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SỞ GD&ĐT GIA LAI 
 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2012 - 2013 
Môn: Sinh học lớp 12 - THPT 
Thời gian làm bài: 60 phút;  

(48 câu trắc nghiệm) 
 

 Mã đề thi 129 

Họ, tên thí sinh:........................................................SBD:............................. 
 
 
A/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32) 
 
Câu 1: Dạng đột biến gen nào gây biến đổi ít nhất trong cấu trúc của chuỗi polypeptit? 

A. Đột biến đảo cặp nuclêôtit. B. Đột biến thêm cặp nuclêôtit. 
C. Đột biến thay thế cặp nuclêôtit. D. Đột biến mất cặp nuclêôtit. 

Câu 2: Trong kĩ thuật chuyển gen, các nhà khoa học thường chọn thể truyền có gen đánh dấu để 
A. giúp enzim giới hạn nhận biết vị trí cần cắt trên thể truyền. 
B. nhận biết các tế bào đã nhận được ADN tái tổ hợp. 
C. tạo điều kiện cho enzim nối hoạt động tốt hơn. 
D. dễ dàng chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận. 

Câu 3: Kiểu hình của một cơ thể phụ thuộc vào 
A. các tác nhân đột biến trong môi trường. B. kiểu gen của cơ thể. 
C. điều kiện môi trường. D. kiểu gen và điều kiện môi trường. 

Câu 4: Các tính trạng do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể (NST) Y có đặc điểm di truyền là 
A. chỉ biểu hiện ở cơ thể có NST Y. B. chỉ biểu hiện ở giống đực. 
C. di truyền từ “mẹ” cho “con gái”. D. di truyền chéo. 

Câu 5: Quần thể nào sau đây đã đạt trạng thái cân bằng di truyền? 
A. 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa. B. 0,09AA : 0,49Aa : 0,42aa. 
C. 0,64AA : 0,04Aa : 0,32aa. D. 0,32AA : 0,64Aa : 0,04aa. 

Câu 6: Chồng có nhóm máu A, vợ nhóm máu B. Con sinh ra có nhóm máu nào? 
A. Chỉ có nhóm máu AB hoặc O. B. Có thể có nhóm máu A, B, AB, O. 
C. Chỉ có thể là nhóm máu A hoặc B. D. Chỉ có thể là nhóm máu A. 

Câu 7: Cho lai giữa dạng ngô lùn 1 với dạng ngô lùn 2, F1 thu được toàn ngô cao, cho các cây F1 tự thụ 
phấn được F2 gồm  270 cây ngô cao: 210 cây ngô lùn. Tính trạng chiều cao cây ngô di truyền theo quy 
luật 

A. tương tác át chế. B. tương tác cộng gộp. C. phân li. D. tương tác bổ sung. 
Câu 8: Xét 2 cặp gen (Aa, Bb) quy định 2 cặp tính trạng trội, lặn hoàn toàn và di truyền theo quy luật liên 

kết gen hoàn toàn. Khi giao phối hai cơ thể cùng có kiểu gen Ab
aB

 với nhau thì F1 thu được tối đa 

A. 3 kiểu gen tỉ lệ 1: 2: 1 và  kiểu hình tỉ lệ  1: 2 : 1 
B. 3 kiểu gen tỉ lệ 1: 2: 1 và kiểu hình tỉ lệ 3: 1 
C. 4 kiểu gen tỉ lệ 1 : 1 : 1: 1 và kiểu hình tỉ lệ 1:2:1 
D. 2 kiểu gen tỉ lệ  1:1 và kiểu hình tỉ lệ 3:1. 

Câu 9: Trong trường hợp các gen phân li độc lập và quá trình giảm phân diễn ra bình thường, tỉ lệ kiểu 
gen AaBbDd thu được từ phép lai AaBbDd × AaBbdd theo lý thuyết là 

A. 1/16. B. 1/8. C. 1/4. D. 1/2. 
Câu 10: Ở bò, gen D quy định lông đen trội hoàn toàn so với gen d quy định lông vàng. Cho bò đực đen 
lai với bò cái đen sinh được 1 bê đen và 1 bê vàng. Phép lai của P có thể là 

A. Dd  x Dd. B. Dd  x  dd. C. DD  x Dd. D. DD  x dd. 
Câu 11: Quy luật phân li độc lập thực chất nói về 

A. sự tổ hợp của các alen trong quá trình thụ tinh. 
B. sự phân li độc lập của các tính trạng. 
C. sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1. 
D. sự phân li độc lập của các alen trong quá trình giảm phân. 
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Câu 12: Dạng đột biến nhiễm sắc thể nào sau đây được ứng dụng trong thực tiễn để chuyển gen từ loài 
này sang loài khác? 

A. Lặp đoạn. B. Đảo đoạn. C. Mất đoạn. D. Chuyển đoạn. 
Câu 13: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể bao gồm các dạng 

A. mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, thay thế các cặp nucleotit. 
B. mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn. 
C. mất đoạn, lặp đoạn, chuyển đoạn, đảo vị trí các cặp nucleotit. 
D. đảo đoạn, chuyển đoạn, lệch bội, đa bội. 

Câu 14: Một gen khi bị biến đổi làm thay đổi một loạt các tính trạng trên cơ thể sinh vật thì gen đó là 
A. gen trội. B. gen đa hiệu. C. gen lặn. D. gen đa alen. 

Câu 15: Theo giả thuyết siêu trội, ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở kiểu gen 
A. aaBBDD. B. AABBdd. C. AaBbDd. D. AabbDD. 

Câu 16: Ở một loài thực vật, gen A qui định thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp do gen a qui định. 
Cho cây thân cao 4n có kiểu gen AAaa giao phấn với cây thân cao 4n có kiểu gen aaaa thì kết quả phân 
tính ở F1 sẽ là 

A. 3 cao: 1 thấp. B. 35 cao: 1 thấp. C. 11 cao: 1 thấp. D. 5 cao: 1 thấp. 
Câu 17: Đặc điểm nào dưới đây của tần số hoán vị gen là không đúng ? 

A. Tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa các gen. B. Tần số hoán vị gen không quá 50%. 
C. Được sử dụng để lập bản đồ gen. D. Làm tăng khả năng phát sinh biến dị tổ hợp. 

Câu 18: Phương pháp gây đột biến nhân tạo được sử dụng phổ biến ở các nhóm sinh vật 
A. vi sinh vật và động vật. B. thực vật, động vật và vi sinh vật. 
C. thực vật và động vật. D. thực vật và vi sinh vật. 

Câu 19: Để cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% 
giao tử chứa alen kia thì cần có điều kiện gì ? 

A. Alen trội phải trội hoàn toàn so với alen lặn. B. Bố mẹ phải thuần chủng. 
C. Quá trình giảm phân phải xảy ra bình thường. D. Số lượng cá thể con lai phải lớn. 

Câu 20: Quá trình nhân đôi ADN được thực hiện theo nguyên tắc gì? 
A. Mạch liên tục hướng vào, mạch gián đoạn hướng ra chạc ba tái bản. 
B. Hai mạch được tổng hợp theo nguyên tắc bổ sung song song liên tục. 
C. Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn. 
D. Một mạch được tổng hợp gián đoạn, một mạch được tổng hợp liên tục. 

Câu 21: Vai trò của enzim ADN pôlimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là 
A. lắp ráp các nuclêôtit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN. 
B. bẻ gãy các liên kết hiđrô giữa hai mạch của ADN. 
C. tháo xoắn phân tử ADN. 
D. nối các đoạn Okazaki với nhau. 

Câu 22: Trong quá trình dịch mã, loại axit nuclêic có chức năng vận chuyển axit amin là 
A. rARN. B. ADN. C. tARN D. mARN. 

Câu 23: Tỉ lệ thể đồng hợp ngày càng tăng, tỉ lệ thể dị hợp ngày càng giảm là đặc trưng di truyền của 
quần thể 

A. giao phối. B. sinh sản vô tính. C. tự phối và giao phối. D. tự phối. 
Câu 24: Điều nào không đúng khi nói về các điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacdi-Vanbec? 

A. Quần thể có kích thước lớn. B. Không có chọn lọc tự nhiên. 
C. Có hiện tượng di nhập gen. D. Các cá thể giao phối tự do. 

