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Môn Sinh h c 
MÔN SINH H C L P 10 (2t) 
 

Th i gian Số ti t  Bài d y 

 
 Ph n I. Gi i thi u 

th  gi i s ng 
 

 

1 
Ph n II. Sinh h c t  

bào 
 

Chương I. Thành phần hóa học c a tế bào 
Chương II. Cấu trúc c a tế bào 
Chương III. Chuyển hóa vật chất và NL trong tế bào 
Chương IV. Phân bào 

1 Ph n III. Sinh h c vi 
sinh v t 

Chương I: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi 
sinh vật 
Chương II: Sinh trưởng và phát triển ở vi sinh vật 
Chương III: Vi rút – Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch 

 
MÔN SINH H C L P 11 (4t) 
 
Th i gian S  ti t Ph n IV. 

SINH H CăC ăTH  
Bài d y 

 
1 Ch ngăI. 

Chuyển hoá vật chất 
vƠănĕngăl ợng 

A. Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật 
 

 1 B. Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở động vật 
 

1 
Ch ngăII. 
C m ng 

 

A. Vận động và cảm ng ở thực vật 

 B. Cảm ng ở động vật 

 

1 

Ch ngăIII. 
Sinhătr ng và phát 

triển 

A. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật 

 B. Sinh trưởng và phát triển ở động vật 
 Ch ngăIV. 

Sinh s n 

A. Sinh sản ở thực vật 

  B. Sinh sản ở động vật 
 

MÔN SINH H C - L P 12 (12t) 
 
Th i gian S  ti t 

Ph n V. 
DI TRUY N H C 

Ch ng 
 1 Chương I: Cơ chế di truyền và biến dị 
 1 Chương II: Tính quy luật c a hiện tượng di truyền 
 1 Chương III: Di truyền học quần thể 
 1 Chương III:  ng dụng di truyền học 
 1 Chương V: Di truyền học người 
 1 Ph n VI: 

TI N HÓA 
 

Chương 1: Bằng ch ng và cơ chế tiến hóa 
 

 
Chương II. Sự phát sinh và phát triển c a sự sống trên 
Trái Đất. 

 1 
Ph n VII. 

SINH THÁI H C 

Chương I.  Cá thể và quần thể sinh vật 
 1 Chương II.  Quần xã sinh vật 
 

 
Chương III. Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi 
trường 

Th i gian Số ti t T ng ôn Gi iăđề 
 1  Đề 1 
 1  Đề 2 
 1  Đề 3 
 1  Đề 4 

 

LÝ THUY T SINH H C 12 

 
PH N V: DI TRUY N H C 



CỄCăC ăCH  DI TRUY N GEN, MÃ DI TRUY N 
Khái ni m v  gen: GenălƠă1ăđo n c a phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho 1 sn phẩmăxácăđịnh (chuỗi polypeptit hoặc ARN).  
C u trúc c a gen: 
C u trúc chung c a gen c u trúc:  
- Gen cấu trúc gmă3ăvùng:ăVùngăđiều hoà; vùng mã hoá; vùng kt thúc   
Các lo i gen: 

- Gen cấu trúc: Là gen mang thông tin mã hoá cho các sn phẩm t o nên TP cấu trúc hay chcănĕngăc a TB. 
- Genăđiều hoà: Gen to SP kiểm soát hotăđộng c a các gen khác.  
Mã di truy n:  
Khái ni m: Trình tự cácănuătrongăgenăquiăđịnh trình tự các aa trong phân tử Pr.ăMưăDTăđ ợcăđọc trên c mARN và ADN.  
Đ căđi m chung c a MDT: 
- MDTăđọc từ 1ăđiểmăxácăđịnh theo từng bộ ba nu mà không gối lên nhau.  
- Mã DT có tính ph bi n - Ch ng tỏ mọi loài sinh vật đều có một nguồn gốc chung. 
- MưăDTăcóătínhăđặc hiệu (Một bộ ba chỉ mã hoá 1 a.a). 
- Mangătínhăthoáiăhoáă(d ăthừa) Hiệnăt ợng này có ý nghĩa bảo hiểm thông tin di truyền 
- Có 1 bộ ba m  đầu là AUG, 3 bộ ba k t thúc: UAA, UAG, UGA. 

1. Nh ng di n bi năc ăb n c aăcácăc ăch  di truy n  c păđ  phân t : 

Cácăc ăch  Nh ng di n bi năc ăb n 

 
 
Nhơnăđôiă
ADN 

- ADN tháo xoắn, hai mchăđ nătáchănhau 
- 2 m ch mớiăđềuăđ ợc t ng hợp theo chiềuă5’→ă3’,ămột m ch t ng hợp liên tục, một m ch t ng hợp gián 
đo nă(sauăđóăđ ợc nối l i). 
- Có sự tham gia ca các enzim: Tháo xoắn, kéo dài mch, nối li ền m ch... 
- Diễn ra theo nguyên tắc: B  sung và bán bo t n. 
- K t qu : Một lầnănhơnăđôi,ătừ 1 ADN mẹ hình thành 2 ADN con giống nhau và giống ADN mẹ banăđầu. 

 
 
 
Phiên mã 

- 2 m chăđ năc a ADN tháo xoắn mộtăđo n,ăt ngă ng với một hay một số gen. 
- ARNăđ ợc t ng hợp liên tục theo chiềuă5’→ă3’ă(t ngă ng với m ch gốcă(3’→ă5’) 
- Có sự tham gia ca các enzim: Tháo xoắn, kéo dài mch, cắtăđ t liên k tăhiđrô... 
- Nguyên tắc: b  sung khuôn mẫu.  
- K t qu : Một lần phiên mãi, từ 1 m ch gốc c a gen tng hợpăđ ợc 1 phân tử ARN. 
- Sau khi tng hợp các ARN hình thành cấu trúc bậcăcaoăh năvƠăđều tham gia vào quá trình gi i mã 

 
 
D ch mã 

- Axităaminăđ ợc ho tăhóaăvƠăđ ợc t-ARN vận chuyển tới ribôxôm. 
- Ribôxôm dịch chuyển trên m-ARN theo chiềuă3’→ă5’ăquaătừng bộ ba, chuỗiăpolipeptităđ ợc kéo dài. 
- Đ n bộ ba k t thúc, chuỗi polipeptit tách khói mARN. 
- Sauăkhiăđ ợc t ng hợp, aa m đầu tách khỏi  chuỗi polipeptit.  

 
Đi u hòa 
ho tăđ ng 
c a gen 

- Genăđiều hòa t ng hợp chất c ch  để kìm hãm sự phiên mã 
- Khiămôiătr ng có chất c m ng, chất c ch  bị bất ho t, gen cấu trúc ho tăđộng,  quá trình phiên mã 
đ ợc diễnăra,ăprôtêinăđ ợc t ng hợp. 
- Sự điều hòa tùy thuộc vào nhu cầu c a t  bào. 

2. Sơ đồ mối quan hệ ADN – Tính trạng:   ADNă(gen)ă→ămARNă→ăPrôtêină→ăTínhătr ng 

- Trình tự cácănuclêôtitătrênăADNăquyăđịnh trình tự các Ribônuclêôtit trên mARN, trình tự cácăRibônuclêôtitătrênămARNăquyăđịnh trình 
tự các axit amin trên chuỗi polipeptit. 
- Mã gốcătrongăADNăđ ợc phiên mã thành mã sao  ARNăvƠăđ ợc dịch mã thành chuỗi polipeptit cấu thành prôtêin, prôtêin biểu hiện 
thành tính trng c aăc ăthể. 

3. Sơ đồ phân loại biến dị: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. Phân biệt biến dị di truyền và biến dị không di truyền 

Biến dị 

B.dị không di truyền 
(Thường biến) 

B.dị di truyền 

B.dị tổ hợp 

BD đột biến 

ĐB. gen 

ĐB. NST 

Trong nhân 

Ngoài nhân 

ĐB cấu trúc NST 

ĐB số lượng NST 
Đa bội 

Lệch bội 



IV. V nă đ ă
phân 
bi t 

V. Bi năd ădiătruy n VI. Bi nă d ă khôngă diă
truy n 

VII.  (Thường biến) VIII.  Đ tăbi n 
IX. Bi nă d ă t ă

h p 

Khái niệm 

Bi nă đ i trong vật chất di 
truyền  cấpă độ phân tử (ĐBă
gen) hoặc cấpă độ t  bƠoă (ĐBă
NST). 

T ă hợpă l iă vậtă chấtă diă
truyềnăvốnăđưăcóă ăchaămẹ. 

 Bi nă đ i kiểu hình c a cùng một 
kiểu gen, phát sinh trong quá trình 
phát triển c a cá thể. 

NguyênănhơnăvƠăc ă
ch  phát sinh 

Do sự bắt cặpă khôngă đúngă
trongă nhơnă đôiă ADN,ă doă
những sai hỏng ngẫu nhiên, 
do rối lo n quá trình phân li 
c a các NST trong quá trình 
phân bào. 

Do sự phơnă liă độc lập c a 
các NST trong quá trình 
gi m phân, sự t  hợp ngẫu 
nhiên c a các giao tử trong 
thụ tinh. 

Do nhă h ng trực ti p c aă điều 
kiệnămôiă tr ng lên kh  nĕngă biểu 
hiện kiểu hình c a cùng một kiểu 
gen. 

 

Đặcăđiểm 

- Bi nă đ i kiểuă genă →ă bi n 
đ i kiểuă hìnhă →ă diă truyền 
đ ợc. 
- Bi nă đ iă đột ngột, cá biệt, 
riêng lẻ,ăvôăh ớng. 

- Sắp x p l i vật chất di 
truyềnă đưă cóă  bố mẹ, t  
tiênă→ădiătruyềnăđ ợc. 
- Bi năđ i riêng lẻ, cá biệt. 

- Chỉ bi năđ i kiểu hình không binăđ i 
kiểu gen → không di truyềnăđ ợc. 

- Bi năđ i liên tục,ăđ ng lo tăt ngă ng 
điều kiệnămôiătr ng. 

Vai trò 

Đaă số có h i, 1 số ít có lợi 
hoặc trung tính. Cung cấp 
nguyên liệuă s ă cấp c a ti n 
hóa và chọn giống. 

Cung cấp nguyên liệu th  
cấp cho ti n hoá và chọn 
giống. 

Giúp sinh vật thích nghi với môi 
tr ng.  

5. Phân biệt đột biến gen và đột biến NST: 

V năđ ăphơnăbi t Đ tăbi năgen Đ t bi n nhi m s c th  

Khái ni m 

- Là sự bi nă đ i một hay một số cặp 
nuclêôtit trong gen. 

- Có 3 dngăđột bi năđiểm:  
+ Mất 1 cặp nuclêôtit. 
+ Thêm 1 cặp nuclêôtit. 
+ Thay th  1 cặp nuclêôtit. 

- Là những bi năđ i trong cấu trúc hoặc số l ợng 
NST. 

- Có 2 dngăđột bi n NST: 
  +ăĐBăcấu trúc NST: gm mấtăđo n, lặpăđo n,ăđ o 
đo n, chuyểnăđo n. 
  + ĐBăsố l ợng NST: gm thể lệch bội và thể đaăbội. 

C ăch  phát sinh 

- Bắt cặpă khôngăđúngă trongănhơnă đôiăADNă
(khôngă theoă NTBS),ă hayă tácă nhơnă ĐBă xenă
vào m ch khuôn hoặc m chăđangăt ng hợp. 
- Ph i tr i qua tiềnă đột bi n mới xuất hiện 
đột bi n. 

- Do mất, lặp,ăđ o hay chuyển vị trí c aăđo n NST, 
do sự chuyểnă đo n diễn ra giữa các NST không 
t ngăđ ng. 

- Do sự không phân li ca cặp NST trong quá trình 
phân bào. 

Đ căđi m 

- Ph  bi n. 
- LƠmă thayă đ i số l ợng và trật tự sắp x p 
các cặp nuclêôtit trong gen. 
- Đột bi n lặn không biểu hiện thành kiểu 
hình  tr ng thái dị hợp tử. 

- Ít ph  bi n. 
- LƠmăthayăđ i số l ợng và trật tự sắp x p các gen 
trên NST. 
- Biểu hiện ngay thành kiểu hình. 

H u qu  

- LƠmăgiánăđo n 1 hay 1 số tính tr ngănƠoăđóă
(Genă→ămARNă→ăPrôtêină→ătínhătr ng). 

- Ít nhăh ngăđ n s c sống và sự sinh sn 
c a sinh vật. 

- LƠmăthayăđ i 1 bộ phận hay kiểu hình c aăc ăthể. 

- nhăh ng nghiêm trọngăđ n s c sống và sự sinh 
s n c a sinh vật. 

Vai trò 
Cung cấp ngu n nguyên liệu ch  y u cho 
quá trình tin hoá và chọn giống. 

Cung cấp ngu n nguyên liệu th  y u cho ti n hoá 
và chọn giống. 

6. Các dạng đột biến cấu trúc NST: 

D ngăđ t bi n C ăch  H u qu  và vai trò Ví d  

 

1. M tăđo n 

NST mấtăđiămộtăđo n nào 
đó,ăđo n mất có thể  đầu 
mút hay giữaă đầu mút và 

- Làm gi m số l ợng gen trên NST, 
th ng gây cht hoặc làm gi m kn sinh 
s n. Mấtăđo n nhỏ ít nhăh ng. 

- Mấtăđo n NST 21  ng i gây ung 
th ămáu 

- Mấtăđo n NST số 5 gây hội ch ng 



tơmăđộng 
- Xácă định vị trí c a gen trên NST, 
lo i bỏ những gen có hi. 

“Mèoăkêu” 

 

2. L păđo n 

1ă đo n NST bị lặp l i 1 
lần hay nhiều lần (do 2 
NSTă t ngă đ ng ti p hợp 
vƠă traoă đ i chéo không 
đều). 

LƠmătĕngăsố l ợng gen trên NST, có 
thể lƠmă tĕngă hoặc gi mă c ngă độ 
biểu hiện c a tính tr ng 

- Lặpăđo n NST X  ru i giấm gây 
hiệnăt ợng mắt tròn thành mắt dẹt. 

- Lặpăđo n  lúaăđ i m chălƠmătĕngă
ho t tính c a men amylaza. 

 
 
3.ăĐ oăđo n 

1ă đo n NST bị đ t ra r i 
quayăng ợc 1800  

- Không làm mất VCDT nên có thể 
nhă h ng hoặc không nhă h ng 
đ n s c sống. 

- Sắp x p l i trật tự các gen trên 
NST, làm tĕngă sự đaă d ng giữa các 
th , các nòi trong cùng một loài,  

 ru i giấm thấy có 12 dngă đ o 
đo nă liênă quană đ n kh  nĕngă thíchă
ng nhiệtă độ khác nhau ca môi 
tr ng 

 
 
 
4. Chuy năđo n 

- NST bị đ tă1ăđo n,ăđo n 
bị đ t gắn vào vị trí khác 
trên cùng 1 NST. 

