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Nội Dung Đề
(Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm được in trên 05 trang)
Câu 81: Theo quan niệm hiện đại, nhân tố cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho quá trình tiến hoá là
A. đột biến.
B. giao phối không ngẫu nhiên.
C. chọn lọc tự nhiên.
D. các yếu tố ngẫu nhiên.
Câu 82: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về mật độ cá thể của quần thể?
A. Mật độ cá thể của quần thế tăng lên quá cao so với sức chứa của môi truờng sẽ làm tăng khả năng
sinh sản của các cá thể trong quần thể.
B. Mật độ cá thể của quần thể là số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể.
C. Mật độ cá thể của quần thể ảnh hưởng đến mức độ sử dụng nguồn sống của quần thể.
D. Mật độ cá thể của quần thể có khả năng thay đồi theo mùa, năm hoặc tuỳ điều kiện của môi trường.
Câu 83: Cá xương có thể lấy được hơn 80% lượng O2 của nước đi qua mang vì dòng nước chảy một chiều
qua mang và dòng máu chảy trong mao mạch:
A. xuyên ngang với dòng nước.
B. song song, ngược chiều với dòng nước.
C. song song, cùng chiều với dòng nước.
D. song song với dòng nước.
Câu 84: Cơ thể nào sau đây là cơ thể không thuần chủng?
A. AAAAbbbb.
B. aaBBDDee.
C. AABBDdee.
D. AAbbDDee.
Câu 85: Theo lý thuyết phép lai nào sau đây cho đời con có nhiều loại kiểu gen nhất?
A. AaBb x aaBb.
B. AaBb x aabb.
C. AaBB x AABb.
D. AaBb x AAbb.
Câu 86: Trong quá trình phiên mã không có sự tham gia trực tiếp của thành phần nào sau đây?
A. ADN.
B. ADN pôlimeraza.
C. Nu tự do A, U, G, X. D. ARN pôlimeraza.
Câu 87: Khi nói về quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?
A. Hiện tượng cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể vô cùng hiếm xảy ra trong tự nhiên.
B. Khi mật độ tăng quá cao, nguồn sống khan hiếm, các cá thể có xu hướng cạnh trạnh với nhau để
giành thức ăn, nơi ở.
C. Nhờ cạnh tranh mà số lượng và sự phân bố cá thể trong quần thể được duy trì ở một mức độ phù
hợp, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của quần thể.
D. Khi mật độ cá thể của quần thể vượt quá sức chứa của môi trường, các cá thể cạnh tranh với nhau làm
giảm khả năng sinh sản.
Câu 88: Đặc điểm của con đường thoát hơi nước qua khí khổng ở thực vật là:
A. Lượng nước thoát ra nhỏ, không thể điều chỉnh được sự đóng mở của khí khổng.
B. Lượng nước thoát ra lớn, không thể điều chỉnh được bằng sự đóng mở của khí khổng.
C. Lượng nước thoát ra nhỏ, có thể điều chỉnh được sự đóng mở của khí khổng.
D. Lượng nước thoát ra lớn, có thể điều chỉnh được bằng sự đóng mở của khí khổng.
Câu 89: Sinh vật biến đổi gen không đuợc tạo ra bằng phương pháp nào sau đây?
A. Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen.
B. Đưa thêm một gen của loài khác vào hệ gen.
C. Lai hữu tính giữa các cá thể cùng loài.
D. Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen.
Câu 90: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, lưỡng cư, bò sát phát sinh ở đại nào sau
đây?
A. Đại cổ sinh.
B. Đại Nguyên sinh.
C. Đại Tân sinh.
D. Đại Trung sinh.
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Câu 91: Biến đổi nào sau đây không phải là thường biến?
A. Động vật xù lông khi gặp trời lạnh.
B. Lượng hồng cầu tăng khi di chuyển lên vùng cao.
C. Tắc kè đổi màu da theo môi trường.
D. Thể bạch tạng ở cây lúa.
Câu 92: Quần thể nào sau đây có tần số alen (a) thấp nhất?
