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 Trường Phan Bội Châu CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 
 Tổ Sinh-Thể  
 
1/ Thành phần kiểu gen của mỗi quần thể có tính: 

a/ Vừa đa dang, vừa đặc trưng 
b/ Vừa đa dang, vừa đặc trưng, vừa ổn định 
c/ Đa dạng, phát triển, ổn định và đặc trưng 
d/ Đặc trưng và ổn định 

2/ Điểm thể hiện trong quần thể tự phối là: 
a/ Không xảy ra sự giao phối ngẫu nhiên 
b/ Thiếu mối quan hệ thích ứng lẫn nhau về mặt sinh sản. 
c/ Ít bộc lộ tính chất là một tổ chức tự nhiên so với quần thể giao phối. 
d/ Cả a, b, c đều đúng 

3/ Về mặt di truyền học, quần thể được phân chia thành: 
a/ Quần thể cùng loài và quần thể khác loài. 
b/ Quần thể một năm và quần thể nhiều năm. 
c/ Quần thể sinh học và quần thể di truyền. 
d/ Quần thể tự phối và quần thể giao phối 

4/ Số thể dị hợp ngày càng giảm, thể đồng hợp ngày càng tăng được thấy ở: 
a/ Quần thể giao phối  b/ Quần thể tự phối 
c/ Ở loài sinh sản sinh dưỡng d/ Ở loài sở hữu tính 

5/ Trong quần thể giao phối khi đã cân bằng di truyền thì từ tỉ lệ phân bố các 
kiểu hình có thể lần lượt suy ra: 

a/ Vốn gen của quần thể 
b/ Tỉ lệ các kiểu gen tương ứng 
c/ Tần số tương đối của các alen và tỉ lệ các kiểu gen. 
d/ Tỉ lệ kiểu gen và tần số tương ứng của các alen. 

6/ Quần thể giao phối là nhóm các cá thể (A) trải qua nhiều thế hệ đã cùng 
chung sống trong khoảng không gian xác định, trong đó các cá thể (B) với nhau 
và được (C) ở mức độ nhất định với các nhóm cá thể lân cận thuộc cùng loài đó. 

a/ (A) : cùng loài, (B): quan hệ, (C): cách ly 
b/ (A) : khác loài, (B): giao phối tự do, (C) trao đỏi 
c/ (A) : cùng loài, (B): giao phối tự do, (C): cách ly 
d/ (A) : cùng loài, (B): tác đông qua lại, (C): tiếp xúc 

7/ Nội dung của định luật Hacđi - Vanbec: Trong những điều kiện nhất định, thì 
lòng của (A); tần số tương đối của các alen ở mỗi gen có khuynh hướng (B) từ 
thế hệ này sang thế hệ khác. 

a/ (A) : quần thể giao phối, (B): thay đổi liên tục 
b/ (A) : quần thể tự phối, (B): thay đổi liên tục 
c/ (A) : quần thể giao phối, (B): duy trì không đổi 
d/ (A) : quần thể tự phối, (B): duy trì không đổi. 

8/ Về mặt lí luận; định luật Hacdi - Vanbec có ý nghĩa: 
a/ Giúp giải thích quá trình hình thành nhiều loài mới từ một loài ban đầu. 
b/ Tạo cơ sở giải thích tính ổn định của một số quần thể trong tự nhiên 

qua một thời gian dài 
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c/ Giúp giải thích quá trình cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài trong 
quần thể. 

d/ Tạo cơ sở để giải thích sự gia tăng của các thể đồng hợp trong quần thể 
9/ Định luật Hacđi - Vanbéc trong thực tiển chỉ có ý nghĩa tương đối với: 

a/ Các thể đồng hợp lặn, đồng hợp trội và dị hợp trong quần thể có sức 
sống và giá trị thích nghi khác. 

b/ Đột biến và chọn lọc tự nhiên không ngừng xảy ra trong quần thể. 
c/ Tính chất đa hình trong quần thể giao phối. 
d/ Tất cả đều đúng. 