- Cácă NSTă khôngă t ngă
đ ngă traoă đ i với nhau 
nhữngă đo nă t ngă ng 
hoặcăkhôngăt ngă ng. 

- Chuyểnă đo n lớnă th ng gây cht 
hoặc mất kh  nĕngăsinhăs n. Chuyển 
đo n nhỏ không nhă h ng tới sự 
sống c a SV. 
- Chuyểnăđo nătrênă1ăNST,ălƠmăthayăđ i 
trình tự gen trong nhóm gen liên kt. 
- Chuyểnă đo n giữa 2 NST không 
t ngăđ ng, làm chuyểnăđ i gen giữa 
các nhóm liên kt. 
- Lợi dụng chuyển gen giữa các sinh 
vật, nhằmătĕngănĕngăsuất, phẩm chất 
vật nuôi, cây trng 

 
Chuyển gen kháng thuốc diệt cỏ từ 
cây thuốc lá c nh sang cây bông và 
cơyăđậuăt ng 

 

7. Các dạng đột biến số lượng NST: 

+ Thể lệch bội:  

1.Khái ni m Là những bi năđ i về số l ợng c a một hay một số cặpăNSTăt ngăđ ng. Các dngăth ng gặp: Thể 
một: (2n - 1), thể ba: (2n + 1), thể bốn: (2n + 2), thể khuy t: (2n - 2). 

2. Nguyên nhân Cácătácănhơnăgơyăđột bi n làm cn tr  sự phân li c a một hay vài cặp NST 

3.ăC ăch  
Sự không phân li ca một hay vài cặp NST t o ra giao tử thừa hay thiu 1 hay vài NST. Các giao tử này 
k t hợp với nhau hay với các giao tử bìnhăth ng t o ra thể lệch bội  

4. H u qu  Làm mất cân bằng c a toàn bộ hệ gen, nên các thể lệch bộiăth ng không sốngăđ ợc hay gi m s c 
sống, gi m kh  nĕngăsinhăs n. 

5. Ví d  
 ng i cặp NST 21 không phân li dẫn tới hình thành giao tử có 2NST cặp 21, khi k t hợp với giao tử 

bìnhăth ng ch a 1 NST 21 hình thành thể đaoă(bộ NST có 47 chic - có 3NST 21) 

6. vai trò 
- Cung cấp nguyên liệu cho quá trình tin hóa. 

- Đ aăNSTămongămuốnăvƠoăc ăthể khác (trong chọn giống) 

- Sử dụng thể lệch bộiăxácăđịnh vị trí c a các gen trên NST 

+ Thể đa bội:  

 T  đaăb i  

(Đaăb i hóa cùng ngu n) 

D  đaăb i 

(Đaăb i hóa khác ngu n) 

1. Khái ni m Bộ NSTătĕngămột số nguyên lần số NSTăđ nă
bội và lớnăh nă2nă(3n,ă4n,ă5n...) 

Trong nhân t bào ch a hai bộ NSTăl ỡng bội c a 2 
loài khác nhau (2nA+2nB) 

1. Nguyên nhân Tácănhơnăgơyăđột bi n (conxixin) gây tê liệt sự 
hình thành thoi vô sắc làm NST nhân đôiămƠă
không phân li. 

Lai xa khác loài và có xyăraăđaăbội hóa  



 

2.ăC ăch  

 

Sự không phân li ca toàn bộ NST trong 
nguyên phân s hình thành t bào 4n, trong 
gi m phân hình thành giao tử 2n. 

Ví dụ: T  bộiăhóaăcơyăl ỡng bội  

P   :     2n (AA)      x       2n (AA) 

GP :      n(A)                     n(A) 

F1  :               2n (AA) 

                         T bội hóa 

                     4n (AAAA) 

Đaăbội hóa bộ NST c a con lai F1 (d ng song nhị bội). 

Ví dụ:  

P   :     2n (AA)      x       2n (BB) 

GP :      n(A)                     n(B) 

F1  :               n(A) + n(B) 

                                Song nhị bội  

                  2n(AA)+2n(BB)  

 

3. H u qu  và vai 
trò 

- Thể đaăbộiăth ng có bộ NSTătĕngăgấp bội 
nênăquáătrìnhăTĐCădiễn ra m nh m ,ănĕngăsuất 
cao, chống chịu tốt.  

-Thể đaăbội lẻ th ng bất thụ.ăĐaăbội chẵn t o 
giống mới 

- T o ra giống mới có bộ NST ch a 2 bộ NSTăl ỡng 
bội c a 2 loài bố mẹ. 

- Cóăýănghĩaătrong ti n hóa và chọn giống 

8. Hậu quả thể dị bội ở cặp NST số 21 (NST thường) và cặp NST giới tính ở người:  

Các h i ch ng C ăch  phát sinh Đ căđi m 

Đao 

Trong gi m phân, cặp NST 21 không phân ly 
→ătr ng (n + 1) cha 2 NST 21, khi kt hợp 
với tinh trùng (n) cóă1ăNSTă21→ăhợp tử (2n + 
1) ch a 3 NST 21. 

T  bào ch aă47ăNST,ătrongăđóăcóă3ăNSTă21ăch a 3 
NST;ă ng i thấp bé, má phệ, c  rụt, khe mắt x ch, 
l ỡi dày và hay thè ra, dị tật tim và ống tiêu hoá, si 
đần, vô sinh. 

H i ch ng 3X 

Trong gi m phân, cặp NST giới tính không 
phơnălyă→ăgiaoătử dị bội. 
- Giao tử (22 + XX) k t hợp với giao tử (22 + 
X)ă→ăHợp tử (44 + XXX) = 47 NST. 

Cặp NST giới tính ch a 3 NST X; nữ, bu ng tr ng và 
d  con không phát triển, rối lo n kinh nguyệt, khó có 
con. 

H i ch ng 
Claiphent ă(XXY) 

- Giao tử (22 + XX) k t hợp với giao tử (22 + 
Y)ă→ăHợp tử (44 + XXY) = 47 NST. 
 

Cặp NST giới tính ch a 2 NST X và 1 NST Y; nam, 
mù màu, thân cao, chân tay dài, tinh hoàn nhỏ,ăsiăđần, 
vô sinh. 

H i ch ngăT cn ă
(OX) 

- Giao tử (22 + O) k t hợp với giao tử (22 + X) 
→ăHợp tử (44 + XO) = 45 NST. 

Cặp NST giới tính chỉ còn 1 NST X; nữ, thân thấp, c  
ngắn, không có kinh nguyệt, trí tuệ chậm phát triển, 
vô sinh. 

 

9. So sánh đột biến và thường biến: 

Các ch tiêu so sánh Đ t bi n Th ng bi n 

Không liên quan tới bi n đ i kiểu gen  + 

Di truyềnăđ ợc +  

Mang tính cá biệt, xuất hiện ngẫu nhiên +  

Theoăh ớngăxácăđịnh   + 

Mang tính thích nghi cho cá thể  + 

là nguyên liệu cho chọn giống và ti n hóa +  

10. Các quy luật di truyền: 

Tên quy lu t N i dung C ăs  t  bào h c 

 
1.Phân li 

Do sự phân li c a cặp nhân tố di truyền nên mỗi giao 
tử chỉ ch a một nhân tố c a cặp (giao tử thuần khi t) 

Sự phân li và t  hợp c a 1 cặp gen alen do sự 
phân li và t  hợp c a cặpăNSTăt ngăđ ng. 

2.Tácăđ ng b  sung Cácăgenăkhôngăalenăt ngătácăb  sung với nhau 
trong sự hình thành tính trng. 

 
Sự phơnăliăđộc lập c a các cặpăNSTăt ngăđ ng 



3. Tácăđ ng c ng 
g p 

Cácăgenăkhôngăalenăt ngătácăcộng gộp,  mỗi gen 
đóngăgópămột phầnănh ănhauătrongăsự hình thành 
tính tr ng.  

trong quá trình gim phân hình thành giao tử và 
t  hợp tự do c a chúng trong quá trình thụ tinh 
kéo theo sự phân li và t  hợp c a các cặp gen 
không alen. 
 4. Di truy năđ c l p Các cặp nhân tố di truyền (các cặp gen không alen), 

phơnăliăđộc lập với nhau trong phát sinh giao tử. 

5. Liên k t gen Các gen trên cùng 1 NST phân li và t hợp cùng 
nhau,ăđ aăđ n sự di truyềnăđ ng th i nhóm tính 
tr ngădoăchúngăquyăđịnh.  

Sự phân li và t  hợp c a cặpăNSTăt ngăđ ng, 
kéo theo sự phân li và t  hợp c a nhóm gen liên 
k t.  

6. Hoán v gen Hoán vị các gen alen, to sự tái t  hợp các gen 
không alen. 

Hai nhiễm sắc tử không chị em trong cặp NST 
képăt ngăđ ngătraoăđ i với nhau nhữngăđo n 
t ngă ng. 

 
7. DT LK v i gi i 
tính 

Genăquyăđịnh tính trng th ng nằm trên NST giới tính 
thì di truyên liên kt với giới tính. Gen nằm trên NST X di 
truyền chéo, gen nằm trên NST Y thì di truyền thẳng. 

Sự phân li và t  hợp c a cặp NST giới tính (XX 
và XY) 

8.ăTácăđ ngăđaăhi u Một gen chi phối sự hình thành nhiều tính tr ng Phân li và t hợp c a cặpăNSTăt ngăđ ng. 

11. So sánh quần thể tự phối và ngẫu phối:  

Các ch tiêu so sánh T  ph i Ng u ph i 

Làm gi m tỉ lệ thể dị hợp,ătĕngătỉ lệ thể đ ng hợp qua các th hệ +  

T o nên trng thái cân bằng di truyền trong quần thể  + 

Tần số cácăalenăkhôngăđ i qua các th hệ + + 

Quần thể có cấu trúc di truyền: p2 AA : 2pq Aa : q2 aa  + 

Thành phần kiểuăgenăthayăđ i qua các th hệ +  

T o ra ngun bi n dị t  hợp phong phú  + 

12.  Các khâu cơ bản của kỹ thuật chuyển gen: (Bằng cách dùng plasmit của vi khuẩn làm thể truyền) 

+ Khâu 1:Tạo ADN tái tổ hợp 
- Tách ADN c a t  bào cho và plasmit ca vi khuẩn ra khỏi t  bào.  
- CĕtăvƠănối ADN c a t  bào cho và ca plasmit  nhữngăđiểmăxácăđịnh nh  enzim cắt giới h n (Restrictaza) và enzim nối (Ligaza) t o 
thành ADN tái t  hợp. 

+ Khâu 2: Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận (th ngăđ ợc dùng là vi khuẩnăđ ng ruột E.coli) 
- Dùng muối CaCl2 vƠădùngăxungăđiện t o những lỗ th ng trên màng sinh chấtăđể ADN tái t  hợp dễ dàng xâm nhập vào TB nhận, gọi 
lƠăph ngăphápăbi n n p. 
- Dùng thể thực khuẩn lamda làm thể truyền, chúng tự ti tăenzimăđục th ng màng TB vi khuẩn  chui vào bên trong, gọiălƠăph ngăphápă
t i n p. 

+ Khâu 3: Tách dòng ADN tái tổ hợp 
Nh  các thể truyền có dấu chuẩn hoặcăcácăgenăđánhădấu,ăng i ta nhận bi tăđ ợc t  bào vi khuẩn có ch a ADN tái t  hợp,  tách dòng t 
bào này và nuôi cấyătrongămôiătr ng nhân to,ăng iătaăthuăđ ợc s n phẩmă(prôtêinăđặc thù) do gen cấy mã hóa. 

*  Thành tựu ứng dụng công nghệ gen 
Thành tựu n i bật nhất trong ng dụng công nghệ gen là kh nĕngăchoătáiăt  hợp thông tin di truyền giữaăcácăloƠiăđ ng xa nhau trong 
bậc thang phân loi mà lai hữu tính không thể thực hiệnăđ ợc. 

 T o gi ngăđ ng v t:  
B ngăph ngăphápăviă tiêm,ăc yănhơnăđưăcóăgenăđưăc i bi n, s  d ng t  bào g c,ầ t o ra những giống động vật mới có 
nĕngăsuất và chấtăl ợngăcaoăvƠăđặc biệt có thể s n xuất ra các loi thuốc chữa bệnhăchoăng i: 

- Chuy n gen prôtêin huy t thanh c aăng i vào cừubiểu hiện  tuy n sữacho sn phẩm với số l ợng lớnch  bi n 
thành thu c ch ngăuăx ănangăvƠăb nh v  đ ng hô h p  ng i. 

- Chuy n gen s n xu t r-prôtêin c aăng i biểu hiện  tuy n sữacho sn phẩm với số l ợng lớns n xu t prôtêin C 
ch a b nh máu vón c c gây t c m ch. 

- Chuy năgenăhoocmônăsinhătr ng c a chu t c ng vào chu t nh tnên nó có khốiăl ợng gần gấpăđôiăsoăvới chuột cùng l a. 

 T o gi ng th c v t 
- T o giống bằng công nghệ gen m ra nhiều ng dụng mới cho tr ng trọt: s n xuất các chất bột,ăđ ng vớiănĕngăsuất cao, sn xuất các loi prôtêin 

trị liệu, các kháng thể và chất dẻo. Th i gian t o giống mới rút ngắnăđángăkể. 
- Đ nănayăđưăcóăh nă1200ălo i thực vậtăđưăđ ợc chuyển gen. Trong số đóăcóă290ăgiống cây ci dầu, 133 giống khoai tây và nhiều lo i 

cây tr ngăkhácănh ăcƠăchua,ăngô,ălanh,ăđậu nành, bông vi, c  c iăđ ng. 



- Ph ngăphápăchuyển gen  thực vật rấtăđaăd ng: chuyển gen bằng plasmit, bằng virut, chuyển gen trực ti p qua ống phấn, kỹ thuật 
vi tiêm  t  bào trần, dùng súng bắn gen. 

- Ví d : 
+ T o ra gi ng cà chua chuyn gen kéo dài th i gian chín, gi ng cà chua chuyn gen kháng virut. 
+ T o ra gi ng lúa chuy n gen t ng h p  - carôten. 
+ Chuy n gen trừ sâu từ vi khuẩnbông v i  gi ng m i kháng sâu h i. 
 T o gi ng vi sinh v t 
NgƠyănay,ăđưăt oăđ ợc các chng vi khuẩn cho sn phẩm mong muốn không có trong tự nhiên, bằng cách chuyển một hay một nhóm 
gen từ t  bào c aăng i hay mộtăđốiăt ợng khác vào t bào c a vi khuẩn. 

