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Mã đề thi 

SH003 

 

Câu 1: Thành phần kiểu gen của quần thể giao phối có tính chất: 

A. đặc trưng và ổn định.    B. đặc trưng và không ổn định. 

C. không đặc trưng nhưng rất ổn định.        D. không đặc trưng và không ổn định. 

Câu 2: Để phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp người ta thường dùng: 

A. CaCl2.  B. gen đánh dấu hoặc gen thông báo. 

C. xung điện cao áp.  D. mẫu ARN đặc hiệu có đánh dấu phóng xạ 

Câu 3: Một trong những ứng dụng của kĩ thuật di truyền là: 

A. sản xuất lượng lớn protein trong thời gian ngắn.  B. tạo ưu thế lai. 

C. tạo các giống cây ăn quả không hạt.       D. tạo thể song nhị bội. 

Câu 4: Ở người bệnh bạch tạng do gen d gây ra. Những người bị bệnh được gặp với tần số 0,04%. 
Tỉ lệ người không mang gen gây bệnh là: 

A. 48,02%.    B. 3,92%.     C. 0,98%.     D. 96,04%. 

Câu 5: Thành tựu không phải là kết quả của sử dụng đột biến nhân tạo trong chọn giống sinh vật 
là: 

A. Tạo được chủng penicilin có hoạt tính penicilin tăng gấp 200 lần dạng ban đầu. 

B. Tạo được cá thể đột biến nấm men sinh trưởng mạnh để sản xuất sinh khối. 

C. Tạo ra những chủng vi khuẩn có khả năng sản xuất trên quy mô công nghiệp những sản 
phẩm sinh học như axit amin, protein. 

D. Tạo được những chủng vi sinh vật không gây bệnh mà đóng vai trò là một kháng nguyên 
gây miễn dịch. 

Câu 6: Quan điểm của Lamac về sự hình thành loài mới là: 

A. Loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian dưới tác dụng của chọn lọc tự 
nhiên theo con đường phân ly tính trạng. 

B. Loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian tương ứng với sự thay đổi của 
ngoại cảnh. 

C. Loài mới được hình thành nhờ sự củng cố ngẫu nhiên những đột biến trung tính không liên 
quan đến tác dụng của chọn lọc tự nhiên. 
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D. Loài mới được hình thành do những đột biến lớn. 

Câu 7: Biết kiểu gen AA quy định màu hoa đỏ, kiểu gen Aa quy định màu hoa hồng, kiểu gen aa 
quy định màu hoa trắng. Một quần thể bao gồm 80 cây hoa đỏ, 640 cây hoa hồng, 1280 cây hoa 
trắng. Cấu trúc di truyền của quần thể đó là: 

A. 0,49AA + 0,42Aa + 0,09aa = 1.  B. 0,64AA + 0,32Aa + 0,04aa = 1. 

C. 0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa = 1. D. 0,04AA + 0,32Aa + 0,64aa = 1. 

Câu 8: Sự tuyệt chủng hàng loạt được coi là dấu hiệu của tiến hóa là do: 

A. Sau tuyệt chủng là sự bùng nổ của loài mới. 

B. Nó tạo điều kiện cho sự củng cố những đặc điểm thích nghi của những loài sống sót. 

C. Nó xóa sạch những kết quả tiến hóa đã đạt được. 

D. Sự sống phải lặp lại quá trình tiến hóa hóa học. 

Câu 9: Giả sử quần thể ban đầu có 2 cá thể: 1 cá thể mang kiểu gen Aa và 1 cá thể mang kiểu gen 
aa. Cho 2 cá thể này tự thụ phấn liên tục qua 4 thế hệ. Biết gen A quy định màu đỏ và gen a quy 
định màu trắng. Tỉ lệ kiểu hình ở thế hệ thứ 4 là: 

A. 17 đỏ: 15 trắng.        B. 17 đỏ: 47 trắng.          C. 47 đỏ: 17 trắng.              D. 15 đỏ: 17 
trắng. 

Câu 10: Ưu thế lai được biểu hiện rõ nhất ở F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ vì: 

A. Con lai F1 nhận trực tiếp vật chất di truyền từ bố và mẹ khác dòng. 

B. Con lai F1 nhận trực tiếp những đặc điểm tốt từ bố và mẹ. 

C. Con lai F1 có điều kiện về dinh dưỡng tốt hơn  so với các thế hệ sau nó. 

D. Con lai F1 có kiểu gen dị hợp đồng nhất và biểu hiện tính trạng trội, sang các thế hệ sau tỉ lệ 
dị hợp giảm dần, tỉ lệ đồng hợp tăng dần nên ưu thế lai cũng giảm dần. 