10/ Định luật Hacđi - Vanbéc có ý nghĩa thực tiễn là: 
a/ Giúp con người nhận được cá thể ưng ý trong quần thể để làm giống 

sản xuất. 
b/ Dựa trên tỉ lệ kiểu hình có thể suy ra tỉ lệ các kiểu gen và tần số tương 

đối của các alen trong quần thể. 
c/ Từ tần số tương đối của các alen có thể dự đoán tỉ lệ kiểu gen và kiểu 

hình trong quần thể 
d/ b và c đúng 

11/ Điều kiện để định luật Hacđi-Vanbec nghiệm đúng là: 
a/ Quần thể có số lượng lớn 
b/ Trong quần thể luôn xảy ra giao phối ngẫu nhiên, không có chọn lọc và 

không có đột biến 
c/ Sức sống và khả năng thích nghi của các thể đồng hợp trội, dị hợp và 

đồng hợp lặn không chênh lệch nhiều. 
d/ Tất cả các điều kiện trên 

12/ Trong một đàn bò; số con lông đỏ (A) trội hoàn toàn chiếm 64%; số con 
lông vàng (a) lặn chiếm 36%. Tần số tương đối của mỗi alen trong quần thể là: 

a/  A = 0,6 ; a = 0,4 
b/  A = 0,4 ; a = 0,6 
c/  A = 0,8 ; a = 0,2 
d/  A = 0,2 ; a = 0,8 

13/ Giả sử một quần thể giao phối có cấu trúc di truyền là: 
  xAA : yAa : zaa (với x + y + z = 1) 

a/  p = x + 
2

y  và q = z + 
2

y  

b/ p = y + 
2

x  và q = z + 
2

y  

c/ p = y +  
2

x và q = y +  
2

z  

d/ p = q = x + 
2

y   

14/ Quần thể giao phối gồm 2 alen A và a. Gọi p và q lần lượt  là tần số của A và 
của a trong quần thể. Cấu trúc của quần thể ở trạng thái cân bằng thể hiện qua 
công thức. 

a/ p2AA : 2q2Aa : 2pqaa 
b/ q2AA : p2Aa   : 2pqaa 
c/ p2AA : 2pqAa : q2aa 
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d/ p2AA : 2pqAa : pqaa 
15/  Một quần thể sóc khởi đầu có số lượng như sau: 
- Sóc lông nâu đồng hợp: 1050 con 
- Sóc lông nâu dị hợp:        150 con 
- Sóc lông trắng:                 300 con 
Biết màu lông do 1 gen gồm 2 alen (A và a) quy định. Tần số tương đối của mỗi 
alen là: 

a/ A = 0,7  ;   a = 0,3 
b/ A = 0,6  ;   a = 0,4 
c/ A = 0,75 ;  a = 0,25 
d/ A = 0,8 ;   a = 0,2 

16/ Quần thể nào sau đây chưa cân bằng di truyền: 
a/ - 0,1 AA  : 0,4Aa    :  0,5aa  b/ - 0,16AA : 0,48Aa  :  0,36aa 
c/ - 0,09AA : 0,42Aa  :  0,49aa  d/ - 0,04AA : 0,32Aa  :  0,64aa 

17. Quần thể chưa cân đạt bằng di truyền giao phối tự do qua bao nhiêu thế hệ 
để đạt cân bằng di truyền: 

a/ 1 thế hệ     b/ 2thế hệ 
c/ 3 thế hệ     d/ n thế hệ 

 

18/ Giả sử tần số tương đối của một quần thể là: 
2,0

8,0
=

a

A . Tỉ lệ phân bố  các kiểu 

gen trong quần thể là: 
a/ 0,16AA : 0,61Aa : 0,2 aa 
b/ 0,64AA : 0,32Aa : 0,04 aa 
c/ 0,04AA : 0,32Aa : 0,64 aa 
d/ 0,64AA : 0,16Aa : 0,2 aa 

19/ Trong một quần thể giao phối ngẫu nhiên có 2 alen A và a; tần số tương đối 
của alen A = 0,2. Cấu trúc di truyền của quần thể này 

a/ 0,25AA : 0,5Aa : 0,25 aa 
b/ 0,04AA : 0,32Aa : 0,64 aa 
c/ 0,64AA : 0,32Aa : 0,04 aa 
d/ 0,32AA : 0,64Aa : 0,04 aa 

