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NỘI DUNG ĐỀ
(Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm được in trên 06 trang giấy)
Câu 41: Để hạn chế ô nhiễm môi trường, có bao nhiêu hoạt động cần làm của con người chúng ta ?
I. sử dụng các loại hoá chất độc hại vào sản xuất nông, lâm nghiệp.
II. lắp đặt thêm các thiết bị lọc khí thải cho các nhà máy sản xuất công nghiệp.
III. xây dựng thêm các công viên cây xanh và các nhà máy xử lí, tái chế rác thải.
IV. bảo tồn đa dạng sinh học, khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên.
A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
Câu 42: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thực vật có hoa xuất hiện ở
A. đại Trung sinh.
B. đại Cổ sinh.
C. đại Tân sinh.
D. đại Thái cổ.
Câu 43: Hiện tượng khống chế sinh học có thể xảy ra giữa các quần thể
A. cá rô phi và cá chép.
B. chim sâu và sâu đo.
C. tôm và tép.
D. ếch đồng và chim sẻ.
Câu 44: Tính đặc trưng về thành phần loài của quần xã thể hiện ở
A. số lượng loài, số lượng cá thể của mỗi loài; loài ưu thế, loài đặc trưng.
B. mật độ cá thể của từng loài trong quần xã; loài ưu thế, loài đặc trưng.
C. số loài ưu thế đóng vai trò quan trọng trong quần xã.
D. số loài thường gặp trong quần xã mà nơi khác không có.
Câu 45: Bảng dưới đây cho biết một số thông tin của thuyết tiến hóa hiện đại

Trong các tổ hợp ghép đôi ở các phương án dưới đây, phương án nào đúng?
A. 1-a; 2-d;3-b;4-c.
B. 1-d; 2-a;3-b;4-c.
C. 1-a; 2-c;3-b;4-d.
D. 1-c; 2-a; 3-b;4-d.
Câu 46: Những đặc điểm nào của loài người chủ yếu được quy định bởi kiểu gen, không phụ thuộc vào môi
trường?
A. Đặc điểm tâm lý, ngôn ngữ.
B. Nhóm máu.
C. Tuổi thọ.
D. Năng khiếu.
Câu 47: Điểm khác nhau cơ bản của hệ sinh thái nhân tạo so với hệ sinh thái tự nhiên là ở chỗ:
A. Để duy trì trạng thái ổn định của hệ sinh thái nhân tạo, con người thường bổ sung năng lượng cho
chúng.
B. Hệ sinh thái nhân tạo có độ đa dạng sinh học cao hơn so với hệ sinh thái tự nhiên.
C. Do có sự can thiệp của con người nên hệ sinh thái nhân tạo luôn có khả năng tự điều chỉnh cao hơn so
với hệ sinh thái tự nhiên.
D. Hệ sinh thái nhân tạo là một hệ mở còn hệ sinh thái tự nhiên là một hệ khép kín.
Câu 48: Mô tả nào sau đây thể hiện ĐÚNG bản chất quá trình dịch mã?
A. ARN → Polipeptit.
B. ADN → ARN.
C. ARN→ ADN.
D. ADN → polipeptit.
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Câu 49: Mức xoắn 3 của nhiễm sắc thể là
A. siêu xoắn, đường kính 300 nm.
B. sợi cơ bản, đường kính 11 nm.
C. sợi chất nhiễm sắc, đường kính 30 nm.
D. crômatít, đường kính 700 nm.
Câu 50: Các loài sâu ăn lá thường có màu xanh lục lẫn với màu xanh của lá cây, nhờ đó mà khó bị chim ăn
sâu phát hiện và tiêu diệt. Theo tiến hóa hiện đại đặc điểm thích nghi này được hình thành là do:
A. chọn lọc tự nhiên tích lũy các biến dị cá thể màu xanh qua nhiều thế hệ.
B. ảnh hưởng trực tiếp của thức ăn là lá cây có màu xanh làm biến đổi màu sắc của cơ thể.
C. khi chuyển sang ăn lá sâu tự biến đổi màu cơ thể để thích nghi với môi trường.
D. chọn lọc tự nhiên tích lũy các đột biến màu xanh lục qua nhiều thế hệ.
Câu 51: Kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp là kĩ thuật:
A. chuyển một đoạn ADN từ tế bào cho sang tế bào nhận.
B. tạo tế bào hoặc sinh vật biến đổi gen.
C. phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp.
D. gắn gen cần chuyển vào thể truyền.
Câu 52: Hình ảnh dưới đây minh hoạ cơ chế hình thành một dạng đột biến cấu trúc NST:

