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Họ, tên học sinh:........................................................ SBD: ............................. 

Câu 1: Trong kỹ thuật lai tế bào sinh dưỡng, tế bào trần là tế bào đã loại bỏ 

 A. màng tế bào. B. tế bào chất. C. nhân tế bào. D. thành tế bào. 

Câu 2: Thành phần cấu tạo chủ yếu của NST ở sinh vật nhân thực là 

 A. tARN và prôtêin histôn. B. rARN và prôtêin histôn. 

 C. ADN và prôtêin histôn. D. mARN và prôtêin histôn. 

Câu 3: Phân tử axit nuclêic nào sau đây có thời gian tồn tại ngắn nhất trong tế bào nhân thực? 

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

Câu 4: Ở thực vật, quá trình quang hợp diễn ra ở bào quan nào? 

 A. Ti thể. B. Lục lạp. C. Ribôxôm. D. Nhân. 

Câu 5: Cấu trúc nào sau đây không thuộc opêron Lac? 

 A. Vùng khởi động P. B. Vùng vận hành O. 

 C. Gen cấu trúc Z, Y, A. D. Gen điều hòa R. 

Câu 6: Ở thực vật trên cạn, bộ phận làm nhiệm vụ hút nước và ion khoáng ở rễ chủ yếu là 

 A. chóp rễ. B. miền sinh trưởng. 

 C. miền lông hút. D. miền bần. 

Câu 7: Trong các thí nghiệm của Menđen, khi cho các cây F1 tự thụ phấn thì ở F2 thu được tỉ lệ phân li của 

mỗi loại kiểu hình như thế nào? 

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

Câu 8: Trong cấu trúc tuổi của quần thể, tuổi sinh thái được hiểu là 

 A. thời gian sống có thể đạt tới của cá thể trong quần thể. 

 B. tuổi thọ trung bình của các cá thể trong quần thể. 

 C. tuổi bình quân của các cá thể trong quần thể. 

 D. thời gian sống thực tế của cá thể trong quần thể. 

Câu 9: Ở lúa nước có số lượng nhóm gen liên kết là 12. Bộ NST lưỡng bội của loài này là 

 A. 12. B. 24. C. 6. D. 36. 

Câu 10: Trong quần xã sinh vật, mối quan hệ sinh thái nào sau đây mà tất cả các loài tham gia đều có lợi? 

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

Câu 11: Quần thể nào sau đây ở trạng thái cân bằng di truyền? 

 A. 0,7 AA : 0,2 Aa : 0,1 aa. B. 0,25 AA : 0,5 Aa : 0,25 aa. 

 C. 0,36 AA : 0,6 Aa : 0,04 aa. D. 100% Aa. 

Câu 12: Đối với quá trình tiến hóa, đột biến có vai trò 

 A. cung cấp nguồn biến dị sơ cấp. B. đào thải các gen lặn có hại. 

 C. cung cấp nguồn biến dị thứ cấp. D. định hướng quá trình tiến hóa. 

Câu 13: Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen nào sau đây giảm phân bình thường cho 4 loại giao tử? 

 A. AaBb. B. aaBb. C. AABb. D. Aabb. 

Câu 14: Theo học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, kết quả của quá trình tiến hóa nhỏ là 

 A. hình thành nòi mới. B. hình thành quần thể mới. 

 C. hình thành loài mới. D. hình thành cá thể mới. 

Câu 15: Yếu tố nào dưới đây được di truyền nguyên vẹn từ bố mẹ sang con? 

 A. Alen. B. Kiểu gen. C. Tính trạng. D. Kiểu hình. 

Câu 16: Những giống cây ăn quả không hạt như nho, dưa hấu… là ứng dụng của dạng đột biến nào sau đây? 