20/ Trong một quần thể giao phối có tỉ lệ phân bố các kiểu gen ở thế hệ xuất 
phát là 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa. Tần số tương đối của các alen A và a là: 

a/ A = 0,5 ;  a = 0,5 b/ A = 0,3 ;   a = 0,7 
c/ A = 0,7 ;   a = 0,3 d/ A = 0,75 ;  a = 0,25 

21/ Đối với từng gen riêng rẽ thì tần số đột biến tự nhiên trung bình là: 
a/ 10-6     b/ 10-4 
c/ 10-2 đến 10-4   d/ 10-6 đến 10-4 

22/ Nhân tố gây biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể là: 
a/ Đột biến    b/ Giao phối và chọn lọc tự nhiên 
c/ Sự cách ly   d/ Cả a, b, c. 

23/ (A) là nguồn nguyên liệu sơ cấp và (B) là nguồn nguyên liệu thứ cấp của 
chọn lọc tự nhiên: 

a/ (A) : Biến dị ; (B) : Giao phối; b/ (A) : Biến dị ; (B) : Sự cách ly 
c/ (A) : Đột biến ; (B): Biến dị tổ hợp; d/ (A) : Giao phối ; (B) : Sự cách ly 
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24/ Điều kiện để đột biến alen lặn biểu hiện thành kiểu hình là: 
a/ Nhờ quá trình giao phối 
b/ Không có alen trội bình thường át chế 
c/ Quá trình giao phối và thời gian cần thiết để alen lặn xuất hiện ở trạng 
thái dị hợp. 
d/ Quá trình giao phối và thời gian cần thiết để alen lặn xuất hiện ở trạng 
thái đồng hợp. 

25/ Đột biến gen được xem là nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa 
do: 

a/ Phổ biến hơn đột biến nhiễm sắc thể. 
b/ Ít ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức sống và sự sinh sản của cơ thể 
c/ Đa số là có hại tuy nhiên trong những điều kiện mới hoặc gặp tổ hợp 
gen thích hợp nó có thể có lợi. 
d/ Cả a, b, c đúng. 

26/ Quá trình giao phối có tác dụng 
a/ Phát tán đột biến trong quần thể 
b/ Tạo ra vô số dạng biến dị tổ hợp 
c/ Trung hòa tính có hại của đột biến 
d/ Tất cả đều đúng 

27/ Mặt tác dụng chủ yếu của chọn lọc tự nhiên là: 
a/ Tạo ra sự biến đổi kiểu hình của các cá thể 
b/ Tạo ra sự khác nhau trong các phản xạ tập tính của động vật 
c/ Tạo ra sự phân hóa khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau. 
d/ Tất cả đều sai. 

28/ Cấp độ tác dụng quan trọng nhất của chọn lọc tự nhiên là: 
a/ Cá thể và dưới cá thể 
b/ Cá thể và quần thể 
c/Dưới cá thể và quần thể 
d/ Cá thể , quần thể, quần xã. 

29/ Nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa là: 
a/ Đột biến nhiễm sắc thể 
b/ Đột biến gen 
c/ Thường biến 
d/ Biến dị tổng hợp 

30/ Mỗi quần thể giao phối là một kho biến dị vô cùng phong phú vì: 
a/ Chọn lọc tự nhiên diễn ra theo nhiều hướng khác nhau. 
b/ Số cặp gen dị hợp trong quần thể giao phối là rất lớn 
c/ Tính có hại của đột biến đã được trung hòa 
d/ Sự giao phối góp phần tạo ra những tổ hợp gen thích nghi. 

31/ Theo Kimura, tiến hoá diễn ra thông qua sự củng cố ngẫu nhiên  
a/ Các biến dị có lợi 
b/ Các đặc điểm thích nghi  
c/ Các đột biến trung tính 
d/ Các biến dị có hại 

32/ Kimura đề xuất quan niệm đại đa số các đột biến ở cấp độ phân tử là trung 
tính dựa trên các nghiên cứu : 
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a/ Về những biến đổi của các phân tử ADN 
b/ Về những biến đổi của các phân tử ARN 
c/ Về những biến đổi của các phân tử protein 
d/ Về những biến đổi của ADN và ARN 

33/ Dạng cách ly nào đánh dấu sự hình thành loài mới. 
a/ Cách ly sinh sản 
b/ Cách ly địa lý 
c/ Cách ly sinh thái 
d/ Cách ly di truyền 