Câu 25: Trong quá trình dịch mã, trên một phân tử mARN thường có một số ribôxôm cùng hoạt động, 
được gọi là 

A. pôlinuclêôtit. B. pôlinuclêôxôm. C. pôliribôxôm. D. pôlipeptit. 
Câu 26: Loại tác động của gen thường được chú ý trong chăn nuôi và trồng trọt là 

A. tác động át chế giữa các gen không alen. B. tương tác cộng gộp. 
C. tác động đa hiệu. D. tương tác bổ sung giữa 2 loại gen trội. 

Câu 27: Gen A có 2400 nuclêôtit, đột biến thành gen a dài 4076,6 Ao. Đột biến thuộc dạng 
A. mất 4 cặp nuclêôtit. B. mất 2 cặp nuclêôtit. C. mất 3 cặp nuclêôtit. D. mất 1 cặp nuclêôtit. 
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Câu 28: Ở người, bệnh xuất hiện nhiều ở nam hơn và ít thấy ở nữ là bệnh 
A. máu khó đông, dính ngón tay số 2 và 3. B. mù màu, máu khó đông. 
C. bạch tạng, ở tai có túm lông. D. bạch tạng, máu khó đông. 

Câu 29: Bệnh phêninkêto niệu do nguyên nhân chủ yếu nào gây ra? 
A. Do đột biến gen mã hóa enzim xúc tác cho phản ứng chuyển hóa axit amin phêninalanin thành 

tirôzin. 
B. Do đột biến gen mã hóa enzim xúc tác sự chuyển hóa axit amin tirôzin thành phêninalanin. 
C. Do đột biến gen chỉ huy quá trình tái hấp thu glucôzơ vào máu. 
D. Do đột biến gen chỉ huy quá trình tái hấp thu axit amin vào máu. 

Câu 30: Thể ba nhiễm cặp nhiễm sắc thể số 21 gây ra 
A. tai có một túm lông nhỏ. B. hội chứng Patau. 
C. hội chứng Tơcnơ. D. hội chứng Đao. 

Câu 31: Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử 
ARN được gọi là 

A. anticodon. B. gen. C. codon. D. mã di truyền. 
Câu 32: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, lactôzơ đóng vai trò của chất 

A. ức chế. B. trung gian. C. cảm ứng. D. xúc tác. 
 

B/ PHẦN RIÊNG (8 câu) 
Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần riêng thích hợp dưới đây (Phần I hoặc phần II) 
I/ Phần theo chương trình chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40) 
 
Câu 33: Theo Menđen, phép lai giữa 1 cá thể mang tính trạng trội với 1 cá thể mang tính trạng lặn tương 
ứng được gọi là 

A. lai phân tích. B. lai khác dòng. C. lai thuận-nghịch. D. lai cải tiến. 
Câu 34: Trong chăn nuôi và trồng trọt, người ta tiến hành phép lai nào để tạo dòng thuần đồng hợp về 
gen quý cần củng cố ở đời sau ? 

A. Lai gần, tự thụ phấn. B. Lai xa. C. Lai khác giống. D. Lai khác dòng. 
Câu 35: Một phân tử mARN được tổng hợp nhân tạo từ hỗn hợp dung dịch với tỉ lệ các loại ribonucleotit 
là: A:U:G:X = 1:2:3:4. Tính theo lý thuyết, tỉ lệ bộ ba có chứa 2A của phân tử mARN này là 

A. C3
2 . (1/10)3.(9/10) . B. C3

2 . (1/10)1.(9/10)3 . 
C. C3

2 . (1/10)2.(9/10) . D. C3
2 . (1/10)1.(9/10)2 . 

Câu 36: Xét một cặp gen gồm 2 alen A và a của một quần thể giao phối ngẫu nhiên, thấy tần số tương đối 
của alen A = 0,4. Cấu trúc di truyền của quần thể này là 

A. 0,32AA : 0,64Aa : 0,04 aa. B. 0,16AA : 0,48Aa : 0,36 aa. 
C. 0,36AA : 0,48Aa : 0,16 aa. D. 0,25AA : 0,5Aa : 0,25 aa. 

Câu 37: Ở cấp độ phân tử, nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế 
A. phiên mã, dịch mã. B. nhân đôi, dịch mã. 
C. nhân đôi, phiên mã. D. nhân đôi, phiên mã, dịch mã. 

Câu 38: Trong chẩn đoán trước sinh, kĩ thuật chọc dò dịch ối nhằm khảo sát 
A. tế bào thai bong ra trong nước ối. 
B. tính chất của nước ối. 
C. tế bào tử cung của người mẹ. 
D. tính chất của nước ối và tế bào tử cung của người mẹ. 

Câu 39: Sự tương tác giữa các gen không alen, trong đó mỗi kiểu gen có một loại gen trội hoặc toàn gen 
lặn đều xác định cùng một kiểu hình. Đó là kiểu 

A. tương tác bổ trợ. B. tương tác cộng gộp. 
C. tác động đa hiệu. D. tương tác bổ trợ hoặc cộng gộp. 

Câu 40: Tính chất nào dưới đây không phải là của mã di truyền? 
A. Tính đặc hiệu. B. Tính bán bảo tồn. C. Tính thoái hóa. D. Tính phổ biến. 
 

II/ Theo chương trình nâng cao (8 câu, từ câu 41 đến câu 48) 
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Câu 41: Trên phân tử mARN có một bộ ba 5'UXG3'. Bộ ba tương ứng trên mạch mang mã gốc của gen 
phiên mã cho phân tử mARN này là 

A. 5'AGX3'. B. 3'GXA5'. C. 3'AGX5'. D. 5'XAG3'. 
Câu 42: Theo Menđen, khi P thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản (trội, lặn hoàn 
toàn) thì F2 có sự phân li theo tỉ lệ 

A. 1 trội : 2 lặn. B. 2 trội : 1 lặn. C. 3 trội : 1 lặn. D. 1 trội : 1 lặn. 
Câu 43: Ở đậu Hà Lan: alen A quy định hạt vàng, a alen a quy định hạt xanh, alen B quy định vỏ hạt 
trơn, alen b quy định vỏ hạt nhăn. Hai tính trạng này phân li độc lập và trội lặn hoàn toàn. Cho cây dị hợp 
2 cặp gen tự thụ phấn. Giả sử mỗi quả sinh ra đều có 6 hạt, xác suất loại quả có chứa 3 hạt vàng, trơn, 2 
hạt vàng, nhăn, 1 hạt xanh, nhăn là 

A. C6
1. C5

2 . (9/16)1.(3/16)2.(1/16)3 B. C6
3. C3

2 . (9/16)3.(3/16)2.(1/16)1 
C. C6

1. C3
2 . (9/16)1.(3/16)2.(1/16)3 D. C6

1. C5
4 . (9/16)1.(3/16)4.(1/16)5 

Câu 44: Menđen đã giải thích quy luật phân li bằng: 
A. hiện tượng phân li của các cặp NST trong giảm phân 
B. giả thuyết giao tử thuần khiết 
C. sự phân li ngẫu nhiên của các cặp nhiễm sắc thể (NST) đồng dạng trong giảm phân 
D. hiện tượng trội hoàn toàn 

Câu 45: Trong một quần thể ngẫu phối, không có chọn lọc, không có đột biến, tần số tương đối của các 
alen thuộc một gen nào đó 

A. không có tính ổn định và đặc trưng cho từng quần thể. 
B. có tính ổn định nhưng không có tính đặc trưng cho từng quần thể. 
C. có tính ổn định và đặc trưng cho từng quần thể. 
D. không có tính ổn định nhưng đặc trưng cho từng quần thể. 

Câu 46: Khi lai giữa các dòng thuần, ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở thế hệ nào ? 
A. F3. B. F4. C. F2. D. F1. 

Câu 47: Các prôtêin được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều 
A. bắt đầu bằng mêtiônin. B. bắt đầu bằng axit amin bất kỳ. 
C. bắt đầu bằng foocmin mêtiônin. D. kết thúc bằng foocmin mêtiônin. 

Câu 48: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa đỏ do hai gen không alen A và B (tương tác với nhau 
theo kiểu bổ sung) quy định, tính trạng tương ứng là hoa trắng (do các kiểu gen còn lại quy định). Tính 
theo lí thuyết, phép lai P : AaBb × aabb  cho F1 có kiểu hình hoa trắng chiếm tỉ lệ 

A. 50%. B. 12,5%. C. 25%. D. 75%. 
 

----------------------------------------------- 
----------- HẾT ---------- 
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SỞ GD&ĐT GIA LAI 
 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2012 - 2013 
Môn: Sinh học lớp 12 - THPT 
Thời gian làm bài: 60 phút;  

(48 câu trắc nghiệm) 
 

 Mã đề thi 214 

Họ, tên thí sinh:........................................................SBD:............................. 
 
