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ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC 2009 – 60 PHÚT
Câu 1
Đột biến tiền phôi là loại đột biến xảy ra ở
A. tế bào sinh tinh hoặc sinh trứng.
B. những lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử.
C. quá trình giảm phân tạo giao tử.
D. quá trình nguyên phân ở tế bào xôma.
PA: B
Câu 2
SINH12T11V: Sự không phân ly của 1 cặp nhiễm sắc thể trong tế b ào sinh dưỡng sẽ
làm cho
A. tất cả các tế bào trong cơ thể đều mang đột biến.
B. cơ quan sinh dục có tế bào mang đột biến.
C. cơ thể có 2 dòng tế bào: dòng tế bào bình thường và dòng tế bào mang đột biến.
D. cơ thể có các tế bào sinh dưỡng mang đột biến, còn tế bào sinh dục thì không mang
đột biến.
PA: C
Câu 3
SINH12T12H: Trong chọn giống thực vật, để gây đột biến nhân tạo, ng ười ta sử dụng
tia tử ngoại chiếu vào
A. đỉnh sinh trưởng của cành cây.
B. cành cây, thân cây.
C. bào tử, hạt phấn.
D. hạt khô, bầu nhuỵ.
PA: A
Câu 4
SINH12T11H: Thể đột biến là những cá thể
A. mang đột biến đã biểu hiện thành kiểu hình trên cơ thể.
B. mang gen đột biến.
C. có kiểu hình khác với bố mẹ.
D. mang kiểu hình mới do sự tương tác gen.
PA: A.
Câu 5
SINH12T11H: Sự rối loạn của 1 cặp NST trong giảm phân của tế b ào sinh dục 2n làm
xuất hiện các loại giao tử
A. n +1, n -1.
B. n, 2n.
C. n, n – 1.
D. 2n, 0.
PA: A.
Câu 6
SINH12T11H: Cơ chế phát sinh thể đa bội là do các tác nhân gây đột biến tác động
vào quá trình phân bào làm rối loạn
A. sự trao đổi chéo các crômatit.
B. quá trình tự nhân đôi của NST.
C. sự hình thành thoi vô sắc .
D. sự phân ly của một số cặp NST.
PA: C.
Câu 7
SINH12T11H: Bộ NST của cơ thể sinh vật bị tăng hoặc giảm một hoặc một số chiếc,
được gọi là
A. thể đa bội.
B. thể dị bội.
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C. thể song nhị bội.
D. thể tam nhiễm.
PA: B.
Câu 8
SINH12T11H: Đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể th ường dẫn đến hậu quả
A. gây chết hoặc làm giảm sức sống của cơ thể sinh vật.
B. làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện tính trạng của c ơ thể sinh vật.
C. gây chết hoặc giảm sức sinh sản của cơ thể sinh vật.
D. làm mất khả năng sinh sản của sinh vật.
PA: A.
Câu 9
SINH12T11B: Cơ thể sinh vật có bộ nhiễn sắc thể mất hẳn một cặp t ương đồng nào
đó được gọi là
A. thể hai nhiễm.
B. thể một nhiễm.
C. thể khuyết nhiễm.
D. thể giảm nhiễm.
PA: C
Câu 10
SINH12T11V: Trong các dạng đột biến gen thì dạng gây biến đổi lớn nhất về mặt cấu
trúc của gen là dạng
A. mất một cặp nuclêôtit đầu tiên.
B. mất ba cặp nuclêôtit trước mã kết thúc.
C. đảo vị trí của hai cặp nuclêôtit ở vị trí bất kỳ.
D. thêm một cặp nuclêôtit ở giữa gen.
PA: A.
Câu 11
SINH12T11V: Thành phần nào của nuclêôtit bị tách ra khỏi chuỗi polynuclêôtit mà
không làm đứt mạch polynuclêôtit của ADN ?
A. Đường đêôxyribôzơ.
B. Gốc phôtphat.
C. Bazơ nitơ.
D. Đường đêôxyribôzơ và bazơ nitơ.
PA: C.
Câu 12
SINH12T11B:Đột biến gen phát sinh trong quá tr ình giảm phân được gọi là
A. đột biến giao tử.
B. đột biến xôma.
C. đột biến tiền phôi.
D. đột biến  gây chết.
PA: A.
Câu 13
SINH12T11H: Bản chất của đột biến gen làm thay đổi các bộ ba mã hoá của gen là
do các tác nhân gây đột biến làm
A. mất hoặc thêm một cặp nuclêôtit.
B. thay thế một cặp nuclêôtít này bằng một cặp nuclêôtit khác.
C. đảo vị trí một vài cặp nuclêôtit.
D. thay thế hoặc đảo vị trí một vài cặp nuclêôtit
PA: A.