34/ Quan điểm tiến hóa hiện đại phân biệt các loại thích nghi là : 
a) Thích nghi cá thể và thích nghi quần thể 
b ) Thích nghi kiểu hình và thích nghi kiểu gen. 
c)  Thích nghi sinh sản và thích nghi di truyền. 
d) Thích nghi sinh thái và thích nghi địa  l ý 

35) Sự thay đổi hình dạng của lá cây rau mác theo môi trường là: 
a) Thường biến. 
b) Thích nghi kiểu hình . 
c) Biến đổi phát sinh trong quá trình phát triển của cá thể  
d) Tất cả đều đúng. 

36) Hiện tượng sau đây không phải là biểu hiện của thích nghi kiểu hình 
a/ Sự thay đổi màu da theo nền môi trường của con tắc kè hoa. 
b/ Cáo Bắc cực có bộ lông trắng về mùa đông. 
c/ Con bọ que có thân và các chi giống cái que 
d/ Lá cây rau mác bị ngập nước có dạng hình bản dài và mềm 

37/ Mỗi đặc điểm thích nghi kiểu gen trên cơ thể sinh vật được hình thành qua 
một quá trình lịch sử chịu sự chi phối của: 

a/ Đột biến; giao phối và chọn lọc tự nhiên. 
b/ Đột biến; giao phối, chọn lọc tự nhiên và sự cách ly. 
c/ Đột biến; giao phối và sự cách ly. 
d/ Giao phối, chọn lọc tự nhiên và sự cách ly. 

 38/ Ở sâu bọ, màu sắc tự vệ thường biểu hiện bởi: 
a/ Màu sắc ngụy trang, màu sắc bắt chước. 
b/ Màu sắc ngụy trang, màu sắc báo hiệu. 
c/ Màu sắc báo hiệu, màu sắc bắt chước. 
d/ Màu sắc báo hiệu, màu sắc tương phản. 

39/ Thường biến được xem là biểu hiện của: 
a/ Thích nghi địa lý 
b/ Thích nghi kiểu hình 
c/ Thích nghi di truyền 
d/ Thích nghi kiểu gen 

40/ Chọn câu có nội dung đúng trong các câu sau đây: 
a/ Giống như thường biến; màu sắc ngụy trang xuất hiện ở sâu bọ không 
di truyền cho thế hệ sau. 
b/ Đôi cánh giống lá cây của bọ lá là một đặc điểm thích nghi kiểu gen. 
c/ Thích nghi kiểu hình ở cơ thể sinh vật biểu hiện qua đột biến và biến dị 
tổ hợp. 
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d/ Chọn lọc tự nhiên chỉ dẫn đến thích nghi hình mà không tạo ra thích 
nghi kiểu gen. 
41/ Tiến hoá nhỏ là quá trình hình thành (I) còn được gọi là (II). (I) và (II) lần 
lượt là : 
 a/ Loài mới, tiến hoá vĩ mô 
 b/ Thứ mới, tiến hoá vi mô 
 c/ Nòi mới, tiến hoá vĩ mô 
 d/ Loài mới, tiến hoá vi mô 
42/ Tiêu chuẩn phân biệt nào là quan trọng nhất để phân biệt 2 loài giao phối có 
quan hệ thân thuộc: 

A. Tiêu chuẩn di truyền *   B. Tiêu chuẩn sinh lý-hoá sinh 
C. Tiêu chuẩn hình thái   D. Tiêu chuẩn địa lý- sinh thái 

43/ Tiêu chuẩn phân biệt nào là quan trọng nhất để phân biệt các loài vi khuẩn 
có quan hệ thân thuộc: 

A. Tiêu chuẩn di truyền   B. Tiêu chuẩn hoá sinh * 
C. Tiêu chuẩn hình thái   D. Tiêu chuẩn địa lý- sinh thái 

44/ Đơn vị tổ chức cơ sở của loài trong tự nhiên là: 
A. Nòi địa lý     B. Nòi sinh thái 
C.Nòi sinh học.    D. Quần thể. * 

45/ Nhóm sinh vật ký sinh trên loài sinh vật chủ xác định hoặc trên những phần 
khác nhau của cơ thể vật chủ gọi là: 