 
A/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32) 
 
Câu 1: Xét 2 cặp gen (Aa, Bb) quy định 2 cặp tính trạng trội, lặn hoàn toàn và di truyền theo quy luật liên 

kết gen hoàn toàn. Khi giao phối hai cơ thể cùng có kiểu gen Ab
aB

 với nhau thì F1 thu được tối đa 

A. 3 kiểu gen tỉ lệ 1: 2: 1 và  kiểu hình tỉ lệ  1: 2 : 1 
B. 2 kiểu gen tỉ lệ  1:1 và kiểu hình tỉ lệ 3:1. 
C. 3 kiểu gen tỉ lệ 1: 2: 1 và kiểu hình tỉ lệ 3: 1 
D. 4 kiểu gen tỉ lệ 1 : 1 : 1: 1 và kiểu hình tỉ lệ 1:2:1 

Câu 2: Dạng đột biến gen nào gây biến đổi ít nhất trong cấu trúc của chuỗi polypeptit? 
A. Đột biến mất cặp nuclêôtit. B. Đột biến đảo cặp nuclêôtit. 
C. Đột biến thay thế cặp nuclêôtit. D. Đột biến thêm cặp nuclêôtit. 

Câu 3: Quá trình nhân đôi ADN được thực hiện theo nguyên tắc gì? 
A. Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn. 
B. Mạch liên tục hướng vào, mạch gián đoạn hướng ra chạc ba tái bản. 
C. Một mạch được tổng hợp gián đoạn, một mạch được tổng hợp liên tục. 
D. Hai mạch được tổng hợp theo nguyên tắc bổ sung song song liên tục. 

Câu 4: Điều nào không đúng khi nói về các điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacdi-Vanbec? 
A. Quần thể có kích thước lớn. B. Các cá thể giao phối tự do. 
C. Có hiện tượng di nhập gen. D. Không có chọn lọc tự nhiên. 

Câu 5: Chồng có nhóm máu A, vợ nhóm máu B. Con sinh ra có nhóm máu nào? 
A. Chỉ có nhóm máu AB hoặc O. B. Có thể có nhóm máu A, B, AB, O. 
C. Chỉ có thể là nhóm máu A hoặc B. D. Chỉ có thể là nhóm máu A. 

Câu 6: Quần thể nào sau đây đã đạt trạng thái cân bằng di truyền? 
A. 0,09AA : 0,49Aa : 0,42aa. B. 0,64AA : 0,04Aa : 0,32aa. 
C. 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa. D. 0,32AA : 0,64Aa : 0,04aa. 

Câu 7: Vai trò của enzim ADN pôlimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là 
A. tháo xoắn phân tử ADN. 
B. bẻ gãy các liên kết hiđrô giữa hai mạch của ADN. 
C. nối các đoạn Okazaki với nhau. 
D. lắp ráp các nuclêôtit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN. 

Câu 8: Theo giả thuyết siêu trội, ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở kiểu gen 
A. AABBdd. B. aaBBDD. C. AaBbDd. D. AabbDD. 

Câu 9: Trong quá trình dịch mã, loại axit nuclêic có chức năng vận chuyển axit amin là 
A. rARN. B. ADN. C. tARN D. mARN. 

Câu 10: Quy luật phân li độc lập thực chất nói về 
A. sự tổ hợp của các alen trong quá trình thụ tinh. 
B. sự phân li độc lập của các tính trạng. 
C. sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1. 
D. sự phân li độc lập của các alen trong quá trình giảm phân. 

Câu 11: Dạng đột biến nhiễm sắc thể nào sau đây được ứng dụng trong thực tiễn để chuyển gen từ loài 
này sang loài khác? 

A. Lặp đoạn. B. Đảo đoạn. C. Mất đoạn. D. Chuyển đoạn. 
Câu 12: Gen A có 2400 nuclêôtit, đột biến thành gen a dài 4076,6 Ao. Đột biến thuộc dạng 
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A. mất 1 cặp nuclêôtit. B. mất 3 cặp nuclêôtit. C. mất 2 cặp nuclêôtit. D. mất 4 cặp nuclêôtit. 
Câu 13: Để cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% 
giao tử chứa alen kia thì cần có điều kiện gì ? 

A. Bố mẹ phải thuần chủng. B. Alen trội phải trội hoàn toàn so với alen lặn. 
C. Quá trình giảm phân phải xảy ra bình thường. D. Số lượng cá thể con lai phải lớn. 

Câu 14: Tỉ lệ thể đồng hợp ngày càng tăng, tỉ lệ thể dị hợp ngày càng giảm là đặc trưng di truyền của 
quần thể 

A. giao phối. B. sinh sản vô tính. C. tự phối và giao phối. D. tự phối. 
Câu 15: Ở bò, gen D quy định lông đen trội hoàn toàn so với gen d quy định lông vàng. Cho bò đực đen 
lai với bò cái đen sinh được 1 bê đen và 1 bê vàng. Phép lai của P có thể là 

A. DD  x Dd. B. Dd  x Dd. C. Dd  x  dd. D. DD  x dd. 
Câu 16: Loại tác động của gen thường được chú ý trong chăn nuôi và trồng trọt là 

A. tác động át chế giữa các gen không alen. B. tương tác cộng gộp. 
C. tác động đa hiệu. D. tương tác bổ sung giữa 2 loại gen trội. 

Câu 17: Cho lai giữa dạng ngô lùn 1 với dạng ngô lùn 2, F1 thu được toàn ngô cao, cho các cây F1 tự thụ 
phấn được F2 gồm  270 cây ngô cao: 210 cây ngô lùn. Tính trạng chiều cao cây ngô di truyền theo quy 
luật 

A. tương tác cộng gộp. B. tương tác bổ sung. C. phân li. D. tương tác át chế. 
Câu 18: Ở người, bệnh xuất hiện nhiều ở nam hơn và ít thấy ở nữ là bệnh 

A. máu khó đông, dính ngón tay số 2 và 3. B. mù màu, máu khó đông. 
C. bạch tạng, ở tai có túm lông. D. bạch tạng, máu khó đông. 

Câu 19: Đặc điểm nào dưới đây của tần số hoán vị gen là không đúng ? 
A. Tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa các gen. B. Làm tăng khả năng phát sinh biến dị tổ hợp. 
C. Được sử dụng để lập bản đồ gen. D. Tần số hoán vị gen không quá 50%. 

Câu 20: Trong trường hợp các gen phân li độc lập và quá trình giảm phân diễn ra bình thường, tỉ lệ kiểu 
gen AaBbDd thu được từ phép lai AaBbDd × AaBbdd theo lý thuyết là 

A. 1/16. B. 1/8. C. 1/4. D. 1/2. 
Câu 21: Kiểu hình của một cơ thể phụ thuộc vào 

A. kiểu gen và điều kiện môi trường. B. kiểu gen của cơ thể. 
C. điều kiện môi trường. D. các tác nhân đột biến trong môi trường. 

Câu 22: Một gen khi bị biến đổi làm thay đổi một loạt các tính trạng trên cơ thể sinh vật thì gen đó là 
A. gen đa alen. B. gen trội. C. gen lặn. D. gen đa hiệu. 

Câu 23: Ở một loài thực vật, gen A qui định thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp do gen a qui định. 
Cho cây thân cao 4n có kiểu gen AAaa giao phấn với cây thân cao 4n có kiểu gen aaaa thì kết quả phân 
tính ở F1 sẽ là 

A. 35 cao: 1 thấp. B. 3 cao: 1 thấp. C. 11 cao: 1 thấp. D. 5 cao: 1 thấp. 
Câu 24: Trong quá trình dịch mã, trên một phân tử mARN thường có một số ribôxôm cùng hoạt động, 
được gọi là 

A. pôlinuclêôtit. B. pôliribôxôm. C. pôlinuclêôxôm. D. pôlipeptit. 
Câu 25: Trong kĩ thuật chuyển gen, các nhà khoa học thường chọn thể truyền có gen đánh dấu để 

A. dễ dàng chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận. 
B. giúp enzim giới hạn nhận biết vị trí cần cắt trên thể truyền. 
C. nhận biết các tế bào đã nhận được ADN tái tổ hợp. 
D. tạo điều kiện cho enzim nối hoạt động tốt hơn. 

