Sở GDĐT TP Hồ Chí Minh
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009
MÔN SINH HỌC
Thời gian làm bài: 60 phút
Họ và tên thí sinh:...................................................
Số báo danh:............................................................

Trường THPT An Nhơn Tây

ĐỀ 121

Câu 1. Mã di truyền có tính thoái hoá vì
A. có nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hoá cho một aa.
B. có nhiều aa được mã hoá bởi một bộ ba.
C. có nhiều bộ ba mã hoá đồng thời nhiều aa.
D. một bộ ba mã hoá một aa.
Câu 2. Sự thay đổi số lượng nst chỉ liên quan đến một hay một số cặp nst gọi là
A. thể lệch bội.
B. đa bội thể lẻ.
C. thể tam bội.
D. thể tứ bội.
Câu 3: Mỗi gen mã hoá prôtêin điển hình gồm vùng
A. điều hoà, mã hoá, kết thúc.
B. khởi đầu, mã hoá, kết thúc.
C. điều hoà, vận hành, mã hoá
D. điều hoà, vận hành, kết thúc.
Câu 4: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của ôpêron Lac, khi môi trường có lactôzơ thì
A. enzim ARN-polimeraza không gắn vào vùng khởi đầu.
B. sản phẩm của gen cấu trúc không đ ược tạo ra.
C. protêin ức chế không gắn vào vùng khởi động (P)
D. protêin ức chế không gắn vào vùng vận hành (O)
Câu 5. Dưới đây là một phần trình tự nuclêotit của mARN được phiên mã từ đoạn mạch trên ADN

5’…AUGXAUGXXUUAUUX...3’. Trình tự nuclêôtit của đoạn mạch gốc của gen l à:
A. 3’… AUGXAUGXXUUAUUX ...5’
C. 3’… ATGXATGXXTTATTX ...5’
B. 3’… TAX GTA XGG AAT AAG …5’.
D. 5’… ATGXATGXXTTATTX ..3’
Câu 6: Thể đa bội được hình thành do trong phân bào
A. một cặp nhiễm sắc thể không phân ly.
B. tất cả các cặp nhiễm sắc t hể không phân ly.
C. một nửa số cặp nhiễm sắc thể không phân ly
D. một số cặp nhiễm sắc thể không phân ly.
Câu 7: Đột biến điểm là
A. sự biến đổi liên quan một cặp nucleotit trong gen
B. sự biến đổi tạo ra những alen mới
C. sự biến đổi tạo tạo nên những kiểu hình mới
D. sự biến đổi một hay một số cặp nucleotit trong gen
Câu 8: Trong quá trình nhân đôi ADN, vì sao trên mỗi chạc tái bản có một mạch đ ược tổng hợp liên tục còn một mạch
được tổng hợp gián đoạn?
A. Vì enzim ADN polimeraza ch ỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’→3’.
B. Vì enzim ADN polimeraza ch ỉ tác dụng lên một mạch
C. Vì enzim ADN polimeraza ch ỉ tác dụng lên mạch khuôn 5’→3’.
D. Vì enzim ADN polimeraza ch ỉ tác dụng lên mạch khuôn 3’→5’.
Câu 9. Ở cà chua, B qui định quả đỏ, b qui định quả v àng. Cho 2 cây cà chua quả đỏ 4n giao phấn với nhau. Thế hệ lai
phân ly theo tỷ lệ 35 đỏ: 1 vàng. Kiểu gen của 2 cây cà chua đem lai là
A. BBBB x bbbb. B. BBbb x Bbbb.
C. BBBb x BBbb.
D. BBbbx BBbb.
Câu 10. Lai thuận và lai nghịch đều cho con có kiểu hình giống mẹ, có thể kết luận gì từ kết quả này?