Câu 11: Các cơ thể lai xa thường không có khả năng sinh sản hữu tính, chỉ có thể sinh sản sinh 
dưỡng vì các cơ thể lai có: 

A. bộ NST của 2 loài bố mẹ khác nhau về số lượng, hình dạng, cách sắp xếp gen trên NST, sự 
không phù hợp giữa nhân và tế bào chất của hợp tử. 

B. bộ NST của 2 loài bố mẹ khác nhau về số lượng, hình dạng, sự không phù hợp giữa nhân và 
tế bào chất của hợp tử. 

C. không có cơ quan sinh sản hoặc cơ quan sinh sản bị thoái hóa. 

D. cấu tạo cơ quan sinh sản, hệ thống phản xạ sinh dục khác với các cá thể cùng loài. 

Câu 12: Quá trình làm cho quần thể trở thành một kho dự trữ các biến dị di truyền vô cùng phong 
phú là: 

A. đột biến và tự phối.  B. ngẫu phối và giao phối có lựa chọn. 

C. đột biến và giao phối có lựa chọn.  D. đột biến và ngẫu phối. 

Câu 13: Cho sơ đồ sau: 
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ADN (1) có trình tự các nucleotit như sau: A T G A A G T T T 

                                                                        T A X T T X A A A 

 và phân tử protein mà chúng tổng hợp được có trình tự axit amin là: Met – liz – phe... 

ADN (2) có trình tự các nucleotit như sau: A T G A A A T T T 

                                                                     T A X T T T A A A 

và phân tử protein mà chúng tổng hợp được có trình tự axit amin là: Met – liz – phe... 

Đó là dạng đột biến: 

A. đồng nghĩa.   B. sai nghĩa.     C. dịch khung.   D. vô nghĩa. 

Câu 14: Ở người, gen M quy định mắt nhìn bình thường, gen m quy định mù màu, các gen này nằm 
trên NST X không có alen tương ứng trên NST Y. Bố mắt bình thường, mẹ mù màu. Khả năng sinh 
con của họ là: 

A. 100% con có kiểu hình bình thường. 

B. 50% con trai bình thường: 50% con gái mù màu. 

C. 50% con gái bình thường: 50% con trai mù màu. 

D. 50% con gái bình thường: 25% con trai bình thường: 25% con trai mù màu. 

Câu 15: Giới hạn năng suất của giống được quy định bởi: 

A. điều kiện thời tiết.   B. chế độ dinh dưỡng.   C. kiểu gen.   D. kĩ thuật canh tác. 

Câu 16: 

 
Sơ đồ đó thể hiện quá trình tứ bội hóa tác động vào quá trình: 

A. giảm phân hình thành giao tử.  B. nguyên phân từ hợp tử. 

C. nguyên phân từ một tế bào sinh dưỡng.   D. giảm phân và nguyên phân. 

Câu 17: Ở người, gen D quy định da bình thường, gen d quy định bệnh bạch tạng, gen nằm trên 
NST thường. Gen H quy định máu bình thường, gen h quy định máu khó đông, gen nằm trên NST 
X không có alen tương ứng trên NST Y. Mẹ bình thường về cả 2 tính trạng, bố bạch tạng, con trai 
mắc cả 2 bệnh trên. Kiểu gen của bố mẹ là: 

A. Dd XHXh x ddXhY.   B. Dd XHXh x DdXhY.   C. Dd XHXh x ddXHY.  D. Dd XhXh x ddXHY.  

Câu 18: Cơ chế phát sinh đột biến gen là: 

1. Sự kết hợp không đúng trong tái bản của ADN. 



Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ 

  
 

Giáo viên: Nguyễn Thị Bách Thảo  www.hoc360.vn 
 

     

2. Sai hỏng ngẫu nhiên trong phân tử ADN. 

3. Tác động của các nhân tố gây đột biến từ môi trường (tác nhân vật lí, hóa học, sinh học). 

Đáp án đúng là: 

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

Câu 19: Nhân tố chủ yếu làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể là: 

A. đột biến.    B. giao phối.   C. chọn lọc tự nhiên.   D. các cơ chế cách ly. 

Câu 20: Giả sử quần thể ban đầu có 100% cá thể mang kiểu gen Aa. Cho quần thể tự phối qua n 
thế hệ. Tỉ lệ kiểu gen trong quần thể đó là: 

A. 2

)n 
2
1

( - 1
 AA : (

2

1
)nAa : 2

)n 
2
1

( - 1
 aa.   B. 2

 )
2

1
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2

1
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)n 
2
1
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C. 2
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2
1