Câu 26: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể bao gồm các dạng 
A. mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn. 
B. mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, thay thế các cặp nucleotit. 
C. mất đoạn, lặp đoạn, chuyển đoạn, đảo vị trí các cặp nucleotit. 
D. đảo đoạn, chuyển đoạn, lệch bội, đa bội. 

Câu 27: Phương pháp gây đột biến nhân tạo được sử dụng phổ biến ở các nhóm sinh vật 
A. thực vật, động vật và vi sinh vật. B. thực vật và vi sinh vật. 
C. vi sinh vật và động vật. D. thực vật và động vật. 
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Câu 28: Bệnh phêninkêto niệu do nguyên nhân chủ yếu nào gây ra? 
A. Do đột biến gen mã hóa enzim xúc tác cho phản ứng chuyển hóa axit amin phêninalanin thành 

tirôzin. 
B. Do đột biến gen mã hóa enzim xúc tác sự chuyển hóa axit amin tirôzin thành phêninalanin. 
C. Do đột biến gen chỉ huy quá trình tái hấp thu glucôzơ vào máu. 
D. Do đột biến gen chỉ huy quá trình tái hấp thu axit amin vào máu. 

Câu 29: Thể ba nhiễm cặp nhiễm sắc thể số 21 gây ra 
A. tai có một túm lông nhỏ. B. hội chứng Patau. 
C. hội chứng Tơcnơ. D. hội chứng Đao. 

Câu 30: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, lactôzơ đóng vai trò của chất 
A. ức chế. B. trung gian. C. cảm ứng. D. xúc tác. 

Câu 31: Các tính trạng do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể (NST) Y có đặc điểm di truyền là 
A. di truyền từ “mẹ” cho “con gái”. B. di truyền chéo. 
C. chỉ biểu hiện ở giống đực. D. chỉ biểu hiện ở cơ thể có NST Y. 

Câu 32: Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử 
ARN được gọi là 

A. codon. B. mã di truyền. C. anticodon. D. gen. 
 

B/ PHẦN RIÊNG (8 câu) 
Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần riêng thích hợp dưới đây (Phần I hoặc phần II) 
I/ Phần theo chương trình chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40) 
 
Câu 33: Trong chăn nuôi và trồng trọt, người ta tiến hành phép lai nào để tạo dòng thuần đồng hợp về 
gen quý cần củng cố ở đời sau ? 

A. Lai gần, tự thụ phấn. B. Lai xa. C. Lai khác giống. D. Lai khác dòng. 
Câu 34: Xét một cặp gen gồm 2 alen A và a của một quần thể giao phối ngẫu nhiên, thấy tần số tương đối 
của alen A = 0,4. Cấu trúc di truyền của quần thể này là 

A. 0,36AA : 0,48Aa : 0,16 aa. B. 0,32AA : 0,64Aa : 0,04 aa. 
C. 0,16AA : 0,48Aa : 0,36 aa. D. 0,25AA : 0,5Aa : 0,25 aa. 

Câu 35: Theo Menđen, phép lai giữa 1 cá thể mang tính trạng trội với 1 cá thể mang tính trạng lặn tương 
ứng được gọi là 

A. lai thuận-nghịch. B. lai phân tích. C. lai khác dòng. D. lai cải tiến. 
Câu 36: Sự tương tác giữa các gen không alen, trong đó mỗi kiểu gen có một loại gen trội hoặc toàn gen 
lặn đều xác định cùng một kiểu hình. Đó là kiểu 

A. tương tác bổ trợ. B. tương tác cộng gộp. 
C. tác động đa hiệu. D. tương tác bổ trợ hoặc cộng gộp. 

Câu 37: Ở cấp độ phân tử, nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế 
A. phiên mã, dịch mã. B. nhân đôi, dịch mã. 
C. nhân đôi, phiên mã. D. nhân đôi, phiên mã, dịch mã. 

Câu 38: Một phân tử mARN được tổng hợp nhân tạo từ hỗn hợp dung dịch với tỉ lệ các loại ribonucleotit 
là: A:U:G:X = 1:2:3:4. Tính theo lý thuyết, tỉ lệ bộ ba có chứa 2A của phân tử mARN này là 

A. C3
2 . (1/10)1.(9/10)3 . B. C3

2 . (1/10)3.(9/10) . 
C. C3

2 . (1/10)2.(9/10) . D. C3
2 . (1/10)1.(9/10)2 . 

Câu 39: Trong chẩn đoán trước sinh, kĩ thuật chọc dò dịch ối nhằm khảo sát 
A. tế bào thai bong ra trong nước ối. 
B. tính chất của nước ối. 
C. tế bào tử cung của người mẹ. 
D. tính chất của nước ối và tế bào tử cung của người mẹ. 

Câu 40: Tính chất nào dưới đây không phải là của mã di truyền? 
A. Tính đặc hiệu. B. Tính bán bảo tồn. C. Tính thoái hóa. D. Tính phổ biến. 
 

II/ Theo chương trình nâng cao (8 câu, từ câu 41 đến câu 48) 
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Câu 41: Trên phân tử mARN có một bộ ba 5'UXG3'. Bộ ba tương ứng trên mạch mang mã gốc của gen 
phiên mã cho phân tử mARN này là 

A. 3'AGX5'. B. 5'AGX3'. C. 3'GXA5'. D. 5'XAG3'. 
Câu 42: Theo Menđen, khi P thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản (trội, lặn hoàn 
toàn) thì F2 có sự phân li theo tỉ lệ 

A. 1 trội : 2 lặn. B. 1 trội : 1 lặn. C. 3 trội : 1 lặn. D. 2 trội : 1 lặn. 
Câu 43: Menđen đã giải thích quy luật phân li bằng: 

A. sự phân li ngẫu nhiên của các cặp nhiễm sắc thể (NST) đồng dạng trong giảm phân 
B. giả thuyết giao tử thuần khiết 
C. hiện tượng trội hoàn toàn 
D. hiện tượng phân li của các cặp NST trong giảm phân 

Câu 44: Các prôtêin được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều 
A. bắt đầu bằng axit amin bất kỳ. B. kết thúc bằng foocmin mêtiônin. 
C. bắt đầu bằng mêtiônin. D. bắt đầu bằng foocmin mêtiônin. 

Câu 45: Khi lai giữa các dòng thuần, ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở thế hệ nào ? 
A. F3. B. F4. C. F2. D. F1. 

Câu 46: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa đỏ do hai gen không alen A và B (tương tác với nhau 
theo kiểu bổ sung) quy định, tính trạng tương ứng là hoa trắng (do các kiểu gen còn lại quy định). Tính 
theo lí thuyết, phép lai P : AaBb × aabb  cho F1 có kiểu hình hoa trắng chiếm tỉ lệ 

A. 50%. B. 12,5%. C. 25%. D. 75%. 
Câu 47: Trong một quần thể ngẫu phối, không có chọn lọc, không có đột biến, tần số tương đối của các 
alen thuộc một gen nào đó 

A. không có tính ổn định và đặc trưng cho từng quần thể. 
B. có tính ổn định và đặc trưng cho từng quần thể. 
C. có tính ổn định nhưng không có tính đặc trưng cho từng quần thể. 
D. không có tính ổn định nhưng đặc trưng cho từng quần thể. 

Câu 48: Ở đậu Hà Lan: alen A quy định hạt vàng, a alen a quy định hạt xanh, alen B quy định vỏ hạt 
trơn, alen b quy định vỏ hạt nhăn. Hai tính trạng này phân li độc lập và trội lặn hoàn toàn. Cho cây dị hợp 
2 cặp gen tự thụ phấn. Giả sử mỗi quả sinh ra đều có 6 hạt, xác suất loại quả có chứa 3 hạt vàng, trơn, 2 
hạt vàng, nhăn, 1 hạt xanh, nhăn là 

A. C6
3. C3

2 . (9/16)3.(3/16)2.(1/16)1 B. C6
1. C3

2 . (9/16)1.(3/16)2.(1/16)3 
C. C6

1. C5
4 . (9/16)1.(3/16)4.(1/16)5 D. C6

1. C5
2 . (9/16)1.(3/16)2.(1/16)3 

 
----------------------------------------------- 

----------- HẾT ---------- 
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Môn: Sinh học lớp 12 - THPT 
Thời gian làm bài: 60 phút;  

(48 câu trắc nghiệm) 
 

 Mã đề thi 362 

Họ, tên thí sinh:........................................................SBD:............................. 
 