A. Cơ thể mẹ có vai trò lớn trong việc qui định tính trạng của con
B. Nhân có vai trò quan trọng nhất trong di truyền.
C. Gen qui định tính trạng nằm ngoài nhân.
D. Nhân và tế bào chất có vai trò ngang nhau trong di truyền.
Câu 11. Qui luËt ph©n li ®éc lËp thùc chÊt nãi vÒ
A. sù tæ hîp c¸c alen trong qu¸ tr×nh thô tinh
B. sù ph©n li cña kiÓu h×nh theo tØ lÖ 9 : 3 : 3 : 1
C. sù ph©n li ®éc lËp c¸c alen trong qu¸ tr×nh gi¶m ph©n
D. sù ph©n li ®éc lËp c¸c tÝnh tr¹ng
Câu 12. Mét gièng cµ chua cã alen A quy ®Þnh th©n cao, a quy ®Þnh th©n thÊp B quy ®Þnh qu¶ trßn, b quy ®Þnh qủa bÇu
dôc, c¸c gen liªn kÕt hoµn toµn. PhÐp lai nµo d íi ®©y cho tØ lÖ kiÓu gen 1 : 2 : 1
A. AB/ab x Ab/ab
B. Ab/aB x Ab/aB
C. Ab/aB x Ab/ab
D. AB/ab x Ab/aB
Câu 13. Điểm độc đáo nhất trong nghi ên cứu di truyền của Men đen l à
A. sử dụng đậu Hà Lan có nhiều biến dị dễ quan sát
B. đã tách ra từng cặp tính trạng, theo dõi sự thể hiện cặp tính trạng đó qua các thế hệ lai sử dụng lí thuyết xác suất v à toán
học để xử lý kết quả
C. sử dụng lai phân tích để kiểm tra kết quả.
D. chọn bố mẹ thuần chủng đem lai.
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Câu 14. Ở đậu Hà lan, cho đậu hạt vàng, thân cao giao phấn với hạt xanh, thân thấp. F 1 thu được 100% hạt vàng, thân
cao. Cho F 1 tự thụ phấn, kiểu hình hạt xanh, thân thấp thu được chiếm bao nhiêu? Biết rằng mỗi tính trạng do 1 gen qui
định, phân bố trên mỗi NST khác nhau.
A. 3,125%.
B. 6,25%.
C. 12,5%.
D. 25%.
Câu 15. Ở bắp, cho bắp thân cao giao phấn với bắp thân thấp. F 1 thu được toàn bắp thân cao. Cho F 1 giao phấn với
nhau, F2 thu được 9 bắp thân cao: 7 bắp thân thấp. Tính trạng tr ên di truyền theo qui luật nào?
A. Phân li của Menđen.
B. Tương tác tích lũy cộng gộp.
C. Tương tác bổ sung.
D. Tương tác át chế.
Câu 16. Mức phản ứng của KG là
A. khả năng sinh vật có thể có thể phản ứng tr ước những điều kiện bật lợi của môi tr ường.
B. mức độ biểu hiện kiểu hình trước những điều kiện môi tr ường khác nhau.
C. tập hợp các KH của cùng một KG tương ứng với các môi trường khác nhau.
D. khả năng biến đổi của sinh vật tr ước sự thay đổi của môi trường.
Câu 17. Ở ngô, tính trạng chiều cao do 3 cặp gen không alen tác động theo kiểu cộng gộp (A, a, B, b, D, d), chúng phân li
độc lập và cứ mỗi gen trội khi có mặt trong kiểu gen sẽ l àm cho cây thấp đi 20 cm, cây cao nhất có chiều ca o 210cm. Kiểu
gen của cây có chiều cao 170cm sẽ l à:
A. Aabbdd.
B. AaBbdd.
C. AaBBdd.
D. AaBBDd.

Câu 18. Bản chất của định luật Hacdi - Vanbec là :
A. Sự ngẫu phối diễn ra
B. Tần số tương đối của các alen không đổi
C. Tần số tương đối các kiểu gen không đổi
D. Có những điều kiện nhất định
Câu 19. Một quần thể ngẫu phối có 1000 cá thể, trong đó có 90 cá thể mang kiểu gen đồng hợp lặn aa, c òn lại là kiểu
gen AA, Aa. Cấu trúc di truyền của quần thể tr ên là :
A. 0,04AA: 0,32Aa : 0,64aa.
B. 0,49AA: 0,42Aa : 0,09aa.
C. 0,25AA: 0,5Aa : 0,25aa.
D. 0,09AA: 0,42Aa : 0,49aa.
Câu 20. Các bước tiến hành trong kĩ thuật chuyển gen
A. tạo ADN tái tổ hợp → phân lập d òng ADN tái tổ hợp → đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.
B. tách gen và thể truyền→ cắt và nối ADN tái tổ hợp → đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.
C. tạo ADN tái tổ hợp→ đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận → phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp.
D. phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp→tạo ADN tái tổ hợp→chuyển ADN tái tổ hợp v ào tế bào nhận
Câu 21. Ưu thế lai giảm dần ở các thế hệ sau l à do
A. tỉ lệ dị hợp tử ngày càng tăng và tỉ lệ đồng hợp tử ngày càng giảm
B. tỉ lệ đồng hợp tử trội ngày càng tăng và tỉ lệ đồng hợp tử lặn ngày càng giảm.
C. tỉ lệ đồng hợp tử lặn ngày càng giảm và tỉ lệ dị hợp tử ngày càng tăng.
D. tỉ lệ dị hợp tử ngày càng giảm và tỉ lệ đồng hợp tử lặn ngày càng tăng.
Câu 22. Để đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận có thể dùng chất nào sau đây?
A. Muối CaCl 2.
B. Xung điện.
C. Muối CaCl2 hoặc xung điện.
D. Cônxixin.
Câu 23. Công nghệ gen là quy trình:
A. chuyển gen từ tế bào này sang tế bào khác. B. sản xuất trên quy mô công nghiệp,một sản phẩm sinh học.
C. gây đột biến gen ở tế bào sinh dưỡng.
D. tạo ra những tế bào, sinh vật có gen biến đổi hoặc thêm gen mới.
Câu 24. Liệu pháp gen là kĩ thuật
A. thay thế các gen đột biến gây bệnh trong c ơ thể bằng các gen lành.
B. thay thế các gen đột biến trong c ơ thể bằng các gen lặn.
C. thay thế các gen này bằng các gen khác.
D. biến đổi gen gây bệnh thành gen lành.
Câu 25. Những cơ quan nào dưới đây là cơ quan tương đồng?
A. Cánh sâu bọ và cánh dơi
B. tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt
C. Mang cá và mang tôm
D. Chân chuột chũi và chân dế dũi
Câu 26. Đóng góp quan trọng nhất của học thuyết Đacuyn l à:
A. giải thích được sự hình thành loài mới.
B. đề xuất khái niệm biến dị cá thể, n êu lên tính vô hướng của loại biến dị này.
C. giải thích thành công sự hợp lí tương đối của các đặc điểm thích nghi.
D. phát hiện vai trò sáng tạo của CLTN và CLNT.
Câu 27. Theo Lamac, sự hình thành loài hươu cao cổ là:
A. do tập quán không ngừng vươn cao cổ ăn lá trên cao được di truyền qua nhiều thế hệ.
B. do sự thay đổi đột ngột của môi tr ường chỉ còn toàn cây lá cao buộc hươu phải vươn cổ để ăn lá.
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C. do tác động tích lũy những biến dị cổ cao của chọn lọc.
D. do phát sinh biến dị “cổ cao” một cách ngẫu nhi ên.
Câu 28. Trong một quần thể tự phối khi số thế hệ tự phối c àng tăng thì
A. tỉ lệ đồng hợp tử trội ngày càng tăng và tỉ lệ đồng hợp tử lặn ngày càng giảm.
B. tỉ lệ đồng hợp tử lặn ngày càng giảm và tỉ lệ dị hợp tử ngày càng tăng.
C. tỉ lệ dị hợp tử ngày càng giảm và tỉ lệ đồng hợp tử ngày càng tăng.
D. tỉ lệ dị hợp tử ngày càng tăng và tỉ lệ đồng hợp tử ngày càng giảm
Câu 29. Nhân tố nào sau đây không làm thay đ ổi tần số alen của quần thể
A. Đột biến
B. Giao phối không ngẫu nhiên
C. Chọn lọc tự nhiên
D. Di nhập gen
Câu 30. Phương thức hình thành loài cùng khu thể hiện ở những con đường loài nào?
