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NỘI DUNG ĐỀ
(Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm được in trên 06 trang giấy)
Câu 1: Ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 12, trong trường hợp trên mỗi cặp nhiễm sắc
thể tương đồng xét một cặp gen dị hợp. Nếu có đột biến lệch bội dạng ba nhiễm (2n +1) xảy ra, thì số kiểu
gen dạng ba nhiễm (2n +1) khác nhau được tạo ra tối đa trong quần thể của loài là
A. 12.
B. 24.
C. 6.
D. 13.
Câu 2: Ở một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, alen quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen quy
định thân thấp. Ở thế hệ xuất phát (P), số cây thân thấp chiếm tỉ lệ 10%. Ở F1, số cây thân cao chiếm tỉ lệ
91%. Biết rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa. Theo lí thuyết, trong tổng số cây thân
cao ở P, số cây có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ
A. 4/9.
B. 3/8.
C. 5/9.
D. 2/5.
Câu 3: Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ P là: 0,45AA: 0,30Aa: 0,25aa. Cho biết các cá
thể có kiểu gen aa không có khả năng sinh sản. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các kiểu gen thu được ở F2 là:
A. 9/25 AA: 12/25 Aa: 4/25 aa.
B. 21/40 AA: 3/20 Aa: 13/40aa.
C. 7/10AA: 2/10Aa: 1/10aa.
D. 15/18 AA: 1/9 Aa: 1/18 aa.
Câu 4: Điểm giống nhau giữa quá trình phiên mã và dịch mã ở sinh vật nhân thực là
A. đều có sự tham gia của ARN pôlimeraza.
B. đều diễn ra trong nhân tế bào.
C. đều diễn ra theo nguyên tắc bổ sung.
D. đều diễn ra đồng thời với quá trình nhân đôi ADN.
Câu 5: Phát biểu sau đây là ĐÚNG về diễn thế sinh thái?
A. Diễn thế sinh thái xảy ra do sự thay đổi các điều kiện tự nhiên, khí hậu... hoặc do sự cạnh tranh gay gắt
giữa các loài trong quần xã, hoặc do hoạt động khai thác tài nguyên của con người.
B. Diễn thế nguyên sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống.
C. Diễn thế thứ sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật.
D. Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, không tương ứng với sự
biến đổi của môi trường.
Câu 6: Khi nói về mức sinh sản và mức tử vong của quần thể, kết luận nào sau đây KHÔNG ĐÚNG?
A. Mức sinh sản của quần thể là số cá thể của quần thể được sinh ra trong một đơn vị thời gian.
B. Mức sinh sản và mức tử vong của quần thể có tính ổn định, không phụ thuộc vào điều kiện môi trường.
C. Sự thay đổi về mức sinh sản và mức tử vong là cơ chế chủ yếu điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể.
D. Mức tử vong là số cá thể của quần thể bị chết trong một đơn vị thời gian.
Câu 7: Yếu tố quan trọng nhất trong việc điều hòa mật độ quần thể là
A. Mối quan hệ cạnh tranh.
B. Khống chế sinh học.
C. Di cư, nhập cư.
D. Tỉ lệ sinh – tử.
Câu 8: Nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu gen ở một quần thể qua 4 thế hệ liên tiếp, người ta thu được
kết quả sau:

Nhân tố gây nên sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể trên qua các thế hệ là
A. đột biến.
B. giao phối ngẫu nhiên.
C. các yếu tố ngẫu nhiên.
D. giao phối không ngẫu nhiên.
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Câu 9: Trong lịch sử phát triển của sự sống trên Trái Đất, thực vật có hoa xuất hiện ở
A. kỉ Đệ tứ.
B. kỉ Triat (Tam điệp).
C. kỉ Đêvôn.
D. kỉ Krêta (Phấn trắng).
Câu 10: Có thể áp dụng phương pháp nào sau đây để nhanh chóng tạo nên một quần thể cây khoai tây đồng
nhất về kiểu gen từ một cây khoai tây có kiểu gen quý ban đầu?
A. Cho cây khoai tây này tự thụ phấn qua nhiều thế hệ.
B. Cho cây khoai tây này giao phấn với một cây khoai tây thuộc giống khác.
C. Nuôi cấy tế bào, mô của cây khoai tây này.
D. Dung hợp tế bào xôma của cây khoai tây này với tế bào xôma của cây khoai tây thuộc giống khác.
Câu 11: Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể có ý nghĩa:
(1) Đảm bảo cho quần thể thích nghi tốt hơn với điều kiện môi trường, tồn tại ổn định với thời gian,
chống lại các tác nhân bất lợi từ môi trường.