 
A/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32) 
 
Câu 1: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể bao gồm các dạng 

A. mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn. 
B. mất đoạn, lặp đoạn, chuyển đoạn, đảo vị trí các cặp nucleotit. 
C. mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, thay thế các cặp nucleotit. 
D. đảo đoạn, chuyển đoạn, lệch bội, đa bội. 

Câu 2: Phương pháp gây đột biến nhân tạo được sử dụng phổ biến ở các nhóm sinh vật 
A. thực vật, động vật và vi sinh vật. B. thực vật và vi sinh vật. 
C. vi sinh vật và động vật. D. thực vật và động vật. 

Câu 3: Cho lai giữa dạng ngô lùn 1 với dạng ngô lùn 2, F1 thu được toàn ngô cao, cho các cây F1 tự thụ 
phấn được F2 gồm  270 cây ngô cao: 210 cây ngô lùn. Tính trạng chiều cao cây ngô di truyền theo quy 
luật 

A. tương tác cộng gộp. B. tương tác bổ sung. C. phân li. D. tương tác át chế. 
Câu 4: Một gen khi bị biến đổi làm thay đổi một loạt các tính trạng trên cơ thể sinh vật thì gen đó là 

A. gen đa alen. B. gen trội. C. gen đa hiệu. D. gen lặn. 
Câu 5: Tỉ lệ thể đồng hợp ngày càng tăng, tỉ lệ thể dị hợp ngày càng giảm là đặc trưng di truyền của quần 
thể 

A. giao phối. B. sinh sản vô tính. C. tự phối và giao phối. D. tự phối. 
Câu 6: Ở người, bệnh xuất hiện nhiều ở nam hơn và ít thấy ở nữ là bệnh 

A. máu khó đông, dính ngón tay số 2 và 3. B. mù màu, máu khó đông. 
C. bạch tạng, ở tai có túm lông. D. bạch tạng, máu khó đông. 

Câu 7: Theo giả thuyết siêu trội, ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở kiểu gen 
A. aaBBDD. B. AABBdd. C. AabbDD. D. AaBbDd. 

Câu 8: Dạng đột biến nhiễm sắc thể nào sau đây được ứng dụng trong thực tiễn để chuyển gen từ loài này 
sang loài khác? 

A. Lặp đoạn. B. Đảo đoạn. C. Mất đoạn. D. Chuyển đoạn. 
Câu 9: Kiểu hình của một cơ thể phụ thuộc vào 

A. kiểu gen của cơ thể. B. kiểu gen và điều kiện môi trường. 
C. điều kiện môi trường. D. các tác nhân đột biến trong môi trường. 

Câu 10: Chồng có nhóm máu A, vợ nhóm máu B. Con sinh ra có nhóm máu nào? 
A. Chỉ có thể là nhóm máu A hoặc B. B. Chỉ có thể là nhóm máu A. 
C. Có thể có nhóm máu A, B, AB, O. D. Chỉ có nhóm máu AB hoặc O. 

Câu 11: Gen A có 2400 nuclêôtit, đột biến thành gen a dài 4076,6 Ao. Đột biến thuộc dạng 
A. mất 1 cặp nuclêôtit. B. mất 3 cặp nuclêôtit. C. mất 2 cặp nuclêôtit. D. mất 4 cặp nuclêôtit. 

Câu 12: Dạng đột biến gen nào gây biến đổi ít nhất trong cấu trúc của chuỗi polypeptit? 
A. Đột biến thêm cặp nuclêôtit. B. Đột biến thay thế cặp nuclêôtit. 
C. Đột biến mất cặp nuclêôtit. D. Đột biến đảo cặp nuclêôtit. 

Câu 13: Trong quá trình dịch mã, trên một phân tử mARN thường có một số ribôxôm cùng hoạt động, 
được gọi là 

A. pôliribôxôm. B. pôlinuclêôtit. C. pôlinuclêôxôm. D. pôlipeptit. 
Câu 14: Trong trường hợp các gen phân li độc lập và quá trình giảm phân diễn ra bình thường, tỉ lệ kiểu 
gen AaBbDd thu được từ phép lai AaBbDd × AaBbdd theo lý thuyết là 
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A. 1/16. B. 1/8. C. 1/4. D. 1/2. 
Câu 15: Loại tác động của gen thường được chú ý trong chăn nuôi và trồng trọt là 

A. tác động át chế giữa các gen không alen. B. tương tác cộng gộp. 
C. tác động đa hiệu. D. tương tác bổ sung giữa 2 loại gen trội. 

Câu 16: Xét 2 cặp gen (Aa, Bb) quy định 2 cặp tính trạng trội, lặn hoàn toàn và di truyền theo quy luật 

liên kết gen hoàn toàn. Khi giao phối hai cơ thể cùng có kiểu gen Ab
aB

 với nhau thì F1 thu được tối đa 

A. 3 kiểu gen tỉ lệ 1: 2: 1 và  kiểu hình tỉ lệ  1: 2 : 1 
B. 2 kiểu gen tỉ lệ  1:1 và kiểu hình tỉ lệ 3:1. 
C. 4 kiểu gen tỉ lệ 1 : 1 : 1: 1 và kiểu hình tỉ lệ 1:2:1 
D. 3 kiểu gen tỉ lệ 1: 2: 1 và kiểu hình tỉ lệ 3: 1 

Câu 17: Vai trò của enzim ADN pôlimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là 
A. nối các đoạn Okazaki với nhau. 
B. tháo xoắn phân tử ADN. 
C. bẻ gãy các liên kết hiđrô giữa hai mạch của ADN. 
D. lắp ráp các nuclêôtit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN. 

Câu 18: Đặc điểm nào dưới đây của tần số hoán vị gen là không đúng ? 
A. Tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa các gen. B. Làm tăng khả năng phát sinh biến dị tổ hợp. 
C. Được sử dụng để lập bản đồ gen. D. Tần số hoán vị gen không quá 50%. 

Câu 19: Ở một loài thực vật, gen A qui định thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp do gen a qui định. 
Cho cây thân cao 4n có kiểu gen AAaa giao phấn với cây thân cao 4n có kiểu gen aaaa thì kết quả phân 
tính ở F1 sẽ là 

A. 5 cao: 1 thấp. B. 11 cao: 1 thấp. C. 35 cao: 1 thấp. D. 3 cao: 1 thấp. 
Câu 20: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, lactôzơ đóng vai trò của chất 

A. ức chế. B. trung gian. C. cảm ứng. D. xúc tác. 
Câu 21: Quá trình nhân đôi ADN được thực hiện theo nguyên tắc gì? 

A. Hai mạch được tổng hợp theo nguyên tắc bổ sung song song liên tục. 
B. Mạch liên tục hướng vào, mạch gián đoạn hướng ra chạc ba tái bản. 
C. Một mạch được tổng hợp gián đoạn, một mạch được tổng hợp liên tục. 
D. Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn. 

Câu 22: Thể ba nhiễm cặp nhiễm sắc thể số 21 gây ra 
A. tai có một túm lông nhỏ. B. hội chứng Patau. 
C. hội chứng Tơcnơ. D. hội chứng Đao. 

Câu 23: Để cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% 
giao tử chứa alen kia thì cần có điều kiện gì ? 

A. Số lượng cá thể con lai phải lớn. B. Bố mẹ phải thuần chủng. 
C. Quá trình giảm phân phải xảy ra bình thường. D. Alen trội phải trội hoàn toàn so với alen lặn. 

Câu 24: Trong kĩ thuật chuyển gen, các nhà khoa học thường chọn thể truyền có gen đánh dấu để 
A. dễ dàng chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận. 
B. giúp enzim giới hạn nhận biết vị trí cần cắt trên thể truyền. 
C. nhận biết các tế bào đã nhận được ADN tái tổ hợp. 
D. tạo điều kiện cho enzim nối hoạt động tốt hơn. 

Câu 25: Trong quá trình dịch mã, loại axit nuclêic có chức năng vận chuyển axit amin là 
A. ADN. B. rARN. C. tARN D. mARN. 