( - 1
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)n 
2
1

( - 1
 aa.  D. 2

)n 
2
1
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2

1
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)n 
2
1

( - 1
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Câu 21: Tác nhân đột biến làm phá vỡ cơ chế nội cân bằng của cơ thể gây chấn thương bộ máy di 
truyền là: 

A. chùm nơtron.    B. tia β.     C. sốc nhiệt.     D. tia X. 

Câu 22: Phát biểu không đúng về cơ chế phát sinh thể đa bội là: 

A. Trong quá trình sinh giao tử, toàn bộ bộ NST không phân li ở kì sau của giảm phân lần thứ 
nhất. 
B. Trong quá trình sinh giao tử, toàn bộ bộ NST không phân li ở kì sau của giảm phân lần thứ 
hai. 
C. Trong quá trình sinh giao tử, toàn bộ bộ NST không phân li ở kì sau của quá trình nguyên 
phân. 
D. Trong quá trình sinh giao tử, có một hoặc một số cặp NST không phân li ở kì sau của giảm 
phân. 

Câu 23: Quá trình nguyên phân của 5 tế bào đã hình thành 155 thoi vô sắc. Nếu các tế bào đó có số 
lần nguyên phân bằng nhau thì chúng đã trải qua số đợt phân bào là: 

A. 3 lần.      B. 4 lần.    C. 5 lần.     D. 6 lần. 

Câu 24: Biến dị tổ hợp là những biến đổi: 

A. do sự sắp xếp lại vật chất di truyền qua giao phối. 

B. trong kiểu gen do sai sót trong quá trình tự sao của ADN. 

C. ở kiểu hình do tác động trực tiếp của ngoại cảnh. 

D. vật chất di truyền do tác nhân lí hóa của ngoại cảnh. 

Câu 25: Những điểm giống nhau giữa người và thú đã chứng tỏ: 

A. quan hệ nguồn gốc giữa người và vượn người. 
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B. quan hệ nguồn gốc giữa người và động vật có xương sống đặc biệt là giữa người và thú. 

C. động vật có xương sống là tổ tiên trực tiếp của loài người. 

D. Vượn người ngày nay là tổ tiên trực tiếp của loài người. 

Câu 26: Ở ruồi giấm, bướm, tằm hiện tượng hoán vị gen xảy ra ở: 

A. cơ thể cái.   B. cơ thể đực.    C. cả hai giới.  D. một trong hai giới. 

Câu 27: Cuối kỉ Than đá, biển rút ra xa đã thúc đẩy chọn lọc tự nhiên: 

1. tăng cường sự phân hóa khả năng sinh sản của thực vật ở cạn. 

2. làm xuất hiện dương xỉ có hạt thay thế quyết khổng lồ. 

3. chọn lọc các lưỡng cư thích nghi với đời sống ở cạn, hình thành bò sát đầu tiên. 

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

Câu 28: Các nòi sau thuộc cùng một loài có cấu trúc NST khác nhau do đột biến đảo đoạn như sau: 
Nòi 1: ADCBEFGHI. Nòi 2: AFEBCDGHI. Nòi 3: ADCGFEBHI. Nòi 4: ADBEFGCHI. 

Nếu lấy nòi 4 là nòi xuất phát thì hướng phát sinh đảo đoạn sẽ là: 

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

Câu 29: Ở châu chấu, có 2n = 24NST. Quan sát tiêu bản tế bào xoma của 1 con châu chấu, người 
ta đếm thấy có 23 NST, đó là con châu chấu thuộc: 

A. giới cái.    B. giới đực.     C. thể 3 nhiễm.   D. thể khuyết nhiễm. 

Câu 30: Thành tựu nào không phải là ứng dụng của kĩ thuật di truyền: 

A. Tạo giống động vật chuyển gen.     B. Tạo giống cây trồng biến đổi gen. 

C. Tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp. D. Tạo chủng vi khuẩn biến đổi gen. 

Câu 31: Cơ thể dị bội có 2n -1 = 9 có thể cho số loại giao tử không bình thường về số lượng NST 
là: 

A. 5 loại giao tử thừa 1 NST.       B. 5 loại giao tử thiếu 1 NST. 

C. 4 loại giao tử thiếu 1 NST.       D. 4 loại giao tử thừa 1NST.  

Câu 32: Thể tứ bội có kiểu gen AAaa có thể sinh ra các loại giao tử là: 

