGGGGA…3' B. 5'... TTTGTTAXXXXT…3'  

 C. 5'... AAAGTTAXXGGT…3' D. 5'... GTTGAAAXXXXT…3' 

Câu 30 : Người mắc bệnh, hội chứng nào sau đây thuộc thể một (2n - 1) ? 

 A.Bệnh hồng cầu hình liềm       B. Hội chứng Tơcnơ        C.Hội chứng Đao   D. Hội chứng AIDS 

Câu 31: Trong các loại nucleotit tham gia cấu tạo nên AND không có loại 

 A. Guanin B. Adenin C. Uraxin D. Timin 

Câu 32: Ví dụ nào sau đây không thể hiện mối quan hệ hỗ trợ trong quần thể sinh vật? 

 A. Khi thiếu thức ăn, một số động vật cùng loài ăn thịt lẫn nhau. 

 B. Những cây sống theo nhóm chịu đựng gió bão và hạn chế sự thoát hơi nước tốt hơn những cây sống riêng rẽ. 

 C. Bồ nông xếp thành hàng bắt được nhiều cá hơn bồ nông đi kiếm ăn riêng rẽ. 

 D. Chó rừng hỗ trợ nhau trong đàn nhờ đó bắt được trâu rừng có kích thước lớn hơn. 

Câu 33: Mắc xích nào có mức năng lượng cao nhất trong một chuỗi thức ăn? 

 A. Sinh vật tiêu thụ bậc một   B. Sinh vật tiêu thụ bậc hai.  

C. Sinh vật tiêu thụ bậc ba.  D. Sinh vật sản xuất. 

Câu 34: Để giúp nhân nhanh các giống cây trồng quý hiếm từ một cây ban đầu có kiểu gen quý tạo nên một quần 

thể cây trồng đồng nhất và kiểu gen, người ta sử dụng: 

 A. phương pháp lai xa và đa bội hóa  B. công ngệ gen 

 C. công nghệ tế bào    D. phương pháp gây đột biến 

Câu 35: Tế bào của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều sử dụng chung một loại mã di chuyền, đều dùng cùng 20 

loại axit amin để cấu tạo nên prôtêin, chứng tỏ chúng tiến hóa từ một tổ tiên chung. Đây là một trong những bằng 

chứng tiến hóa về: 

 A. phối sinh học B. địa lý sinh vật học C. sinh học phân tử D. giải phẫu so sánh 

Câu 36: Trong các nhân tố sinh thái chi phối sự biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật, nhân tố nào sau 

đây là nhân tố phù thuộc mật độ quần thể? 

 A. Mức độ sinh sản B. Ánh sáng  C. Nhiệt độ  D. Độ ẩm 

Câu 37: Lúa tẻ có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24. Số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng của cây lúa 

tẻ lệch bội thể ba nhiễm là: 
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 A. 23   B. 22   C. 26   D. 21 

Câu 38: Ở sinh vật nhân thực, quá trình nào sau đây không xảy ra trong nhân tế bào. 

 A. Nhân đôi nhiễm sắc      B. Phiên mã        C. Dịch mã       D. Tái bản ADN (nhân đôi ADN) 

Câu 39: Hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hóa là phương thức thường gặp ở 

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

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

 A. Lúa   ắn  Chuột  Diều hâu. B. Lúa  Chuột  Diều hâu   ắn  

 C. Lúa  Chuột   ắn  Diều hâu. D. Lúa  Diều hâu Chuột   ắn. 

 

TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 ĐỀ 9 
 

Câu 1. Độ   vật lê  cạ  đầu t ê  ở  ỉ  ào? 

A.Cambi      B.Than đá          C.Silua                 D.Đêvôn 

Câu 2. H ệ  tượ   cá t ể tác  ra   ỏ    óm : 

A.làm tăng khả năng cạnh tranh giữa các cá thể.              B.làm giảm mức độ sinh sản. 

C.làm giảm nhẹ sự cạnh tranh giữa cá thể .                      D.làm cho nguồn thức ăn cạn kiệt nhanh chóng. 

Câu 3. .N ữ   b ế  đổ   ào dướ  đây            là sự mềm dẻo   ểu  ì  ? 

A.Cây rụng lá vào mùa đông.            B.Tắc k  thay đổi màu sắc giống nền của môi trường. 

C.Con bọ lá có hình dạng và màu sắc giống lá cây.     D.Cây rau mác biến đổi hình dạng lá theo môi trường. 

Câu 4. T eo Đacuy    â  tố c í   dẫ  đế  tạo ra các loà  mớ  tro   tự    ê  là  

A.chọn lọc tự nhiên .    B. chọn lọc nhân tạo.     C. biến dị cá thể.            D. sự thay đổi của điều kiện sống . 

Câu 5. Cơ quan tương đồng có ý nghĩa gì trong tiến hóa? 

A. Phản ánh sự tiến hóa phân li   B. Phản ánh sự tiến hóa đồng qui 

C. Phản ánh nguồn  gốc chung   D. Phản ánh chức năng qui định cấu tạo 

Câu 6. Đ ều  ào sau đây đú        ó  về ưu t ế la ? 