Các vi sinh vậtănh ăE.coli,ănấm men bánh mì là nhữngăđốiăt ợngăđầuătiênăđ ợc sử dụng trong công nghệ genăđể s n xuất một số lo i 
prôtêin c aăng iănh ăinsulinăchữa bệnh tiểuăđ ng, hoocmonătĕngătr ng c aăng iă(hGH),ăhoocmônăSomatostatinăđiều hòa hoocmôn 
sinhătr ngăvƠăinsulinătrongămáu,ăvĕcxinăviêmăganăBăđể phòng bệnhăviêmăganăB… 

 

13. Điểm khác nhau giữa chọn giống bằng phương pháp lai hữu tính và phương pháp gây đột biến 

V năđ  phân bi t Ch n gi ng b ng ph. pháp lai h u tính Ch n gi ng b ngăph ngăphápăgơyăđ t bi n 

Đốiăt ợng Thực vật,ăđộng vật bậc cao. Vi sinh vật, thực vật,ăđộng vật bậc thấp. 

Ph ngăphápăti n 
hành 

Cho giao phối t o dòng thuần hay t oă uă th  
lai. 

Xử líăđột bi n bằng các tác nhân vật lý (tia phóng x, tia tử 
ngo i, sốc nhiệt..) hay các tác nhân hóa học. 

C ăch  Chọn giống từ ngu n bi n dị t  hợp Chọn giống từ ngu n bi n dị đột bi n  

Hiệu qu  Th i gian dài – hiệu qu  chậm. Th i gian ngắn - hiệu qu  nhanh. 

Đặc điểm 

- T  hợp các gen vốn có. 
- Đ năgi n, dễ thực hiện. 
- Dễ dự đoánăcácăk t qu  dựa trên các quy luật 
di truyền. 

- T  hợp gen mới có giá trị chọn lọc. 
- Ph c t p,ăđòiăhỏiăkĩăthuật,ătrìnhăđộ cao. 
- Khó dự đoánăk t qu  doăđột bi năvôăh ớng. 
 

14.Tạo giống bằng công nghệ tế bào  T o gi ng th c v t  
V năđ  

phân bi t Nuôi c y h t ph n Nuôi c y t  bào th c v t in 
vitrô t o mô sẹo 

Ch n dòng t  bào xôma 
có bi n d  Lai t  bƠoăsinhăd ng 

Ngu n 
nguyên liệu 

Hạt phấn (n) hay noãn 
chưa thụ tinh 

Tế bào (2n) Tế bào (2n) Tế bào 2n ca hai loài 

Quy trình 
ti n hành 

- Nuôi cấy hạt phấn hay 
noãn trong ống nghiệm 
→ cây đơn bội. 

-  Từ tế bào đơn bội 
nuôi trong ống nghiệm 
→ mô đơn bội → gây 
lưỡng bội hóa → cây 
lưỡng bội hoàn chỉnh. 

Nuôi trên môi trường 
nhân tạo; tạo mô sẹo; bổ 
sung hoocmôn kích thích 
sinh trưởng cho phát triển 
thành cây trưởng thành. 

Nuôi trên môi trường 
nhân tạo; chọn lọc các 
dòng tế bào có đột biến 
gen và biến dị số lượng 
NST khác nhau. 

Tạo tế bào trần, cho dung 
hợp hai khối nhân và tế 
bào chất thành một, nuôi 
trong môi trường nhân tạo 
cho phát triển thành cây 
lai. 

C ăs  di 
truyền c a 
ph ngă

pháp 

Tạo dòng thuần lưỡng 
bội từ dòng đơn bội. 

Tạo dòng thuần lưỡng 
bội. 

Dựa vào đột biến gen và 
biến dị số lượng NST tạo 
thể lệch bội khác nhau. 

Lai xa, lai khác loài tạo 
thể song nhị bội, không 
thông qua lai hữu tính, 
tránh hiện tượng bất thụ 
c a con lai. 

Ýănghĩa 

- Chọn được các dạng 
cây có các đặc tính  
tốt. 

- Các dòng nhận được 
đều  thuần ch ng . 

- Nhân nhanh các giống 
cây trồng, vật nuôi. 

- Giúp bảo tồn nguồn gen 
c a một số giống quý 
hiếm. 

Tạo ra các giống cây 
trồng mới có các kiểu gen 
khác nhau ca cùng một 
giống ban đầu. 

Tạo ra các giống mới 
mang đặc điểm c a cả 2 
loài mà hữu tính khó có 
thể tạo ra được. 
 

15. Phân biệt phương pháp cấy truyền phôi và nhân bản vô tính ở động vật: 

C y truy n phôi Nhân b n vô tính 

B1:  Lấy phôi từ động vật cho 

B2:  Xử líăphôiă(tùyătheoăm.đíchămƠăph i tr iăquaă1ătrongăcácăb ớc) 
- Tách phôi thành nhiều phần, từ đóă PTă thƠnhă nhiều phôi 
→TĕngăSSăc a các giống quý hi m ho c các giống SS chậm 

B1: - Tách các TB tuyn vú c a cừu A, lấy nhân (2n) 
      - Tách trng c a cừuăBă→ăLo i bỏ nhân, lấy TBC. 

B2: Chuyển nhân TB tuyn vú (cừu A) vào TB tr ngăđưă lo i 
bỏ nhân (cừu B) 



- Phối hợp 2 hay nhiều phôi từ các loài khác nhau to thành thể 
kh mă(Phôiălai)ă→ăT o vật nuôi khác loài. 
- Làm bi năđ i các thành phần trong t  bƠoăphôiă→ăĐiều khiển 
sinhătr ng phát triểnătheoăh ớng có lợiăchoăconăng i. 
B3: CấyăvƠoăđộng vật nhậnăvƠănuôiăd ỡngăchoăđộng vật nhận 
sinh sn. 

B3: Nuôi tr ngăđưăđ ợc cấy nhân trong ống nghiệm t o phôi 

B4:  Cấy phôi vào tử cung ca cừuăCăđể phôi phát triển và sinh  
cừu con 
 

 
 

 

16. Di truyền người:  

Ph ngăpháp M căđích N i dung K t qu  

 
 
1. Nghiên c u 
ph  h  

Nhằmăxácăđịnhăđ ợc tính 
tr ng là trội hay lặn, nằm trên 
NST th ng hay NST giới 
tính, di truyền theo quy luật 
nào.... 

Nghiên c u sự di truyền c a một tính 
tr ng nhấtăđịnh trên 
nhữngăng i có quan hệ họ hàng qua 
nhiều th  hệ.  

Nghiên c u ph  hệ ng iătaăđưăxácă
địnhăđ ợc tính chất di truyền c a một 
số tính tr ng, phát hiệnăđ ợc nhiều 
bệnh, dị tật  di truyền  ng i.  

 
 
2. Nghiên c u 
đ ng sinh 

Nhằmăxácăđịnhăđ ợc tính 
tr ng ch  y u là do kiểu gen 
quy tăđịnh hay phụ thuộc vào 
môi tr ng 
 

So sánh nhữngăđiểm giống và khác 
nhau ca  cùng một tính tr ng trên 
nhữngăđ a trẻ đ ng sinh cùng trng 
sống trong cùng mộtămôiătr ng và 
trong nhữngămôiătr ng khác nhau. 

Tính tr ng màu mắt, hình dng tóc, 
nhóm máu... phụ thuộc  vào K.Gen. 
Tu i thọ, đặcăđiểm tâm lí, khốiăl ợng 
c ăthể... phụ thuộc nhiều vào môi 
tr ng.  

 
3. Nghiên c u 
t  bào 

Tìm ra khuyt tật về kiểu gen 
c a các bệnh di truyềnăđể 
chẩnăđoán,ăđề phòngăvƠăđiều 
trị kịp th i. 

Quanăsát,ăsoăsánhăđối chi u về cấu 
trúc, số l ợng c a bộ NST  ng i 
bệnh với bộ NST c aăng i bình 
th ng (b năđ  nhân chuẩn)  

Phát hiện nhiều bệnh và dị tật di 
truyền  ng iădoăđột bi n cấu trúc 
vƠăđột bi n số l ợng NST gây ra. 

16.1. Cácăkháiăni m 
* Khái niệm di truyền y học :  
Là ngành khoa học vận dụng những hiểu bi t về di truyền họcăng i vào y học, giúp cho việc gi i thích, chẩnăđoán,ăphòngăngừa, h n 
ch  các bệnh, tật di truyềnăvƠăđiều trị trong một số tr ng hợp bệnh lí. 
* Khái niệm di truyền y học tư vấn:  

Là mộtălĩnhăvực chẩnăđoán.ăDiătruyền y họcăt ăvấnăhìnhăthƠnhătrênăc ăs  những thành tựu về di truyền họcăng i và di truyền Y 
học. 
Di truyền họcăt ăvấn có nhiệm vụ chẩnăđoán,ăcungăcấp thông tin về kh  nĕngămắc các bệnh di truyền  đ i con c aăcácăgiaăđìnhăđưă
có bệnh này, từ đóăchoăl i khuyên trong việc k tăhôn,ăsinhăđẻ,ăđề phòng và hn ch  hậu qu  xấu  đ i sau. 

16.2.ăM tăs ăb nh,ăt tădiătruy n 
aăB nhădiătruy năphơnăt  

- Khái ni m : Là những bệnhămƠăc ăch  gây bệnh phần lớnădoăđột bi n gen gây nên 
Ví d  : bệnh phêninkêtô- niệu 
+ăNg iăbìnhăth ngă:ăgenăt ngăhợpăenzimăchuyểnăhoáăphêninalanin→ătirôzin 
+ăNg iăbịăbệnhă:ăgenăbịăđộtăbi năkoăt ngăhợpădcăenzimănƠyănênăphêninalaninătíchătụătrongămáuăđiălênănưoăđầuăđộcăt ăbƠo 
- Ch a b nh: phát hiện sớm  trẻ →ăchoăĕnăkiêng 

b.ăH iăch ngăb nhăliênăquanăđ ăđ tăbi năNST 
- Khái ni m:ăCácăđbăcấu trúc hay số l ợngăNSTăth ngăliênăquanăđ n rất nhiều gen gây ra hàng lot t năth ngă  các hệ c ăquană

c aăng iănênăth ng gọi là hội ch ng bệnh 
- Ví d  : hội ch ngăđao 
+ăC ăch ă:ăNSTă21ăgi măphơnăkhôngăbìnhăth ngă( ăng iămẹă)ăchoăgiaoătửămangă2ăNSTă21,ăkhiăthụătinhăk tăhợpăvớiăgiaoătửăcóă1ă
NSTă21ă→ăc ăthểămangă3NSTă21ăgơyănênăhộiăch ngăđao 
+ăCáchăphòngăbệnhă:ăkhôngănênăsinhăconătrênătu iă35 

c.ăB nhăungăth  
- Khái ni m: là lo i bệnhăđặcătr ngăb i sự tĕngăsinhăkhôngăkiểmăsoátăđ ợc c a 1 số lo i t  bƠoăc ăthể dẫ đ n hình thành các khối u 
chènăépăcácăc ăquanătrongăc ăthể. Khốiăuăđ ợc gọi là ác tính khi các t bào c a nó có kh  nĕngătáchăkhỏiămôăbanăđầu di chuyểnăđ n 
cácăn iăkhácătrongăc ăthể(diăcĕn)ăti p tục thi t lập các khối u khác. 

- Nguyênănhơn,c ăch  : đột bi năgen,ăđột bi n NST. 
ĐặcăbiệtălƠăđộtăbi năx yăraă ă2ălo iăgenă:ăGenăquyăđinhăy uătốăsinhătr ngăvƠăgenă căch ăcácăkhốiău 

- Cáchăđi u tr  và phòng b nh: 
+ Cáchăđi uătr :ăch aăcóăthuốcăđiềuătrị,ădùngătiaăphóngăx ăhoặcăhoáăchấtăđểădiệtăcácătbăungăth  
+ăPhòngăb nh: Th căĕnăđ măb oăvệăsinh,ămôiătr ngătrongălƠnh 

16.3.ăB oăv ăv năgenăc aăloƠiăng i 
a.ăT oămôiătr ngătrongăs chănh măh năch ăcácătácănhơnăgơyăđ tăbi n 
b.ăT ăv nădiătruy năvƠăvi căsƠngăl cătr căsinh 



- Là hình th c chuyên gia di truyềnăđ aăraăcácătiênăđoánăvề kh  nĕngăđ a trẻ sinh ra mắc 1 tật bệnh di truyền và cho các cặp vợ 
ch ng l i khuyên có nên sinh con ti p theo ko ,nuăcóăthìălƠmăgìăđể tránhăchoăraăđ i nhữngăđ a trẻ tật nguyền 

- Kỹ thuật : chuẩnăđoánăđúngăbệnh, xây dựng ph  hệ ng i bệnh, chuẩnăđoánătr ớc sinh 
- Xét nghiệmătr ớc sinh : Là xét nghiệm phân tích NST,ADN xem thai nhi có bị bệnh di truyền hay không,ăPh ngăphápă:ă 
+ăchọcădòădịchăối 
+ăsinhăthi tătuaănhauăthai 

c.ăLi uăphápăgen- kỹăthu tăc aăt ngălai 
- Khái ni m: là việc chữa trị các bệnh di truyền bằng cách phục h i ch cănĕngăc a các gen bị đột bi n 
- Bi n pháp: đ aăb  sungăgenălƠnhăvƠoăc ăthể ng i bệnh và thay th gen bệnh bằng gen lành. 
- M căđích:ăh i ph c ch cănĕngăbìnhăth ng c a các t  bào hay mô, kh c ph c sai h ng di truy n, thêm ch cănĕngăm i cho 

t  bào. 
16.4.ăV năđ ădiătruy năkh ănĕngătríătu  

- Hệ số thôngăminhă(ăIQ):ăăđ ợcăxácăđịnh bằng các trắc nghiệm với các bài tập tích hợpăcóăđộ khóătĕngădần 
- Kh  nĕngătríătuệ và sự di truyền: Tập tính di truyền có nhăh ng nhấtăđịnh tới kh  nĕngătríătuệ 

16.5.ăDiătruy năh căv iăb nhăAIDS : ĐểălƠmăchậmăsựăti nătriểnăc aăbệnhăng iătaăsửădụngăbiệnăphápădiătruyềnănhằmăh năch ăsựăphátă
triểnăc aăvirutăHIV 
 

 
ÔN T P PH N SÁU: TI N HÓA 

I. B NG CH NG TI N HÓA:  
1. Bằng chứng giải phẫu so sánh: 
C ăquan Khái ni m Ví d  K t lu n 
 
1.ăC ăquanăt ngă
đ ng 

Là những cquan nằm  những vị trí 
t ngă ngătrênăc ăthể, có cùng 
ngu n gốc trong quá trình PT phôi 
nên có  kiểu cấu t o giống nhau 

Chiătr ớc c aăcácăloƠiăĐVăcóă
x.sốngăđềuăcóăcácăx ngăphơnăbố 
theo th  tự: X.cánh, x.cẳng, x.c , 
x.bàn và x.ngón. 