(2) Giúp quần thể sinh vật duy trì mật độ cá thể phù hợp với sức chứa của môi trường.
(3) Tạo hiệu quả nhóm, khai thác tối ưu nguồn sống.
(4) Loại bỏ các cá thể yếu, giữ lại các cá thể có đặc điểm thích nghi với môi trường, đảm bảo và thúc đẩy
quần thể phát triển.
(5) Tăng khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể trong quần thể.
Tổ hợp ĐÚNG là:
A. (1); (2); (5).
B. (1); (3); (5).
C. (1); (2); (3); (5).
D. (1); (2); (4); (5).
Câu 12: Cho các loài cây sau:
(1). Ngô.
(2). Đậu tương.
(3). Củ cải đường.
(4). Lúa đại mạch.
(5). Dưa hấu.
(6). Nho.
Trong những loài trên, những loài có thể áp dụng phương pháp tạo giống cây tam bội để làm tăng năng
suất cây trồng là
A. (3), (4), (6).
B. (1), (3), (5).
C. (3), (5), (6).
D. (2), (4), (6).
Câu 13: Trong số các xu hướng sau:
(1) Tần số các alen không đổi qua các thế hệ.
(2) Quần thể phân hóa thành các dòng thuần.
(3) Tần số các alen biến đổi qua các thế hệ.
(4) Ngày càng đa dạng về kiểu gen và kiểu hình.
(5) Thành phần kiểu gen biến đổi qua các thế hệ.
Những xu hướng thường được xuất hiện trong quần thể tự thụ phấn và giao phối gần là
A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 5.
Câu 14: Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm chung cho tất cả các nhân tố tiến hóa?
A. Làm thay đổi thành phần kiểu gen và tạo ra sự sai khác về tỉ lệ kiểu gen trong quần thể.
B. Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.
C. Làm tăng tính đa dạng và phong phú về vốn gen của quần thể.
D. Làm xuất hiện các alen mới cung cấp nguyên liệu cho quá trình chọn lọc.
Câu 15: Cho biết các codon (bộ ba mã sao) mã hóa các axit amin tương ứng như sau:
AAU: Asparagin(Asn), XXX: Prolin(Pro), GGG: Glixin(Gly) và UUU: Pheninalanin(Phe). Đoạn mạch gốc
nào sau đây sẽ mã hoá cho chuỗi polipeptit gồm các axit amin theo trình tự sau: Phe – Gly – Asn – Pro?
A. 3’– GGGTTAXXXAAA – 5’.
B. 5’– GGGTTAXXXAAA – 3’.
C. 5’– GGGATTXXXAAA – 3’.
D. 5’– AAAXXXTTAGGG – 3’.
Câu 16: Cho các nhân tố sau:
(1) Chọn lọc tự nhiên.
(2) Giao phối không ngẫu nhiên.
(3) Các yếu tố ngẫu nhiên.
(4) Cách li địa lí.
Có bao nhiêu nhân tố có thể vừa làm thay đổi tần số alen, vừa làm thay đổi thay đổi thành phần kiểu của
quần thể trong quá trình tiến hóa?
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.
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Câu 17: Khi tìm hiểu về đột biến nhiễm sắc thể, một bạn học sinh có những nhận xét về dạng đột biến nhiễm
sắc thể theo hình dưới đây.

(1) Hình (a) là hiện tượng chuyển đoạn không tương hỗ, (b) là chuyển đoạn tương hỗ.
(2) Dạng đột biến này có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành loài mới.
(3) Dạng đột biến này có thể được ứng dụng phòng trừ sâu hại bằng biện pháp di truyền.
(4) Dạng đột biến này dẫn đến làm thay đổi nhóm gen liên kết.
(5) Các thể đột biến mang chuyển đoạn nhiễm sắc thể thường làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến.
Có bao nhiêu nhận xét ĐÚNG?
A. 4.
B. 5.
C. 2.
D. 3.
Câu 18: Trong quần thể người có một số thể đột biến sau:
(1). Ung thư máu.
(2). Hội chứng Claiphentơ.
(3). Dính ngón tay số 2 và 3.
(4). Hội chứng Tơcnơ.
(5). Hội chứng Đao.
Có bao nhiêu thể đột biến ở người mà trong tế bào thể đột biến có 47 nhiễm sắc thể?