A.  u thế lai biểu hiện cao nhất ở đời F2 sau đó giảm dần B.  u thế lai biểu hiện cao nhất ở đời F1 sau đó giảm dần. 

C.  u thế lai được t ạo ra trong phép lai phân tích                D.  u thế lai tạo ra con lai bất thụ         

Câu 7. Một quầ  t ể  à có : 8 co    ểu  e  BB, 64 co    ểu  e  Bb và 128 co    ểu  e  bb.Tầ  số ale  của B 

và b là: 
A.B=0,6 ; b=0,4 B.B=0,4 ; b=0,6 C.B=0,2 ; b=0,8 D.B=0,8 ; b=0,2 

Câu 8. Mục đíc  của  ĩ t uật c uyể   e  là : 

A.tạo biến dị tổ hợp    B.gây ra đột biến gen   C.chuyển gen từ tế bào này sang tế bào khác    D.gây ra đột biến NST 

Câu 9. Ở cà chua, gen qui định màu sắc qu   ằm trên    ễm sắc t ể t ường, alen A qui đị   qu  màu đỏ 

trộ  hoàn toàn so vớ  alen a qui định qu  màu vàng. Trong trườ    ợ  các cây bố, mẹ    m phân bình 

thườ  , tỉ lệ k ểu  ì   qu  và   t u được từ   é  la  AAaa x AAaa là 

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

Câu 10. T eo T uyết t ế   oá   ệ  đạ ,  ết qu  của t ế   oá   ỏ là hình thành: 

A. loài mới .         B. các nhóm phân loại trên loài .          C. nòi mới .           D. loài phụ. 

Câu 11. Ở đậu Hà La ,  oa đỏ trộ   oà  toà  so vớ   oa trắ   .C o   ao   ấ    ữa cây  oa  đỏ t uầ  c ủ   

vớ  cây  oa trắ   được F1 ,cho F1 tự t ụ   ấ  t ì   ểu  ì   ở cây F2   ư t ế  ào? 

A.5 hoa đỏ : 3 hoa trắng           B. 1 hoa đỏ : 1 hoa trắng   C. 7 hoa đỏ : 4 hoa trắng           D. 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng. 

Câu 12.N â  tố t ế   oá làm t ay đổ  đồ   t ờ  tầ  số tươ   đố  các ale  t uộc một  e  của c   a  QT là : 
A. đột biến            B.di nhập gen             C.CLTN                  D.giao phối không ngẫu nhiên 

Câu 13. Dạng đột biến cấu trúc sẽ gây ung thư  máu ở người là: 

A. đảo đoạn NST 22.               B. chuyển đoạn đoạn NST 22     C. lặp đoạn đoạn NST 22        D. mất đoạn NST 22. 

Câu 14. Sự   ống   au tro   quá trì     át tr ể       của các loà  t uộc các   óm   â  loạ    ác   au      

ánh  

A.nguồn chung của sinh vật                                 B.quan hệ giữa phát sinh cá thể và phát triển loài 

C.sự tiến hóa đồng quy.                 D. sự tiến hoá phân li 

Câu 15.P é  la    ữa bí qu  dẹt vớ  bí qu  dẹt t u được các cây la  t eo tỷ lệ 9 cây qu  dẹt : 6 cây qu  trò  : 1 cây 

qu  dà . Có t ể  ết luậ  tí   trạ    ì   dạ   qu  bí được c     ố  bở  qu  luật d  truyề   

A.phân li.            B.phân li độc lập.             C.tương tác gen.              D. liên kết với giới tính. 

Câu 16.Vì sao c uỗ  t ức ă  tro    ệ s    t á        dà  ? 

A.Do năng lượng mất quá lớn qua các bậc dinh dưỡng. 
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B.Do năng lượng mặt trời được sử dụng quá ít trong quang hợp. 

C.Do năng lượng bị hấp thụ nhiều ở mỗi bậc dinh dưỡng. 

D. Do năng lượng bị hấp thụ nhiều ở sinh vật sản xuất. 

Câu 17. V    uẩ   ốt sầ  và cây  ọ đậu có qua   ệ : 

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

Câu 18. T ể đột b ế  là: 
A.cá thể mang gen đột biến chỉ biểu hiện ở kiểu hình lặn         

B. cá thể mang gen đột biến chỉ biểu hiện ở kiểu hình trung gian 

C. cá thể mang gen đột biến chỉ biểu hiện ở kiểu hình trội      D. cá thể mang gen đột biến đã biểu  hiện ra  kiểu hình  

Câu 19. Đột b ế  t êm 1 cặ  Nu ở   ay sau bộ 3 mở đầu trê  mạc   ốc của  e  dẫ  đế    â  tử  r tê   được 

tổ    ợ  t ay đổ  

A. toàn bộ các axit amin.       B. axit amin đầu tiên.  C. axit amin cuối cùng.        D. axit amin đầu tiên và cuối cùng. 

Câu 20.: N ườ  mắc  ộ  c ứ   Đao tro   tế bào có : 

A.3 NST số 18         B.3 NST số 13         C.3 NST số 21           D.3 NST số 22 

Câu 21.N ữ   đột b ế   e   ào sau đây ít  ây  ậu qu      êm trọ    ơ  c o s    vật? 

A.Thay thế hay mất 1 cặp nuclêôtit              B.Thay thế 1 cặp nuclêôtit . 

C.Thêm và thay thế 1 cặp nuclêôtit        D.Thay thế 1 cặp nuclêôtit và mất 1 cặp nuclêôtit  trong một bộ ba. 

Câu 22. Dạ   các  l  đá   dấu sự  ì   t à   loà  mớ  là các  l  

A cách li sinh sản.     B. cách li cơ học.          C. cách li tập tính.              D. cách li sinh thi. 

Câu 23. Cấu trúc DT của QT tự t ụ   ấ    ư t ế  ào? 

A.Chủ yếu ở trạng thái dị hợp                                                               B. Đa dạng và phong phú về kgen. 