 
 
C ăquanăt ngăđ ngăvƠăc ă
quan thoái hóa ca các loài 
ph n ánh sự ti n hóa theo 
h ớng: Phân li từ một ngu n 
gốc chung. 

 
3.ăC ăquanăthoáiă
hóa 

Là nhữngăc ăquanătiêuăgi m và mất 
dần ch cănĕngăbanăđầuădoăđiều kiện 
sống c aăloƠiăthayăđ i. 

 ng i: 
- Ruột thừa là dấu tích ruột tịt (PT 
 ĐVăĕnăcỏ) 

- X ngăcụt là dấu tích c aăđuôiă
(PT  bò sát, thú) 
- Mống mắt  là dấu mí mắt th  3 
(Chim) 

 
2.ăC ăquanăt ngă
tự 

Các loài thuộc các nhóm phân loi 
khácăxaănhauănh ngăvìăsống trong 
cùngămôiătr ngănênăchúngăđ ợc 
chọn lọc theo cùng mộtăh ớng, 
kqu  chúng có kiểuăhìnhăt ngătự. 

- Cá mập (lớpăcá),ăNg ălong (lớp 
bò sát), cá voi (lớpăthú)ăđều có 
kiểu hình giống cá. 
- Gai hoàng liên là bin d ng c a 
lá, gai hoa hng là bi n d ng c a 
biểu bì thân. 

C ăquanăt ngătự c a các loài 
ph n ánh sự ti n hóa theo 
h ớng:ăĐ ng quy từ những loài 
xa nhau trong hệ thống phân 
lo i. 

 
2. Bằng chứng địa lí sinh vật học:  
a. Đặc điểm của hệ động, thực vật ở 1 số vùng lục địa. 
 Đặcăđiểm hệ động thực vật các vùng. 

C  Bắc và Tân Bắc Lụcăđịa Úc. 
 
 
 
Loài 
chung 

 
Động vật 

   Cáo trắng, tuần lộc(ăh uăsống  vùng 
cực sừng lớn, có nhiềuănhánh,ănuôiăđể 
kéo xe), gấu xám, chó sói, chn trắng, 
thỏ trắng, bò rừng... 

  Khác biệt vùng lân cận: có những loài thú bậc thấpănh ă
thú mỏ vịt, nhím mỏ vịt, thú có túi gmăh nă200ăloƠiă
phân bố rộng(chuột túi, kanguru sống trên mặtăđất và 
trên cây) 

Thực vật  Xoài, dẻ, liễu,ămaoăl ng,ăcẩmăch ớng, 
cúc, hoa mỗm chó... 

   Cóăđặcătr ngălƠătínhăđịaăph ngăcao,ăchi m 75% t ng 
số,ăđặc hữuănh ăb chăđƠn(Eucaliptus),keo(Acacia)... 

    
Loài riêng  

C  Bắc Tân Bắc  
  L căđƠă2ăb ớu, 
ngựa hoang, gà lôi. 

   Gấu, chuột, gà 
lôiăđ ng cỏ. 

K t luận     Hệ động vật thực vật c a từng vùng không những phụ thuộcăvƠoăđiều kiệnăđịa lí sinh thái caăvùngăđóă
mà còn phụ thuộcăvùngăđóăđưătáchăkhỏiăcácăvùngăđịa lí khác vào thi kì nào trong quá trình tin hoá ca sinh 
giới. 

 
b.  Hệ động thực vật trên các đảo: 
Cácăđ o Khái niệm Đặcăđiểm hệ động, thực vật. Ví dụ 
Đ o 
lục 
địa 

Là một phần c a 
lụcăđịa bị tách ra 
do một nguyên 
nhơnănƠoăđó,ăcáchă
li vớiăđất liền b i 
một eo biển. 

   Lúcăđ o mới tách khỏi lụcăđịa hệ động 
vật giống các vùng lân cận c a lụcăđịa. Về 
sau,ădoăcáchăliăđịa lí nên hệ động vật trên 
đ o phần lớn phát triểnătheoăh ớng khác 
t oănênăcácăphơnăloƠiăđặc hữu. 

  Hệ động vật   quầnăđ o Anh giống  lục 
địa châu Âu. 
  Hệ động vật   đ o Coocxo giống miền ven 
biểnăđịa trung hi, tuy nhiên có 1 số phân loài 
đặc hữuănh ănaiănhiều g c, mèo rừng, thỏ 
rừng... 



Đ o 
đ i 
d ng 

Hình  thành do 
mộtăvùngăđáyăbiển 
bị nâng cao và 
ch aăbaoăgi  có 
liên hệ trực ti p 
với lụcăđịa. 

   Khi mớiăhìnhăthƠnhăch aăcóăsinhăvật. Về 
sau có một số loƠiădiăc ăđ nănh ăd i,ăchim,ă
một số sâu bọ khôngăcóăl ỡngăc ăvƠăthúălớn 
n u  xaăđất liền.ăDoăcáchăliăđịa lí dần dần 
hình thành những d ngăđịaăph ng,ăcóăkhiă
chi mă uăth . 

    Quần d o Galapagôt cách b biển phía tây 
c a Nam Mỹ 1000 km có 105 loài chim trong 
đóă82ăloƠiăđịaăph ng;ă48ăloƠiăthơnămềm có 
41ăloƠiăđịaăph ng,ăkhôngăcóăl ỡngăc . 

K t luận:     Hệ động, thực vật  đ oăđ iăd ngănghèoănƠnăh nă  đ o lụcăđịa.ăĐặcăđiểm hệ động, thực vật  đ o là bằng 
ch ng về quá trình hình thành loài mớiăd ới tác dụng c a chọn lọc tự nhiênăvƠăcáchăliăđịa lí.  

 
II. CÁC H C THUY T TI N HÓA CHÍNH: 
1. So sánh quan niệm của Lamac và Đacuyn về sự tiến hóa của sinh giới:  
Chỉ tiêu  Đacuyn 
 
 
1. Nguyên nhân tin hóa 

 CLTN dựaătrênăc ăs  lƠăđặc tính bi n dị và di truyền 
c a sinh vật. 
- Bi n dị (cá thể): cung cấp nguyên liệu cho quá 
trình chọn lọc. 
- Di truyền: b o t năvƠătíchălũyănhững bi n dị qua 
các th  hệ. 

 
2.ăC ăch  ti n hóa 

 Là một quá trình gm 2 mặtăsongăsong:ăĐƠoăth i 
những bi n dị không có lợiăvƠătíchălũyănhững bi n dị 
có lợi.  

 
3. Sự hìnhăthƠnhăđặcăđiểm 
thích nghi 

 Đặcăđiểmăthíchănghiăđ tăđ ợcătrênăc ăs  lo i bỏ 
những d ng kém thích nghi. 

 
 
4. Sự hình thành loài mới 

 Loài mớiăđ ợc hình thành từ từ qua nhiều d ng 
trungăgian,ăd ới tác dụng c a CLTN và bằng con 
đ ng phân li tính trng.  
 

 
5.ăĐóngăgópăquanătrọng 
nhất  
 

 - Ch ng minh toàn bộ sinh giới ngày nay là kt qu  
c a quá trình tin hoá từ một ngu n gốc chung.  
- Phát hiện vai trò c a chọn lọc tự nhiên và chọn lọc 
nhân to trong quá trình tin hoá ca các loài. 

Tồn tại chung:   Ch aăđánhăgiáăđúngăvaiătròăc aăđiều kiện ngo i c nh và c a CLTN  Ch aăphơnăbiệtăđ ợc bi n dị di truyền và không di truyền.   Ch aăhiểu rõ nguyên nhân phát sinh bin dị vƠăc ăch  di truyền các bin dị. 
 
2. So sánh chọn lọc nhân tạo và CLTN theo Quan niệm của Đacuyn: 
Chỉ tiêu Chọn lọc nhân to Chọn lọc tự nhiên 
1. Nhân tố CL Conăng i Môiătr ng sống 
2.ăĐộng lực Nhu cầu và thị hi u c aăconăng i. Đấu tranh sinh tn c a sinh vật. 
 
3. Nội dung 

ĐƠoăth i những bi n dị không có lợiăvƠătíchălũyă
những bi n dị có lợiăchoăconăng i . 

ĐƠoăth i những bi n dị không có lợiăvƠătíchălũyă
những bi n dị có lợi cho sinh vật. 

 
4. K t qu  

Hình thành nhiều giống vật nuôi hay cây trng thích nghi 
cao với nhu cầuăxácăđịnh c aăconăng i. 

Hình thành loài mới thích nghi cao vớiămôiătr ng 
sống 

 
5. Vai trò 

Nhân tố chínhăquiăđịnh chiềuăh ớng và tốcăđộ bi n 
đ i c a các giống vật nuôi, cây trng. 

Nhân tố chínhăquiăđịnh sự hìnhăthƠnhăcácăđặcăđiểm 
thíchănghiătrênăc ăthể sinh vật. 

 
3. So sánh các kiểu chọn lọc tự nhiên theo quan niệm hiện đại:  
Chỉ tiêu SS Chọn lọc n định Chọn lọc vậnăđộng Chọn lọc phân hóa 

1.ăĐKăsống  
 

năđịnh Thayăđ iătheoăh ớng xác 
định,  

Thayăđ i nhiềuăvƠăkhôngăđ ng nhất 

2.ăH ớng chọn lọc Khôngăđ i. Thayăđ i. Diễn ra theo nhiềuăh ớng, mỗiăh ớng hình 
thành nhóm cá thể thích nghi. 

3. K t qu : Duy trì kiểu gen thích 
nghiăđưăđ tăđ ợc.  

T o ra kiểu gen mới thích 
nghiătrongămôiătr ng mới. 

Quần thể bị phân hóa thành nhiều kiểu gen và 
kiểu hình khác nhau.   

 
4. So sánh quan niệm của Đacuyn và quan niệm hiện đại về chọn lọc tự nhiên: 
Chỉ tiêu so sánh Quan niệm c aăĐacuyn Quan niệm hiệnăđ i 
1.ăĐ năvị tácăđộng ch  
y u c a CLTN 

Cá thể 
 

- Cá thể 
-  các loài giao phối là quần thể 

2. Nguyên liệu c a 
CLTN 

Bi n dị cá thể qua sinh sn - Đột bi nă(nguyênăliêuăs ăcấp) 
- Bi n dị t  hợp (nguyên liệu th  cấp) 

3. Thực chất c a CLTN Phân hóa kh nĕngăsống sót giữa các Phân hóa kh nĕngăsinhăs n c a các kiểu gen khác nhau 



cá thể trong loài trong quần thể 
4. K t qu  c a CLTN Sự sống sót ca những các thể thích 

nghi nhất 
Sự t n t i, phát triển và sinh snă uăth  c a những kiểu 
gen thích nghi. 

 
5. Vai trò c a CLTN 

Tíchălũyănhững bi n dị nhỏ, cá thể 
thành những bi năđ i lớn, sâu sắc. 

- Tĕngătần số các alen có lợi.  
- CLTN là nhân tố quyăđịnh chiềuăh ớng và nhịpăđiệu 
bi năđ i thành phần kiểu gen trong quần thể doăđó nó là 
nhân tố địnhăh ớng cho quá trình tin hóa. 

 
5. So sánh tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn: 
Vấnăđề Ti n hóa nhỏ Ti n hóa lớn 

Nội dung 
Là quá trình binăđ i tần số alen và thành 
phần kiểu gen ca quần thể gốcăđ aăđ n 
hình thành loài mới 

Là quá trình hình thƠnhăcácăđ năvị trênăloƠiănh ăchi,ă
họ, bộ, lớp, ngành. 

Qui mô, th i gian 
Ph m vi phân bố t ngăđối hẹp, th i gian 
lịch sử t ngăđối ngắn 

Qui mô rộng lớn, th iăgianăđịa chất rất dài 

Ph ngăth c nghiên cu 
Có thể nghiên c u bằng thực nghiệm Th ng nghiên cu gián ti p qua các bằng ch ng 

địa lý sinh học, gi i phẫu, phôi s.học… 
 
6. Thuyết tiến hóa trung tính: 
1. Nhân tố ti n hóa Quáătrìnhăđột bi n làm phát sinh nhữngăđột bi n trung tính 
2.ăC ăch  ti n hóa Sự c ng cố ngẫuănhiênăcácăđột bi n trung tính, không chịu tác dụng c a CLTN 
3. Cống hi n Nêu lên sự ti n hóa  cấpăđộ phân tử. Gi i thích sự đaăd ng c a các phân tử prôtêin, sự đaăd ng cân 

bằng trong quần thể 
 
III. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI:  
* Hình thành loài bằng con đường địa lí: 
 

1. Nguyên nhân 

 

Loài m  rộng khu phân bố, chi m thêm những lãnh th  mới vớiăĐKăđịa chất và khí hậu khác nhau, 
hoặc khu phân bố c a loài bị chia cắt do nhữngăch ớng ng iăđịa lí. 

2.ăC ăch  Trong nhữngăĐKăsốngăkhácănhau,ăCLTNătíchălũyăcácăbi n dị di truyền theo nhữngăh ớng khác nhau. 

3. K t qu  Từ loƠiăcũădần dầnăhìnhăthƠnhăcácănòiăđịa lí, r i hình thành các loài mới. 

4. Ph m vi X y ra c   động vật và thực vật 

 
* Hình thành loài bằng con đường sinh thái:  
1. Nguyên nhân Trong cùng một khu vựcăđịaălíăcóăcácăđiều kiện sinh thái khác nhau. 

2.ăC ăch  CLTNătíchălũyăcácăbi n dị di truyềnătheoăh ớng thích nghi với nhữngăđiều kiện sinh thái khác nhau.  

3. K t qu  Từ loƠiăcũădần dần hình thành các nòi sinh thái, ri hình thành các loài mới. 

4. Ph m vi Ph ngăth cănƠyăth ng gặp  thực vật và nhữngăđộng vật ít di chuyểnăxaă(vìăítădiăđộng nên chúng 
th ng phân bố trong cùng khu vựcăđịa lý). 