A. 4.
B. 2.
C. 5.
D. 3.
Câu 19: Trong sự tồn tại của quần xã, khống chế sinh học có vai trò
A. Điều hòa tỉ lệ đực, cái ở các quần thể, đảm bảo cân bằng của quần xã.
B. Điều hòa các nhóm tuổi trong quần thể, đảm bảo cân bằng của quần xã.
C. Điều hòa mật độ các quần thể, đảm bảo cân bằng của quần xã.
D. Điều hòa nơi ở của các quần thể, đảm bảo cân bằng của quần xã.
Câu 20: Có các phát biểu sau về mã di truyền:
(1). Với bốn loại nuclêotit A, U, G, X có thể tạo ra tối đa 64 codon khác nhau.
(2). Mỗi cođon chỉ mã hóa cho một loại axit amin gọi là tính đặc hiệu của mã di truyền.
(3). Với ba loại nuclêotit A, U, G có thể tạo ra tối đa 27 cođon mã hóa các axit amin.
(4). Anticođon của axit amin mêtiônin là 5’AUG3’.
Phương án trả lời ĐÚNG là
A. (1) đúng; (2) sai; (3) đúng; (4) đúng.
B. (1) sai; (2) đúng; (3) sai; (4) đúng.
C. (1) đúng; (2) sai; (3) đúng; (4) sai.
D. (1) đúng; (2) đúng; (3) sai; (4) sai.
Câu 21: Có 4 dòng ruồi giấm (A, B, C, D) được phân lập ở những vùng địa lý khác nhau. So sánh các băng
mẫu nhiễm sắc thể số II và nhận được trình tự các gen kết quả như sau:
Dòng A: 1 2 6 5 4 3 7 8 9 10.
Dòng B: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
Dòng C: 1 2 6 5 8 7 9 4 3 10.
Dòng D: 1 2 6 5 8 7 3 4 9 10.
Biết dòng này đột biến thành dòng kia. Nếu dòng C là dòng gốc, thì hướng xảy ra các dòng đột biến trên là:
A. C →A → B → D.
B. C →D → A→B.
C. C →B → A →D.
D. C →A → D →B.
Câu 22: Có 4 quần thể của cùng một loài được kí hiệu là A, B, C, D với số lượng cá thể và diện tích môi
trường sống tương ứng như sau:

Sắp xếp các quần thể trên theo mật độ tăng dần là
A. D → C → B → A. B. C → A → B → D. C. A → C → B → D.

D. D → B → C → A.
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Câu 23: Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây ĐÚNG?
(1) Sự xuất hiện nuclêôtit hiếm có thể dẫn đến kết cặp sai trong quá trình nhân đôi ADN, gây đột biến thay
thế một cặp nuclêôtit.
(2) Đột biến gen tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.
(3) Đột biến gen tạo ra nguồn nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa.
(4) Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen và điều kiện môi trường.
(5) Hóa chất 5 - Brôm Uraxin gây đột biến thay thế một cặp G-X thành một cặp A-T.
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 24: Sau khi đi khảo sát một hệ sinh thái, bạn Minh mô tả một lưới thức ăn: ốc bưu vàng và châu chấu
đều ăn lúa, nhện ăn châu chấu, cò ốc ăn ốc bưu vàng, châu chấu và nhện, chim cắt ăn cò ốc. Bạn Minh đưa ra
các kết luận sau:
(1). Cò ốc có thể thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3 hoặc cấp 4.
(2). Ốc bưu vàng và châu chấu thuộc cùng một bậc dinh dưỡng.
(3). Khi số lượng cò ốc giảm thì số lượng ốc tăng bưu vàng tăng lên.
(4). Cò ốc là sinh vật có lợi cần được bảo vệ trong hệ sinh thái này.
(5). Lưới thức ăn có 5 chuỗi thức ăn khác nhau.
Có bao nhiêu kết luận bạn Minh đưa ra là ĐÚNG?
A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 5.
Câu 25: Trong việc chọn và tạo giống mới, phương pháp gây đột biến được sử dụng phổ biến ở các nhóm
sinh vật nào?
A. Thực vật, động vật, vi sinh vật.
B. Thực vật và động vật.
C. Vi sinh vật và động vật.
D. Thực vật và vi sinh vật.
Câu 26: Khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình, nhận định nào sau đây KHÔNG
đúng?
A. Bố mẹ không truyền đạt cho con những tính trạng đã hình thành sẵn mà truyền đạt một kiểu gen.
B. Kiểu gen quy định khả năng phản ứng của cơ thể trước các điều kiện môi trường khác nhau.
C. Kiểu hình của cơ thể phụ thuộc vào kiểu gen mà không bị ảnh hưởng vào môi trường.
D. Kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.
Câu 27: Trong tế bào của một loài thực vật lưỡng bội có một phân tử ADN mạch kép, dạng vòng. Tính trạng
màu hoa do gen nằm trên phân tử ADN này qui định. Lấy phấn của cây hoa đỏ thụ phấn cho cây hoa trắng
được F1. Theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F1 là
A. 100% hoa trắng.
B. 9 đỏ : 7 trắng.
C. 3 đỏ : 1 trắng.
D. 100% hoa đỏ.
Câu 28: Ở một loài thực vật, alen A qui định quả tròn trội hoàn toàn so với alen đột biến a qui định quả dài.