A. Con đường địa lí và cách li tập tính.
B. Con đường sinh thái; cách li tập tính, lai xa v à đa bội hoá.
C. Con đường địa lí, con đường lai xa và đa bội hoá.
D. Con đường địa lí và sinh thái
Câu 31. Đóng góp chủ yếu của thuyết tiến hoá tổng hợp l à:
A. Làm sáng tỏ nguyên nhân và cơ chế tiến hoá nhỏ.
B. Tổng hợp các bằng chứng tiến hoá từ nhiều lĩnh vực
C. Xây dựng cơ sở lí thuyết tiến hoá lớn.
D. Giải thích được tính đa dạng và thích nghi của sinh giới
Câu 32. Thứ tự nào dưới đây của các đại là đúng:
A. cổ sinh, thái cổ, nguyên sinh, trung sinh ,tân sinh.
B. thái cổ,nguyên sinh , cổ sinh, trung sinh, tân sinh.
C. cổ sinh, nguyên sinh, thái cổ,trung sinh, tân sinh.
D. nguyên sinh, thái cổ, cổ sinh, trung sinh, tân sinh.
Câu 33: Đối với mỗi nhân tố sinh thái th ì khoảng thuận lợi là khoảng giá trị của nhân tố sinh thái m à ở đó sinh vật
A. phát triển thuận lợi nhất
B. chết hàng loạt
C. có sức sống giảm dần
D. có sức sống trung bình
Câu 34: Nếu kích thước quá lớn, cạnh tranh giữa các cá thể cũng nh ư ô nhiễm, bệnh tật…tăng cao, dẫn t ới:
A. Quần thể tăng sinh sản
B. Một số cá thể tử vong hoặc di c ư ra khỏi quần thể
C. Quần thể tăng sinh trưởng
D. Quần thể tăng đấu tranh với nhau
Câu 35. Một quần thể với cấu trúc 3 nhóm tuổi: tr ước sinh sản, đang sinh sản và sau sinh sản sẽ bị diệt vong khi mất đi
nhóm
A. trước sinh sản.
B. đang sinh sản.
C. trước sinh sản và đang sinh sản.
D. đang sinh sản và sau sinh sản
Câu 36 Để diệt sâu đục thân lúa, ng ười ta thả ong mắt đỏ vào ruộng vì ong cái có tập tính đẻ trứng vào ấu trùng sâu qua
máng đẻ. Đó là phương pháp đấu tranh sinh học dựa vào:
A. cân bằng sinh học
B. cạnh tranh cùng loài
C. khống chế sinh học
D. cân bằng quần thể
Câu 37. Diễn thế sinh thái là :
A. quá trình biến đổi tuần tự từ quần xã sinh vật này được thay bằng quần xã khác.
B. quá trình làm tăng độ đa dạng trong quần xã sinh vật.
C. quá trình mở rộng khu phân bố của quần x ã sinh vật do mối quan hệ hỗ trợ trong quần x ã sv làm tăng tỉ lệ sinh.
D.sự phân bố của các cá thể trong không gian của quần x ã sinh vật.
Câu 38. Thành phần cơ bản của một hệ sinh thái gồm có:
A. nhân tố vô sinh và nhân tố con người.
B. nhân tố vô sinh và toàn bộ vật chất hữu cơ trong sinh quyển.
C. nhân tố vô sinh và môi trường sống của sinh vật. D. sinh cảnh (môi trường sống) và quần xã sinh vật.
Câu 39: Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng về một chuỗi thức ăn:
A. Lúa  sâu ăn lá lúa  ếch  rắn  diều hâu
B. Lúa  sâu ăn lá lúa  rắn  ếch  diều hâu
C. Lúa  sâu ăn lá lúa  ếch  diều hâu  rắn
D. Lúa  ếch  sâu ăn lá lúa  rắn  diều hâu
Câu 40. Quan hệ dinh dưỡng trong quần xã cho biết
A. mức độ gần gũi giữa các cá thể trong quần x ã. B. con đường trao đổi vật chất và năng luợng trong quần xã.
C. nguồn thức ăn của các sinh vật ti êu thụ.
D. mức độ tiêu thụ các chất hữu cơ của các sinh vật.
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ĐỀ 122

Câu 1. Sự thay đổi số lượng nst chỉ liên quan đến một hay một số cặp nst gọi l à
A. thể lệch bội.
B. đa bội thể lẻ.
C. thể tam bội.
D. thể tứ bội.
Câu 2. Trong cơ chế điều hòa hoạt động của ôpêron Lac, khi môi trường có lactôzơ thì
A. enzim ARN-polimeraza không gắn vào vùng khởi đầu.
B. sản phẩm của gen cấu trúc không đ ược tạo ra.
C. protêin ức chế không gắn vào vùng khởi động (P)
D. protêin ức chế không gắn vào vùng vận hành (O)
Câu 3. Thể đa bội được hình thành do trong phân bào
A. một cặp nhiễm sắc thể không phân ly.
B. tất cả các cặp nhiễm sắc thể không phân ly.
C. một nửa số cặp nhiễm sắc thể không phân ly
D. một số cặp nhiễm sắc thể không phân ly.
Câu 4. Trong quá trình nhân đôi ADN, vì sao trên mỗi chạc tái bản có một mạch đ ược tổng hợp liên tục còn một mạch
được tổng hợp gián đoạn?
A. Vì enzim ADN polimeraza ch ỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’→3’.
B. Vì enzim ADN polimeraza ch ỉ tác dụng lên một mạch
C. Vì enzim ADN polimeraza ch ỉ tác dụng lên mạch khuôn 5’→3’.
D. Vì enzim ADN polimeraza ch ỉ tác dụng lên mạch khuôn 3’→5’.
Câu 5. Lai thuận và lai nghịch đều cho con có kiểu hình giống mẹ, có thể kết luận gì từ kết quả này?
A. Cơ thể mẹ có vai trò lớn trong việc qui định tính trạng của con
B. Nhân có vai trò quan trọng nhất trong di truyền.
C. Gen qui định tính trạng nằm ngoài nhân.
D. Nhân và tế bào chất có vai trò ngang nhau trong di truyền.
Câu 6. Mét gièng cµ chua cã alen A quy ®Þnh th©n cao, a quy ®Þnh th©n thÊp B quy ®Þnh qu¶ trßn, b quy ®Þnh qủa bÇu
dôc, c¸c gen liªn kÕt hoµn toµn. PhÐp lai nµo d íi ®©y cho tØ lÖ kiÓu gen 1 : 2 : 1
A. AB/ab x Ab/ab
B. Ab/aB x Ab/aB
C. Ab/aB x Ab/ab
D. AB/ab x Ab/aB
Câu 7. Ở đậu Hà lan, cho đậu hạt vàng, thân cao giao phấn với hạt xanh, thân thấp. F 1 thu được 100% hạt vàng, thân
cao. Cho F 1 tự thụ phấn, kiểu hình hạt xanh, thân thấp thu được chiếm bao nhiêu? Biết rằng mỗi tính trạng do 1 gen qui
định, phân bố trên mỗi NST khác nhau.
A. 3,125%.
B. 6,25%.
C. 12,5%.
D. 25%.
Câu 8. Mức phản ứng của KG là
A. khả năng sinh vật có thể có thể phản ứng tr ước những điều kiện bật lợi của môi tr ường.
B. mức độ biểu hiện kiểu hình trước những điều kiện môi tr ường khác nhau.
C. tập hợp các KH của cùng một KG tương ứng với các môi trường khác nhau.
D. khả năng biến đổi của sinh vật tr ước sự thay đổi của môi tr ường.

Câu 9. Bản chất của định luật Hacdi - Vanbec là :
A. Sự ngẫu phối diễn ra
C. Tần số tương đối các kiểu gen không đổi

B. Tần số tương đối của các alen không đổi
D. Có những điều kiện nhất định

Câu 10. Các bước tiến hành trong kĩ thuật chuyển gen
A. tạo ADN tái tổ hợp → phân lập d òng ADN tái tổ hợp → đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.
B. tách gen và thể truyền→ cắt và nối ADN tái tổ hợp → đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.
C. tạo ADN tái tổ hợp→ đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận → phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp.
D. phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp→tạo ADN tái tổ hợp→chuyển ADN tái tổ hợp v ào tế bào nhận
Câu 11. Để đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận có thể dùng chất nào sau đây?
A. Muối CaCl 2.
B. Xung điện.
C. Muối CaCl 2 hoặc xung điện.
D. Cônxixin.
Câu 12. Liệu pháp gen là kĩ thuật
A. thay thế các gen đột biến gây bệnh trong c ơ thể bằng các gen lành.
B. thay thế các gen đột biến trong c ơ thể bằng các gen lặn.
C. thay thế các gen này bằng các gen khác.
D. biến đổi gen gây bệnh thành gen lành.
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Câu 13. Đóng góp quan trọng nhất của học thuyết Đacuyn là:
A. giải thích được sự hình thành loài mới.
B. đề xuất khái niệm biến dị cá thể, n êu lên tính vô hướng của loại biến dị này.
C. giải thích thành công sự hợp lí tương đối của các đặc điểm thích nghi.
D. phát hiện vai trò sáng tạo của CLTN và CLNT.
Câu 14. Trong một quần thể tự phối khi số thế hệ tự phối c àng tăng thì
A. tỉ lệ đồng hợp tử trội ngày càng tăng và tỉ lệ đồng hợp tử lặn ngày càng giảm.
B. tỉ lệ đồng hợp tử lặn ngày càng giảm và tỉ lệ dị hợp tử ngày càng tăng.
C. tỉ lệ dị hợp tử ngày càng giảm và tỉ lệ đồng hợp tử ngày càng tăng.
D. tỉ lệ dị hợp tử ngày càng tăng và tỉ lệ đồng hợp tử ngày càng giảm
Câu 15. Phương thức hình thành loài cùng khu thể hiện ở những con đường loài nào?
A. Con đường địa lí và cách li tập tính.
B. Con đường sinh thái; cách li tập tính, lai xa và đa bội hoá.
C. Con đường địa lí, con đường lai xa và đa bội hoá.
D. Con đường địa lí và sinh thái
Câu 16. Thứ tự nào dưới đây của các đại là đúng:
A. cổ sinh, thái cổ, nguyên sinh, trung sinh ,tân sinh.
B. thái cổ,nguyên sinh , cổ sinh, trung sinh, tân sinh.
C. cổ sinh, nguyên sinh, thái cổ,trung sinh, tân sinh.
D. nguyên sinh, thái cổ, cổ sinh, trung sinh, tân sinh.
Câu 17. Nếu kích thước quá lớn, cạnh tranh giữa các cá thể cũng nh ư ô nhiễm, bệnh tật…tăng cao, dẫn tới:
A. Quần thể tăng sinh sản
B. Một số cá thể tử vong hoặc di c ư ra khỏi quần thể
C. Quần thể tăng sinh trưởng
D. Quần thể tăng đấu tranh với nhau
Câu 18. Để diệt sâu đục thân lúa, ng ười ta thả ong mắt đỏ vào ruộng vì ong cái có tập tính đẻ trứng vào ấu trùng sâu qua
máng đẻ. Đó là phương pháp đấu tranh sinh học dựa vào:
A. cân bằng sinh học
B. cạnh tranh cùng loài
C. khống chế sinh học
D. cân bằng quần thể
Câu 19. Thành phần cơ bản của một hệ sinh thái gồm có:
A. nhân tố vô sinh và nhân tố con người.
B. nhân tố vô sinh và toàn bộ vật chất hữu cơ trong sinh quyển.
C. nhân tố vô sinh và môi trường sống của sinh vật. D. sinh cảnh (môi trường sống) và quần xã sinh vật.
Câu 20. Quan hệ dinh dưỡng trong quần xã cho biết
A. mức độ gần gũi giữa các cá thể trong quần xã.
B. con đường trao đổi vật chất và năng luợng trong quần xã.
C. nguồn thức ăn của các sinh vật ti êu thụ.
D. mức độ tiêu thụ các chất hữu cơ của các sinh vật.
Câu 21. Mã di truyền có tính thoái hoá vì
A. có nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hoá cho một aa.
B. có nhiều aa được mã hoá bởi một bộ ba.
C. có nhiều bộ ba mã hoá đồng thời nhiều aa.
D. một bộ ba mã hoá một aa.
Câu 22. Mỗi gen mã hoá prôtêin điển hình gồm vùng
A. điều hoà, mã hoá, kết thúc.
B. khởi đầu, mã hoá, kết thúc.
C. điều hoà, vận hành, mã hoá
D. điều hoà, vận hành, kết thúc.
Câu 23. Câu 15. Dưới đây là một phần trình tự nuclêotit của mARN được phiên mã từ đoạn mạch trên ADN

5’…AUGXAUGXXUUAUUX...3’. Trình tự nuclêôtit của đoạn mạch gốc của gen l à:
A. 3’… AUGXAUGXXUUAUUX ...5’
C. 3’… ATGXATGXXTTATTX ...5’
B. 3’… TAX GTA XGG AAT AAG …5’.
D. 5’… ATGXATGXXTTATTX ..3’
Câu 24. Đột biến điểm là
A. sự biến đổi liên quan một cặp nucleotit trong gen
B. sự biến đổi tạo ra những alen mới
C. sự biến đổi tạo tạo nên những kiểu hình mới
D. sự biến đổi một hay một số cặp nucleotit trong gen
Câu 25. Ở cà chua, B qui định quả đỏ, b qui định quả v àng. Cho 2 cây cà chua quả đỏ 4n giao phấn với nhau. Thế hệ lai
phân ly theo tỷ lệ 35 đỏ: 1 vàng. Kiểu gen của 2 cây cà chua đem lai là
A. BBBB x bbbb.
B. BBbb x Bbbb.
C. BBBb x BBbb.
D. BBbbx BBbb.
Câu 26. Qui luËt ph©n li ®éc lËp thùc chÊt nãi vÒ
A. sù tæ hîp c¸c alen trong qu¸ tr×nh thô tinh
B. sù ph©n li cña kiÓu h×nh theo tØ lÖ 9 : 3 : 3 : 1
C. sù ph©n li ®éc lËp c¸c alen trong qu¸ tr×nh gi¶m ph©n
D. sù ph©n li ®éc lËp c¸c tÝnh tr¹ng
Câu 27. Điểm độc đáo nhất trong nghi ên cứu di truyền của Men đen l à
A. sử dụng đậu Hà Lan có nhiều biến dị dễ quan sát
B. đã tách ra từng cặp tính trạng, theo dõi sự thể hiện cặp tính trạng đó qua các thế hệ lai sử dụng lí thuyết xác suất v à toán
học để xử lý kết quả
C. sử dụng lai phân tích để kiểm tra kết quả.
D. chọn bố mẹ thuần chủng đem lai.
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Câu 28. Ở bắp, cho bắp thân cao giao phấn với bắp thân thấp. F 1 thu được toàn bắp thân cao. Cho F 1 giao phấn với
nhau, F2 thu được 9 bắp thân cao: 7 bắp thân thấp. Tính trạng tr ên di truyền theo qui luật nào?
A. Phân li của Menđen.
B. Tương tác tích lũy cộng gộp.
C. Tương tác bổ sung.
D. Tương tác át chế.
Câu 29. Ở ngô, tính trạng chiều cao do 3 cặp gen không alen tác động theo kiểu cộng gộp (A, a, B, b, D, d), chúng phân li
độc lập và cứ mỗi gen trội khi có mặt trong kiểu gen sẽ l àm cho cây thấp đi 20 cm, cây cao nhất có chiều cao 210cm. Kiểu
gen của cây có chiều cao 170cm sẽ là:
A. Aabbdd.
B. AaBbdd.
C. AaBBdd.
D. AaBBDd.
Câu 30. Một quần thể ngẫu phối có 1000 cá thể, trong đó có 90 cá thể mang kiểu gen đồng hợp lặn aa, c òn lại là kiểu
gen AA, Aa. Cấu trúc di truyền của quần thể tr ên là :