A. Nòi địa lý     B. Nòi sinh học 
C. Nòi sinh học*    D. Quần Thể tự phối 

46/ Dấu hiệu quan trọng nhất để phân biệt loài là: 
A. Cách ly sinh sản *   B. Cách ly  địa lý 
C. Cách ly sinh thái    D. Cách ly sinh học 

47/ Các quần thể hay nhóm quần thể của loài có thể phân bố gián đoạn hay liên 
tục tạo thành: 

A. Các quần thể  tự phối.   B. Các quần thể giao phối 
C. Các chi.     D. Các nòi * 

48/ Giữa các cá thể khác nòi: 
A. Không giao phối được   B. Giao phối được, con sinh ra hữu 

thụ * 
C. Giao phối được, con sinh ra bất thụ   D. Giao phối được nhưng 

hợp tử không phát triển 
49/ Hình thành loài bằng con đường sinh thái là phương thức thường gặp ở 
những nhóm sinh vât: 

A. Động vật giao phối   B. Thực vật, động vật ít di động* 
C. Động vật  di cư    D. Thực vật và động vật ký sinh 

 
50/ Thể song nhị bội là cơ thể có: 

A. Tế bào mang bộ NST lưỡng bội (2n)  
B. Tế bào mang bộ NST tứ bội (4n) 
C. Tế bào mang 2 bộ NST lưỡng bội (2n) của hai loài * 
D. Tế bào mang bộ NST đơn bội (n) của hai loài 

51/ Quá trình hình thành loài mới có thể diễn ra tương đối nhanh khi: 
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A. Chọn lọc tự nhiên diễn ra theo nhiều hướng khác nhau. 
B. Do lai xa và đa bội hoá * 
C. Quá trình hình thành loài bằng con đường địa lý 
D. Quá trình hình thành loài bằng con đường sinh thái  

52/ Lai xa đa bội hoá là con đường hình thành loài phổ biên : 
A. Ở vi sinh vật    B. Ở  động vật 
C. Ở Thực vật giao phối*   D. Ở thực vât tự thụ phấn 

53/ Dạng cách ly nào đánh dấu sự hình thành loài mới 
A. Cách ly sinh sản    B. Cách ly địa lý 
C. Cách  sinh thái    D. Cách ly di truyền * 

54/ Các nhân tố chi phối sự hình thành đặc điểm thích nghi ở cơ thể sinh vật là: 
A. Quá trình đột biến, quá trình giao phối và quá trình chọn lọc tự nhiên* 
B. Quá trình biến dị, quá trình di truyền và quá trình chọn lọc tự nhiên 
C. Sự thay đổi của điều kiện ngoại cảnh tác động trực tiếp lên cơ thể sinh 

vật 
D. Chọn lọc tự nhiên thay thế quần thể kém thích nghi bằng quần thể có 

vốn gen thích nghi 
55/ Ý nghĩa của tính đa hình về kiểu gen của quần thể giao phối là: 

A. Đảm bảo trạng thái cân bằng ổn định của một số loại kiểu hình trong 
quần thể 

B. Giải thích tại sao các cá thể dị hợp thường tỏ ra ưu thế hơn so với các 
thể đồng hợp 

C. Giúp sinh vật có tiềm năng thích ứng khi điều kiện sống thay đổi * 
D. Sự hợp lý tương đối của các đặc điểm thích nghi 

56/ Hiện tương đa hình cân bằng là hiện tượng: 
A. Thay thế hoàn toàn một alen này bằng một alen khác giúp sinh vật 

thích nghi tốt hơn với điều kiện sống 
B. Trong quần thể song song tồn tại một số loại kiểu hình ổn định, không 

một dạng nào có ưu thế trội hơn để hoàn toàn thay thế dạng khác* 
C. Đột biến và biến dị tổ hợp liên tục phát sinh trong khi hoàn cảnh sống 

vẫn duy trì ổn định 
D. Đa dạng về kiểu gen do kết quả của quá trình giao phối ngẫu nhiên 

trong điều kiện sống ổn định 
57/ Nguyên nhân của hiện tượng đa hình cân bằng là do: 