C.Phân hoá thành các dòng thuần có kiểu gen khác nhau                     D.Tăng thể dị hợp và giảm thể đồng hợp 

Câu 24.Quá trì   d ễ  t ế t ứ s    tạ  rừ   l m Hữu lũ  , tỉ   Lạ   sơ  d ễ  ra   ư t ế  ào ? 

A. ừng lim nguyên sinh bị chặt hếtrừng thưa cây gỗ nhỏcây gỗ nhỏ và cây bụicây bụi và cỏ chiếm ưu 

thếtrảng cỏ. 

B.  ừng lim nguyên sinh bị chặt hết cây gỗ nhỏ và cây bụi rừng thưa cây gỗ nhỏcây bụi và cỏ chiếm ưu 

thếtrảng cỏ. 

C.  ừng lim nguyên sinh bị chặt hết cây bụi và cỏ chiếm ưu thếrừng thưa cây gỗ nhỏcây gỗ nhỏ và cây 

bụi trảng cỏ. 

D.  ừng lim nguyên sinh bị chặt hếtrừng thưa cây gỗ nhỏ cây bụi và cỏ chiếm ưu thếcây gỗ nhỏ và cây 

bụi trảng cỏ. 

Câu 25. Quá trì    ì   t à   QT t íc       d ễ  ra   a    ay c ậm         ụ t uộc vào yếu tố  ào dướ  

đây ? 

A.Quá trình phát sinh và tích luỹ các gen đột biến ở mỗi loài.          B.Tốc độ sinh sản của loài 

C. Áp lực chọn lọc tự nhiên                                                                D.Nguồn dinh dưỡng ở khu phân bố của QT 

Câu 26. Một  e  cấu trúc được bắt đầu bằ   trì   tự các cặ  Nu   ư sau: 

     3
’
 ...TAX –  GAT – XAT …5

’
 

     5
’
 … ATG – XTA – GTA….3

’
  . Trình tự các Nu trên mA N  do gen trên tổng hợp sẽ là: 

  A.     3
’
... AUG– XUA-G A …5

’           
             B.     3

’
 … AX –  GAU – XA  …5

’
 

  C.     5
’ 
...UAX –  GAU – XA  … 3

’
               D.     5

’
 ...AUG–  XUA – G A …3

’
 

Câu 27. Sự b ểu   ệ    ểu  ì   của đột b ế   e  tro   đờ  cá t ể   ư t ế  ào? 

  A. Đột biến gen lặn chỉ biểu hiện ở thể dị hợp                    B. Đột biến gen trội biểu hiện ở thể đồng hợp và dị hợp 

  C. Đột biến gen trội chỉ biểu hiện ở thể đồng hợp               D. Đột biến gen lặn không  biểu hiện được  

Câu 28. Cơ c ế   át s    các   ao tử: (  – 1) và (n + 1) là do: 

  A. một cặp NST tương đồng không được nhân đôi. B. cặp NST tương đồng không phân li ở kỳ sau của giảm phân. 

  C. cặp NST tương đồng không xếp song song ở kỳ giữa 1 của giảm phân.     D. thoi vô sắc không được hình thành. 

Câu 29. Ge  đột b ế    ắ   ơ   e  bì   t ườ   10,2 A
0
 và  ém 8 l ê   ết   dro. Đó là đột b ế  làm: 

  A. mất 3 cặp A-T.         B. mất 2 cặp A-T, 1 cặp G-X.        C. mất 2 cặp G-X, 1 cặp A-T.   D.mất 3 cặp G-X. 

Câu 30. Cá rô phi nuôi ở nước ta có giới hạn sinh thái từ 5,6
o
C đến 42

o
C . Điều giải thích nào dưới đây là đúng ? 

A.Nhiệt độ < 5,6
o
C, gọi là giới hạn dưới, 42

o
C gọi là giới hạn trên 

B.Nhiệt độ 5,6
o
C, gọi là giới hạn dưới, >42

o
C gọi là giới hạn trên 

C. Nhiệt độ 5,6
o
C, gọi là giới hạn trên, 42

o
C gọi là giới hạn. dưới 

D. Nhiệt độ 5,6
o
C, gọi là giới hạn dưới, 42

o
C gọi là giới hạn trên       
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Câu 31. Bệ   mù màu đỏ ở   ườ  do đột b ế   e  lặ  m  ằm trê     ễm sắc t ể   ớ  tí h X gây nên. không có 

ale  tươ   ứ   trê     ễm sắc t ể Y. Một   ụ  ữ bì   t ườ   có bố bị bệ   mù màu, lấy c ồ         bị bệ h 

mù màu. Xác xuất c ị s    co  đầu lò   mù màu là  

A.0,20             B.0,25              C.0,50                  D.0,75 

Câu 32 : ÔÛ moät loaøi sinh vaät  coù 2n = 18 , trong moät teá baøo xoâma coù 20 NST ñoät bieán thuoäc 

daïng  

A. moät nhieãm.                B. tam nhieãm.               C. tam nhiễm kép .   D. khuyeát nhieãm. 

Câu 33. Tro   quầ  xã rừ   U M    cây tràm được co  là loài : 

A. ưu thế                     B. đặc trưng                     C.tiên phong                   D. ổn định 

Câu 34. Mã d  truyề  có các bộ ba  ết t úc   ư t ế  ào? 