 
* Hình thành loài bằng các đột biến lớn:  
  Đaăbội hóa cùng ngun  Đaăbội hóa khác ngun 

1. Nguyên nhân Đột bi n số l ợng NST LaiăxaăvƠăđaăbội hóa  

 

2.ăC ăch  

T  bộiăhóaăcơyăl ỡng bội  

 

Đaăbộiăhóaăc ăthể lai d ng song nhị bội 

 

3. K t qu  Loài mới là thể t  bội c aăloƠiăcũ Loài mới là thể song nhị bội (ch a 2 bộ NSTăl ỡng bội c a 
2 loài bố mẹ) 

4. Ví dụ Loài gốc có 2n = 24 

Loài mới có 2n = 48 (=4n caăloƠiăcũ) 

2 loài gốc A và B có: 2n=24 và 2n=36 

Loài mới có 2n = 60 (=24 + 36) 

5. Ph m vi Ph ngăth c này x y ra ch  y u  thục vật, , ít gặp  động vật 

NGU N G C S  S NG 
CH NGăIII.ăS  PHÁT SINH VÀ PHÁT TRI N C A S  SÔNG TRÊN TRÁI Đ T 

S  PHÁT SINH  S  SỌNGăTRểNăTRỄIăĐ T 

I. Ti n hóa hóa h c  



- Quá trình hình thành các chất hữuăc ăđ năgi n từ các chấtăvôăc . 

- Quá trình trùng phân toănênăcácăđ i phân tử hữuăc . 

- HìnhăthƠnhăcácăđ i phân tử hữuăc ăcóăkh  nĕngătự nhơnăđôi 

II. Ti n hóa ti n sinh h c 

- Cácăđ i phân tử xuất hiệnătrongăn ớc và tập trung với nhau, các phân tử lipitădoăđặc tính kị n ớc s  hình thành lớp màng bao bọc các 
đ i phân tử hữuăc ă=>ăgiọt nhỏ (Côaxecva). Các Côaxecv có kh  nĕngătraoăđ i chất, kh  nĕngăphơnăchiaăvƠăduy trì thành phần hoá học 
đ ợc CLTN giữ l i hình thành các t bƠoăs ăkhai. 

- Từ các t  bƠoăs ăkhaiăquaăquáătrìnhăti n hóa sinh học hình thành các loài ngày nay. 

III. Ti n hoá sinh h c :  
Từ t  bào nguyên thuỷ  t  bƠoănhơnăs ă t  bào nhân thực sự đaăd ng phong phú ca sinh giới. 

S  PHÁT TRI N S  S NGăQUAăCỄCăĐ IăĐ A CH T 
I. Hóa th ch 

1.  Định nghĩa Hóa th ch là di tích ca sinh vật sống trong các thiăđ iătr ớc, t n t i trong các lớpăđấtăđá. 

2. Sự hình thành hóa thạch 

 Sinh vật ch tăđi,ăphần mềm bị phân hy, phần c ng còn l iătrongăđất.ăĐất bao ph ngoài t o kho ng trống. Các chất khoáng lấp 
đầy kho ng trống, hình thành hóa thch. 

 Sinh vậtăđ ợc b o t n nguyên vẹnătrongăbĕng,ăh  phách, không khí khô... 

3. Ý nghĩa 

- Xácăđịnhăđ ợc lịch sử xuất hiện, phát triển, diệt vong c a sinh vật. 

- Xácăđịnh tu i c a các lớpăđấtăđáăch aăchúngăvƠăng ợc l i. 

- Nghiên c u lịch sử c a vỏ qu  đất. 

II. S  phân chia th iăgianăđ a ch t 

1. Phương pháp xác định tuổi đất và hóa thạch 

- DựaăvƠoăl ợng s n phẩm phân rã ca các nguyên tố phóng x (Ur235, K40)ă=>ăchínhăxácăđ n vài triệuănĕmă=>ăđ ợc sử dụngăđể xác 
định mẫuăcóăđộ tu i hàng tỉ nĕm. 

- DựaăvƠoăl ợngăCăđ ng vị phóng x (C12, C14)ă=>ăchínhăxácăvƠiătrĕmănĕmă=> đ ợc sử dụngăđối với mẫuăcóăđộ tu iăă<ă50000ănĕm.ă 

2. Căn cứ phân định thời gian địa chất 

- Dựa vào những bi năđ i lớn về địa chất, khí hậuăđể phơnăđịnh mốc th iăgianăđịa chất. 

- Dựa vào những hóa thchăđiển hình. =>ăChiaălƠmă5ăđ i: Thái c , Nguyên sinh, C sinh, Trung sinh, Tân sinh. 

S  PHỄTăSINHăLOÀIăNG I 
I.ăQuáătrìnhăphátăsinhăloƠiăng i hi năđ i. 

1. Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người. 

a.  Sự giống nhau giữaăng i và thú. 

Gi i ph u so sánh.ăNg i và thú giống nhau về thể th c cấu t o 

-  Bộ x ngăg m các phầnăt ngătự, nộiăquan...cóălôngămao,ărĕngăphơnăhóaă(cửa,ănanh,ăhƠm),ăđẻ và nuôi con bằng sữa. 

- C ăquanăthoáiăhóa:ăruột thừa, n p thịt  khóe mắt.... 

B ng ch ng phôi sinh h c: Phát triểnăphôiăng i lặp l iăcácăg.ăđo n phát triển c aăđộng vật. Hiệnăt ợng l i giống... 

B ng ch ng t  bào và sinh hc phân t  

KL:  chứng tỏ người và thú có chung 1 nguồn gốc. 

 Thuộc lớp thú (Mammalia)  Bộ linh trưởng (Primates)- Họ người (Homonidae)- Chi người (Homo)- Loài người (Homo sapiens) 

2. Các dạng vượn người hóa thạch và quá trình hình thành loài người. 

 

 

 

 

 

 Homo 
 

H. habilis  

ựng i khéo léo) 
 

H. erectus  

ựng iăụúngăth ng) 
 

H. sapiens  

ựng i hiệnăụ i) 
 

H. 
neanderthalensis  

ựĐãătuyệt chủng) 
 



- Từ loƠiăv ợnăng i c  đ i Ti năhóaăhìnhăthƠnhănênăchiăHomoăđể r iăsauăđóăti p tục ti năhóaăăhìnhăthƠnhănênăloƠiăng i H.Sapiens 
(H.habilis   H.erectus   H.sapiens) 

II.ăNg i hi năđ i và s  ti năhóaăvĕnăhóa 

Ng i hiệnăđ iăcóăđặcăđiểm: Bộ não lớn trí tuệ phát triển. 

Có ti ng nói phép phát triển ti ng nói. 

Bàn tay với các ngón tay linh hot giúp ch  t o và sử dụng công cụ laoăđộng... 

 Cóăđ ợc kh  nĕngăti năhóaăvĕnăhóa:ăDiătruyền tín hiệu th  2 (truyềnăđ t k/nghiệm...) XH ngày càng phát triển (từ công cụ bằng 
đá sử dụng lửa t o quần áo chĕnănuôi,ătr ng trọt....KH,CN 

- Nh  cóăt.hóaăvĕnăhóaămƠăconăng i nhanh chóng tr thành loài thống trị trong tự nhiên, có nhăh ng nhiềuăđ n sự t,hóa ca các loài 
khác và có kh nĕng điều chỉnh chiềuăh ớng ti n hóa ca chính mình. 

 
PH N B Y : SINH THÁI H C 

CH NGăI.ăCỄăTH  VÀ QU N TH  SINH V T 
MỌIăTR NG VÀ CÁC NHÂN T  SINH THÁI 

1.Khái niệm và phân loại môi trường 
a.Khái niệm: Môi trường sống c a sinh vật là bao gồm tất cả các nhân tố xung quanh sinh vật,có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp làm 
ảnh hưởng tới sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển và mọi hoạt động c a sinh vật. 
b.Phân loại Môiătr ngăn ớc,ăMôiătr ngăđất,ămôiătr ngăkhôngăkhí,ăMôiătr ng sinh vật 
2.Các nhân tố sinh thái 
a.Nhân tố sinh thái vô sinh:(nhân tố vật lí và hóa học) khí hậu,th  nh ỡngă,n ớcăvƠăđịa hình 
b.Nhân tố hữu sinh: vi sinh vật, nấm,ăđộng vật, thực vậtăvƠăconăng i. 
 II.Gi i h n sinh thái.  
   1. Giới hạn sinh thái: là kho ng giá trị xácăđịnh c a một nhân tố sinh thái mà trong khongăđóăsinhăvật có thể t n t i và phát triển. 
- Kho ng thuận lợi: là kho ng c a các nhân tố sinh thái  m căđộ phù hợp cho sinh vật sinh thực hiện các chcănĕngăsống tốt nhất 
- Kho ng chống chịu: kho ng c a các nhân tố sinh thái gây c ch  cho hotăđộng sống c a sinh vật. 
 2. ổ sinh thái :Là không gian sinh thái mà  đóănhữngăđiều kiệnămôiătr ngăquyăđịnh sự t n t i và  phát triển không hnăđịnh c a cá thể 
c a loài. 
 -  sinh thái gm:  sinh thái riêng và  sinh thái chung 
 - Sinh vật sống trong một  sinhătháiănƠoăđóăthìăth ng ph năánhăđặc tính c a  sinhătháiăđóăthôngăquaănhững dấu hiệu về hình thái ca 
chúng 
 - N iă :ălƠăn iăc ătrúăc a một loài 
III. S  thích nghi c a sinh v t v iămôiătr ng s ng.  
  1.Thích nghi c a sinh v t v i ánh sáng 
- Thực vật thích nghi khác nhau vớiăđiều kiện  chi u sáng caămôiătr ng. 
   Cóăhaiănhómăcơyăchính:cơyă aăsángăvƠăcơyă aăbóng 
- Động vật:dùngăánhăsángăđể địnhăh ớng,hìnhăthƠnhăh ớngăthíchănghi: aăho tăđộngăbanăngƠyăvƠă aăho tăđộngăbanăđêm. 
  2.Thích nghi c a sinh v t v i nhi tăđ  
 a. Quy tắc  về kích thước cơ thể: Động vật đẳng nhiệt vùng ôn đới có kích thước > động vật cùng loài ở vùng nhiệt đới 
b. Quy tắc về kích thước các bộ phận tai ,đuôi, chi 

  
CH NGăII.ăQU N TH  SINH V T VÀ CÁC M I QUAN H  GI A CÁC CÁ TH  TRONG QU N TH  

I. Qu n th  sinh v t và quá trình hình thành qu n th  sinh v t 
1. Quần thể sinh vật  
 Là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sinh sống trong một kho ngăkhôngăgianăxácăđịnh, vào một th i gian nhấtăđịnh, có kh nĕngăsinhă
s n và t o ra th  hệ mới 
2.Quá trình hình thành quần thể sinh vật. 
Cá thể phát tán  môiătr ng mới  CLTNătácăđộng  cá thể thích nghi  quần thể 
II. Quan h  gi a các cá th trong qu n th  sinh v t 
1. Quan hệ hỗ trợ:  quan hệ giữa các cá thể cùng loài nhằm hỗ trợ nhau trong các hotăđộng sống 
-Ví dụ:hiệnăt ợng nối li ền rễ  giữa các cây thông 
 Chó rừngăth ng quần tụ từngăđƠn.. 
-ýănghĩa:ă+ăđ m b o cho quần thể t n t  năđịnh 
                + khai thác tốiă uăngu n sống 
                +ătĕngăkh  nĕngăsống sót và sinh sn 
 2. Quan hệ cạnh tranh: quan hệ giữa các cá thể cùng loài cnh tranh nhau trong các hotăđộng sống. 
-Ví dụ: thực vật c nhătranhăánhăsang,ăđộng vật c nh tranh thcăĕn,n iă ,b n tình. 
-ýănghĩa:ăăăă+ăduyătrìămậtăđộ cá thể phù hợp trong quần thể 
                   +ăđ m b oăvƠăthúcăđẩy quần thể phát triển 
 

CỄCăĐ CăTR NGăC ăB N C A QU N TH  
I. T  l  gi i tính 

Tỉ lệ giới tính: là tỉ lệ giữa số l ợng các thể đực và cái trong quần thể 



Tỉ lệ giớiătínhăthayăđ i và chịu nhăh ng c a nhiều y u tố nh :ămôiătr ng sống, mùa sinh sn, sinh lý... 
Tỉ lệ giới tính c a quần thể lƠăđặcătr ngăquanătrọngăđ m b o hiệu qu  sinh sn c a quần thể trongăđiều kiệnămôiătr ngăthayăđ i. 

II. Nhóm tu i 
Quần thể có các nhóm tuiăđặcătr ngănh ngăthƠnhăphần nhóm tui c a quần thể luônăthayăđ i tùy thuộc vào từngăloƠiăvƠăđiều kiện 

sống c aămôiătr ng. 
III/ S  phân b  cá th  
Có 3 kiểu phân bố 

+ Phân bố theo nhóm              
+ Phân bố đ ngăđiều                
+ Phân bố ngẫu nhiên 

IV. M tăđ  cá th  
Mậtăđộ các thể c a quần thể là số l ợng các thể trên mộtăđ năvị diện tích hay thể tích c a quần thể. 

Mậtăđộ cá thể có nhăh ng tới m căđộ sử dụng ngu n sốngătrongămôiătr ng, tới kh  nĕngăsinhăs n và tử vong c a cá thể. 
V.ăKíchăth c c a qu n th  sinh v t 
1.Kích thước tối thiểu và kích thước tối đa  
- Kíchăth ớc c a c a quần thể là số l ợng cá thể đặcătr ngă(hoặc khốiăl ợngăhayănĕngăl ợngătíchălũyătrongăcácăcáăthể) phân bố trong 
kho ng không gian ca quần thể.  
- Ví dụ: quần thể  voi 25 con, quần thể  gà rừng 200 con. 
- Kíchăth ớc tối thiểu là số l ợng cá thể ít nhất mà quần thể cầnăcóăđể duy trì và phát triển 
- Kíchăth ớc tốiăđaălƠăgiới h n cuối cùng về số l ợng mà quần thể có thể đ tăđ ợc, phù hợp với kh  nĕngăcungăcấp ngu n sống c a môi 
tr ng 
2.Những nhân tố ảnh hưởng tới kích thước của qu n th   sinh vật  
a. Mức độ sinh sản của qu n th   
Là số l ợng cá thể c a quần thể đ ợcăsinhăraătrongă1ăđ năvị th i gian 
b. Mức tử vong c a qu n th   
Là số l ợng cá thể c a quần thể bị ch tăătrongă1ăđ năvị th i gian 
c. Phát tán cá thể c a qu n th   
- Xuấtăc ălƠăhiện t ợng 1 số cá thể r i bỏquần thể  đ năn iăsống mới. 
- Nhậpăc ălƠăhiệnăt ợng 1 số cá thể nằm ngoài quần thể  chuyển tới sống trong quần thể  
VI.Tĕngătr ng c a qu n th   
- Điều kiệnămôiătr ng thuận lợi:  
Tĕngătr ng theo tiềmănĕngăsinhăhọcă(đ ngăcongătĕng tr ng hình chữ J) 
- Điều kiệnămôiătr ng không hoàn toàn thuận lợi:ăTĕngătr ng c a quần thể gi mă(đ ngăcongătĕngătr ng hình chữ S) 
VII.ăTĕngătr ng c a qu n th  Ng i  
- Dân số th  giớiătĕngătr ng liên tục trong suốt quá trình phát triển lịch sử  
- Dân số tĕngănhanhălƠănguyênănhơnăch  y u làm cho chấtăl ợngămôiătr ng gi m sút,  nhăh ngăđ n chấtăl ợng cuộc sống c a con 
ng i. 