A. Các kiểu hình đều ở trạng thái cân bằng ổn định, không một dạng nào 
có ưu thế trội hơn hẳn để thay thế hoàn toàn dạng khác 

B. Không có sự thay thế hoàn toàn alen này bằng một alen khác, các cơ 
thể dị hợp về một gen hay một nhóm gen được ưu tiên duy trì* 

C. Quá trình CLTN diễn ra theo chiều hướng khác nhau trên cùng một 
quần thể 

D. Biến dị tổ hợp và đột biến luôn xuất hiện trong quần thể dù hoàn cảnh 
sống không thay đổi 
58/ Phát biểu nào dưới đây là không đúng: 

A. Nòi địa lý là nhóm quần thể phân bố trong một khu vực xác định 
B. Nòi sinh thái là nhốm quần thể thích nghi với những điều kiện sinh thái 

xác định 
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C. Trong cùng một khu vực địa lý có thể tồn tại nhiều nòi sinh thái 
D. Hai nòi địa lý khác nhau có thể có khu phân bố trùng lên nhau toàn bộ 

hay một phần*  
59/ Để phân biệt 2 loài thân thuộc, người ta phải dựa vào một số đặc điểm sau: 

a/ Tiêu chuẩn hình thái, tiêu chuẩn di truyền 
b/ Tiêu chuẩn địa lý - sinh thái, tiêu chuẩn di truyền 
c/ Tiêu chuẩn sinh lý - hóa sinh, tiêu chuẩn di truyền,tiêu chuẩn địa lý - 
sinh thái 
d/ Tiêu chuẩn hình thái, tiêu chuẩn di truyền, tiêu chuẩn sinh lý - hóa sinh, 
tiêu chuẩn địa lý - sinh thái 

60/ Trong tự nhiên có các nòi: 
a/ Nòi địa lý, nòi sinh sản 
b/ Nòi sinh thái, nòi sinh học, nòi sinh sản. 
c/ Nòi địa lý, nòi sinh thái, nòi sinh học 
d/ Nòi địa lý , nòi sinh học. 

61/ Trong sự hình thành loài bằng con đường địa lý, thì cách ly địa lý có vai trò: 
a/ Tạo điều kiện cho sự phân hóa trong loài. 
b/ Là nguyên nhân gây những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật. 
c/ Là nguyên nhân gây ra những đột biến. 
d/ Tất cả đều đúng 

62/ Tế bào cơ thể lai xa, sau khi gây tứ bội hóa được gọi là: 
a/ Thể song nhị bội 
b/ Thể tứ bội hữu thụ 
c/ Thể đa bội  
d/ a và b đều đúng 

63/ Lai xa và đa bội hóa là phương thức phổ biến ở thực vật, ít gặp ở động vật vì 
ở động vật: 

a/ Cơ chế cách ly sinh sản giữa 2 loài rất phức tạp. 
b/ Thường dễ gây những rối loạn về giới tính 
c/ Khó thực hiện 
d/ Cả a và b đều đúng 

64/ Nguyên nhân chính của hiện tượng bất thụ ở con lai trong lai xa là: 
a/ Cơ quan sinh sản bị thoái hóa 
b/ Con lai không có khả năng giao phối. 
c/ Con lai không có cặp NST đồng dạng 
d/ Bộ NST của bố và mẹ giống nhau. 

65/ Nguyên nhân gây những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật để hình 
thành loài bằng con đường địa lý là do: 

a/ Cách ly địa lý 
b/ Nhân tố chọn lọc những kiểu gen thích nghi. 
c/ Điều kiện môi trường. 
d/ Sự khác nhau về nguồn thức ăn. 

66/ Ngày nay vẫn tồn tại những nhóm sinh vật  có tổ chức thấp bên cạnh các 
nhóm sinh vật có tổ chức cao vì: 

a/ Nguồn thức ăn cho nhóm sinh vật có tổ chức thấp phong phú. 
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b/ Các nhóm sinh vật có tổ chức thấp có khả năng ký sinh trên cơ thể 
nhóm sinh vật có tổ chức cao. 
c/ Nhóm sinh vật bâc thấp có những thay đổi thích nghi với điều kiện 
sống. 
d/ Điều kiện sống không thay đổi. 