A. 0,04AA: 0,32Aa : 0,64aa. B. 0,49AA: 0,42Aa : 0,09aa. C. 0,25AA: 0,5Aa : 0,25aa. D. 0,09AA: 0,42Aa : 0,49aa.
Câu 31. Ưu thế lai giảm dần ở các thế hệ sau l à do
A. tỉ lệ dị hợp tử ngày càng tăng và tỉ lệ đồng hợp tử ngày càng giảm
B. tỉ lệ đồng hợp tử trội ngày càng tăng và tỉ lệ đồng hợp tử lặn ngày càng giảm.
C. tỉ lệ đồng hợp tử lặn ngày càng giảm và tỉ lệ dị hợp tử ngày càng tăng.
D. tỉ lệ dị hợp tử ngày càng giảm và tỉ lệ đồng hợp tử lặn ngày càng tăng.
Câu 32. Công nghệ gen là quy trình:
A. chuyển gen từ tế bào này sang tế bào khác. B. sản xuất trên quy mô công nghiệp,một sản phẩm sinh học.
C. gây đột biến gen ở tế bào sinh dưỡng.
D. tạo ra những tế bào, sinh vật có gen biến đổi hoặc thêm gen mới.
Câu 33. Những cơ quan nào dưới đây là cơ quan tương đồng?
A. Cánh sâu bọ và cánh dơi
B. tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt
C. Mang cá và mang tôm
D. Chân chuột chũi và chân dế dũi
Câu 34. Theo Lamac, sự hình thành loài hươu cao cổ là:
A. do tập quán không ngừng vươn cao cổ ăn lá trên cao được di truyền qua nhiều thế hệ.
B. do sự thay đổi đột ngột của môi tr ường chỉ còn toàn cây lá cao buộc hươu phải vươn cổ để ăn lá.
C. do tác động tích lũy những biến dị cổ cao của chọn lọc.
D. do phát sinh biến dị “cổ cao” một cách ngẫu nhi ên.
Câu 35. Nhân tố nào sau đây không làm thay đ ổi tần số alen của quần thể
A. Đột biến
B. Giao phối không ngẫu nhiên
C. Chọn lọc tự nhiên
D. Di nhập gen
Câu 36. Đóng góp chủ yếu của thuyết tiến hoá tổng hợp l à:
A. Làm sáng tỏ nguyên nhân và cơ chế tiến hoá nhỏ.
B. Tổng hợp các bằng chứng tiến hoá từ nhiều lĩnh vực
C. Xây dựng cơ sở lí thuyết tiến hoá lớn.
D. Giải thích được tính đa dạng và thích nghi của sinh giới
Câu 37 Đối với mỗi nhân tố sinh thái th ì khoảng thuận lợi là khoảng giá trị của nhân tố sinh thái mà ở đó sinh vật
A. phát triển thuận lợi nhất
B. chết hàng loạt
C. có sức sống giảm dần
D. có sức sống trung bình
Câu 38. Một quần thể với cấu trúc 3 nhóm tuổi: tr ước sinh sản, đang sinh sản và sau sinh sản sẽ bị diệt vong khi mất đi
nhóm
A. trước sinh sản.
B. đang sinh sản.
C. trước sinh sản và đang sinh sản.
D. đang sinh sản và sau sinh sản
Câu 39. Diễn thế sinh thái là :
A. quá trình biến đổi tuần tự từ quần xã sinh vật này được thay bằng quần xã khác.
B. quá trình làm tăng độ đa dạng trong quần xã sinh vật.
C. quá trình mở rộng khu phân bố của quần x ã sinh vật do mối quan hệ hỗ trợ trong quần x ã sv làm tăng tỉ lệ sinh.
D.sự phân bố của các cá thể trong không gian của quần x ã sinh vật.
Câu 40: Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng về một chuỗi thức ăn:
A. Lúa  sâu ăn lá lúa  ếch  rắn  diều hâu
B. Lúa  sâu ăn lá lúa  rắn  ếch  diều hâu
C. Lúa  sâu ăn lá lúa  ếch  diều hâu  rắn
D. Lúa  ếch  sâu ăn lá lúa  rắn  diều hâu
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