 
BI NăĐ NG S  L NG CÁ TH  C A QU N TH  

I. Bi năđ ng s  l ng cá th  
1.Khái niệm  
Bi năđộng số l ợng cá thể c a quần thể là sự tĕngăhoặc gi m số l ợng cá thể 
2. Các hình thc biến động số lượng cá thể 
a. Bi năđộng theo chu kỳ 

Bi năđộng số l ợng cá thể c a quần thể theo chu kỳ là bi năđộng x y ra do nhữngăthayăđ i có chu kỳ c aăđiều kiệnămôiătr ng 
b. Bi năđộng số l ợng không theo chu kỳ 

Bi năđộng số l ợng cá thể c a quàn thể không theo chu kỳ là bi năđộng x y ra do nhữngăthayăđ i bấtăth ng c aămôiătr ng tự 
nhiên hay do hotăđộng khai thác tài nguyên quá mc c aăconăng i gây nên 
II. Nguyên nhân gây ra bi năđ ng và s  đi u ch nh s  l ng cá th  c a qu n th  
1.Nguyên nhân gây binăđ ng s  l ng cá th  c a qu n th  
a.ăDoăthayăđ i c a các nhân tố sinh thái vô sinh ( khí hậu, th  nh ỡng) 
- Nhóm các nhân tố vôăsinhătácăđộng trực ti p lên sinh vật mà không phụ thuộc vào mậtăđộ cá thể trong quần thể nênăcònăđ ợc gọi là 
nhóm nhân tố không phụ thuộc mậtăđộ quần thể 
- Các nhân tố sinh thái vô sinh nhăh ngăđ n tr ng thái sinh lí ca các cá thể. Sốngătrongăđiều kiện tự nhiên không thuận lợi, s c sinh 
s n c a cá thể gi m, kh  nĕngăthụ tinh kém, sc sống c a con non thấp 
b. Do sự thayăđ i các nhân tố sinh thái hữu sinh (cnh tranh giữa các cá thể cùngăđƠn,ăsố l ợng kẻ thùăĕnăthịt) 
- Nhóm các nhân tố hữu sinh luôn bị chi phối b i mậtăđộ cá thể c a quần thể nên gọi là nhóm nhân tố sinh thái phụ thuộc mậtăđộ quần 
thể 
- Các nhân tố sinh thái hữu tính nhăh ng rất lớn tới kh  nĕngătìmăki m th căĕn,ăn iă . 
2. S  đi u ch nh s  l ng cá th  c a qu n th  
- Quần thể sốngătrongămôiătr ngăxácăđịnhăluônăcóăxuăh ớng tự điều chỉnh số l ợng cá thể bằng cách làm gim hoặcălƠmătĕngăsố l ợng 
cá thể c a quần thể 
- Điều kiện sống thuận lợi  quần thể tĕngăm c sinh sn + nhiều cá thể nhậpăc ătới  kíchăth ớc quần thể tĕng. 
- Điều kiện sống không tuận lợi   quần thể gi m m c sinh sn + nhiều cá thể xuấtăc ă kíchăth ớc quần thể gi m. 
3. Tr ng thái cân b ng c a qu n th  
Tr ng thái cân bằng c a quần thể là tr ng thái số l ợng cá thể năđịnh và cân bằng với kh  nĕngăcungăcấp ngu n sống c aămôiătr ng. 



CH NGăII.ăQU N XÃ SINH V T 
QU N XÃ SINH V T VÀ M T S  Đ CăTR NGăC ăB N C A QU N XÃ 

I/. Khái ni m v  qu n xã sinh v t:  
Quần xã sinh vật là một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một không gian và thi gian nhất 
định. 
- Các sinh vật trong quần xã gắn bó vớiănhauănh ămột thể thống nhất do vậy Quần xã có cấuătrúcăt ngăđối năđịnh.  
- Các sinh vật trong quần xã thích nghi vớiămôiătr ng sống c a chúng. 
II/. M t s  s  đ cătr ngăc ăb n c a qu n xã. 
1/.ăĐ cătr ngăv  thành ph n loài trong qu n xã. 
Thể hiện qua: Số l ợng loài và số l ợng cá thể c a mỗi loài: là m căđộ đaăd ng c a quần xã, biểu thị sự bi năđộng, năđịnh hay suy 
thoái c a quần xã. 
*ăLoƠiă uăth  vƠăloƠiăđặcătr ng 
- LoƠiă uăth  là loài có số l ợng cá thể nhiều, sinh khối lớn hoặc do ho tăđộng c a chúng mnh. 
- LoƠiăđặcătr ngălƠăloƠiăchỉ có  một quầnăxưănƠoăđóăhoặc loài có số l ợng nhiềuăh năhẳn các loài khác trong quần xã. 
2/.ăĐ cătr ngăv  phân b  cá th  trong không gian c a qu n xã 
- Phân bố theo chiều thẳngăđ ng 
- Phân bố theo chiều ngang 
III/. Quan h  gi a các loài trong qu n xã. 
1. Các m i quan h  sinh thái 
G m quan hệ hỗ trợ vƠăđối kháng 
- Quan hệ hỗ trợ đemăl i lợi ích hoặc ít nhất  không có hi ho các loài khác gm các mối quan hệ: Cộng sinh, hội sinh, hợp tác 
- Quan hệ đối kháng là quan hệ giữa một bên là loài có lợi  và bên kia là loi có h i, g m các mối quan hệ: C nh tranh, ký sinh, c ch , 
c m nhiễm, sinh vậtănƠyăĕnăsinhăvật khác 
2. Hi năt ng kh ng ch  sinh h c 
Khống ch  sinh học là hiệnăt ợng số l ợng cá thể c a một loài bị khống ch   một m c nhấtăđịnh do quan hệ hỗ trợ hoặcăđối kháng 
giữa các loài trong quần xã 
 

DI N TH  SINH THÁI 
I.  Khái ni m v  di n th  sinh thái 
Diễn th  sinh thái là quá trình binăđ i tuần tự c a quầnăxưăquaăcácăgiaiăđo năt ngă ng với sự bi năđ i c aămôiătr ng. 
II. Các lo i di n th  sinh thái 
1. Di n th  nguyên sinh 
- Diễn th  nguyên sinh là diễn th  kh iăđầu từ môiătr ngăch aăcóăsinhăvật. 
- Quá trình diễn th  diễnăraătheoăcácăgiaiăđo n sau: 
+ăGiaiăđo n tiên phong: Hình thành quần xã tiên phong 
+ăGiaiăđo n giữa:giaiăđo n hỗn hợp, g m các quầnăxưăthayăđ i tuần tự 
+ăGiaiăđo n cuối: Hình thành quần xã năđịnh 
2. Di n th  th  sinh: 
- Diễn th  th  sinh là diễn th  xuất hiện  môiătr ngăđưăcóămột quần xã sinh vật sống. 
- Quá trình diễn th  diễnăraătheoăs ăđ  sau: 
+ăGiaiăđo năđầu:ăGiaiăđo n quần xã năđịnh 
+ăGiaiăđo n giữa:ăGiaiăđo n g m các quầnăxưăthayăđ i tuần tự. 
+ăGiaiăđo n cuối: Hình thành quần xã năđinhăkhácăhoặc quần xã bị suy thoái. 
III.  Nguyên nhân gây ra di n th  
1. NguyênănhơnăbênăngoƠi:ăDoătácăđộng m nh m  c a ngo i c nh lên quần xã. 
2. Nguyên nhân bên trong: sự c nh trang gay gắt giữa các loài trong quần xã. 
IV. T m quan tr ng c a vi c nghiên c u di n th  sinh thái: 
Nghiên c u diễn th  sinh thái giúp chúng ta có thể hiểu bi tăđ ợc các quy luật phát triển c a quần xã sinh vật, dự đoánăđ ớc các quần 
xã t n t iătr ớcăđóăvƠăquần xã s thay th  trongăt ngălai.ăTừ đóăcóăthể ch  động xây dựng k  ho ch trong việc b o vệ và khai thác hợp 
lí các ngun tài nguyên thiên nhiên. Đ ng th i, có thể kịp th iăđề xuất các biện pháp khắc phục những bi năđ i bất lợi c aămôiătr ng, 
sinh vậtăvƠăconăng i. 

 
 

CH NGăIV.ăH  SINH THÁI 
H  SINH THÁI  

I. Khái ni m h  sinh thái 
    Hệ sinh thái bao gm quần xã sinh vật và sinh cnh 
    VD: Hệ sinh thái ao h,đ ng ruộng, rừng…… 
    Hệ sinh thái là một hệ thống sinh học hoàn chỉnhăvƠăt ngăđối năđịnh nh  các sinh vậtăluônătácăđộng lẫnănhauăvƠăđ ng th iătácăđộng 
qua l i với các thành phần vô sinh 
    Trong hệ sinhăthái,ătraoăđ i chấtăăvƠănĕngăl ợng giữa các sinh vật trong nội bộ quần xã và giữa quần xã – sinh cnh chúng biểu hiện 
ch cănĕngăc a một t  ch c sống. 
II. Các thành ph n c u trúc c a h  sinh thái 
  G m có 2 thành phần 
  1. Thành ph n vô sinh ( sinh c nh )  



    + Các yu tố khí hậu 
    + Các yu tố th  nh ỡng 
    +ăN ớc  và xác sinh vậtătrongămôiătr ng 
  2. Thành ph n h u sinh ( qu n xã sinh v t ) 
    Thực vật,ăđộng vật và vi sinh vật 
    Tuỳ theo ch cănĕngădinhăd ỡng trong hệ sinhătháiăchúngăđ ợc x p thành 3 nhóm 
    + Sinh vật s n xuất:ă…ă 
    + Sinh vật tiêu thụ:ă…ă 
    + Sinh vật phân gi i:ă…ă 
III. Các ki u h  sinhătháiătrênătráiăđ t 
G m hệ sinh thái tự  nhiên và hệ sinh thái nhân to 
1. Hệ sinh thái tự nhiên: g m: Trên cn,ăD ớiăn ớc 
2. Hệ sinh thái nhân to: Hệ sinh thái nhân toăđóngăgóp vai trò h t s c quan trọng trong cuộc sống c aăconăng i vì vậyăconăng i 
ph i bi t sử dụng và ci t o1 cách hợp lí. 
 

TRAOăĐ I V T CH T TRONG H  SINH THÁI 
I- Traoăđ i v t ch t trong qu n xã sinh v t 
1. Chu i th căĕn 
- Một chuỗi th căĕnăg m nhiều loài có quan hệ dinhăd ỡng với nhau và mỗi loài là một mắt xích c a chuỗi. 
- Trong một chuỗi th căĕn,ămột mắt xích vừa có ngun th căĕnălƠămắtăxíchăphíaătr ớc, vừa là ngun th căĕnăc a mắt xích phía sau. 
- Trong hệ sinh thái có hai loi chuỗi th căĕn: 
+ Chuỗi th c ĕnăg m các sinh vật tự d ỡng,ăsauăđ nălƠăđộng vậtăĕnăsinhăvật tự d ỡng và ti p nữaălƠăđộng vậtăĕnăđộng vật. 
+ Chuỗi th căĕnăg m các sinh vật phân gi i mùn bã hữuăc ,ăsauăđ năcácăloƠiăđộng vậtăĕnăsinhăvật phân gi i và ti p nữaălƠăcácăđộng vật 
ĕnăđộng vật. 
2.ăL i th căĕn 
- L ới th căĕnăg m nhiều chuỗi th căĕnăcóănhiều mắt xích chung. 
- Quần xã sinh vậtăcƠngăđaăd ng về thành phầnăloƠiăthìăl ới th căĕnătrongăquần xã càng phc t p. 
3. B cădinhăd ng 
- Tập hợp các loài sinh vật có cùng mcădinhăd ỡng hợp thành một bậcădinhăd ỡng. 
- Trong quần xã có nhiều bậcădinhăd ỡng: 
+ Bậcădinhăd ỡng cấp 1 (Sinh vật s n xuất) 
+ Bậcădinhăd ỡng cấp 2 (Sinh vật tiêu thụ bậc 1) 
+ Bậcădinhăd ỡng cấp 3 (Sinh vật tiêu thụ bậc 2) 
………………………………………………… 
II.  Tháp sinh thái 
Khái niệm - Tháp sinh thái bao gm nhiều hình chữ nhật x p ch ng lên nhau, các hình chữ nhật có chiều cao bằng nhau, còn chiều dài 
thì khác nhau biểu thị độ lớn c a mỗi bậcădinhăd ỡng. 
 - Để xem xét mcăđộ dinhăd ỡng  từng bậcădinhăd ỡng và toàn bộ quầnăxư,ăng i ta xây dựng các tháp sinh thái 
 - Có ba loi tháp sinh thái: 
 Tháp số l ợng,  Tháp sinh khối,ăThápănĕngăl ợng. 

 
CHUăTRỊNHăSINHăĐ A HÓA VÀ SINH QUY N 

I- Traoăđ i v t ch t qua chuătrìnhăsinhăđ a hóa  
 - ChuătrìnhăsinhăđịaăhoáălƠăchuătrìnhătraoăđ i các chất trong tự nhiên. 
- Mộtăchuătrìnhăsinhăđịa hoá gm có các phần: t ng hợp các chất, tuần hoàn vật chất trong tự nhiên, phân gii và lắngăđọng một phần vật 
chấtătrongăđất,ăn ớc.      
II - M t s  chuătrìnhăsinhăđ a hoá 
  1/ Chu trình cacbon 
-   CacbonăđiăvƠoăchuătrìnhăd ới d ngăcabonăđiôxită(ăCO2). 
- Thực vật lấy CO2 để t o ra chất hữuăc ăđầu tiên thông qua quang hợp. 
- khi sử dụng và phân hy các hợp chất ch a cacbon, sinh vật tr  l i CO2 vƠăn ớcăchoămôiătr ng 
- N ngăđộ khí CO2 trong bầu khí quyểnăđangătĕngăgơyăthêmănhiềuăthiênătaiătrênătráiăđất. 
2/ Chu trình nitơ 
- Thực vật  hấp thụ nit ăd ới d ng muối amôn (NH4

+) và nitrat (NO3
-). 