  A. UAX,UAG,URX                 B. UXA,UXG,UGX                  C. UAU,UAX,UGG                  D. UAA,UAG,UGA 

Câu 35. T eo qua    ệm của Me de  mỗ  tí   trạ   của cơ t ể do: 

A.một nhân tố DT qui định                                  B. một cặp nhân tố DT qui định    

C.hai nhân tố DT khác loại qui định                    D.hai cặp nhân tố DT qui định 

Câu 36. Các mạc  đơ  mớ  được tổ    ợ  tro   quá trì     â  đ   của   â  tử ADN  ì   t à   t eo c  ều: 

 A.5’ đến 3’       B.cùng chiều với mạch khuôn                         C.3’ đến 5’        D.cùng chiều với tháo xoắn của ADN 

Câu 37. Cho lai 2 cá t ể 4 ,  ết qu    ểu  ì   đờ  F1 là 3:1. K ểu d  truyề  P là: 

  A. P1: Aaaa x Aaaa. B. P2: AAAa x AAAa. C. P3: Aaaa x AAaa. D. P4: Aaaa x aaaa 

Câu 38. Tậ   ợ   ào sau đây            quầ  t ể ? 

A.Cá chép trong ao    B.Cá trong hồ      C.Cây cọ ở vùng đồi Phú Thọ(Vĩnh Phú)       D.Thông ở đồi thông Đà Lạt. 

Câu 39. Số mã bộ ba mã  óa c o 20 loạ  axít am   là : 

   A.64                               B.42                               C.61                                D.21 

Câu 40. Sự   â  c  a các loà  tro    ệ s    t á  t à   3   óm( s    vật s   xuất, s    vật t êu t ụ, s    vật 

  â      ) dựa vào: 

A.tổ chức cơ thể .                   B.khả năng di chuyển.       C.phương thức dinh dưỡng.                 D.hình thức sinh sản. 

 

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2013 ĐỀ 10 

      

Câu 1: Ở cà độc dược 2n   24. Số dạng đột biến thể ba được phát hiện ở loài này là 

A. 23. B. 24. C. 12. D. 25. 

Câu 2: Đối với mỗi nhân tố sinh thái thì khoảng thuận lợi (khoảng cực thuận) là khoảng giá trị của nhân tố sinh 

thái mà ở đó sinh vật 

A. phát triển thuận lợi nhất.   B. chết hàng loạt.   C. có sức sống giảm dần. D. có sức sống trung bình. 

Câu 3: En im nối sử dụng trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp có tên là 

A. ARN-pôlimeraza. B. ligaza. C. ADN-pôlimeraza. D. restrictaza. 

Câu 4: Cho biết các công đoạn được tiến hành trong chọn giống như sau: 

 1. Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn;  2. Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau;  

 3. Lai các dòng thuần chủng với nhau.  

Quy trình tạo giống lai có ưu thế lai cao được thực hiện theo trình tự: 

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

Câu 5: Lừa lai với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản. Hiện tượng nầy biểu hiện cho 

A. cách li trước hợp tử. B. cách li sau hợp tử. C. cách li tập tính. D. cách li mùa vụ. 

Câu 6: Năng lượng được chuyển cho bậc dinh dưỡng sau từ bậc dinh dưỡng trước nó khoảng bao nhiêu %? 

A. 70% B. 10% C. 50% D. 90% 

Câu 7: Hai cơ quan tương đồng là 

A. chân của loài chuột chũi và chân của loài dế nhũi.   B. gai của cây hoa hồng và gai của cây xương rồng. 

C. mang của loài cá và mang của các loài tôm.   D. gai của cây xương rồng và tua cuốn ở cây đậu Hà Lan 

Câu 8: Ở các loài sinh vật lưỡng bội, số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số 

A. tính trạng của loài. B. nhiễm sắc thể trong bộ lưỡng bội của loài. 

C. nhiễm sắc thể trong bộ đơn bội của loài. D. giao tử của loài. 
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Câu 9: Khi lai 2 giống bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài với nhau được F1 đều có quả dẹt. Cho F1 lai với bí 

quả tròn được F2: 152 bí quả tròn: 114 bí quả dẹt: 38 bí quả dài. Kiểu gen của bí quả tròn đem lai với bí quả dẹt F1 

là 

A. aaBB. B. aaBb. C. AAbb. D. AAbb hoặc aaBB. 

Câu 10: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp NST 

tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Nếu không có đột biến, tính theo lí 

thuyết trong số cây thân cao, hoa đỏ F1 thì số cây thân cao, hoa đỏ thuần chủng chiếm tỉ lệ 

A. 1/16. B. 1/9. C. 1/4. D. 9/16. 

Câu 11: Xét phép lai P: AaBbDd x AaBbDd. Thế hệ F1 thu được kiểu gen aaBbdd với tỉ lệ: 

A. 1/32 B. 1/2 C. 1/64 D. 1/4 

Câu 12: Tiến hoá nhỏ là quá trình 

A. biến đổi kiểu hình của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới. 

B. biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể dẫn tới sự biến đổi kiểu hình. 

C. biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới. 

D. hình thành các nhóm phân loại trên loài. 

Câu 13: Ở người bệnh máu khó đông do gen lặn h nằm trên NST X quy định, gen H quy định máu đông bình 

thường. Một người nam bình thường lấy một người nữ bình thường mang gen bệnh, khả năng họ sinh ra được con 

gái khỏe mạnh trong mỗi lần sinh là bao nhiêu? 

A. 75% B. 37,5% C. 25% D. 50% 

Câu 14: Ở ruồi giấm gen W quy định tính trạng mắt đỏ, gen w quy định tính trạng mắt trắng mắt trắng nằm trên 

NST giới tính X không có alen tương ứng trên NST Y. Phép lai nào dưới đây sẽ cho t  lệ 3 ruồi mắt đỏ: 1 ruồi mắt 

trắng; trong đó ruồi mắt trắng đều là ruồi đực? 