 A. Tự đa bội lẻ. B. Tự đa bội chẵn. C. Song nhị bội. D. Đột biến gen. 

Câu 17: Ở động vật có ống tiêu hóa, quá trình tiêu hóa hóa học diễn ra chủ yếu ở 

 A. miệng. B. thực quản. C. ruột non. D. dạ dày. 

Câu 18: Ở người, kiểu tóc do 1gen có 2 alen (A, a) nằm trên NST thường quy định quan hệ trội – lặn hoàn 

toàn. Một người đàn ông tóc xoăn lấy vợ cũng có tóc xoăn, họ sinh lần thứ nhất được 1 con trai tóc xoăn và 

lần thứ 2 được 1 con gái tóc thẳng. Kết luận nào sau đây đúng? 

 A. Người con trai chắc chắn có kiểu gen Aa. B. Người con gái tóc thẳng có kiểu gen AA hoặc Aa. 
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 C. Kiểu gen của cặp vợ chồng là Aa. D. Tóc xoăn là tính trạng lặn. 

Câu 19: Quần xã càng đa dạng thì số lượng loài càng lớn và sự cạnh tranh càng gay gắt dẫn đến sự phân li 

ổ sinh thái. Mỗi loài sẽ thu hẹp ổ sinh thái của mình về vùng thuận lợi nhất tạo nên ổ sinh thái hẹp cho loài 

đó. Quần xã sinh vật (QXSV) nào sau đây sẽ có nhiều ổ sinh thái hẹp nhất? 

 A. QXSV ở rừng mưa nhiệt đới. B. QXSV ở sa mạc. 

 C. QXSV ở sa van. D. QXSV ở rừng lá rộng ôn đới. 

Câu 20: Hạt phấn của hoa mướp khi rơi trên đầu nhụy của hoa bí vẫn nảy mầm thành ống phấn nhưng do 

ngắn hơn vòi nhụy nên không xảy ra sự thụ tinh. Đây là ví dụ về kiểu cách li nào? 

 A. Cách li tập tính. B. Cách li cơ học. 

 C. Cách li nơi ở. D. Cách li sinh thái. 

Câu 21: Bậc dinh dưỡng có mức năng lượng lớn nhất trong một chuỗi thức ăn là 

 A. bậc dinh dưỡng cấp 2. B. bậc dinh dưỡng cuối cùng. 

 C. bậc dinh dưỡng cấp 3. D. bậc dinh dưỡng cấp 1. 

Câu 22: Ở sinh vật đa bào, sự không phân li của một cặp NST tương đồng ở tế bào sinh dưỡng sẽ dẫn đến 

điều gì sau đây? 

 A. Tất cả các tế bào của cơ thể đều trở thành dòng mang đột biến. 

 B. Tất cả các tế bào sinh dục đều mang đột biến còn tế bào sinh dưỡng bình thường. 

 C. Tất cả các tế bào sinh dưỡng đều mang đột biến còn tế bào sinh dục bình thường. 

 D. Trong cơ thể sẽ có hai dòng tế bào là dòng bình thường và dòng mang đột biến. 

Câu 23: Diễn thế sinh thái xảy ra tại rừng lim Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã dẫn tới một quần xã suy thoái là 

 A. rừng cây gỗ lớn. B. rừng cây bụi. C. đồng rêu. D. trảng cỏ. 

Câu 24: Thứ tự nào dưới đây đúng với chu kì hoạt động của tim? 

 A. pha dãn chung → pha co tâm thất → pha co tâm nhĩ. 

 B. Pha co tâm thất → pha co tâm nhĩ → pha dãn chung. 

 C. Pha co tâm nhĩ → pha co tâm thất → pha dãn chung. 

 D. Pha co tâm nhĩ → pha dãn chung → pha co tâm thất. 

Câu 25: Khi tiến hành phép lai xa giữa cải củ (Raphanus) 2n = 18 với cải bắp (Brassica) 2n = 18 kết quả 

thu được con lai bất thụ mang bộ NST là bao nhiêu? 

 A. 9. B. 72. C. 36. D. 18. 

Câu 26: Khi nói về chọn lọc tự nhiên, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Chọn lọc tự nhiên tác động gián tiếp lên kiểu gen thông qua kiểu hình. 