- Các mu iătrênăđ ợc hình thành trong tự nhiên bằng conăđ ng vật lí, hóa học và sinh học. 
- Nit ătừ xác sinh vật  tr  l iămôiătr ngăđất,ăn ớc thông qua hotăđộng phân gii chất hữuăc ăc a vi khuẩn, nấm,… 
- Ho tăđộng ph n nitrat c a vi khuẩn tr  l i mộtăl ợngănit ăphơnătử choăđất,ăn ớc và bầu khí quyển. 
  3/ Chu trình nước 
- N ớcăm aăr iăxuốngăđất, một phần thấm xuống các mchăn ớc ngầm, một phầnătíchălũyătrongăsôngă,ăsuối, ao , h ,… 
- N ớcăm aătr  l i bầu khí quyểnăd ới d ngăn ớc thông qua hotăđộngăthoátăh iăn ớc c a lá cây và bốcăh iăn ớc trên mặtăđất. 
III. Sinh quy n 
  1.  Khái ni m Sinh Quy n 
 Sinh quyển là toàn bộ sinh vật sống trong các lớpăđất,ăn ớc và không khí caătráiăđất. 
  2. Các khu sinh h c trong sinh quy n 
- Khu sinh học trên cạn:ăđ ngărêuăđới l nh, rừngăthôngăph ngăBắc, rừng rụng lá ôn đới,… 
- khu sinh học nước ngọt:ăkhuăn ớcăđ ngă(ăđầm, h ,ăao,..)vƠăkhuăn ớc ch y ( sông suối). 



- Khu sinh học biển: 
   + theo chiều thẳngăđ ng: SV n i,ăĐVăđáy,.. 
   + theo chiều ngang: vùng ven b  vƠăvùngăkh i 

 
DọNGăNĔNGăL NG TRONG H  SINH THÁI  

I.Dòng nĕngăl ng trong h  sinh thái 
1. Phân b  nĕngăl ngătrênătráiăđ t 
-Mặt tr i là ngu n cung cấpănĕngăl ợng ch  y u cho sự sốngătrênătráiăđất 
-Sinh vật s n xuất chỉ sử dụngăđ ợc những tia sáng nhìn thấy(50% b c x ) cho quang hợp 
-Quang hợp chỉ sử dụng  khong 0,2-0,5% tngăl ợng b c x  để t ng hợp chất hữuăc  
2.ăDòngănĕngăl ng trong h  sinh thái 
-Trong hệ sinhătháiănĕngăl ợngăđ ợc truyền một chiều từ SVSX qua các bậcădinhăd ỡng, tớiămôiătr ng. Vật chấtăđ ợcătraoăđ i qua chu 
trìnhăsinhăđịa hóa. 
- Càng lên bậc dinhăd ỡngăcaoăh năăthìănĕngăl ợng càng gim (theo quy luật hình tháp sinh thái) 
II.Hi u su t sinh thái 

-Hiệu suất sinh thái là tỉ lệ % chuyểnăhoáănĕngăl ợng qua các bậcădinhăd ỡng trong hệ sinh thái 
Hiệu suất sinh thái ca bậcădinhăd ỡng sau tích luỹ đ ợc kho ng 10% so với bậcătr ớc liền kề. 
 
 

 

SINH H C 10 

Ph n m t 

GI I THI U CHUNG V  TH  GI I S NG 

Câu 1. Tác gi c a hệ thống 5 giới sinh vậtăđ ợc nhiều nhà khoa học ng hộ và hiện nay vẫnăđ ợc sử dụng là 

 A. Linnê.  B.ăL venhuc.ăăăăăăăă C. Hacken.         D.ăUytak . 
Cơuă2.ăCácătiêuăchíăc ăb n c a hệ thống 5 giới bao g m  

A. kh  nĕngădiăchuyển, cấu t oăc ăthể, kiểuădinhăd ỡng . 

B. lo i t  bào, m căđộ t  ch căc ăthể, kiểuădinhăd ỡng. 

C. cấu t o t  bào, kh nĕngăvậnăđộng, m căđộ t  ch căc ăthể. 
D. trình tự các nuclêotít, mcăđộ t  ch căc ăthể. 

Cơuă3.ăĐặcăđiểmăc ăb n nhấtăđể phân biệtăngƠnhăđộng vậtăcóăx ngăsống vớiăđộng vậtăkhôngăx ngăsống là 

     A.ăc ăthể đối x ng 2 bên và có bộ x ngăngoƠi.ăăăăăăăăăăă 
     B.ăc ăthể đối x ng 2 bên và có bộ x ngătrong.ă  

     C. có bộ x ngătrongăvƠăbộ x ngăngoƠi.ă 
     D. có bộ x ngătrongăvƠăcột sống. 

Cơuă4.ăĐặcăđiểmăc ăb n nhất dể phân biệtăngƠnhăđộng vậtăcóăx ngăsống vớiăđộng vậtăkhôngăx ngăsống là 

A.ăc ăthể đối x ng 2 bên và có bộ x ngăngoƠi.ăăăăăăăăăăă 
B.ăc ăthể đối x ng 2 bên và có bộ x ngătrong.ă 
C. có bộ x ngătrongăvƠăbộ x ngăngoƠi.ă 
D. có bộ x ngătrongăvƠăcột sống.  

Câu 5. Ngun gốc chung ca giớiăđộng vật là 

A. t o lụcăđ năbƠoănguyênăthuỷ. 
B.ăđộng vậtăđ năbƠoănguyênăthuỷ. 

  C.ăđộng vật nguyên sinh.    

D.ăđộng vật nguyên sinh nguyên thuỷ.  
Câu 6. Các cấp t  ch căc ăb n c a th  giới sống bao gm: 

 1. quần xã; 2. quần thể;  3.ăc ăthể; 4. hệ sinh thái; 5. t bào  

Các cấp t  ch căđóătheoătrìnhătự từ nhỏ đ n lớnălƠ… 

A. 5->3->2->1->4. B. 5->3->2->1->4. C. 5->2->3->1->4. D. 5->2->3->4->1.  

Câu 7. Các cấp t  ch c c a th  giới sốngăđều là những hệ m  vì: 

A. có kh  nĕngăthíchănghiăvớiămôiătr ng.ăăăăăăăB.ăth ngăxuyênătraoăđ i chất vớiămôiătr ng. 



C. có kh  nĕngăsinhăs năđể duy trì nòi giống.   D. phát triển và ti n hoá không ngừng. 

Câu 8. Tập hợp các sinh vật sống  rừng QuốcăgiaăCúcăPh ngălƠă 
A. quần thể sinh vật.    B. cá thể sinh vật.      C. cá thể và quần thể.        D. quần xã sinh vật . 
Câu 9. Những giới sinh vật thuộc nhóm sinh vật nhân thực là: 

A. Giới kh i sinh, giới nấm, giới thực vật, giớiăđộng vật. 
B. Giới nguyên sinh, giới thực vật , giới nấm, giớiăđộng vật. 
C. giới kh i sinh, giới nguyên sinh, giới thực vật, giới nấm. 

D. giới kh i sinh, giới nguyên sinh, giới thực vật, giớiăđộng vật. 
Cơuă10.ăĐịa y là sinh vật thuộc giới 

A. kh i sinh.                B. nấm.                C. nguyên sinh.                 D. thực vật. 
Ph n th  hai: SINH H C T  BÀO 

Ch ngăI.ăTHÀNHăPH N HOÁ H C C A T  BÀO 

Câu 11 . Bốn nguyên tố chính cấu t o nên chất sống là: 

A. C, H, O, P.        B. C, H, O, N.     C. O, P, C, N.     D. H, O, N, P.  

Câu 12. Các nguyên tố viăl ợngăth ng cần mộtăl ợng rất nhỏ đối với thực vật vì: 

A. phần lớnăchúngăđưăcóătrongăcácăhợp chất c a thực vật. 
B. ch cănĕngăchínhăc a chúng là hot hoá các emzym. 

C.ăchúngăđóngăvaiătròăth  y uăđối với thực vật. 
D. chúng chỉ cần cho thực vật  mộtăvƠiăgiaiăđo n sinh tr ng nhấtăđịnh. 

Cơuă13:ăKhiăchĕmăsócăcơyătr ngăng i ta thấy có hiệnăt ợng  đầu lá và mép lá bị hoá trắngăsauăđóăhoáăđen,ăphi n lá bị uốn 

cong r iăxoĕnăl iăđơyălƠăhiệnăt ợng thi u nguyên tố khoáng  

A. kali.                 B. can xi.                  C. magie.                         D. photpho. 

Câu 14. Nguyên tố quan trọng trong việc t o nên sự đaăd ng c a vật chất hữuăc ălƠ 
A. Cacbon.             B.ăHydro.ăăăăăăăăăăăăăăC.ăOxy.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăDăNit . 
Câu 15. Trong các nguyên tố sau, nguyên tố  chi m số l ợng ít nhấtătrongăc ăthể ng i là 

A.ăniăt .ăăăăăăăăăăăăăăăăăăB.ăcácăbon.ăăăăăăăăăăăăăăăăăC.ăhiđrrô.ăăăăăăăăăăăăăăăăăD.ăphốt pho. 

Cơuă16.ăN ớc có vai trò quan trọngăđặc biệt với sự sống vì  

A.cấu t o từ 2 nguyên tố chi m tỷ lệ đángăkể trongăc ăthể sống . 

B.chúng có tính phân cực. 

C.có thể t n t i  nhiều d ng vật chất khác nhau. 

D.chi m thành phần ch  y u trong mọi t  bƠoăvƠăc ăthể sống.  

Cơuă17.ăN ớc là dung môi hoà tan nhiều chấtătrongăc ăthể sống vì chúng có  

A. nhiệt dung riêng cao.                   B. lực gắn k t 

C. nhiệtăbayăh iăcao.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă              D. tính phân cực.  

Câu 18. Khi tr i bắtăđầuăđ  m a,ănhiệtăđộ khôngăkhíătĕngălênăchútăítălƠădoă 
A.n ớc liên k t với các phân tử khác trong không khí gii phóng nhiệt.  
B.liên k t hidro giữa các phân tử n ớcăđ ợcăhìnhăthƠnhăđưăgi i phóng nhiệt.  
C.liên k tăhiđroăgiữa các phân tử n ớc bị phá vỡ đưăgi i phóng nhiệt.  
D.s căcĕngăbề mặt c aăn ớcătĕngăcao.ă 
Câu 19. Khi tìm kim sự sống  cácăhƠnhătinhăkhácătrongăvũătrụ, các nhà khoa họcătr ớc h t tìm ki m xem  đóăcóăn ớc 

hay không vì 

A.ăn ớcăđ ợc cấu t o từ các nguyên tố đaăl ợng. 

B.ăn ớc chi m thành phần ch  y u trong mọi t  bƠoăvƠăc ăthể sống, giúp t  bào ti n hành chuyển hoá vật chất và duy trì sự 

sống. 

C.ăn ớc là dung môi hoà tan nhiều chất cần thi t cho các hotăđộng sống c a t  bào. 

D.ăn ớc là môiătr ng c a các phn ng sinh hoá trong t bào. 

Cơuă20.ăCácbonhiđratălƠăhợp chấtăh ũăc ăđ ợc cấu t o b i các nguyên tố 



A. C, H, O, N.               B. C, H, N, P.             C. C, H, O.          D. C, H, O, P.  

Câu 21.Cholesteron  màng sinh chất 
A. liên k t với prôtein hoặcălipităđặcătr ngăriêngăchoătừng lo i t  bào có chcănĕngăb o vệ và cung cấpănĕngăl ợng 

B. có ch cănĕngălƠmăchoăcấu trúc màng thêm năđịnh và vững chắcăh n. 
C. là ngu n dự trữ nĕngăl ợng cho t  bào. 

D. làm nhiện vụ vận chuyển các chất, thụ thể thu nhận thông tin. 

Cơuă22.ăĐ ngămíaă(saccaroz )ălƠălo iăđ ngăđôiăđ ợc cấu t o b i 

 A. hai phân tử glucoz .ăăă   B. một phân tử glucoz ăvƠămột phân tử fructoz . 
C. hai phân tử fructoz .ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăD.ămột phân tử glucz ăvƠămột phân tử galactoz . 
Cơuă23.ăFructôz ălƠă1ălo i  

A- pôlisaccarit.      B- đ ngăpentôz .ăăăăăăăăăC- đisaccarrit.ăăăăăăăăăăD- đ ngăhecxôz . 
Câu 24. Thành t bào thực vậtăđ ợc hình thành bi sự liên k t giữa 

A- các phân tử xenlulôz ăvới nhau.                    B- các đ năphơnăglucôz ăvới nhau. 

C- các vi sợiăxenlulôz ăvới nhau.                       D- các phân tử fructôz . 
Câu 25. Một phân tử mỡ bao g m 

A- 1 phân tử glixêrôl với 1 axít béo                    B- 1 phân tử glixêrôl với 3 axít béo. 

C- 1 phân tử glixêrôl với 2 axít béo.                   D- 3 phân tử glixêrôl với 3 axít béo. 

Câu 26. Phốtpholipit cấu t o b i 

A.1 phân tử glixêrol liên k t với 2 phân tử axit béo và 1 nhóm phốt phat. 

B. 2 phân tử glixêrol liên k t với 1 phân tử axit béo và 1 nhóm phốt phat. 

C. 1 phân tử glixêrol liên k t với 1 phân tử axit béo và 1 nhóm phốt phat. 

D. 3 phân tử glixêrol liên k t với 1 phân tử axit béo và 1 nhóm phốt phat. 

Câu 27. Trong t bào, lo i chất ch aă1ăđầu phân cựcăvƠăđuôiăkhôngăphơnăcực là 

A. lipit trung tính.         B. sáp.                C. phốtpholipit.                   D. triglycerit.  

Câu 28. Trình tự sắp x păđặc thù c a các axít amin trong chuỗi pôlipeptít t o nên prôtêin có cấu trúc 

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

Câu 29. Các loiăprôtêinăkhácănhauăđ ợc phân biệt nhau b i 

A- số l ợng, thành phần và trật tự sắp x p các axít amin. 

B- số l ợng, thành phần axít amin và cấu trúc không gian. 

C- số l ợng, thành phần, trật tự sắp x p các axít amin và cấu trúc không gian. 

D- số l ợng, trật tự sắp x p các axít amin và cấu trúc không gian. 

Câu 30. Chcănĕngăkhôngăcóă  prôtêin là 

A. cấuătrúc.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăB.ăxúcătácăquáătrìnhătraoăđ i chất. 
C.ăđiềuăhoƠăquáătrìnhătraoăđ i chất.                 D. truyềnăđ t thông tin di truyền. 

Câu 31 . Loi phân tử hữuăc ăcóăcấu trúc và chcănĕngăđaăd ng nhất là 

A. protein.        B. cacbonhidrat.              C. axit nucleic.  D. lipit. 

Câu 31. Khi các liên ktăhiđroătrongăphơnătử protein bị phá vỡ, bậc cấu trúc không gian ca protein ít bị nhăh ng nhất là  

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

Câu 32. Mỗi nuclêôtit cấu t o g m  

A- đ ngăpentôz ăvƠănhómăphốtphát.                       B- nhóm phốtphátăvƠăbaz ănit . 
C- đ ngăpentôz ,ănhóm phốtphátăvƠăbaz ănit .ăăăăăăD- đ ngăpentôz ăvƠăbaz ănit . 
Câu 33. Loi phân tử có ch cănĕngătruyền thông tin từ ADN tớiăriboxomăvƠăđ ợcădùngănh ăkhuônăt ng hợp nên protein là 

A. AND.         B. rARN.         C. mARN.             D. tARN.  

Câu 34. Các phân tử ARNăđ ợc t ng hợp nh  quá trình 

A- Tự sao.      B- Sao mã.                  C- Gi i mã.                              D- Phân bào. 