A.  X
W

X
w   
x   X

W
Y B.  X

w
X

w   
x    X

W
Y C.  X

W
X

W    
x    X

w
Y D.  X

W
X

w   
x    X

w
Y 

Câu 15: Trong lịch sử phát triển của sinh vật trên trái đất, cây có mạch dẫn và động vật đầu tiên chuyển lên sống 

trên cạn vào đại 

A. trung sinh B. tân sinh C. cổ sinh D. nguyên sinh 

Câu 16: Đơn vị cấu trúc gồm một đoạn ADN chứa 146 cặp nu quấn quanh 8 phân tử histon 1 ¾ vòng của nhiễm 

sắc thể ở sinh vật nhân thực được gọi là 

A. sợi cơ bản. B. ADN. C. nuclêôxôm. D. sợi nhiễm sắc. 

Câu 17: Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu : 0,2 AA + 0,6 Aa + 0,2 aa   1. Sau 2 thế hệ tự phối thì cấu trúc di 

truyền của quần thể sẽ là: 

A. 0,35 AA + 0,30 Aa + 0,35 aa = 1. B. 0,425 AA + 0,15 Aa + 0,425 aa = 1. 

C. 0,25 AA + 0,50Aa + 0,25 aa = 1. D. 0,4625 AA + 0,075 Aa + 0,4625 aa = 1. 

Câu 18: Sự biến động số lượng của thỏ rừng và m o rừng tăng giảm đều đặn 10 năm 1 lần. Hiện tượng này biểu 

hiện: 

A. biến động theo chu kì mùa. B. biến động theo chu kì tuần trăng. 

C. biến động theo chu kì ngày đêm. D. biến động theo chu kì nhiều năm. 

Câu 19: Ở người, kiểu tóc do 1 gen gồm 2 alen (A, a) nằm trên NST thường. Một người đàn ông tóc xoăn lấy vợ 

cũng tóc xoăn, họ sinh lần thứ nhất được 1 trai tóc xoăn và lần thứ hai được 1 gái tóc thẳng. Cặp vợ chồng này có 

kiểu gen là: 

A. AA x AA. B. AA x aa. C. AA x Aa. D. Aa x Aa. 

Câu 20: Quá trình nhân đôi ADN được thực hiện theo nguyên tắc gì? 

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

B. Hai mạch được tổng hợp theo nguyên tắc bổ sung song song liên tục. 

C. Mạch liên tục hướng vào, mạch gián đoạn hướng ra chạc ba tái bản. 

D. Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn. 

Câu 21: Một gen có 480 ađênin và 3120 liên kết hiđrô. Gen đó có số lượng nuclêôtit là 

A. 2400 B. 3000 C. 1800 D. 2040 

Câu 22: Nhận định nào sau đây là đúng về phân tử A N? 

A. mA N được sao y khuôn từ mạch gốc của ADN.  B. tA N có chức năng vận chuyển axit amin tới ribôxôm. 

C. Trên các tA N có các anticodon giống nhau.    D. Tất cả các loại A N đều có cấu tạo mạch thẳng. 
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Câu 23: Theo Đacuyn, cơ chế chính của tiến hóa là 

A. chọn lọc tự nhiên. B. biến dị. C. di truyền. D. phân li tính trạng. 

Câu 24: Tác động của chọn lọc sẽ đào thải 1 loại alen khỏi quần thể qua 1 thế hệ là chọn lọc chống lại 

A. thể đồng hợp. B. alen lặn. C. alen trội. D. thể dị hợp. 

Câu 25: Operon Lac của vi khuẩn E.coli gồm có các thành phần theo trật tự: 

A. gen điều hòa – vùng khởi động – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) 

B. vùng khởi động – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z,Y,A) 

C. gen điều hòa – vùng vận hành – vùng khởi động – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) 

D. vùng khởi động – gen điều hòa – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) 

Câu 26: Ở một loài thực vật, A: thân cao, a thân thấp; B: quả đỏ, b: quả vàng. Cho cá thể 
Ab

aB
 (hoán vị gen với tần 

số f   20% ở cả hai giới) tự thụ phấn. Xác định tỉ lệ kiểu hình cây thấp, quả vàng ở thế hệ sau. 

A. 1% B. 8% C. 24% D. 16% 

Câu 27: Ngoài việc phát hiện hiện tượng liên kết gen trên nhiễm sắc thể thường và trên nhiễm sắc thể giới tính, lai 

thuận và lai nghịch đã được sử dụng để phát hiện ra hiện tượng di truyền 

A. tương tác gen, trội lặn không hoàn toàn. B. tương tác gen, phân ly độc lập. 

C. trội lặn hoàn toàn, phân ly độc lập. D. qua tế bào chất. 

Câu 28: Xét một quần thể ngẫu phối gồm 2 alen A, 

trên nhiễm sắc thể thường. Gọi p, q lần lượt là tần số của alen A, a (p, q  0 ; p + q   1). Theo Hacđi-Vanbec 

thành phần kiểu gen của quần thể đạt trạng thái cân bằng có dạng: 

A. p
2
Aa + 2pqAA + q

2
aa = 1 B.p

2
AA + 2pqAa + q

2
aa = 1 

C. p
2
aa + 2pqAa + q

2
AA = 1 D. q

2
AA + 2pqAa + q

2
aa = 1 

Câu 29: Để diệt sâu đục thân lúa, người ta thả ong mắt đỏ vào ruộng lúa. Đó là phương pháp đấu tranh sinh học 

dựa vào: 

A. cạnh tranh cùng loài B. khống chế sinh học C. cân bằng sinh học D. cân bằng quần thể 

Câu 30: Con mối mới nở  liếm  hậu môn đồng loại để tự cấy trùng roi Trichomonas. Trùng roi có en im phân giải 

được xelulô ơ ở gỗ mà mối ăn. Quan hệ này giữa mối và trùng roi là: 

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

Câu 31: Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là 

A. nhiều bộ ba cùng xác định một axit amin.    B. mã mở đầu là A G, mã kết thúc là  AA,  AG,  GA. 

C. tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền.  D. một bộ ba mã hoá chỉ mã hoá cho một loại axit amin. 

Câu 32: Trong các dạng đột biến gen, dạng nào thường gây biến đổi nhiều nhất trong cấu trúc của prôtêin tương 

ứng, nếu đột biến không làm xuất hiện bộ ba kết thúc? 