Câu 26: Điều nào không đúng khi nói về các điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacdi-Vanbec? 
A. Có hiện tượng di nhập gen. B. Không có chọn lọc tự nhiên. 
C. Các cá thể giao phối tự do. D. Quần thể có kích thước lớn. 

Câu 27: Bệnh phêninkêto niệu do nguyên nhân chủ yếu nào gây ra? 
A. Do đột biến gen mã hóa enzim xúc tác cho phản ứng chuyển hóa axit amin phêninalanin thành 

tirôzin. 
B. Do đột biến gen mã hóa enzim xúc tác sự chuyển hóa axit amin tirôzin thành phêninalanin. 
C. Do đột biến gen chỉ huy quá trình tái hấp thu glucôzơ vào máu. 
D. Do đột biến gen chỉ huy quá trình tái hấp thu axit amin vào máu. 
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Câu 28: Quần thể nào sau đây đã đạt trạng thái cân bằng di truyền? 
A. 0,09AA : 0,49Aa : 0,42aa. B. 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa. 
C. 0,32AA : 0,64Aa : 0,04aa. D. 0,64AA : 0,04Aa : 0,32aa. 

Câu 29: Quy luật phân li độc lập thực chất nói về 
A. sự tổ hợp của các alen trong quá trình thụ tinh. 
B. sự phân li độc lập của các tính trạng. 
C. sự phân li độc lập của các alen trong quá trình giảm phân. 
D. sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1. 

Câu 30: Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử 
ARN được gọi là 

A. codon. B. mã di truyền. C. anticodon. D. gen. 
Câu 31: Các tính trạng do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể (NST) Y có đặc điểm di truyền là 

A. di truyền từ “mẹ” cho “con gái”. B. di truyền chéo. 
C. chỉ biểu hiện ở giống đực. D. chỉ biểu hiện ở cơ thể có NST Y. 

Câu 32: Ở bò, gen D quy định lông đen trội hoàn toàn so với gen d quy định lông vàng. Cho bò đực đen 
lai với bò cái đen sinh được 1 bê đen và 1 bê vàng. Phép lai của P có thể là 

A. Dd  x Dd. B. Dd  x  dd. C. DD  x Dd. D. DD  x dd. 
 

B/ PHẦN RIÊNG (8 câu) 
Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần riêng thích hợp dưới đây (Phần I hoặc phần II) 
I/ Phần theo chương trình chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40) 
 
Câu 33: Theo Menđen, phép lai giữa 1 cá thể mang tính trạng trội với 1 cá thể mang tính trạng lặn tương 
ứng được gọi là 

A. lai thuận-nghịch. B. lai khác dòng. C. lai phân tích. D. lai cải tiến. 
Câu 34: Xét một cặp gen gồm 2 alen A và a của một quần thể giao phối ngẫu nhiên, thấy tần số tương đối 
của alen A = 0,4. Cấu trúc di truyền của quần thể này là 

A. 0,25AA : 0,5Aa : 0,25 aa. B. 0,36AA : 0,48Aa : 0,16 aa. 
C. 0,16AA : 0,48Aa : 0,36 aa. D. 0,32AA : 0,64Aa : 0,04 aa. 

Câu 35: Trong chăn nuôi và trồng trọt, người ta tiến hành phép lai nào để tạo dòng thuần đồng hợp về 
gen quý cần củng cố ở đời sau ? 

A. Lai khác giống. B. Lai gần, tự thụ phấn. C. Lai khác dòng. D. Lai xa. 
Câu 36: Trong chẩn đoán trước sinh, kĩ thuật chọc dò dịch ối nhằm khảo sát 

A. tế bào thai bong ra trong nước ối. 
B. tính chất của nước ối. 
C. tế bào tử cung của người mẹ. 
D. tính chất của nước ối và tế bào tử cung của người mẹ. 

Câu 37: Một phân tử mARN được tổng hợp nhân tạo từ hỗn hợp dung dịch với tỉ lệ các loại ribonucleotit 
là: A:U:G:X = 1:2:3:4. Tính theo lý thuyết, tỉ lệ bộ ba có chứa 2A của phân tử mARN này là 

A. C3
2 . (1/10)3.(9/10) . B. C3

2 . (1/10)1.(9/10)3 . 
C. C3

2 . (1/10)2.(9/10) . D. C3
2 . (1/10)1.(9/10)2 . 

Câu 38: Tính chất nào dưới đây không phải là của mã di truyền? 
A. Tính bán bảo tồn. B. Tính đặc hiệu. C. Tính thoái hóa. D. Tính phổ biến. 

Câu 39: Sự tương tác giữa các gen không alen, trong đó mỗi kiểu gen có một loại gen trội hoặc toàn gen 
lặn đều xác định cùng một kiểu hình. Đó là kiểu 

A. tương tác bổ trợ. B. tương tác cộng gộp. 
C. tác động đa hiệu. D. tương tác bổ trợ hoặc cộng gộp. 

Câu 40: Ở cấp độ phân tử, nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế 
A. phiên mã, dịch mã. B. nhân đôi, phiên mã. 
C. nhân đôi, dịch mã. D. nhân đôi, phiên mã, dịch mã. 
 

II/ Theo chương trình nâng cao (8 câu, từ câu 41 đến câu 48) 
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Câu 41: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa đỏ do hai gen không alen A và B (tương tác với nhau 
theo kiểu bổ sung) quy định, tính trạng tương ứng là hoa trắng (do các kiểu gen còn lại quy định). Tính 
theo lí thuyết, phép lai P : AaBb × aabb  cho F1 có kiểu hình hoa trắng chiếm tỉ lệ 

A. 25%. B. 50%. C. 75%. D. 12,5%. 
Câu 42: Menđen đã giải thích quy luật phân li bằng: 

A. sự phân li ngẫu nhiên của các cặp nhiễm sắc thể (NST) đồng dạng trong giảm phân 
B. hiện tượng trội hoàn toàn 
C. hiện tượng phân li của các cặp NST trong giảm phân 
D. giả thuyết giao tử thuần khiết 

Câu 43: Trên phân tử mARN có một bộ ba 5'UXG3'. Bộ ba tương ứng trên mạch mang mã gốc của gen 
phiên mã cho phân tử mARN này là 

A. 3'GXA5'. B. 3'AGX5'. C. 5'XAG3'. D. 5'AGX3'. 
Câu 44: Khi lai giữa các dòng thuần, ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở thế hệ nào ? 

A. F3. B. F4. C. F2. D. F1. 
Câu 45: Theo Menđen, khi P thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản (trội, lặn hoàn 
toàn) thì F2 có sự phân li theo tỉ lệ 

A. 1 trội : 1 lặn. B. 1 trội : 2 lặn. C. 2 trội : 1 lặn. D. 3 trội : 1 lặn. 
Câu 46: Trong một quần thể ngẫu phối, không có chọn lọc, không có đột biến, tần số tương đối của các 
alen thuộc một gen nào đó 

A. không có tính ổn định và đặc trưng cho từng quần thể. 
B. có tính ổn định và đặc trưng cho từng quần thể. 
C. có tính ổn định nhưng không có tính đặc trưng cho từng quần thể. 
D. không có tính ổn định nhưng đặc trưng cho từng quần thể. 

Câu 47: Các prôtêin được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều 
A. bắt đầu bằng axit amin bất kỳ. B. kết thúc bằng foocmin mêtiônin. 
C. bắt đầu bằng mêtiônin. D. bắt đầu bằng foocmin mêtiônin. 

Câu 48: Ở đậu Hà Lan: alen A quy định hạt vàng, a alen a quy định hạt xanh, alen B quy định vỏ hạt 
trơn, alen b quy định vỏ hạt nhăn. Hai tính trạng này phân li độc lập và trội lặn hoàn toàn. Cho cây dị hợp 
2 cặp gen tự thụ phấn. Giả sử mỗi quả sinh ra đều có 6 hạt, xác suất loại quả có chứa 3 hạt vàng, trơn, 2 
hạt vàng, nhăn, 1 hạt xanh, nhăn là 

A. C6
1. C5

4 . (9/16)1.(3/16)4.(1/16)5 B. C6
3. C3

2 . (9/16)3.(3/16)2.(1/16)1 
C. C6

1. C5
2 . (9/16)1.(3/16)2.(1/16)3 D. C6

1. C3
2 . (9/16)1.(3/16)2.(1/16)3 

 
----------------------------------------------- 

----------- HẾT ---------- 
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 Mã đề thi 478 

Họ, tên thí sinh:........................................................SBD:............................. 
 