II. Chọn lọc chống lại alen trội làm thay đổi tần số alen chậm hơn so với chọn lọc chống lại alen lặn. 

III. Chọn lọc tự nhiên có hiệu quả nhanh hơn ở những quần thể có kích thước nhỏ. 

IV. Chọn lọc tự nhiên là cơ chế duy nhất liên tục tạo nên tiến hóa thích nghi. 

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

Câu 27: Mối quan hệ của một số loài trong một quần xã sinh vật được mô tả như sau: Bò rừng mỗi khi di 

chuyển thường đánh động và làm các loài côn trùng bay khỏi tổ. Lúc này, loài chim ăn côn trùng sẽ bắt các 

con côn trùng bay khỏi tổ làm thức ăn. Việc côn trùng bay khỏi tổ cũng như việc chim bắt côn trùng không 

ảnh hưởng gì đến đời sống bò rừng. Chim mỏ đỏ có thể bắt ve bét trên da bò rừng làm thức ăn.  Có bao 

nhiêu phát biểu sai khi phân tích về mối quan hệ giữa các loài được nhắc đến ở trên?  

I. Trong quần xã, bò rừng đều không bị hại trong tất cả các mối quan hệ.       

II. Trong quần xã, có mối quan hệ kiểu ức chế cảm nhiễm.    

III. Trong quần xã, có nhiều hơn 1 mối quan hệ động vật ăn thịt - con mồi.    

IV. Trong quần xã, có tối đa 3 mối quan hệ mà trong mỗi mối quan hệ chỉ có 1 loài có lợi. 

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

Câu 28: Ở một loài thực vật, xét một gen có 4 alen nằm trên NST thường quy định màu hoa như sau: a1: 

hoa đỏ > a2: hoa vàng > a3: hoa tím > a4: hoa trắng. Biết các cá thể 4n cho giao tử 2n có sức sống và thụ 

tinh bình thường. Có các phép lai như sau: 

(1). a1a2a3a3 x a1a3a3a4.  (2). a1a1a1a3 x a2a3a3a4. 

(3). a1a2a2a3 x a1a3a4a4.  (4). a1a2a4a4 x a2a3a4a4. 

Sự đa dạng về màu hoa ở đời con tăng dần theo thứ tự các phép lai 

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

Câu 29: Một bạn học sinh khi quan sát các nhóm tế bào sinh tinh đang tiến hành giảm phân bình thường thì 

nhận thấy như sau: 

Nhóm 1: có 3 tế bào mà mỗi tế bào có 10 NST kép đang phân li về 2 cực tế bào. 
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Nhóm 2: có 6 tế bào mà mỗi tế bào có 10 NST đơn đang phân li về 2 cực tế bào. 

Nhóm 3: có 3 tế bào mà mỗi tế bào có 10 NST kép đang xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo. 

Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Các nhóm tế bào này đều là tế bào sinh dục đang ở vùng chín. 

II. Các nhóm tế bào này đều có bộ NST lưỡng bội giống nhau. 

III. Nhóm 2 đang ở kỳ sau của giảm phân I. 

IV. Số lượng tế bào con tạo thành khi kết thúc giảm phân của cả 3 nhóm tế bào trên là 36. 

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

Câu 30: Khi nghiên cứu mối quan hệ sinh thái giữa 2 loài sinh vật (A và B), người ta đã nuôi trong cùng 

một điều kiện môi trường. Kết quả khảo sát số lượng cá thể ở mỗi trường hợp được minh họa bằng sơ đồ 

bên dưới. Trong số các nhận xét sau, có bao nhiêu nhận xét đúng? 