A. 0.4AA : 0,6aa.
B. 0,3AA : 0,6Aa : 0,laa.
C. 0.2AA : 0,5Aa : 0,3aa.
D. 0,1 AA : 0,8Aa : 0,1 aa.
Câu 93: Hoạt động nào sau đây làm tăng nồng độ CO2 gây nên hiệu ứng nhà kính?
A. Tăng cuờng sử dụng các nguyên liệu hoá thạch trong công nghiệp và trong giao thông vận tải.
B. Trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc.
C. Hoạt động của các vi sinh vật phân giải chất hữu cơ trong đất.
D. Tích cực nghiên cứu và sử dụng các nguồn năng luợng sạch nhu năng lượng gió, thuỷ triều,...
Câu 94: Nguyên liệu được sử dụng trong pha tối của quá trình quang hợp là:
A. H2O, ATP, NADPH.
B. NADPH, H2O, CO2.
C. O2, ATP, NADPH.
D. ATP, NADPH, CO2.
Câu 95: Cặp cơ quan nào sau đây là cơ quan tương đồng?
A. Cánh chim và cánh bướm.
B. Vây ngực cá voi và vây ngực cá chép.
C. Chân trước của mèo và vây ngực cá voi.
D. Gai xương rồng và gai cây hoàng liên.
Câu 96: Động vật nào sau đây có cơ quan tiêu hóa dạng túi?
A. Trùng giày.
B. Giun đất.
C. Thủy tức.
D. Cừu.
Câu 97: Ở thực vật, bào quan nào sau đây thực hiện chức năng quang hợp?
A. Lục lạp.
B. Ribôxôm.
C. Ti thể.
D. Bộ máy Gôngi.
Câu 98: Loại axit nucleic nào sau đây không tham gia vào quá trình dịch mã?
A. tARN.
B. rARN.
C. ADN.
D. mARN.
Câu 99: Kĩ thuật nào sau đây không thuộc phương pháp tạo giống bằng công nghệ tế bào?
A. Nuôi cấy hạt phấn, sau đó gây lưỡng bội hóa để tạo dòng lưỡng bội.
B. Dung hợp tế bào trần khác loài và nuôi cấy mô tế bào.
C. Nhân bản vô tính cừu Đôly và cấy truyền phôi.
D. Chuyển gen từ tế bào của sinh vật này vào tế bào sinh vật khác.
Câu 100: Cho biết hai gen nằm trên cùng một NST và cách nhau 40cM. Theo lí thuyết, cơ thể nào sau đây
cho giao tử AB với tỉ lệ 30%?
A. Ab/Ab.
B. AB/Ab.
C. AB/ab.
D. aB/Ab.
Câu 101: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về tuần hoàn máu ở động vật?
A. Hệ tuần hoàn kín, vận tốc máu cao nhất là ở động mạch và thấp nhất là ở tĩnh mạch.
B. Trong hệ dần truyền tim, nút xoang nhĩ có khả năng tự phát xung điện.
C. Máu giàu CO2 có ở tĩnh mạch và giàu O2 chỉ có ở động mạch.
D. Ở hệ tuần hoàn kín, huyết áp cao nhất ở động mạch và thấp nhất là ở mao mạch.
Câu 102: Khi nói về di - nhập gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Các cá thể nhập cư có thể mang đến những alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.
II. Kết quả của di - nhập gen là luôn dẫn đến làm giảm sự đa dạng di truyền của quần thể.
III. Nếu số lượng cá thể nhập cư bằng số lượng cá thể xuất cư thì chắc chắn không làm thay đổi tần số
kiểu gen của quần thể.
IV. Hiện tượng xuất cư chỉ làm thay đổi tần số alen mà không làm thay đổi thành phần kiểu gen của
quần thể.