A. Thêm một cặp nuclêôtit. B. Thay thế một cặp nuclêôtit. 

C. Mất hoặc thêm một cặp nuclêôtit. D. Mất một cặp nuclêôtit. 

Câu 33: Để tạo ra cơ thể mang bộ nhiễm sắc thể của 2 loài khác nhau mà không qua sinh sản hữu tính người ta sử 

dụng phương pháp 

A. lai tế bào. B. đột biến nhân tạo. C. kĩ thuật di truyền. D. chọn lọc cá thể. 

Câu 34: Điều nào sau đây không đúng với diễn thế nguyên sinh? 

A. Khởi đầu từ môi trường trống trơn 

B. Các quần xã sinh vật biến đổi tuần tự, thay thế lẫn nhau và ngày càng phát triển đa dạng 

C. Không thể hình thành nên quần xã tương đối ổn định.     D. Hình thành quần xã tương đối ổn định. 

Câu 35: Dấu hiệu chủ yếu để kết luận 2 cá thể chắc chắn thuộc 2 loài sinh học khác nhau là 

A. chúng sinh ra con bất thụ. B. chúng có hình thái khác nhau. 

C. chúng cách li sinh sản với nhau. D. chúng không cùng môi trường. 

Câu 36: Một số loài cây cùng loài sống gần nhau có hiện tượng rễ của chúng nối với nhau. Hiện tượng này thể hiện 

ở mối quan hệ: 

A. hỗ trợ cùng loài. B. hỗ trợ khác loài. C. cộng sinh. D. cạnh tranh cùng loài. 

Câu 37: Mức xoắn 3 trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực gọi là 

A. sợi cơ bản. B. sợi nhiễm sắc. C. sợi siêu xoắn. D. nuclêôxôm. 
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Câu 38: Đồng ruộng, hồ nước, rừng trồng, thành phố, … là những ví dụ về: 

A. hệ sinh thái trên cạn B. hệ sinh thái nước ngọt C. hệ sinh thái tự nhiên D. hệ sinh thái nhân tạo 

Câu 39: Nếu cho rằng chuối nhà 3n có nguồn gốc từ chuối rừng 2n thì cơ chế hình thành chuối nhà được giải thích 

bằng chuổi các sự kiện như sau: 

1. Thụ tinh giữa giao tử n và giao tử 2n  2. Tế bào 2n nguyên phân bất thường cho cá thể 3n 

3. Cơ thể 3n giảm phân bất thường cho giao tử 2n    4. Hợp tử 3n phát triển thành thể tam bội 

5. Cơ thể 2n giảm phân bất thường  cho giao tử 2n 

A. 5 → 1 → 4 B. 4 → 3 → 1 C. 3 → 1 → 4 D. 1 → 3 → 4 

Câu 40: Giả sử một gen được cấu tạo từ 3 loại nuclêôtit: A, T, G thì trên mạch gốc của gen này có thể có tối đa bao 

nhiêu loại mã bộ ba? 

A. 27 loại mã bộ ba. B. 6 loại mã bộ ba. C.   loại mã bộ ba. D. 3 loại mã bộ ba. 

 

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2012 – 2013 ĐỀ 11 

Câu 1:  Hiện tượng đa hiệu là hiện tượng  

 A  di truyền đồng trội.  B  một gen quy định nhiều tính trạng.  

 C  tạo ra sản phẩm với hiệu quả cao. D  nhiều gen quy định một tính trạng. 

Câu 2:  Theo quan niệm hiện đại, quá trình đột biến có vai trò  

 A  định hướng cho quá trình tiến hóa. B  là nguồn nguyên liệu sơ cấp của tiến hóa.  

 C  tạo ra vô số biến dị tổ hợp. D  tạo ra nhiều loài mới. 

Câu 3:  Đặc điểm của mã di truyền phản ánh tính thống nhất của sinh giới là tính 

 A  thoái hóa. B  đặc hiệu. C  phổ biến.  D  liên tục. 

Câu 4:  Giao tử bình thường của một cơ thể lưỡng bội có 12 nhiễm sắc thể (NST). Số NST ở thể ba kép là 

 A  38. B  14. C  36. D  26. 

Câu 5:  Tần số hoán vị gen được xác định bằng tổng t  lệ các  

 A  kiểu hình giống P.  B  giao tử mang gen không hoán vị.  

 C  kiểu hình khác P.  D  giao tử mang gen hoán vị. 

Câu 6:  Ở sinh vật nhân thực, khi dịch mã ribôxôm chuyển dịch theo chiều nào trên phân tử mA N? 

 A  5
/
 đến 3

/
. B  5 đến 3. C  3 đến 5.  D  3

/
 đến 5

/
. 

Câu 7:  Vai trò chủ yếu của chọn lọc tự nhiên trong tiến hóa nhỏ là 

 A  phân hóa khả năng sinh sản của các cá thể.  B  phân hóa khả năng sống sót của các cá thể.  