 
I. Loài A có số lượng cá thể lớn hơn loài B 

II. Mối quan hệ giữa loài A và B có thể là quan hệ hợp tác.  

III. Loài A và loài B có ổ sinh thái trùng nhau. 

IV. Khi nuôi chung, loài A được lợi nhiều hơn loài B. 

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

Câu 31: Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen có 2 alen nằm trên mỗi cặp NST thường quy định. Cho cây thân 

cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân thấp, hoa trắng được F1 gồm 100% cây thân cao, hoa đỏ. Cho F1 tự thụ 

phấn đời F2 thu được 6,25% cây thân thấp, hoa trắng. Ở F2, lấy ngẫu nhiên 3 cây thân cao, hoa đỏ thì xác 

suất thu được 1 cây không thuần chủng là bao nhiêu? 

 A. 8/243. B. 8/9. C. 8/729. D. 64/243. 

Câu 32: Một loài sinh vật có một đột biến lặn ở một gen nằm trên NST thường. Trong một phép lai, người 

ta thấy trong số các loại giao tử đực thì giao tử mang alen đột biến lặn chiếm tỉ lệ 5%. Trong số các loại 

giao tử cái thì giao tử mang alen đột biến lặn chiếm tỉ lệ 10%. Theo lí thuyết, ở đời con cá thể mang gen đột 

biến có tỉ lệ bao nhiêu? 

 A. 14,5%. B. 10%. C. 14%. D. 9,5%. 

Câu 33: Một loài thực vật có bộ NST 2n = 8. Trên mỗi cặp NST xét một gen có 2 alen. Theo lí thuyết, có 

bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Thể ba của loài này có 9 NST trong tế bào. 

II. Loài này có tối đa 8 dạng đột biến thể ba. 

III. Cơ chế phát sinh dạng thể ba có thể do sự rối loạn nguyên phân xảy ra ở 1 cặp NST. 

IV. Các dạng đột biến thể ba của loài có tối đa 432 kiểu gen về các gen đang xét. 

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

Câu 34: Phả hệ hình bên mô tả 1 bệnh của 

1 dòng họ. Biết rằng bệnh do 1 gen có 2 

alen quy định và người số (4) thuộc một 

quần thể khác đang ở trạng thái cân bằng 

di truyền trong đó số người mang alen lặn 

chiếm 36%. Theo lí thuyết, có bao nhiêu 

dự đoán sau đây đúng? 

 
I. Bệnh chắc chắn do alen lặn nằm trên NST thường quy định. 

II. Người số (4) chắc chắn có kiểu gen dị hợp.  

III. Xác suất sinh con tiếp theo bị bệnh của cặp 7 - 8 là 1/11. 

IV. Xác suất để người số (10) mang alen lặn là 7/15. 

 A. 2. B. 3. C. 4. D. 1. 
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Câu 35: Một loài thực vật, mỗi tính trạng đều do 1 gen có 2 alen quy định. Cho cây hoa đỏ, quả tròn thuần 

chủng giao phấn với cây hoa vàng, quả bầu dục thuần chủng thu được F1 có 100% cây hoa đỏ, quả tròn. 

Cho các cây F1 tự thụ phấn thu được F2 có 4 loại kiểu hình trong đó cây hoa đỏ, quả bầu dục chiếm tỉ lệ 

9%. Biết đã xảy hoán vị gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số như nhau. Theo lí 

thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Có 10 loại kiểu gen thu được ở đời F2. 

II. Ở F2 có 5 loại kiểu gen cùng quy định hoa đỏ, quả tròn. 

III. Số cá thể ở F2 có kiểu gen giống F1 chiếm tỉ lệ 30%. 

IV. Đã xảy ra hoán vị gen ở F1 với tần số 20%. 

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

Câu 36: Một loài thực vật, tính trạng chiều cao thân do 1 gen có 2 alen quy định trong đó tính trạng thân 

cao là trội hoàn toàn so với thân thấp. Tính trạng hình dạng quả do 1 gen có 2 alen quy định trong đó tính 

trạng quả tròn là trội hoàn toàn so với quả bầu dục. Tính trạng màu hoa do 1 gen có 2 alen quy định trong 

đó tính trạng hoa đỏ là trội không hoàn toàn so với tính trạng hoa trắng. Các gen này nằm trên các cặp NST 

tương đồng khác nhau. Biết giảm phân bình thường và không xét đến phép lai nghịch, theo lí thuyết có bao 

nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Có tối đa 24 phép lai thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3: 1. 