Câu 14
ADN tái tổ hợp tạo ra trong kỹ thuật cấy gen, sau đó phải đ ược đưa vào trong tế bào
vi khuẩn nhằm
A làm tăng hoạt tính của gen chứa trong ADN tái tổ hợp.
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B. dựa vào khả năng sinh sản nhanh của E.coli để làm tăng nhanh số lượng gen mong
muốn đã được cấy.
C. để ADN tái tổ hợp kết hợp với ADN của vi khuẩn.
D. để kiểm tra hoạt động của ADN tái tổ hợp.
PA : B
Câu 15
Về mặt di truyền học, phương pháp lai cải tiến giống ban đầu có tác dụng
A. làm tăng thể dị hợp, sau đó làm tăng dần tỉ lệ thể đồng hợp.
B. trước và sau đều làm tăng thể dị hợp.
C. trước và sau đều làm giảm thể đồng hợp.
D. làm tăng thể đồng hợp, sau đó làm tăng thể dị hợp.
PA : A
Câu 16
Sự hình thành màng bán thấm ngăn cách côaxecva với môi trường xảy ra trong giai
đoạn tiến hóa
A. hoá học
B. lý học
C. sinh học
D. tiền sinh học.
PA : D
Câu 17
Quá trình làm cơ sở cho sự di truyền và sinh sản là
A. phiên mã di truyền.
B. tự sao ADN.
C. sao mã ARN.
D. tổng hợp prôtêin.
PA : B
Câu 18
SINH12HKI2B: Trong kỹ thuật di truyền để chuyển gen, ng ười ta dùng thể truyền là
enzim để cắt
A. ADN thành các gen.
B. ARN thành đoạn nhỏ.
C. plasmit thể thực khuẩn.
D. prôtêin đặc hiệu.
PA: C.
Câu 19
SINH12HKI2H: Nhằm tạo được cơ thể lai có ưu thế lai lớn nhất, trước hết người ta
phải thực hiện phép lai
A. tạo ra dòng thuần.
B. khác thứ.
C. khác loài.
D. khác dòng.
PA: A.
Câu 20
SINH12HKI2H: Nhằm kiên định và củng cố những tính trạng mong muốn ở cây trồng
người ta sử dụng phương pháp
A. cho các cây tự thụ phấn.
B. cho lai khác dòng đơn.
C. cho lai khác dòng kép.
D. cho lai khác thứ.
PA: A.
Câu 21
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SINH12HKI2H: Trong phương pháp lai tế bào, để kích thích tế bào lai phát triển
thành cây lai, người ta sử dụng tác nhân là
A. virut Xenđê.
B. keo hữu cơ polyêtylen glycol.
C. hoocmôn thích hợp.
D. xung điện cao áp.
PA: C.
Câu 22
SINH12HKI2B: Nhằm tạo ra các chủng vi sinh vật có đặc tính qu ý, người ta sử dụng
phương pháp
A. lai giống, gây đột biến rồi chọn lọc.
B. gây đột biến nhân tạo rồi chọn lọc.
C. gây đột biến nhân tạo, lai giống rồi chọn lọc.
D. cho tạp giao giữa các chủng với nhau.
PA: B.
Câu 23
SINH12HKI2B: Trong kỹ thật cấy gen, các đoạn ADN được cắt ra nhờ enzim
A. ADN- polymeraza.
B. ADN- restrictaza.
C. ADN- ligaza.
D. ADN- amilaza.
PA: B.
Câu 24
SINH12HKI2H: Nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai là do con lai
A. có kiểu gen đồng hợp tử trội.
B. có sức sống hơn hẳn bố mẹ.
C. có kiểu gen dị hợp tử.
D. thích nghi tốt với môi trường.
PA: C.
Câu 25
SINH12HKI2H: Ở  thực vât, khi tiến hành tự thụ phấn bắt buộc hoặc vật nuôi giao
phối cận huyết qua nhiều thế hệ sẽ dẫn đến hiện t ượng
A. các gen lặn có hại bị các gen trội lấn át.
B. các gen lặn có hại biểu hiện thành kiểu hình bất lợi.
C. ưu thế lai ở thế hệ sau.
D. tập trung các gen trội ở thế hệ sau.
PA: B.
Câu 26
SINH12HKI2V: Thực chất của nhân giống theo dòng nhằm
A. sử dụng phương pháp lai kinh tế tạo ra F1 đưa vào sản xuất.
B. làm giảm tỷ lệ thể đồng hợp, tăng dần thể dị hợp.
C. tạo ra con lai có các gen của cả bố hoặc mẹ.
D. lai trở lại để tạo thế hệ con có được các gen quý của bố hoặc mẹ.
PA: D.