A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 103: Quy luật di truyền phân ly độc lập góp phần giải thích hiện tượng nào dưới đây?
A. Các gen phân ly và tổ hợp trong giảm phân.
B. Các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể.
C. Sự di truyền các gen tồn tại trong nhân tế bào. D. Biến dị tổ hợp phong phú ở loài giao phối.
Câu 104: Khi nói về đột biến gen, kết luận nào sau đây sai?
A. Trong điều kiện không có tác nhân đột biến thì vẫn có thể phát sinh đột biến gen.
B. Đột biến gen được gọi là biến dị di truyền vì tất cả các đột biến gen đều được di truyền cho đời sau.
C. trong trường hợp một gen quy định một tính trạng, cơ thể mang gen đột biến trội đuợc gọi là thể
đột biến.
D. Tần số đột biến gen phụ thuộc vào cường độ, liều lượng của tác nhân gây đột biến và đặc điểm cấu
trúc của gen.
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Câu 105: Loài sinh vật A có giới hạn sinh thái về nhiệt độ từ 25 đến 33°C, giới hạn chịu đựng về độ ẩm từ
70% đến 95%. Trong 4 loại môi trường sau đây, loài sinh vật này có thể sống ở môi trường nào?
A. Môi trường có nhiệt độ dao động từ 28 đến 30°C, độ ẩm từ 85% đến 90%.
B. Môi trường có nhiệt độ dao động từ 20 đến 35°C, độ ấm từ 75% đến 95%.
C. Môi trường có nhiệt độ dao động từ 25 đến 40°C, độ ẩm từ 65% đến 95%.
D. Môi trường có nhiệt độ dao động từ 12 đến 30°C, độ ẩm từ 90% đến 100%.
B

Câu 106: Ở Gà, có một tế bào của cơ thể có kiểu gen AaX Y giảm phân bình thường sinh giao tử.
Có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?
I. Có 4 loại giao tử với tỷ lệ bằng nhau.
II. Loại giao tử AY được sinh ra chiếm tỉ lệ 25%.
III. Giao tử mang NST Y có thể chiếm tỷ lệ 50%.
B

IV. Nếu sinh ra giao tử aX thì giao tử này chiếm tỉ lệ 100%.
A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.
Câu 107: Khi nói về sự phân tầng trong quần xã phát biểu nào sau đây sai?
A. Nguyên nhân của sự phân tầng là do sự phân bố không đồng đều của các nhân tố ngoại cảnh.
B. Sự phân tầng làm tăng khả năng sử dụng nguồn sống và làm tăng mức độ cạnh tranh giữa các loài
trong quần xã.
C. Trong hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, sự phân tầng của thực vật kéo theo sự phân tầng của động vật.
D. Trong các hệ sinh thái dưới nước, sự phân bố không đồng đều của ánh sáng kéo theo phần bố
không đồng đều của sinh vật sản xuất.
Câu 108: Một gen có tổng số 1824 liên kết hidro. Trên mạch một của gen có G = X, A = 2X, T= 3X. Gen
này có chiều dài là bao nhiêu?
A. 6504,2 Å.
B. 4824,6 Å.
C. 2713,2 Å.
D. 2284,8 Å.
Câu 109: Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về kích thước của quần thể sinh vật?
I. Kích thước quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu thì quần thể dễ dần tới diệt vong.
II. Kích thước quần thể có thể được tính trên số lượng cá thể phân bố trong không gian quần thể.
III. Kích thước tối đa là giới hạn lớn nhất về số lượng mà quần thể có thể đạt được, phù hợp với khả
năng cung cấp nguồn sống của môi trường.
IV. Kích thước quần thể phụ thuộc chủ yếu vào mức sinh sản và mức tử vong của quần thể.
A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.
Câu 110: Khi nói về hệ sinh thái trên cạn, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Vật chất và năng lượng đều được trao đổi theo vòng tuần hoàn kín và được tái sử dụng trong hệ sinh
thái.