A. AA, Aa, aa.          B. AAaa, A, Aaa, a, AA, aa, Aa. 

C. 0, AAaa, A, Aaa, AAa, a, AA, aa, Aa.    D. A, a, AAa, Aaa, AA, aa, Aa. 

Câu 33: Gen B có 1800 liên kết hidro, có A = 1,5 G. Gen B bị đột biến thành gen b làm cho số liên 
kết hidro tăng lên 1 nhưng tổng số nucleotit vẫn giữ nguyên. Số nucleotit từng loại của gen b là: 

A. A = T = 449, G= X = 301.       B. A = T = 502, G= X = 299. 

C. A = T = 448, G= X = 301.       D. A = T = 501, G= X = 299. 

Câu 34: Quan điểm của Đacuyn về sự hình thành loài mới là: 

A. Loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian dưới tác động của chọn lọc tự 
nhiên theo con đường phân li tính trạng từ một nguồn gốc chung. 

B. Loài mới được hình thành do lai xa và đa bội hóa. 
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C. Loài mới được hình thành qua nhiều dạng trung gian tương ứng với sự thay đổi của ngoại 
cảnh. 

D. Loài mới được hình thành bằng những đột biến lớn không gây chết. 

Câu 35: Một quần thể giao phối có cấu trúc di truyền là: 0,49AA + 0,42Aa + 0,09aa = 1. Trong quá 
trình phát sinh giao tử ở quần thể ban đầu đã xảy ra đột biến làm cho giao tử mang alen A thành 
giao tử mang alen a với tần số 10%. Quần thể không chịu áp lực của chọn lọc tự nhiên. Cấu trúc di 
truyền của quần thể ở thế hệ tiếp theo là: 

A. 0,5776AA + 0,3648Aa +0,0576aa = 1.  B. 0,0576AA + 0,3648Aa +0,5776aa = 1. 

C. 0,1369AA + 0,5776Aa +0,3969aa = 1.   D. 0,3969AA + 0,4662Aa +0,1369aa = 1. 

Câu 36: Trong thành phần của 1 chuỗi polipeptit ta có trình tự các axit amin như sau: 

Ala – Arg –Gln – Gly – Tyr – Lyz – Thr – Trp... 

Thể đột biến của gen này có dạng: Ala – Arg – Gln – Gly. Đột biến này thuộc dạng đột biến: 

A. dịch khung.    B. nhầm nghĩa.  C. đồng nghĩa.    D. vô nghĩa. 

Câu 37: Đột biến đảo vị trí các cặp nucleotit trong một bộ ba không làm thay đổi các axit amin 
tương ứng trong phân tử protein. Đột biến đó thuộc dạng đột biến: 

A. dịch khung.    B. đồng nghĩa.   C. vô nghĩa.     D. sai nghĩa. 

Câu 38: Bệnh di truyền phân tử là bệnh: 

A. do đột biến cấu trúc NST gây nên.     B. do đột biến gen gây nên. 

C. do vi khuẩn gây nên.        D. do đột biến số lượng NST gây nên. 

Câu 39: Thể song nhị bội là cơ thể: 

A. có tế bào mang bộ NST tứ bội.  

B. có tế bào mang bộ NST đa bội chẵn. 

C. có tế bào mang 2 bộ NST lưỡng bội của hai loài bố mẹ. 

D. có tế bào mang bộ NST đa bội lẻ. 

Câu 40: Bệnh Đao là bệnh phổ biến nhất trong các bệnh NST đã gặp ở người vì: 

A. Cặp NST số 21 ở người có kích thước lớn hơn các cặp NST khác. 

B. Cặp NST số 21 ở người có chứa nhiều gen hơn các cặp NST khác. 

C. Cặp NST số 21 ở người có kích thước lớn hơn và có chứa nhiều gen hơn các cặp NST khác. 

D. Cặp NST số 21 ở người có kích thước nhỏ hơn và có chứa ít gen hơn các cặp NST khác, 
kiểu gen thừa ra của 1 chiếc NST số 21 là ít nghiêm trọng, do đó con có khả năng sống được. 