Thế hệ xuất phát của một quần thể ngẫu phối có 100% số cây quả tròn. Khi giao phấn ngẫu nhiên đến F2
quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền, số cá thể mang gen đột biến a chiếm tỉ lệ 51%. Lấy ngẫu nhiên 3
cây quả tròn, xác suất để trong 3 cây này, chỉ có 1 cây thuần chủng là
A. 0,344.
B. 0,121.
C. 0,256.
D. 0,753.
Câu 29: Điều gì là ĐÚNG với các yếu tố ngẫu nhiên và di nhập gen?

(1) Chúng đều là các nhân tố tiến hóa.
(3) Chúng luôn dẫn đến sự thích nghi.
A. (1),(4).
B. (1),(2).

(2) Chúng đều là quá trình hoàn toàn ngẫu nhiên.
(4) Chúng đều làm phong phú vốn gen của quần thể.
C. (2),(3).
D. (1),(3).

Câu 30: Trong quá trình hình thành loài bằng con đường khác khu vực địa lí, phát biểu nào dưới đây là
KHÔNG ĐÚNG?
A. Khi loài mở rộng khu phân bố, điều kiện khí hậu địa chất khác nhau ở những vùng lãnh thổ mới hoặc
khu phân bố bị chia cắt do các vật cản địa lí sẽ làm cho các quần thể trong loài bị cách li nhau.
B. Trong những điều kiện sống khác nhau, chọn lọc tự nhiên đã tích luỹ các đột biến và biến dị tổ hợp
theo những hướng khác nhau dần dần tạo thành những nòi địa lí rồi thành loài mới.
C. Hình thành loài bằng con đường địa lí là phương thức có cả ở động vật và thực vật.
D. Điều kiện địa lí là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật.
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Câu 31: Cho sơ đồ phả hệ:

Sơ đồ phả hệ trên mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định.
Biết rằng không xảy ra đột biến ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Xác suất để cặp vợ chồng ở thế hệ III trong
phả hệ này sinh đứa con gái bình thường là bao nhiêu? Biết rằng tần số kiểu gen của những người bình
thường là bằng nhau.
A. 23/26.
B. 1/12.
C. 11/24.
D. 11/12.
Câu 32: Cho ruồi giấm thuần chủng mắt đỏ, cánh nguyên giao phối với ruồi giấm mắt trắng, cánh xẻ thu
được F1 100% mắt đỏ, cánh nguyên. Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau, ở F2 thu được 282 ruồi mắt đỏ, cánh
nguyên, 62 ruồi mắt trắng, cánh xẻ, 18 ruồi mắt đỏ, cánh xẻ và 18 ruồi mắt trắng, cánh nguyên. Cho biết mỗi
tính trạng do 1 gen quy định và trội lặn hoàn toàn, các gen đều nằm trên NST giới tính X và một số ruồi mắt
trắng, cánh xẻ bị chết ở giai đoạn phôi. Tính theo lí thuyết, tần số hoán vị có thể xảy ra ở ruồi cái F1 là
A. 18%.
B. 20%.
C. 12%.
D. 38%.
Câu 33: 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 thu được F1. Tiếp tục cho các cây F1 tự
thu được F2. 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 F2 là
A. 3 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng.
B. 187 cây quả đỏ: 37 cây quả vàng.
C. 143 cây quả đỏ: 73 cây quả vàng.
D. 5 cây quả đỏ: 1 cây quả vàng.
Câu 34: Giả sử các gen có quan hệ trội lặn hoàn toàn, A thân cao; a thân thấp; B hoa đỏ; b hoa vàng.
Cho các phép lai dưới đây:
Ab
Ab
(1) P:
(liên kết hoàn toàn) x
(liên kết hoàn toàn).
aB
aB
Ab
Ab
(2) P:
(liên kết hoàn toàn) x
(hoán vị gen f = 10%).
aB
aB
Ab
AB
(3) P:
(liên kết hoàn toàn) x
(hoán vị gen f = 36%).
aB
ab
AB
Ab
(4) P:
(liên kết hoàn toàn) x
(hoán vị gen f =18%).
ab
aB
AB
AB
(5) P:
(liên kết hoàn toàn) x
(liên kết hoàn toàn).
ab
ab
Có bao nhiêu phép lai phù hợp với tỉ lệ kiểu hình ở thế hệ sau là: 1 cao - vàng : 2 cao - đỏ : 1 thấp - đỏ?