67/ Nguyên nhân của hiện tượng đồng quy tính trạng ở các loài khác nhau là: 
a/ Do điều kiện sống giống nhau nên đã được chọn lọc theo cùng 1 hướng, 
tích lũy những đột biến tương tự. 
b/ Do điều kiện sống khác nhau nên được chọn lọc theo nhiều hướng 
c/ Do có kiểu gen khác nhau 
d/ Do có tập quán sống giống nhau. 

68/ Trong các hướng tiến hóa của sinh giới, hướng tiến hóa cơ bản nhất là: 
a/ Ngày càng đa dạng và phong phú. 
b/ Thích nghi ngày càng hợp lý 
c/ Tổ chức ngày càng cao, phức tạp. 
d/ Cả a và c 

69/ Dạng cách ly quan trọng nhất để phân biệt 2 loài là: 
a/ Cách ly di truyền.   b/ Cách ly hình thái. 
c/ Cách ly sinh sản.   d/ Cả a và c. 

70/ Việc chứng minh người có nguồn gốc Động vật dựa vào: 
a/ Bằng chứng về giải phẩu so sánh. 
b/ Bằng chứng về phôi sinh học. 
c/ Hiện tượng lại giống và cơ quan thoái hóa ở người. 
d/ Tất cả các bằng chứng trên. 

71/ Đặc điểm của động vật thể hiện ở giai đoạn phôi người trong tháng đầu tiên 
là: 

a/ Có dấu vết khe mang ở cổ.  b/ Bộ não có 5 phần riêng lẽ. 
c/ Có đuôi khá dài.    d/ Có lớp lông mịn. 

72/ Đặc điểm trên phôi người vào tháng thứ 3 rất giống vượn là: 
a/ Có dấu vết khe mang ở cổ. 
b/ Ngón chân cái nằm đối diện với các ngón khác. 
c/ Có đuôi dài. 
d/ Có vài ba đôi vú trước ngực. 

73/ Dạng vượn người có quan hệ họ hàng gần giống người nhất là: 
a/ Tinh tinh.   b/ Đười ươi. 
c/ Khỉ Gôrila.  d/ Vượn. 

74/ Những điểm giống nhau giữa người và động vật có vú đã chứng minh được: 
a/ Quan hệ nguồn gốc của người và động vật có xương sống. 
b/ Động vật có xương sống là tổ tiên trực tiếp của loài người. 
c/ Người có quan hệ với vượn người. 
d/ Người và vượn người là hai hướng tiến hóa khác nhau từ một nguồn 
gốc tổ tiên. 

75/ Đặc điểm có ở người mà không có ở vượn người là: 
a/ Đứng trên 2 chân 
b/ Bộ răng thô, răng nanh phát triển. 
c/ Sọ não lớn hơn sọ mặt, không có gờ xương trên hốc mắt. 
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d/ Không có lồi cằm. 
76/ Đặc điểm chỉ có ở vượn người mà không có ở người là: 

a/ Não có nếp nhăn khúc cuộn. 
b/ Biết tư duy cụ thể. 
c/ Ngón chân cái nằm đối diện với các ngón khác. 
d/ Ngón tay cái úp được lên các ngón khác. 

77/ Những điểm giống nhau ở người và vượn người đã chứng minh được: 
a/ Người và vượn người là hai nhánh tiến hóa khác nhau. 
b/ Vượn người ngày nay không phải là tổ tiên của loài người. 
c/ Người và vượn người đều có nguồn gốc từ vượn cổ hóa thạch. 
d/ Người và vượn người có quan hệ thân thuộc rất gần gũi. 

78/ Những điểm khác nhau giữa người và vượn người đã chứng minh được: 
a/ Tuy phát sinh từ một nguồn gốc chung nhưng người và vượn người tiến 
hóa theo hai hướng khác nhau. 
b/ Vượn người và người không có quan hệ nguồn gốc. 
c/ Vượn người ngày nay là tổ tiên của người. 
d/ Người và vượn người có quan hệ gần gũi. 

79/  Sự phát triển tiếng nói ở người gắn liền với: 
a/ Răng nanh kém phát triển.  b/ Trán rộng và thẳng. 
c/ Gò xương mày phát triển.  d/ Lồi cằm rõ. 