Nhìn vào hình ảnh trên em hãy cho biết, nhận xét nào dưới đây là đúng?
A. Người ta có thể dùng loại đột biến này để làm công cụ phòng trừ sâu hại.
B. Đây là dạng đột biến chuyển đoạn không tương hỗ.
C. Đột biến này chỉ xuất hiện ở tế bào nhân sơ.
D. Hậu quả của dạng đột biến này là gây chết hoặc làm giảm sức sống.
Câu 53: Để xác định mức phản ứng của một kiểu gen thứ tự nào dưới đây ĐÚNG ?
A. 1- nuôi trồng trong các điều kiện khác nhau; 2- theo dõi, thống kê kiểu hình; 3- tạo ra các cá thể có
cùng một kiểu gen.
B. 1- tạo ra các cá thể có cùng một kiểu gen; 2- theo dõi,thống kê kiểu hình; 3- nuôi trồng trong các điều
kiện khác nhau.
C. 1- tạo ra các cá thể có cùng một kiểu gen; 2- nuôi trồng trong các điều kiện khác nhau; 3- theo dõi,
thống kê kiểu hình.
D. 1- theo dõi, thống kê kiểu hình; 2- tạo ra các cá thể có cùng một kiểu gen; 3- nuôi trồng trong các điều
kiện khác nhau.
Câu 54: Nói về tương tác gen, nhận xét nào dưới đây là ĐÚNG?
A. Một gen trong tế bào có thể tham gia qui định nhiều tính trạng khác nhau. Hiện tượng này gọi là tương
tác gen.
B. Các gen trong tế bào không trực tiếp tác động qua lại nhau mà các sản phẩm của các gen có thể tương
tác với nhau để hình thành nên tính trạng.
C. Chính gen trong tế bào đã trực tiếp tác động qua lại với nhau tạo ra hiện tượng tương tác gen không
alen.
D. Ở cơ thể sinh vật chỉ gặp hình thức tương tác giữa 2 cặp gen không alen với nhau, không có sự tương
tác giữa 3 hay 4 gen không alen.
Câu 55: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, khi môi trường không có lactôzơ thì
prôtêin ức chế sẽ ức chế quá trình phiên mã bằng cách
A. liên kết vào vùng vận hành.
B. liên kết vào vùng khởi động.
C. liên kết vào gen điều hòa.
D. liên kết vào vùng mã hóa.
Câu 56: Khi nói về đột biến lệch bội, phát biểu nào sau đây SAI?
A. Đột biến lệch bội có thể xảy ra ở nhiễm sắc thể thường và ở nhiễm sắc thể giới tính.
B. Đột biến lệch bội xảy ra do rối loạn phân bào làm cho tất cả các cặp nhiễm sắc thể không phân li.
C. Đột biến lệch bội có thể phát sinh trong nguyên phân hoặc trong giảm phân.
D. Đột biến lệch bội làm thay đổi số lượng ở một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể.
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Câu 57: Khi nói về các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Mật độ cá thể của mỗi quần thể luôn ổn định, không thay đổi theo mùa, theo năm.
B. Khi kích thước quần thể đạt tối đa thì tốc độ tăng trưởng của quần thể là lớn nhất.
C. Mỗi quần thể sinh vật có kích thước đặc trưng và ổn định, không phụ thuộc vào điều kiện sống.
D. Trong điều kiện môi trường bị giới hạn, đường cong tăng trưởng thực tế của quần thể có hình chữ S.
Câu 58: Điểm giống nhau giữa quá trình phiên mã và dịch mã ở sinh vật nhân thực là
Khẳng định nào dưới đây SAI?
A. đều diễn ra trong nhân tế bào.
B. đều diễn ra đồng thời với quá trình nhân đôi ADN.
C. đều diễn ra theo nguyên tắc bổ sung.
D. đều có sự tham gia của ARN pôlimeraza.
Câu 59: Có một số phép lai và kết quả phép lai ở loài hoa loa kèn như sau:
Phép lai thuận: (P) Cây mẹ loa kèn xanh × cây bố loa kèn vàng → F1 toàn loa kèn xanh
Phép lai nghịch: (P) Cây mẹ loa kèn vàng × cây bố loa kèn xanh → F1 toàn loa kèn vàng
Sự khác nhau cơ bản giữa hai phép lai dẫn đến kết quả khác nhau là:
A. Tính trạng loa kèn vàng là trội không hoàn toàn.
B. Do chọn cây bố mẹ có kiểu gen khác nhau.
C. Do gen quy định tính trạng ở ngoài nhân.
D. Tính trạng của bố là tính trạng lặn.
Câu 60: Khi nói về chu trình sinh địa hoá, số phát biểu nào sau đây ĐÚNG?
I. Chu trình sinh địa hoá là chu trình trao đổi vật chất trong tự nhiên.
II. Cacbon đi vào chu trình dưới dạng CO2 thông qua quá trình quang hợp.
III. Thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng NH4+ và NO2-.
IV. Không có hiện tượng vật chất lắng đọng trong chu trình sinh địa hóa cacbon.
A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Câu 61: Ở một quần thể, cấu trúc di truyền của 4 thế hệ liên tiếp như sau:
F1: 0,12AA; 0,56Aa; 0,32aa
F2: 0,18AA; 0,44Aa; 0,38aa
F3: 0,24AA; 0,32Aa; 0,44aa
F4: 0,28AA; 0,24Aa; 0,48aa
Cho biết các kiểu gen khác nhau có sức sống và khả năng sinh sản như nhau. Quần thể có khả năng đang
chịu tác động của nhân tố nào sau đây?
A. Giao phối không ngẫu nhiên.
B. Giao phối ngẫu nhiên.
C. Các yếu tố ngẫu nhiên.
D. Đột biến gen.
Câu 62: Trên một cây cổ thụ có nhiều loài chim cùng sinh sống, có loài ăn hạt, có loài hút mật hoa, có loài
ăn sâu bọ. Khi nói về các loài chim này, có bao nhiêu phát biểu sau đây ĐÚNG?
I. Các loài chim này tiến hóa thích nghi với từng loại thức ăn.
II. Các loài chim này có ổ sinh thái về dinh dưỡng trùng nhau hoàn toàn.
III. Số lượng cá thể của các loài chim này luôn bằng nhau.
IV. Loài chim hút mật tiến hóa theo hướng mỏ nhỏ, nhọn và dài.
A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Câu 63: Người ta chuyển một số phân tử ADN của vi khuẩn Ecôli chỉ chứa N15 sang môi trường chỉ có N14.
Tất cả các ADN nói trên đều thực hiện tái bản 5 lần liên tiếp tạo được 512 phân tử ADN. Số phân tử ADN
còn chứa N15 là
A. 16.
B. 10.
C. 32.
D. 8.
Câu 64: Sau khi quan sát bộ nhiễm sắc thể dưới tiêu bản hiển vi về
một hội chứng bệnh ở người, một bạn học sinh mô tả lại về bộ
nhiễm sắc thể của người bệnh theo hình vẽ dưới đây và đưa ra một
số nhận xét. Nhận xét nào dưới đây của bạn SAI?
A. hình vẽ mô tả hội chứng Đao thường gặp ở người.
B. người mắc hội chứng này thuộc đột biến lệch bội dạng thể ba.
C. người mắc hội chứng này có 47 NST trong tế bào sinh
dưỡng.
D. người mắc hội chứng này là do sự kết hợp giữa hai giao tử
đột biến có 2 NST số 21 của bố và mẹ.
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Câu 65: Nuôi cấy hạt phấn của một cây lưỡng bội có kiểu gen aaBb để tạo nên các mô đơn bội. Sau đó xử lý
các mô đơn bội này bằng consixin gây lưỡngbội hóa và kích thích chúng phát triển thành cây hoàn chỉnh.
Các cây này có kiểu gen là
A. Abbb; aaab.
B. aabb; aaBb.
C. aabb; aBBb.
D. aabb; aaBB.
Câu 66: Một giống lúa có alen A gây bệnh vàng lùn, để tạo thể đột biến mang kiểu gen aa có khả năng kháng
bệnh này người ta tiến hành các bước sau:
(1) Chọn lọc các cây có khả năng kháng bệnh.
(2) Xử lí hạt giống bằng tia phóng xạ để gây đột biến, gieo hạt mọc thành cây.
(3) Cho các cây con nhiễm tác nhân gây bệnh.
(4) Cho các cây kháng bệnh lai với nhau hoặc tự thụ phấn tạo dòng thuần.
Thứ tự đúng là
A. (2) → (3) → (4) → (1).
B. (1) → (3) → (2) → (4).
C. (1) → (2) → (3) → (4).
D. (2) → (3) → (1) → (4).
Câu 67: Giả sử một chuỗi thức ăn ở một hệ sinh thái vùng biển khơi được mô tả như sau:

Có bao nhiêu phát biểu sau đây ĐÚNG về chuỗi thức ăn này?
I. Chuỗi thức ăn này có 4 bậc dinh dưỡng.
II. Chỉ có động vật phù du và cá trích là sinh vật tiêu thụ.
III. Cá ngừ thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3.
IV. Mối quan hệ giữa cá ngừ và cá trích là quan hệ giữa sinh vật ăn thịt và con mồi.
V. Sự tăng, giảm kích thước của quần thể cá trích có ảnh hưởng đến kích thước của quần thể cá ngừ.
A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 68: Khi lai cá vảy đỏ thuần chủng với cá vảy trắng được F1. Cho F1 tiếp tục giao phối với nhau được F2
có tỉ lệ 3 cá vảy đỏ : 1 cá vảy trắng, trong đó cá vảy trắng toàn cá cái. Cho cá cái F1 lai phân tích thì thu được
tỉ lệ kiểu hình như thế nào?
A. 1 ♀ mắt đỏ : 1 ♂ mắt trắng.
B. 1 ♀ mắt trắng : 1 ♂ mắt đỏ.
C. 3 ♀ mắt đỏ : 1 ♂ mắt trắng.
D. 1 ♂ mắt đỏ : 1 ♀ mắt đỏ.
Câu 69: Cho các phương pháp sau:
(1) Nuôi cấy mô tế bào.
(2) Sinh sản sinh dưỡng.
(3) Nuôi cấy hạt phấn rồi lưỡng bội hoá các dòng đơn bội.
(4) Tự thụ phấn bắt buộc.
Ở thực vật, để duy trì năng suất và phẩm chất của một giống có ưu thế lai. Phương pháp sẽ được sử dụng là:
A. (1), (2).
B. (1), (3).
C. (2), (4).
D. (2), (3).
Câu 70: Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về "Hiệu quả nhóm" của quần thể?
A. là sự tập trung của một nhóm các cá thể trong quần thể.
B. là lợi ích mang lại do sự hỗ trợ của các cá thể trong quần thể.
C. là hiệu quả của một nhóm cá thể có khả năng sinh sản trong quần thể.
D. là lợi ích do một nhóm cá thể từ bên ngoài mang lại cho quần thể.
Câu 71: Một loài thực vật có 6 nhóm gen liên kết. Số NST ở trạng thái chưa nhân đôi trong mỗi tế bào sinh
dưỡng của 6 thể đột biến như sau:
(I) 21 NST.
(II) 18 NST.
(III) 9 NST.
(IV) 15 NST.
(V) 42 NST.
(VI) 54 NST.
(VII) 30 NST.
Có bao nhiêu trường hợp là thể đột biến đa bội lẻ?
A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
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Câu 72: Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu ĐÚNG khi nói về phương pháp nuôi cấy mô thực
vật:
I. Giúp tiết kiệm được diện tích nhân giống.
II. Tạo được nhiều biến dị tổ hợp.
III. Có thể tạo ra số lượng cây trồng lớn trong một thời gian ngắn.
IV. Có thể bảo tồn được một số nguồn gen quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.
A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.
Câu 73: Ở một loài động vật, gen quy định độ dài cánh nằm trên nhiễm sắc thể thường có 2 alen, alen A quy
định cánh dài trội hoàn toàn so với alen a quy định cánh ngắn. Cho các con đực cánh dài giao phối ngẫu
nhiên với các con cái cánh ngắn (P), thu được F1 gồm 75% số con cánh dài, 25% số con cánh ngắn.
Tiếp tục cho F1 giao phối ngẫu nhiên thu được F2. Theo lí thuyết, ở F2 số con cánh dài chiếm tỉ lệ
A. 60,9375%.
B. 39,0625%.
C. 75,5%.
D. 37,5%.
Câu 74: Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền bệnh M ở người do một tronghai alen của một gen quy
định:

Biết rằng không phát sinh đột biến ở tất cả những người trong phả hệ. Phát biểu nào sau đây SAI về
phả hệ trên?
A. Bệnh M do alen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định.
B. Có thể có tối đa 12 người trong phả hệ này có kiểu gen giống nhau.
C. Xác suất sinh con thứ ba bị bệnh M của cặp vợ chồng II7 - II8 là 1/4.
D. Xác suất sinh con đầu lòng có kiểu gen dị hợp tử của cặp vợ chồng III13 - III14 là 5/12.
Câu 75: Ở ngô, xét hai cặp gen (Aa,Bb) nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Biết rằng không xảy ra đột
biến. Theo lí thuyết, có tối đa bao nhiêu phép lai khác nhau giữa các cá thể của loài này (chỉ tính phép lai
thuận) đều tạo ra đời concó kiểu gen đồng hợp tử lặn về cả hai cặp gen đang xét?
A. 9.
B. 16.
C. 10.
D. 15.
Câu 76: Ở một loài động vật, cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, trong quá trình giảm phân đã xảy ra
AB D d
AB D
X X x♂
hoán vị gen ở cả hai giới với tần số như nhau. Phép lai P: ♀
X Y thu được F1. Trong tổng
ab
ab
số cá thể cái mang kiểu hình trội của 3 tính trạng trên, số cá thể có kiểu gen đồng hợp 3 cặp gen chiếm tỉ lệ
4/33 ở F1. Theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán sau đây SAI về kết quả ở F1?
I. Số cá thể mang 3 alen trội của 3 gen trên chiếm tỉ lệ 36%.
II. Số cá thể mang kiểu hình trội của 1 trong 3 tính trạng trên chiếm tỉ lệ 11/52.
III. Có 40 loại kiểu gen và 16 loại kiểu hình.
IV. Số cá thể mang kiểu gen