Câu 27
SINH12HKI3H: Người ta đã xác định được nguyên nhân gây hội chứng Đao ở người
bằng phương pháp
A. nghiên cứu trẻ đồng sinh.
B. lai axit nuclêic.
C. nghiên cứu tế bào.
D. nghiên cứu phả hệ.
PA: C.
Câu 28
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SINH12HKI1H: Cơ thể lai xa nếu được tạo thành thường bất thụ là do cơ thể lai
A. không thích ứng với môi trường.
B. không có cơ quan sinh sản.
C. chứa 2 bộ NST 2n của 2 loài khác nhau.
D. chứa 2 bộ NST n của 2 loài khác nhau.
PA: D.
Câu 29
SINH12HKI2H: Phương pháp chủ yếu được sử dụng để tạo ưu thế lai là
A. lai khác loài.
B. lai khác thứ.
C. lai cải tiến.
D. lai khác dòng.
PA: D.
Câu 30
SINH12HKI4B: Sự phát sinh sự sống trên quả đất là kết quả của quá trình tiến hóa
A. hoá học và tiến hoá tiền sinh học.
B. hoá học và tiến hoá lý học
C. tiền sinh học và tiến hoá sinh học.
D. lý học và tiến hoá sinh học.
PA: A
Câu 31
SINH12HKI5H: Sự kiện nổi bật nhất trong đại trung sinh là
A. sự xuất hiện của thực vật hạt kín.
B. sự phát triển ưu thế của thực vật hạt trần và bò sát.
C. sự xuất hiện của chim và bò sát bay.
D. sự xuất hiện thú có nhau thai.
PA: B.
Câu 32
SINH12HKI3H: Một cặp vợ chồng đến gặp một nhà tư vấn di truyền y học, nhà y học
cho biết xác xuất sinh con bị bệnh bạch tạng là 100%. Có thể kết luận rằng
A. cả hai vợ chồng đều có kiểu gen dị hợp tử.
B. cả hai vợ chồng đều có kiểu gen đồng hợp tử trội.
C. cả hai vợ chồng đều có kiểu gen đồng hợp tử lặn.
D. một người có kiểu gen đồng hợp lặn, một người có kiểu gen dị hợp.
PA: C.
Câu 33
SINH12HKI4H: Mỗi tổ chức sống là một hệ mở vì
A. có khả năng thích nghi với môi trường.
B. thường xuyên trao đổi chất với môi trường.
C. có khả năng sinh sản để duy trì nòi giống.
D. phát triển và tiến hóa không ngừng.
PA: B.
Câu 34
SINH12HKI1H: Sự biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen phát sinh trong đời
sống cá thể do ảnh hưởng trực tiếp của môi trường được gọi là biến dị
A. thường biến.
B. tổ hợp.
C. tự nhiên.
D. đột biến.
PA: A.
Câu 35
SINH12HKI1H: Loại đột biến chỉ biểu hiện ở một phần cơ thể là đột biến
A. giao tử.
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B. tiền phôi.
C. xôma.
D. hợp tử.
PA: C.
Câu 36
SINH12T11V: Phân tích tế bào học một cá thể ruồi giấm th ì thấy tế bào sinh dưỡng
của nó gồm 12 nhiễm sác thể và số lượng nhiễm sắc thể trong tất cả các cặp đều bằng
nhau, cá thể này thuộc thể
A. đơn bội.
B. lưỡng bội.
C. tam bội.
D. dị bội.
PA: C.
Câu 37
SINH12T11B: Người mắc hội chứng Đao thuộc thể
A. Khuyết nhiễm.
B. Một nhiễm.
C. Ba nhiễm.
D. Bốn nhiễm.
PA: C.
Câu 38
SINH12T11B: Người mắc hội chứng Claiphentơ có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội tăng
thêm
A. một nhiễm sắc thể X.
B. hai nhiễm sắc thể X.
C. một nhiễm sắc thể Y.
D. hai nhiễm sắc thể Y.
PA: A.
Câu 39
SINH12T11B: Người mắc hội chứng siêu nữ có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội tăng thêm
A. một nhiễm sắc thể X.
B. hai nhiễm sắc thể X.
C. một nhiễm sắc thể Y.
D. hai nhiễm sắc thể Y.
PA: A.
Câu 40
SINH12T11B: Thể ba nhiễm có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội tăng thêm
A. 3 nhiễm sắc thể.
B. 3 cặp nhiễm sắc thể.
C. 1 cặp nhiễm sắc thể.
D. 1 nhiễm sắc thể.
PA: D.

------------Hết ------------