II. Có tối đa 8 phép lai thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3: 3: 3: 3: 1: 1: 1: 1. 

III. Có tối đa 8 phép lai mà bố mẹ có kiểu gen khác nhau thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1: 

1: 1: 1: 1: 1: 1: 1. 

IV. Có tối đa 8 phép lai mà bố mẹ có kiểu gen giống nhau thu được đời con 100% đồng tính. 

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

Câu 37: Một loài động vật, khi cho lai con cái (XX) mắt đỏ với con đực mắt trắng thu được F1 đồng loạt 

mắt đỏ. Cho các cá thể F1 giao phối thu được đời F2 có tỉ lệ kiểu hình như sau: 37,5% con cái mắt đỏ: 

12,5% con cái mắt vàng: 18,75% con đực mắt đỏ: 25% con đực mắt vàng: 6,25% con đực mắt trắng. Tiếp 

tục cho các con đực mắt đỏ F2 ngẫu phối với các con cái mắt đỏ F2 thu được F3. Theo lí thuyết,  ở F3 số cá 

thể mắt đỏ chiếm tỉ lệ 

 A. 7/8. B. 1/9. C. 1/8. D. 7/9. 

Câu 38: Một cơ thể (P) giảm phân cho các loại giao tử với số lượng như sau: 100 Abd: 25ABD: 100AbD: 

25abd: 100aBD: 25ABd: 100aBd: 25abD. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Kiểu gen của cơ thể nói trên là 
Ab

Dd
aB

  hoặc 
AB

Dd
ab

  . 

II. Đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%. 

III. P tự thụ phấn, ở F1 có 10 loại kiểu gen quy định kiểu hình toàn trội. 

IV. P tự thụ phấn, ở F1 kiểu hình mang ít nhất 2 tính trạng trội chiếm tỉ lệ 87%. 

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

Câu 39: Một quần thể thực vật ngẫu phối, xét gen quy định màu hoa như sau: AA quy định hoa đỏ, Aa quy 

định hoa hồng, aa quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát P của quần thể có tần số kiểu gen là 0,6 AA: 0, 2 

Aa: 0,2 aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Khi quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền tỉ lệ hoa đỏ chiếm 91%. 

II. Ở F3, số cá thể mang alen a chiếm tỉ lệ 51%. 

III. Nếu quá trình ngẫu phối loại bỏ hoàn toàn kiểu hình hoa trắng ra khỏi quần thể thì sau 5 thế hệ chọn lọc 

tần số alen a chỉ còn 0,12.  

IV. Khi quần thể đạt cân bằng di truyền người ta cho các cây hoa đỏ và hoa hồng giao phối ngẫu nhiên thu 

được đời con có kiểu hình hoa trắng chiếm 4,41%. 

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

Câu 40: Ở sinh vật nhân thực, xét 1 gen có 2 alen D và d. Biết rằng 2 gen D và d dài bằng nhau và mỗi gen 

đều chứa 2998 liên kết photphodieste giữa các nuclêôtit. Gen trội D, mạch làm khuôn có tỉ lệ A : T : G : X 

= 1 : 2 : 3 : 4. Gen lặn d có tổng số liên kết hiđrô là 3600. Cơ thể mang kiểu gen DDd giảm phân bình 

thường thì loại giao tử nào sau đây không thể tạo ra? 

 A. Giao tử có 1350 Timin.  B. Giao tử có 1800 Ađênin. 

 C. Giao tử có 2100 Guanin.  D.  Giao tử có 1050 Xitôzin. 

 

----------- HẾT ---------- 



                                                Trang 5/5 

ĐÁP ÁN 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án D C A B D C C D B B B A A C A A C C A B 

Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Đáp án D D D C D B B C C A A A A B D C D C B B 

 