Câu 41: Ở người, gen H quy định máu đông bình thường, gen h quy định máu khó đông, gen này 
nằm trên NST X không có alen tương ứng trên NST Y. Bố máu khó đông, mẹ máu đông bình 
thường, sinh được con trai bị máu khó đông. Họ sẽ có khả năng sinh con gái máu đông bình thường 
là: 

A. 75%.      B. 12,5%.     C. 25%.     D. 50%. 
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Câu 42: Phân tử ARN đầu tiên được hình thành theo phương thức: 

A. Một số chuỗi polipeptit bị đột biến tạo ra chuỗi poliribonucleotit. 

B. Trong những điều kiện nhất định, các ribonucleotit tự do đã kết hợp với nhau tạo ra ARN. 

C. Sao chép từ các phân tử ADN có trước. 

D. Cả B, C đúng. 

Câu 43: Các tế bào sơ khai chỉ là: 

A. tập hợp các đại phân tử hữu cơ được bao quanh bởi một lớp màng photpholipid. 

B. các giọt lizoxom có khả năng trao đổi chất. 

C. tập hợp các chất hữu cơ và các bào quan được ngăn cách bởi màng sinh chất. 

D. tập hợp các hợp chất hữu cơ và vô cơ, được ngăn cách với môi trường ngoài bởi một lớp 
màng kép có khả năng trao đổi chất có chọn lọc với môi trường và có khả năng phân chia. 

Câu 44: Cho biết, ở một loài thực vật, gen A quy định tính trạng quả tròn, gen a quy định tính trạng 
quả bầu dục, gen B quy định quả ngọt, gen b quy định quả chua. Cho F1 lai phân tích được kết quả 
15 quả tròn ngọt: 15 quả bầu dục chua: 5 quả tròn chua : 5 quả bầu dục ngọt. Kiểu gen của F1 và 
tần số hoán vị gen là: 

A. 
aB

Ab
, tần số hoán vị 37,5%.       B. 

aB

Ab
, tần số hoán vị 25%. 

C. 
ab

AB
, tần số hoán vị 25%.       D. 

ab

AB
, tần số hoán vị 37,5%. 

Câu 45: Đặc điểm cơ bản để phân biệt người và động vật là: 

A. sự phát triển của bộ não. 

B. biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động theo những mục đích nhất định. 

C. sự phát triển của bộ não với sự xuất hiện của nhiều nếp nhăn và khúc cuộn. 

D. sự phát triển của thùy trán và sự xuất hiện của lồi cằm. 

Câu 46: Vai trò của quá trình đột biến không có: 

A. Quá trình đột biến tạo ra nguồn nguyên liệu thứ cấp cho quá trình chọn lọc tự nhiên. 

B. Quá trình đột biến làm cho mỗi tính trạng của loài có phổ biến dị vô cùng phong phú. 

C. Quá trình đột biến gây ra những biến dị di truyền. 

D. Quá trình đột biến gây ra những áp lực làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể. 

Câu 47: Vai trò của biến động di truyền trong quá trình tiến hóa là: 

A. tạo nguồn nguyên liệu thứ cấp cho quá trình chọn lọc tự nhiên. 

B. góp phần làm thay đổi vốn gen của quần thể. 

C. nhân tố tăng cường sự phân hóa kiểu gen trong quần thể bị chia cắt. 

D. nhân tố chọn lọc các kiểu gen thích nghi nhất. 
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Câu 48: Cho biết ở ruồi giấm: gen B: thân xám, gen b: thân đen; gen V: cánh dài; gen v: cánh 
ngắn, các gen này liên kết hoàn toàn. Bố mẹ đều thân xám, cánh dài lai với nhau thu được 1 thân 
xám, cánh ngắn: 2 thân xám cánh dài: 1 thân đen cánh dài. Kiểu gen của bố mẹ là: 

A. 
bv

BV
 x 

bv

BV
.     B. 

bV

Bv
x 

bV

Bv
.    C. 

bv

BV
x 

bv

bv
.   D. 

bv

BV
x 

bv

Bv
 

Câu 49: Lai phân tích cây hoa tím thân cao (A-B-) với cây hoa trắng thân thấp thu được kết quả lai 
300 cây tím cao : 300 cây trắng thấp : 100 cây tím thấp: 100 cây trắng cao. Tần số hoán vị gen và 
kiểu gen của 2 cây bố mẹ là: 

A. 
aB

Ab
x 

ab

ab
, tần số hoán vị gen là 37,5%.   B. 

ab

AB
x 

ab

ab
, tần số hoán vị gen là 25%. 

C. 
ab

AB
x 

ab

ab
, tần số hoán vị gen là 37,5%.    D. 

aB

Ab
x 

ab

ab
, tần số hoán vị gen là 25%. 

Câu 50: Một quần thể gồm 2000 người, trong đó có 300 người có nhóm máu M, 1200 người có 
nhóm máu MN, 500 người có nhóm máu N. Tần số tương đối của alen M, N trong quần thể là: 

A. M = 0,45; N = 0,55.         B. M = 0,55; N = 0,45. 

C. M = 0,5; N = 0,5.            D. M = 0,4; N = 0,6. 

 

----------- HẾT ---------- 