 C  cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa. D  định hướng quá trình tiến hóa. 

Câu 8:  Dựa vào sự thích nghi của thực vật đối với ánh sáng, người ta chia thực vật thành các nhóm cây 

 A  ưa hạn, ưa ẩm, chịu ẩm.  B  trung sinh, hạn sinh, ẩm sinh.  

 C  ưa sáng, ưa bóng, chịu bóng. D  ưa sáng, ưa tối, chịu tối. 

Câu 9:  Cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh do nuôi cấy mô tạo thành lại có kiểu gen như dạng gốc vì kiểu gen được 

duy trì ổn định thông qua 

 A  gián phân. B  nguyên phân. C  trực phân.  D  giảm phân. 

Câu 10:  Loại tác động của gen thường được chú ý trong sản xuất là 

 A  đa hiệu. B  át chế. C  cộng gộp.  D  bổ sung. 

Câu 11:  Bệnh do lệch bội nhiễm sắc thể thường gây nên là bệnh 

 A  mù màu đỏ - lục. B  Đao. C  Claiphentơ.  D  ung thư máu. 

Câu 12:  Sự khác nhau cơ bản của thể dị đa bội so với thể tự đa bội là 

 A  tổ hợp các tính trạng của cả hai loài khác nhau.  

 B  tế bào mang cả hai bộ nhiễm sắc thể của hai loài khác nhau.  

 C  khả năng tổng hợp chất hữu cơ kém hơn.       D  khả năng phát triển và sức chống chịu khác nhau. 

Câu 13:  Nội dung sai khi đề cập đến quá trình phát sinh và phát triển sự sống là  

 A  Sự sống ban đầu xuất hiện ở nước, sau đó mới chuyển lên cạn.  

 B  Sinh vật ở nước chiếm ưu thế hơn so với sinh vật ở cạn.  

 C  Tập hợp đại phân tử (A N, AND, prôtêin) → tế bào sơ khai là tiến hóa tiền sinh học.  

 D  Tế bào sơ khai → sinh vật nhân sơ, nhân thực hiện nay là tiến hóa sinh học. 

Câu 14:  Trong mô hình cấu trúc của opêron Lac, vùng vận hành là nơi   

 A  chứa thông tin mã hóa các axit amin trong phân tử prôtêin cấu trúc.  

 B  mang thông tin quy định cấu trúc prôtêin ức chế.  
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 C  A N pôlimera a bám vào và khởi đầu phiên mã.  

 D  prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã. 

Câu 15:  Các tế bào kháng thuốc được tách nhân, cho kết hợp với tế bào bình thường mẫn cảm thuốc tạo ra tế bào 

kháng thuốc. Điều đó chứng tỏ tính kháng thuốc được truyền qua gen 

 A  ở nhiễm sắc thể thường. B  ngoài nhiễm sắc thể. C  ở nhiễm sắc thể Y. D  ở nhiễm sắc thể X. 

Câu 16:  Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A, B, C và D. Khoảng cách tương đối giữa các gen là: AB   2,5 cM, 

BC   16,5 cM, BD   4,5 cM, CD   21 cM, AC   1 cM. Trật tự đúng của các gen trên nhiễm sắc thể đó là   

 A  CABD. B  ABCD. C  DABC.  D  BACD. 

Câu 17:  Tạo ưu thế lai tốt nhất là sử dụng phương pháp lai khác 

 A  nòi. B  dòng. C  thứ. D  loài. 

Câu 18:  Đặc trưng quan trọng nhất đảm bảo hiệu quả sinh sản của quần thể khi điều kiện môi trường thay đổi là 

 A  t  lệ giới tính.  B  t  lệ các nhóm tuổi.  

 C  mật độ cá thể.  D  sự phân bố cá thể. 

Câu 19:  Không phải là đặc trưng về cấu trúc của quần xã là 

 A  sự phân bố của các loài trong không gian. B  số lượng của các nhóm loài.  

 C  mối quan hệ giữa các loài. D  hoạt động chức năng của các nhóm loài. 

Câu 20:  Hiện tượng di truyền làm hạn chế tính đa dạng của sinh vật là  

 A  hoán vị gen. B  phân ly độc lập. C  tương tác gen.  D  liên kết gen. 

Câu 21:  Sự giống nhau của hai quá trình nhân đôi và phiên mã là 

 A  đều có xúc tác của en im ADN pôlimera a.     B  trong một chu kỳ tế bào có thể thực hiện nhiều lần.  

 C  thực hiện trên toàn bộ phân tử ADN. 

 D  việc lắp ghép các đơn phân được thực hiện theo nguyên tắc bổ sung. 

Câu 22:  Tác nhân cản trở sự hình thành thoi phân bào gây đột biến thể đa bội ở thực vật là 

 A  cônsixin. B  tia phóng xạ. C  tia tử ngoại.     D  sốc nhiệt. 

Câu 23:  Một quần thể thực vật có t  lệ các kiểu gen ở thế hệ xuất phát (P) là 0,25AA : 0,40Aa : 0,35aa. Tính theo 

lý thuyết, t  lệ các kiểu gen của quần thể này sau ba thế hệ tự thụ phấn bắt buộc (F3) là 

 A  0,425AA : 0,050Aa : 0,525aa. B  0,250AA : 0,400Aa : 0,350aa.  

 C  0,350AA : 0,200Aa : 0,450aa. D  0,375AA : 0,100Aa : 0,525aa. 

Câu 24:  Tần số tương đối của alen a của phần cái trong quần thể ban đầu là 0,4. Tần số alen A của phần đực là 0,7. 