 
A/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32) 
 
Câu 1: Gen A có 2400 nuclêôtit, đột biến thành gen a dài 4076,6 Ao. Đột biến thuộc dạng 

A. mất 4 cặp nuclêôtit. B. mất 3 cặp nuclêôtit. C. mất 2 cặp nuclêôtit. D. mất 1 cặp nuclêôtit. 
Câu 2: Ở bò, gen D quy định lông đen trội hoàn toàn so với gen d quy định lông vàng. Cho bò đực đen 
lai với bò cái đen sinh được 1 bê đen và 1 bê vàng. Phép lai của P có thể là 

A. Dd  x  dd. B. Dd  x Dd. C. DD  x Dd. D. DD  x dd. 
Câu 3: Các tính trạng do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể (NST) Y có đặc điểm di truyền là 

A. di truyền từ “mẹ” cho “con gái”. B. di truyền chéo. 
C. chỉ biểu hiện ở giống đực. D. chỉ biểu hiện ở cơ thể có NST Y. 

Câu 4: Loại tác động của gen thường được chú ý trong chăn nuôi và trồng trọt là 
A. tương tác cộng gộp. B. tác động đa hiệu. 
C. tác động át chế giữa các gen không alen. D. tương tác bổ sung giữa 2 loại gen trội. 

Câu 5: Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử 
ARN được gọi là 

A. codon. B. mã di truyền. C. anticodon. D. gen. 
Câu 6: Điều nào không đúng khi nói về các điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacdi-Vanbec? 

A. Có hiện tượng di nhập gen. B. Không có chọn lọc tự nhiên. 
C. Các cá thể giao phối tự do. D. Quần thể có kích thước lớn. 

Câu 7: Dạng đột biến nhiễm sắc thể nào sau đây được ứng dụng trong thực tiễn để chuyển gen từ loài này 
sang loài khác? 

A. Đảo đoạn. B. Mất đoạn. C. Chuyển đoạn. D. Lặp đoạn. 
Câu 8: Đặc điểm nào dưới đây của tần số hoán vị gen là không đúng ? 

A. Làm tăng khả năng phát sinh biến dị tổ hợp. B. Tần số hoán vị gen không quá 50%. 
C. Được sử dụng để lập bản đồ gen. D. Tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa các gen. 

Câu 9: Kiểu hình của một cơ thể phụ thuộc vào 
A. các tác nhân đột biến trong môi trường. B. kiểu gen và điều kiện môi trường. 
C. kiểu gen của cơ thể. D. điều kiện môi trường. 

Câu 10: Trong trường hợp các gen phân li độc lập và quá trình giảm phân diễn ra bình thường, tỉ lệ kiểu 
gen AaBbDd thu được từ phép lai AaBbDd × AaBbdd theo lý thuyết là 

A. 1/16. B. 1/2. C. 1/4. D. 1/8. 
Câu 11: Phương pháp gây đột biến nhân tạo được sử dụng phổ biến ở các nhóm sinh vật 

A. vi sinh vật và động vật. B. thực vật, động vật và vi sinh vật. 
C. thực vật và vi sinh vật. D. thực vật và động vật. 

Câu 12: Trong kĩ thuật chuyển gen, các nhà khoa học thường chọn thể truyền có gen đánh dấu để 
A. dễ dàng chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận. 
B. giúp enzim giới hạn nhận biết vị trí cần cắt trên thể truyền. 
C. nhận biết các tế bào đã nhận được ADN tái tổ hợp. 
D. tạo điều kiện cho enzim nối hoạt động tốt hơn. 

Câu 13: Trong quá trình dịch mã, trên một phân tử mARN thường có một số ribôxôm cùng hoạt động, 
được gọi là 

A. pôlinuclêôtit. B. pôlinuclêôxôm. C. pôlipeptit. D. pôliribôxôm. 
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Câu 14: Tỉ lệ thể đồng hợp ngày càng tăng, tỉ lệ thể dị hợp ngày càng giảm là đặc trưng di truyền của 
quần thể 

A. tự phối. B. sinh sản vô tính. C. giao phối. D. tự phối và giao phối. 
Câu 15: Để cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% 
giao tử chứa alen kia thì cần có điều kiện gì ? 

A. Quá trình giảm phân phải xảy ra bình thường. B. Alen trội phải trội hoàn toàn so với alen lặn. 
C. Số lượng cá thể con lai phải lớn. D. Bố mẹ phải thuần chủng. 

Câu 16: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể bao gồm các dạng 
A. đảo đoạn, chuyển đoạn, lệch bội, đa bội. 
B. mất đoạn, lặp đoạn, chuyển đoạn, đảo vị trí các cặp nucleotit. 
C. mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, thay thế các cặp nucleotit. 
D. mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn. 

Câu 17: Quá trình nhân đôi ADN được thực hiện theo nguyên tắc gì? 
A. Hai mạch được tổng hợp theo nguyên tắc bổ sung song song liên tục. 
B. Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn. 
C. Một mạch được tổng hợp gián đoạn, một mạch được tổng hợp liên tục. 
D. Mạch liên tục hướng vào, mạch gián đoạn hướng ra chạc ba tái bản. 

Câu 18: Bệnh phêninkêto niệu do nguyên nhân chủ yếu nào gây ra? 
A. Do đột biến gen mã hóa enzim xúc tác cho phản ứng chuyển hóa axit amin phêninalanin thành 

tirôzin. 
B. Do đột biến gen chỉ huy quá trình tái hấp thu glucôzơ vào máu. 
C. Do đột biến gen chỉ huy quá trình tái hấp thu axit amin vào máu. 
D. Do đột biến gen mã hóa enzim xúc tác sự chuyển hóa axit amin tirôzin thành phêninalanin. 

Câu 19: Một gen khi bị biến đổi làm thay đổi một loạt các tính trạng trên cơ thể sinh vật thì gen đó là 
A. gen đa hiệu. B. gen trội. C. gen lặn. D. gen đa alen. 

Câu 20: Xét 2 cặp gen (Aa, Bb) quy định 2 cặp tính trạng trội, lặn hoàn toàn và di truyền theo quy luật 

liên kết gen hoàn toàn. Khi giao phối hai cơ thể cùng có kiểu gen Ab
aB

 với nhau thì F1 thu được tối đa 

A. 2 kiểu gen tỉ lệ  1:1 và kiểu hình tỉ lệ 3:1. 
B. 3 kiểu gen tỉ lệ 1: 2: 1 và kiểu hình tỉ lệ 3: 1 
C. 3 kiểu gen tỉ lệ 1: 2: 1 và  kiểu hình tỉ lệ  1: 2 : 1 
D. 4 kiểu gen tỉ lệ 1 : 1 : 1: 1 và kiểu hình tỉ lệ 1:2:1 

Câu 21: Vai trò của enzim ADN pôlimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là 
A. nối các đoạn Okazaki với nhau. 
B. lắp ráp các nuclêôtit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN. 
C. bẻ gãy các liên kết hiđrô giữa hai mạch của ADN. 
D. tháo xoắn phân tử ADN. 

Câu 22: Thể ba nhiễm cặp nhiễm sắc thể số 21 gây ra 
A. hội chứng Patau. B. tai có một túm lông nhỏ. 
C. hội chứng Đao. D. hội chứng Tơcnơ. 

Câu 23: Theo giả thuyết siêu trội, ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở kiểu gen 
A. AABBdd. B. AabbDD. C. AaBbDd. D. aaBBDD. 

Câu 24: Trong quá trình dịch mã, loại axit nuclêic có chức năng vận chuyển axit amin là 
A. ADN. B. rARN. C. tARN D. mARN. 

Câu 25: Ở người, bệnh xuất hiện nhiều ở nam hơn và ít thấy ở nữ là bệnh 
A. mù màu, máu khó đông. B. bạch tạng, ở tai có túm lông. 
C. máu khó đông, dính ngón tay số 2 và 3. D. bạch tạng, máu khó đông. 