80/ Nguyên nhân làm cho bộ răng người bớt thô, răng nanh ít phát triển, xương 
hàm bớt to là do : 

a/ Người ăn thực vật. 
b/ Người ăn động vật. 
c/ Người đã chuyển từ ăn sống sang biết nấu chín thức ăn. 
d/ Người ăn thực vật và động vật. 

81/ Ở người, ngón tay cái lớn và linh hoạt là do: 
a/ Tay người thoát khỏi chức năng di chuyển. 
b/ Tay người chuyên hóa với chức năng cầm nắm công cụ. 
c/ Tay người dùng để di chuyển. 
d/ Tay người thoát khỏi chức năng di chuyển và chuyên hóa với chức 
năng cầm nắm công cụ. 

82/ Hoạt động thần kinh của người cao hơn vượn người là do ở người có sự hình 
thành : 

a/ Tiếng nói.    b/ Chữ viết 
c/ Khả năng tư duy trừu tượng. d/ Tiếng nói, chữ viết, tư duy trừu tượng. 

83/  I. Giai đoạn người tối cổ 
 II. Giai đoạn người cổ 
 III. Giai đoạn vượn người hóa thạch. 
 IV. Giai đoạn người hiện đại. 
Quá trình phát sinh loài người lần lượt trải qua các giai đoạn: 

a/ I, II, III, IV  b/ II, I, III, IV 
c/ III, II, I, IV  d/ III, I, II, IV 

84/ Dạng vượn người hóa thạch cổ nhất là (A) sống vào (B): 
a/ (A): Parapitec, (B) Đầu kỉ thứ ba 
b/ (A): Đriôpitec, (B) Giữa kỉ thứ ba 
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c/ (A): Đriôpitec, (B) Cuối kỉ thứ ba 
d/ (A): Parapitec, (B) Giữa kỉ thứ ba 

85/ Đặc điểm chung trong sinh hoạt lao động của giai đoạn vượn người là: 
a/ Chế tạo được công cụ lao động bằng đá. 
b/ Chế tạo được công cụ lao động bằng sừng. 
c/ Chế tạo được công cụ lao động bằng kim loại. 
d/ Chưa chế tạo được công cụ lao động, chỉ sử dụng cành cây, hòn đá,... 
để tự vệ, tấn công. 

86/ Người hiện đại Crômanhông sống cách đây: 
a/ 4 - 7 ngàn năm.   b/ 3 - 5 ngàn năm. 
c/ 3 - 5 vạn năm.   d/ 4 - 7 vạn năm. 

87/ Nhân tố đóng vai trò chủ đạo trong quá trình phát sinh loài người từ vượn 
người hóa thạch, người tối cổ đến người cổ là: 

a/ Nhân tố sinh học.  b/ Nhân tố xã hội. 
c/ Nhân tố hóa học.  d/ Nhân tố lao động. 

88/ Nhân tố xã hội đóng vai trò chủ đạo trong quá trình phát sinh loài người 
thuộc giai đoạn : 

a/ Người hiện đại.   b/ Người cổ. 
c/ Người tối cổ.   d/ Vượn người hóa thạch. 

89/ Đặc điểm cơ thể người có đôi tay tự do, cột sống dạng hình chữ S, xương 
chậu phát triển là hệ quả của: 

a/ Lao động tập thể.  b/ Dáng đi khom. 
c/ Dáng đi đứng thẳng.  d/ Công việc chế tạo công cụ lao động. 

90/ Sự kiện ở người Crômanhông mà không có người tối cổ và người cổ là: 
a/ Xuất hiện mần mống các quan niệm tôn giáo. 
b/ Biết sử dụng lửa. 
c/ Chế tạo công cụ bằng xương. 
d/ Chế tạo công cụ bằng đá. 

91/ Trong quá trình phát sinh loài người, việc sử dụng lửa thành thạo là ở giai 
đoạn: 

a/ Vượn người hóa thạch.  b/ Người tối cổ Pitêcantrôp 
c/ Người tối cổ Xinantrôp. d/ Người cổ. 

92/ Hoạt động sống thành đàn và có sự phân công lao động được hình thành ở 
giai đoạn: 

a/ Vượn người hóa thạch.  b/ Người tối cổ. 
c/ Người cổ.    d/ Người hiện đại. 