Cấu trúc di truyền của quần thể sau ngẫu phối là 

 A  0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa. B  0,12AA : 0,46Aa : 0,42aa.  

 C  0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa. D  0,42AA : 0,46Aa : 0,12aa. 

Câu 25:  Một gen có 3600 nuclêôtit và có t  lệ A/G   1/2 bị đột biến thành alen mới có 4801 liên kết hiđrô. Số 

nuclêôtit mỗi loại của gen sau đột biến là 

 A  T = A = 600 ; X = G = 1200. B  T = A = 599 ; X = G = 1201.  

 C  T = A = 598 ; X = G = 1202. D  T = A = 601 ; X = G = 1199. 

Câu 26:  Địa y là quan hệ 

 A  cộng sinh. B  ký sinh. C  hội sinh.  D  hợp tác. 

Câu 27:  Cơ sở tế bào học của quy luật phân ly độc lập là  

 A  sự nhân đôi và phân ly của nhiễm sắc thể. B  giao tử F1 giữ nguyên bản chất.  

 C  có sự tiếp hợp và trao đổi chéo nhiễm sắc thể.   D  sự phân ly độc lập và tổ hợp tự do của nhiễm sắc thể. 

Câu 28:  Gai cây hoàng liên và gai cây hoa hồng là các cơ quan 

 A  tương tự. B  thoái hóa. C  tương đồng.  D  đồng dạng. 

Câu 29:  Theo quan niệm hiện đại, các yếu tố ngẫu nhiên tác động vào quần thể 

 A  luôn làm tăng tính đa dạng di truyền của quần thể.  

 B  luôn làm tăng tần số kiểu gen đồng hợp tử và giảm tần số kiểu gen dị hợp tử. 

 C  không làm thay đổi tần số các alen của quần thể.  

 D  làm thay đổi tần số các alen không theo một hướng xác định. 

Câu 30:  Nhân tố không chi phối sự hình thành đặc điểm thích nghi kiểu gen là quá trình 

 A  giao phối. B  chọn lọc tự nhiên. C  đột biến. D  phân ly tính trạng. 

Câu 31:  Chu trình cacbon trong sinh quyển là quá trình tái sinh  

 A  toàn bộ vật chất trong hệ sinh thái. B  một phần năng lượng của hệ sinh thái.  

 C  một phần vật chất của hệ sinh thái. D  toàn bộ năng lượng trong hệ sinh thái. 
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Câu 32:  Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Biết rằng không có đột biến xảy ra.  

Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra ở đời con có 8 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình? 

 A  AaBbDd   x   AaBbDD. B  AaBbdd   x   AabbDd.  

 C  AaBbDd   x   aabbDD. D  AaBbDd  x   aabbdd. 

Câu 33:  Hậu quả của đột biến gen là làm 

 A  xuất hiện các alen mới.  B  biến đổi trong cấu trúc của gen.  

 C  thay đổi một nuclêôtit trong gen. D  rối loạn trong nhân đôi ADN. 

Câu 34:  Mối quan hệ có ý nghĩa quan trọng nhất đối với sự hình thành chuỗi và lưới thức ăn trong hệ sinh thái là 

quan hệ 

 A  cạnh tranh. B  ức chế - cảm nhiễm. C  đối địch.       D  sinh vật này ăn sinh vật khác. 

Câu 35:  Trong kỹ thuật di truyền người ta thường dùng thể truyền là plasmit và  

 A  nấm men. B  virut. C  vi khuẩn. D  thực khuẩn thể. 

Câu 36:  Mỗi gen mã hóa prôtêin điển hình có ba vùng trình tự nuclêôtit. Vùng trình tự nuclêôtit nằm ở đầu 5
/
 trên 

mạch mã gốc của gen có chức năng mang tín hiệu 

 A  kết thúc quá trình phiên mã. B  mở đầu quá trình dịch mã.  

 C  mở đầu quá trình phiên mã. D  kết thúc quá trình dịch mã. 

Câu 37:  Khi nói về sự phân bố cá thể trong quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây không đúng? 

 A  Phân bố theo nhóm thường gặp khi điều kiện sống phân bố đồng đều trong môi trường, có sự cạnh tranh 

gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.  

 B  Phân bố ngẫu nhiên thường gặp khi điều kiện sống phân bố đồng đều trong môi trường và không có sự 

cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.  

 C  Phân bố đồng đều có ý nghĩa làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.  

 D  Phân bố theo nhóm là kiểu phân bố phổ biến nhất, giúp các cá thể hỗ trợ nhau chống lại điều kiện bất lợi 

của môi trường. 

Câu 38:  Biến động di truyền được xem là nhân tố tiến hóa vì nó làm thay đổi tần số tương đối của các alen về một 

gen nào đó trong quần thể một cách 

 A  đột ngột do nguyên nhân gây đột biến. B  đột ngột do nguyên nhân ngẫu nhiên.  

 C  định hướng do nguyên nhân gây đột biến. D  định hướng do nguyên nhân ngẫu nhiên. 

Câu 39:  Theo thuyết tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên sẽ đào thải hoàn toàn một alen có hại ra khỏi quần thể khi 

chọn lọc chống lại 

 A  alen lặn.                     B  alen trội. C  thể dị hợp. D  thể đồng hợp lặn.  

Câu 40:  Trong các mối quan hệ sinh học giữa các loài sau đây, quan hệ nào là kiểu quan hệ cạnh tranh? 

 A  Mối và trùng roi sống trong ruột mối. B  Chim ăn sâu và sâu ăn lá.  

 C  Lúa và cỏ dại trong cùng một ruộng lúa. D  Lợn và giun đũa sống trong ruột lợn. 
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