AB

X D Xd chiếm tỉ lệ 8%.

ab

A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.
Câu 77: Ở một loài thực vật, xét 2 cặp gen A, a và B, b nằm trên 2 cặp NST khác nhau. Kiểu gen có cả A và
B qui định kiểu hình hoa đỏ, các kiểu gen còn lại đều qui định kiểu hình hoa trắng. Dự đoán sau đây là
ĐÚNG?
A. Lai hai cây hoa đỏ dị hợp với nhau, đời con có thể tạo được tỉ lệ kiểu hình 1 hoa đỏ: 1 hoa trắng.
B. Lai hai cây hoa trắng với nhau có thể tạo được đời con có tỉ lệ kiểu hình 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng.
C. Cho cây hoa trắng tự thụ phấn có thể tạo được cả 2 loại kiểu hình hoa đỏ và hoa trắng.
D. Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn có thể tạo được kiểu hình 1 hoa trắng: 3 hoa đỏ.
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Câu 78: Ở ruồi giấm, xét hai cặp gen không alen quy định màu sắc thân và chiều dài cánh quan hệ trội lặn
hoàn toàn và tồn tại trên một cặp NST thường. Cho 2 cá thể ruồi giấm giao phối với nhau thu được F1 có 4
loại kiểu hình. Trong tổng số cá thể thu được, số cá thể có kiểu gen đồng hợp trội và số cá thể có kiểu gen
đồng hợp tử lặn về cả 2 gen đều chiếm tỉ lệ 16%. Biết rằng không có đột biến, theo lí thuyết có bao nhiêu kết
luận ĐÚNG?
I. ở F1 số cá thể có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 gen chiếm tỉ lệ là 32%.
II. ở F1 có 10 loại kiểu gen.
III. ở F1 có 4 loại kiểu gen quy định hai tính trội.
IV. Tần số hoán vị xảy ra ở hai giới là 36%
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 79: Ở một loài thực vật, để tạo thành màu đỏ của hoa có sự tác động của hai gen A và B theo sơ đồ:

Gen a và b là các bản sao đột biến, không tạo được enzim tương ứng có chức năng. Biết hai cặp gen nằm trên
hai cặp NST khác nhau. Cho cây AaBb tự thụ phấn thu được F1 thì tỉ lệ kiểu hình ở đời F1 là
A. 9 đỏ : 6 vàng : 1 trắng.
B. 9 đỏ : 3 vàng : 4 trắng.
C. 9 đỏ : 3 trắng : 4 vàng.
D. 12 đỏ : 3 vàng : 1 trắng.
Câu 80: 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. 4/5.
B. 2/5.
C. 1/2.
D. 4/9.
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