B. Vi khuẩn là nhóm sinh vật duy nhất có khả năng phân giải các chất hữu cơ thành chất vô cơ.
C. Sự thất thoát năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái là không đáng kể nên hiệu suất
chuyển hóa năng lượng cao.
D. Thực vật đóng vai trò quan trọng trong quá trình truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã
sinh vật.
Câu 111: Ở bò, gen A quy định không có sừng trội hoàn toàn so với gen a quy định có sừng; Các gen nói
trên phân bố trên NST thường. “Một con bò cái không sừng đẻ được một con bê có sừng. Suy ra, kiểu gen
của bò cái nói trên là….(I)…. Và của đực đã giao phối với bò cái đó là….(II)….”. Kết luận đúng về I và II là:
A. (I): Aa; (II): Aa hoặc aa.
B. (I): AA hoặc Aa; (II): Aa hoặc aa.
C. (I): Aa; (II): Aa hoặc AA.
D. (I): Aa hoặc aa; (II): Aa hoặc aa.
Câu 112: Khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây sai?
A. Trong một lưới thức ăn, mỗi loài có thể tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác nhau.
B. Trong một chuỗi thức ăn, sinh khối mắt xích phía trước bé hơn sinh khối mắt xích phía sau liền kề.
C. Khi thành phần loài trong quần xã thay đổi thì cấu trúc lưới thức ăn cũng bị thay đổi.
D. Quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn trong quần xã càng phức tạp.
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Câu 113: Giả sử một hệ sinh thái trên cạn, xét một chuỗi thức ăn có bốn mắt xích, trong đó năng lượng tích
luỹ ở sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ bậc 1,2,3 lần lượt là 2,2.109Kcal; l,8.108Kcal; l,7.107Kcal;
l,9.106Kcal. Theo lý thuyết, trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?
I. Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 và cấp 2 trong chuồi thức ăn này xấp xỉ 8,2%.
II. Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 2 và cấp 1 nhỏ hơn hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh
dưỡng cấp 3 và cấp 2.
III. Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 và cấp 2 lớn hơn hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh
dưỡng cấp 4 và cấp 3.
IV. Hiệu suất sinh thái giữa các bậc dinh dưỡng cấp 4 và cấp 3 là lớn nhất.
A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 114: Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen quy định. Cho hai cây đều có hoa hồng
giao phấn với nhau, thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu
hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% cây hoa đỏ : 37,5% cây hoa hồng : 6,25% cây hoa trắng. Biết rằng không
xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. F2 có 5 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa hồng.
II. Trong tổng số cây hoa đỏ ở F2, số cây dị hợp một cặp gen bằng số cây dị hợp hai cặp gen.
III. Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với tất cả các cây hoa đỏ ở F2, thu được F3 có số cây hoa
trắng chiếm tỉ lệ 1/27.
IV. Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với cây hoa trắng, thu được F3 có kiểu hình phân li theo tỉ
lệ: 1 cây hoa đỏ : 2 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng.
A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
Câu 115: Trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, ở một số tế bào có cặp NST mang cặp gen Bb không
phân li trong giảm phân I, giảm phân II bình thuờng; các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Cơ thể cái
giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau về phép lai P: ♂AaBbDd x ♀AaBbdd là
đúng?
I. Có tối đa 24 loại kiểu gen đột biến.
II. Cơ thể đực có thể tạo ra tối đa 16 loại giao tử
III. Thể ba có thể có kiểu gen là AabbbDd.
IV. Thể một có thể có kiểu gen là aabdd.
A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 116: Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng; alen B
quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Biết rằng không phát sinh đột biến mới và
các cây tứ bội giảm phân bình thường cho các giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Cho cây tứ bội có kiểu gen
AAaaBbbb tự thụ phấn. Cho các phát biểu sau về đời con, có bao nhiêu phát biểu đúng?