A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.
Câu 35: Ở một loài thực vật, xét hai gen phân li độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng và mỗi gen đều có
hai alen. Cho hai cây (P) thuần chủng có kiểu hình khác nhau về cả hai tính trạng giao phấn với nhau,
thu được F1. Cho các cây F1 giao phấn với nhau, thu được F2. Cho biết không phát sinh đột biến mới và sự
biểu hiện của gen không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Theo lí thuyết, ở F2 có tối đa bao nhiêu loại
kiểu hình?
A. 9.
B. 6.
C. 4.
D. 8.
Câu 36: Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen cùng nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể thường, alen A quy định
thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b
quy định hoa vàng. Cho các cây thân cao, hoa vàng giao phấn với các cây thân thấp, hoa vàng (P), thu được
F1 gồm 5/6 cây thân cao, hoa vàng và 1/6 cây thân thấp, vàng. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết,
nếu cho các cây thân cao, hoa vàng ở thế hệ P giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì thu được đời con có số cây
thân cao, hoa vàng chiếm tỉ lệ
A. 35/36.
B. 7/36.
C. 25/36.
D. 9/16.
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Câu 37: Cho biết: A-B- và A-bb quy định hoa trắng, aaB- quy định hoa vàng, aabb quy định hoa tím.
Alen D quy định quả tròn, alen d quy định quả dài. Trong một phép lai P người ta thu được F1 có tỉ lệ kiểu
hình: 4 hoa trắng, dài: 8 hoa trắng, tròn: 3 hoa vàng, quả tròn: 1 hoa tím, quả tròn. Kiểu gen của P có thể là
Bd
Bd
Ad
Ad
A.
Aa x
Aa hoặc
Bb x
Bb.
bD
bD
aD
aD
AD
Ad
Ad
Ad
B.
Bb x
Bb hoặc
Bb x
Bb.
ad
aD
aD
aD
Ad
Ad
C.
Bb x
Bb.
aD
aD
BD
BD
Bd
Bd
D.
Aa x
Aa hoặc
Aa x
Aa.
bd
bd
bD
bD
Câu 38: Ở một loài thực vật giao phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa
trắng. Alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp. Giả sử có một cây hoa đỏ,
thân thấp và một cây hoa trắng, thân cao. Để xác định các gen này phân li độc lập hay di truyền liên kết một
bạn học sinh đưa ra các phương pháp xác định dưới đây. Phương pháp nào KHÔNG xác định được các gen
phân li độc lập hay di truyền liên kết? (Biết rằng không xảy ra đột biến và trao đổi chéo; loài thực vật này
chỉ ra hoa, kết quả một lần trong đời)
A. Để xác định được các gen này phân li độc lập hay di truyền liên kết cần thực hiện tối thiểu 2 phép lai.
B. Lai hai cây ban đầu với nhau, nếu đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1 thì các gen này phân li
độc lập.
C. Lai hai cây ban đầu với nhau, thu được F1 có cây hoa đỏ, thân cao. Cho các cây hoa đỏ, thân cao này
giao phấn với nhau, nếu ở đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:2:1 thì các gen này di truyền liên kết.
D. Lai hai cây ban đầu với nhau thu được F1 có cây hoa đỏ, thân cao. Cho các cây hoa đỏ, thân cao này
giao phấn với nhau, nếu thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9:3:3:1 thì các gen này phân li độc
lập.
Câu 39: Ở một loài động vật, alen A quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen a quy định lông trắng.
Gen này nằm trên nhiễm sắc thể thường. Một quần thể của loài này ở thế hệ xuất phát (P) có cấu trúc di
truyền 0,4AA : 0,3Aa : 0,3aa. Giả sử ở quần thể này, những cá thể có cùng màu lông chỉ giao phối ngẫu
nhiên với nhau mà không giao phối với các cá thể có màu lông khác và quần thể không chịu tác động của các
nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, tỉ lệ cá thể lông trắng ở F1 là
A. 0,123.
B. 0,332.
C. 0,287.
D. 0,375.
Câu 40: Ở một loài động vật, lai con cái lông đen với đực lông trắng thu được F1 có 100% con lông đen.
Cho F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau, F2 thu được 9 lông đen: 6 lông vàng: 1 lông trắng. Trong đó, lông
trắng chỉ có con đực. Các con lông đen ở F2 giao phối với nhau thì tỉ lệ lông vàng thu được ở F3 là bao nhiêu?
A. 1/8.
B. 3/7.
C. 21/45.
D. 15/72.
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