Câu 26: Ở một loài thực vật, gen A qui định thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp do gen a qui định. 
Cho cây thân cao 4n có kiểu gen AAaa giao phấn với cây thân cao 4n có kiểu gen aaaa thì kết quả phân 
tính ở F1 sẽ là 

A. 35 cao: 1 thấp. B. 5 cao: 1 thấp. C. 3 cao: 1 thấp. D. 11 cao: 1 thấp. 
Câu 27: Quần thể nào sau đây đã đạt trạng thái cân bằng di truyền? 

A. 0,09AA : 0,49Aa : 0,42aa. B. 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa. 
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C. 0,32AA : 0,64Aa : 0,04aa. D. 0,64AA : 0,04Aa : 0,32aa. 
Câu 28: Quy luật phân li độc lập thực chất nói về 

A. sự tổ hợp của các alen trong quá trình thụ tinh. 
B. sự phân li độc lập của các tính trạng. 
C. sự phân li độc lập của các alen trong quá trình giảm phân. 
D. sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1. 

Câu 29: Chồng có nhóm máu A, vợ nhóm máu B. Con sinh ra có nhóm máu nào? 
A. Chỉ có nhóm máu AB hoặc O. B. Có thể có nhóm máu A, B, AB, O. 
C. Chỉ có thể là nhóm máu A hoặc B. D. Chỉ có thể là nhóm máu A. 

Câu 30: Cho lai giữa dạng ngô lùn 1 với dạng ngô lùn 2, F1 thu được toàn ngô cao, cho các cây F1 tự thụ 
phấn được F2 gồm  270 cây ngô cao: 210 cây ngô lùn. Tính trạng chiều cao cây ngô di truyền theo quy 
luật 

A. tương tác át chế. B. phân li. C. tương tác cộng gộp. D. tương tác bổ sung. 
Câu 31: Dạng đột biến gen nào gây biến đổi ít nhất trong cấu trúc của chuỗi polypeptit? 

A. Đột biến thêm cặp nuclêôtit. B. Đột biến thay thế cặp nuclêôtit. 
C. Đột biến mất cặp nuclêôtit. D. Đột biến đảo cặp nuclêôtit. 

Câu 32: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, lactôzơ đóng vai trò của chất 
A. ức chế. B. cảm ứng. C. xúc tác. D. trung gian. 
 

B/ PHẦN RIÊNG (8 câu) 
Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần riêng thích hợp dưới đây (Phần I hoặc phần II) 
I/ Phần theo chương trình chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40) 
 
Câu 33: Ở cấp độ phân tử, nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế 

A. phiên mã, dịch mã. B. nhân đôi, phiên mã. 
C. nhân đôi, dịch mã. D. nhân đôi, phiên mã, dịch mã. 

Câu 34: Một phân tử mARN được tổng hợp nhân tạo từ hỗn hợp dung dịch với tỉ lệ các loại ribonucleotit 
là: A:U:G:X = 1:2:3:4. Tính theo lý thuyết, tỉ lệ bộ ba có chứa 2A của phân tử mARN này là 

A. C3
2 . (1/10)2.(9/10) . B. C3

2 . (1/10)3.(9/10) . 
C. C3

2 . (1/10)1.(9/10)3 . D. C3
2 . (1/10)1.(9/10)2 . 

Câu 35: Sự tương tác giữa các gen không alen, trong đó mỗi kiểu gen có một loại gen trội hoặc toàn gen 
lặn đều xác định cùng một kiểu hình. Đó là kiểu 

A. tương tác bổ trợ. B. tương tác cộng gộp. 
C. tác động đa hiệu. D. tương tác bổ trợ hoặc cộng gộp. 

Câu 36: Xét một cặp gen gồm 2 alen A và a của một quần thể giao phối ngẫu nhiên, thấy tần số tương đối 
của alen A = 0,4. Cấu trúc di truyền của quần thể này là 

A. 0,36AA : 0,48Aa : 0,16 aa. B. 0,32AA : 0,64Aa : 0,04 aa. 
C. 0,16AA : 0,48Aa : 0,36 aa. D. 0,25AA : 0,5Aa : 0,25 aa. 

Câu 37: Tính chất nào dưới đây không phải là của mã di truyền? 
A. Tính thoái hóa. B. Tính đặc hiệu. C. Tính bán bảo tồn. D. Tính phổ biến. 

Câu 38: Trong chẩn đoán trước sinh, kĩ thuật chọc dò dịch ối nhằm khảo sát 
A. tế bào tử cung của người mẹ. 
B. tính chất của nước ối. 
C. tính chất của nước ối và tế bào tử cung của người mẹ. 
D. tế bào thai bong ra trong nước ối. 

Câu 39: Theo Menđen, phép lai giữa 1 cá thể mang tính trạng trội với 1 cá thể mang tính trạng lặn tương 
ứng được gọi là 

A. lai phân tích. B. lai thuận-nghịch. C. lai khác dòng. D. lai cải tiến. 
Câu 40: Trong chăn nuôi và trồng trọt, người ta tiến hành phép lai nào để tạo dòng thuần đồng hợp về 
gen quý cần củng cố ở đời sau ? 

A. Lai gần, tự thụ phấn. B. Lai xa. C. Lai khác dòng. D. Lai khác giống. 
 

II/ Theo chương trình nâng cao (8 câu, từ câu 41 đến câu 48) 
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Câu 41: Trên phân tử mARN có một bộ ba 5'UXG3'. Bộ ba tương ứng trên mạch mang mã gốc của gen 
phiên mã cho phân tử mARN này là 

A. 3'GXA5'. B. 3'AGX5'. C. 5'XAG3'. D. 5'AGX3'. 
Câu 42: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa đỏ do hai gen không alen A và B (tương tác với nhau 
theo kiểu bổ sung) quy định, tính trạng tương ứng là hoa trắng (do các kiểu gen còn lại quy định). Tính 
theo lí thuyết, phép lai P : AaBb × aabb  cho F1 có kiểu hình hoa trắng chiếm tỉ lệ 

A. 50%. B. 75%. C. 25%. D. 12,5%. 
Câu 43: Theo Menđen, khi P thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản (trội, lặn hoàn 
toàn) thì F2 có sự phân li theo tỉ lệ 

A. 1 trội : 1 lặn. B. 1 trội : 2 lặn. C. 2 trội : 1 lặn. D. 3 trội : 1 lặn. 
Câu 44: Menđen đã giải thích quy luật phân li bằng: 

A. giả thuyết giao tử thuần khiết 
B. hiện tượng trội hoàn toàn 
C. sự phân li ngẫu nhiên của các cặp nhiễm sắc thể (NST) đồng dạng trong giảm phân 
D. hiện tượng phân li của các cặp NST trong giảm phân 

Câu 45: Các prôtêin được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều 
A. bắt đầu bằng axit amin bất kỳ. B. kết thúc bằng foocmin mêtiônin. 
C. bắt đầu bằng mêtiônin. D. bắt đầu bằng foocmin mêtiônin. 

Câu 46: Ở đậu Hà Lan: alen A quy định hạt vàng, a alen a quy định hạt xanh, alen B quy định vỏ hạt 
trơn, alen b quy định vỏ hạt nhăn. Hai tính trạng này phân li độc lập và trội lặn hoàn toàn. Cho cây dị hợp 
2 cặp gen tự thụ phấn. Giả sử mỗi quả sinh ra đều có 6 hạt, xác suất loại quả có chứa 3 hạt vàng, trơn, 2 
hạt vàng, nhăn, 1 hạt xanh, nhăn là 

A. C6
1. C5

4 . (9/16)1.(3/16)4.(1/16)5 B. C6
3. C3

2 . (9/16)3.(3/16)2.(1/16)1 
C. C6

1. C3
2 . (9/16)1.(3/16)2.(1/16)3 D. C6

1. C5
2 . (9/16)1.(3/16)2.(1/16)3 

Câu 47: Khi lai giữa các dòng thuần, ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở thế hệ nào ? 
A. F3. B. F2. C. F4. D. F1. 

Câu 48: Trong một quần thể ngẫu phối, không có chọn lọc, không có đột biến, tần số tương đối của các 
alen thuộc một gen nào đó 

A. không có tính ổn định và đặc trưng cho từng quần thể. 
B. có tính ổn định nhưng không có tính đặc trưng cho từng quần thể. 
C. có tính ổn định và đặc trưng cho từng quần thể. 
D. không có tính ổn định nhưng đặc trưng cho từng quần thể. 
 

----------------------------------------------- 
----------- HẾT ---------- 

 
 