I. Tỉ lệ kiểu hình quả vàng chiếm 97,22%.
II. Tỉ lệ kiểu hình trội về hai tính trạng là 26,39%.
III. Kiểu hình quả đỏ có tỉ lệ nhiều hơn kiểu hình quả ngọt.
IV. Tỉ lệ kiểu hình lặn về hai tính trạng lặn là 25%.
A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.
Câu 117: Chiều cao cây được di truyền theo kiểu tương tác tích lũy, mỗi gen có 2 alen và các gen phân ly
độc lập với nhau. Ở một loài cây, chiều cao cây dao động từ 6 đến 36 cm. Người ta tiến hành lai cây cao 6 cm
với cây cao 36 cm cho đời con đều cao 21 cm. Ở F2, người ta đo chiều cao của tất cả các cây và kết quả cho
thấy 1/64 số cây có chiều cao 6 cm. Cho các nhận định sau, có bao nhiêu nhận định đúng ?
I. Có 3 cặp gen quy định chiều cao cây.
II. F2 có 6 loại kiểu hình khác nhau.
III. Có thể có 7 loại kiểu gen cho chiều cao 21 cm.
IV. Ở F2, tỉ lệ cây cao 11 cm bằng tỉ lệ cây cao 26 cm.
A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.
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Câu 118: Cho biết 1 gen quy định 1 tính trạng, trội lặn hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến.
DE
DE
Thực hiện phép lai ở ruồi giấm: ♀AaBb
x ♂Aabb
thu được tỉ lệ kiểu hình trội cả 4 tính trạng ở
de
de
đời con là 26,25%. Tính theo lí truyết, trong các kết luận sau có bao nhiêu kết luận đúng ?
I. Số loại KG tối đa thu được ở đời con là 42, kiểu hình là 16.
II. Kiểu hình lặn về tất cả các tính trạng là 2,5% .
III. Tần số hoán vị gen là 20% .
IV. Tỉ lệ kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con là 30,5% .
A. 2
B. 3.
C. 4.
D. 1.
Câu 119: Sơ đồ phả hệ hình bên mô tả sự di truyền 2 tính trạng ở người. Tính trạng nhóm máu và tính trạng
bệnh bạch tạng. Biết rằng tính trạng nhóm máu do 1 gen nằm trên nhiễm sắc thể thường có 3 alen quy định;
tính trạng bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Hai cặp gen này phân li độc
lập với nhau. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Xác định chính xác kiểu gen của 6 người trong phả hệ.
II. Xác suất sinh con có nhóm máu O và bị bạch tạng của cặp 7-8 là 1/16.
III. Xác suất sinh con trai có nhóm máu A và không bị bạch tạng của cặp 7-8 là 3/32.
IV. Xác suất sinh con gái có nhóm máu B và không bị bạch tạng của cặp 7-8 là 1/32.
A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 120: Ở một loài động vật, khi cho con đực thân đen, mắt trắng thuần chủng lai với con cái
thân xám, mắt đỏ thuần chủng thu được F 1 đồng loạt thân xám, mắt đỏ. Cho các cá thể F 1 giao
phối ngẫu nhiên với nhau, ở thế hệ F 2 có 100% con cái thân xám, mắt đỏ, 40% con đực thân
xám, mắt đỏ, 40% con đực thân đen, mắt trắng, 10% con đực thân xám, mắt trắng, 10% con đực
thân đen, mắt đỏ. Có các nhận định về phép lai như sau, có bao nhiêu nhận định đúng?
I. Tính trạng màu sắc thân do một gen quy định.
II. Tính trạng màu sắc thân phân li độc lập với tính trạng màu mắt.
III. Gen quy định màu sắc thân và gen quy định màu mắt nằm trên NST X không có trên Y.
IV. Tần số hoán vị gen bằng 20%.
V. Ở F 2 có 8 loại kiểu gen.
A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
------------------------------- HẾT --------------------------Cán bộ coi thi không giải thích đề thi !
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