Câu 35. Bào quan gm  c  ADN  và prôtêin là 

A. ti thể.               B. ribôxôm.        C. trung tử.                 D. nhiễm sắc thể. 



Câu 36. Những sinh vậtănƠoăd ớiăđơyăcóăvật chất di truyền là ARN ? 

virut cúm.              B.thể thực khuẩn.        C.virut gây bệnhăxoĕnăláăcƠăchua.ăăăăăăăăăăăăăăăD.B và C 

Cơuă37.ăCácăđặcăđiểm c aăc ăthể sinh vậtăđ ợcăquyăđịnh b i 

A- T  bào chất. B- Các bào quan. C- ARN.                  D- ADN. 

Cơuă38.ăTínhăđaăd ngăvƠăđặc thù c aăADNăđ ợcăquyăđịnh b i 

A- số vòng xoắn.                                                                        B- chiều xoắn. 

C- số l ợng, thành phần và trật tự sắp x p các Nuclêôtit.          D- tỷ lệ A + T / G + X. 

Câu 39. Loi liên k t hoá học góp phần duy trì cấu trúc không gian ca ADN là 

A- cộng hoá trị. B- hyđrô.  C- ion.                     D- Vande – van. 

Cơuă40.ăVaiătròăc ăb n c a các liên kt y u là duy trì cấu trúc 

A. hoá học c aăcácăđ i phân tử.                                  B. không gian caăcácăđ i phân tử.  

C. protein.       D. màng t bào. 

Ch ngăII.  C U TRÚC T  BÀO 

Câu 41. Cấu t o chung ca t  bƠoănhơnăs ăbaoăg m 3 thành phần chính là 

A.thành t  bào, màng sinh chất, nhân.           B.thành t bào, t  bào chất, nhân. 

C.màng sinh chất, thành t bào, vùng nhân.  D.màng t bào, chất t  bào, vùng nhân.  

Câu 42. T bào vi khuẩn có kích nhỏ và cấu t oăđ năgi n giúp chúng 

A. xâm nhập dễ dàng vào t bào vật ch . 

B. có tỷ lệ  S/V lớn,ătraoăđ i chất vớiămôiătr ng nhanh, t bào sinh snănhanhăh năt  bƠoăcóăkíchăth ớc lớn. 

C.ătránhăđ ợc sự tiêu diệt c a kẻ thù vì khó phát hiện. 

D. tiêu tốn ít th căĕn. 
Câu 43. Yu tố để phân chia vi khuẩn thành 2 loi Gram d ngăvƠăGramăơmălƠăcấu trúc và thành phần hoá học c a 

A. thành t  bào.   B. màng.   C. vùng t bào.       D. vùng nhân.  

Câu 44. Thành t bào vi khuẩn cấu t o ch  y u từ  

A. colesteron.  B.ăxenluloz      C.ăpeptiđôglican.ăăăăăăD.ăphotpholipităvƠăprotein. 
Câu 45. Vùng nhân ca t  bƠoănhơnăs ăch a 

A. ADN d ng vòng.   B. mARN dng vòng.   C. tARN dng vòng. D. rARN dng vòng. 

Câu 46. Khi nhuộm bằng thuốc nhuộm Gram, vi khuẩnăGramăd ngăcóămƠu 

A- đỏ.                 B- xanh.               C- tím.                      D- vàng. 

Câu 47. Bào quan có mặt  t  bƠoănhơnăs ălƠ 
A- ti thể.               B- ribôxôm.               C- lp thể.                    D- trung thể. 
Câu 48: Một số lo i vi khuẩn gây bệnh  ng i, bên ngoài thành t bào còn có lớp vỏ nhầy giúp nó 

A.dễ di chuyển.                                     B.dễ thực hiệnătraoăđ i chất. 
C.ít bị các t  bào bch cầu tiêu diệt.     D.không bị tiêu diệt b i thuốc kháng sinh. 

Câu 49. Trong t bào sống có 

1.các ribôxôm.   2.tng hợp ATP.    3.màng t bào.      4.màng nhân.      5.các intron.      6.ADN polymerase.     7.sự quang 

hợp.       8.ti thể. 
a) Vật chất di truyền  cấpăđộ phân tử c a sinh vật nhân chuẩn là 

A. các phân tử axitnucleic.   B. Nuclêopotêin    C. hệ gen.    D. các phân tử axităđêôxiribônuclêic. 
b) Những thành phần có thể có trong c t  bào sinh vật nhân chuẩnăvƠănhơnăs ălƠ… 

A. 1, 2, 3, 6, 7.           B. 1, 2, 3, 5, 7, 8.              C. 1, 2, 3, 4, 7.                   D. 1, 3, 5, 6. 

Câu 50: T bào chất  sinh vật nhân thực ch a 

A.các bào quan không có màng bao bọc. 

B.chỉ ch a ribôxom và nhân t bào. 

C.ch aăbƠoăt ngăvƠănhơnăt  bào. 

D.hệ thống nội màng, các bào quan có màng bao bọcăvƠăkhungăx ngăt  bào 

Câu 51. Bào quan giữ vai trò quan trọng nhất trong quá trình hô hấp c a t  bào là 



A.Lục l p.           B.ti thể.            C.bộ máy gôngi.              D.ribôxôm. 

Câu 52. Colesteron có  màng sinh chất c a t  bào  

A. vi khuẩn.  B. nấm . C.ăđộng vật.   D. thực vật. 
Câu 53. Màng sinh chất là một cấu trúc khmăđộng là vì  

A.các phân tử cấu t o nên màng có thể di chuyển trong phm vi màng. 

B.đ ợc cấu t o b i nhiều lo i chất hữuăc ăkhácănhau.ă 
C.ph i bao bọc xung quanh t bào . 

D.gắn k t chặt ch  với khung t  bào . 

Câu 54. Các loi màng  các cấu trúc khác nhau ca một t  bào nhân chuẩn khác nhau  chỗ 

         A. phốtpho lipít chỉ có  một số lo i màng. 

         B. chỉ có một số  mƠngăđ ợc cấu t o từ phân tử l ỡng cực. 

        C. mỗi lo i màng có những phân tử prôtêinăđặcătr ng. 
        D. chỉ có một số màng có tính bán thấm. 

Câu 55. T bào c a cùng mộtăc  thể có thể nhận bi t nhau và nhận bi t các t  bào " l  " là nh  

 A- màng sinh chất có " dấu chuẩn ". 

 B- màng sinh chất có prôtêin thụ thể. 
 C- màng sinh chất có kh  nĕngătraoăđ i chất vớiămôiătr ng. 

 D- c  A, B và C. 

Câu 56. Loi phân tử có số l ợng lớn nhất trên màng sinh chất là  

 A. protein.           B. photpholipit.        C. cacbonhidrat.       D. colesteron.  

Câu 57. Những thành phần không có  t  bƠoăđộng vật là 

          A. không bào, diệp lục.ăăăăăăăăăăăăăăăăB.ămƠngăxellulôz ,ăkhôngăbƠo. 
          C.ămƠngăxellulôz ,ădiệp lục.           D. diệp lục, không bào. 

Cơuă58.ăNhơnălƠătrungătơmăđiều khiển mọi ho tăđộng sống c a t  bào vì 

A. nhân chaăđựng tất c  các bào quan ca t  bào. 

B. nhân cha nhiễm sắc thể, là vật chất di truyền  cấpăđộ t  bào. 

C.ănhơnălƠăn iăthực hiệnătraoăđ i chất vớiămôiătr ng quanh t bào. 

D. nhân có thể liên hệ với màng và t bào chất nh  hệ thốngăl ới nội chất. 
Cơuă59.ăKhôngăbƠoătrongăđóătíchănhiềuăn ớc thuộc t  bào 

A. lông hút c a rễ cây.                B. cánh hoa. 

C.  đỉnhăsinhătr ng.            D.  lá cây ca một số loƠiăcơyămƠăđộng vậtăkhôngădámăĕn. 
Cơuă60.ăTrongăc ăthể ng i, t  bƠoăcóăl ới nội chất h t phát triển m nh nhất là t  bào 

          A. hng cầu. B. b ch cầu.                C. biểu bì.  D.ăc .ă 
Câu 61. Các t bƠoăsauătrongăc ăthể ng i, t  bào có nhiều ti thể nhất là t  bào 

          A. hng cầu.  B.ăc ătimăăăăăăăăăăăăăăăC. biểu bì.                D.ăx ng.ă 
Câu 62. Loi bào quan giữ ch cănĕngăcungăcấp ngu nănĕngăl ợng ch  y u c a t  bào là 

 A. riboxom.  B. bộ máy gongi.  C.ăl ới nội chất.      D. ti thể.  
Câu 63. Grana là cấu trúc có trong bào quan  

 A. ti thể.  B. trung thể.               C. lục l p.               D. lizoxom.  

Câu 64 .  ng i, lo i t  bƠoăcóăl ới nội chất h t phát triển m nh nhất là  

 A. h ng cầu.  B. biểu bì da.  C. bch cầu.  D.ăc .ă 
Cơuă65.ăRibôxômăđịnh khu 

 A. trên bộ máy Gôngi.                    B. trong lục l p. 

 C. trên mngăl ới nội chất h t        D trên mngăl ới nội chấtătr n. 
Câu 66. Các bào quan có axitnucleic là 

 A. ti thể và không bào.              B. không bào và lizôxôm. 

 C. lục l p và lizôxôm.                D. ti thể và lục l p. 



Câu 67. Sự khác biệt ch  y u giữa không bào và túi tit là 

A. không bào di chuyểnătu ngăđối chậm còn túi ti t di chuyển nhanh. 

B. màng không bào dày, còn màng túi tit mỏng. 

C.ămƠngăkhôngăbƠoăgiƠuăcácbonhiđrat,ăcònămƠngătúiăti t giàu prôtêin. 

D. không bào nằm gần nhân, còn túi tit nằm gần bộ máy Gôngi. 

Câu 68. Bộ máy Gôngi không có chcănĕng 

A. gắnăthêmăđ ng vào prôtêin.             B. bao gói các sn phẩm ti t. 

C.t ng hợp lipit                                       D. to ra glycôlipit 

Câu 69. Loi t  bào cho phép nghiên cu lizôxôm 1 cách dễ dàng nhất là 

A. t  bƠoăc .ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăB.ăt  bào thần kinh. 

C. t  bào lá ca thực vật.               D. t bào bch cầu có kh  nĕngăthực bào. 

Câu 70. Trong t bào, các bào quan có 2 lớp màng bao bọc bao gm 

A. nhân, ribôxôm, lizôxôm.   B. nhân, ti thể, lục l p 

C. ribôxôm, ti thể, lục l p                 D. lizoxôm, ti thể, peroxixôm. 

Cơuă71.ăTr ớc khi chuyển thành ch con, nòng nọc ph i " cắt " chi căđuôiăc aănó.ăBƠoăquanăđưăgiúpănóăthực hiện việc này 

là 

A- l ới nội chất. B- lizôxôm. C- ribôxôm.                  D- ty thể.  

Cơuă72.ăCácăđ i phân tử nh ăprôtêinăcóăthể qua màng t bào bằng cách  

A. xuất bào, ẩm bào hay thực bào. 

B. xuất bào, ẩm bào, thực bào, khuch tán. 

C. xuất bào, ẩm bào, khuch tán. 

D. ẩm bào, thực bào, khuch tán. 

Câu 73. Các ion có thể qua màng t bào bằng cách 

A. có thể khu ch tán qua kênh Prôtein (theo chiều Gradien nngăđộ) 

B. có thể vận chuyển (ch  động)ăquaăkênhăPrôteinăng ợc chiều Gradien nngăđộ. 
C. có thể nh  sự khu ch tán  theo hiệnăt ợng vật lý. 

D.  A và B. 

Câu 74. T bào có thể đ aăcácăđốiăt ợngăcóăkíchăth ớc lớn vào bên trong t bào bằng  

 A. vận chuyển ch  động.  B. vận chuyển thụ động. C. nhập bào. D. xuất bào.  

Câu 75. Kiểu vận chuyển các chất ra vào t bào bằng sự bi n d ng c a màng sinh chất là  

 A. vận chuyển thụ động.    B. vận chuyển ch  động.  

C. xuất nhập bào.     D. khuch tán trực ti p . 

Cơuă76.ăTrongăph ngăth c vận chuyển thụ động, các chấtătanăđ ợc khu ch tán qua màng t bào phụ thuộc vào 

 A- đặcăđiểm c a chất tan. 

 B- sự chênh lệch n ngăđộ c a các chất tan gữa trong và ngoài màng t bào. 

 C- đặcăđiểm c a màng t bƠoăvƠăkíchăth ớc lỗ màng. 

 D- ngu nănĕngăl ợngăđ ợc dự trữ trong t  bào. 

Câu 77. Nngăđộ các chất tan trong một t  bào h ng cầu kho ngă2%.ăĐ ngăsaccarôz ăkhôngăthể điăquaămƠng,ănh ngăn ớc 

vƠăurêăthìăquaăđ ợc. Thẩm thấu s  làm cho t bào h ng cầu co l i nhiều nhất khi ngập trong dung dịch  

 A- saccrôz ă uătr ng.ăăăăăăăăăăăăăăă B- saccrôz ănh ợcătr ng. 
 C- urêă uătr ng.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăD- urêănh ợcătr ng. 
Ch ngăIII.ăCHUY N HOÁ V T CH TăVÀăNĔNGăL NG  T  BÀO 

Cơuă78.ăATPăđ ợc cấu t o từ 3 thành phần là 

A. ađenôzin,ăđ ngăribôz ,ă3ănhómăphotphat. 
B. ađenôzin,ăđ ng deôxiriboz ,ă3ănhómăphotphat. 
C. ađenin,ăđ ngăribôz ,ă3ănhómăphotphat. 
D. ađenin,ăđ ngăđeôxiribôz ,ă3ănhómăphotphat. 



Câu 79. Ti t  bào, ATP ch y uăđ ợc sinh ra trong  

A.ăquáătrìnhăđ ng phân.    B. chuỗi truyềnăđiện tử  

 C. chu trình Crep.     D. chu trình Canvin. 

Câu 80. ATP là một phân tử quan trọngătrongătraoăđ i chất  vì 

A- nó có các liên kt phốtphátăcaoănĕngădễ bị phá vỡ để gi iăphóngănĕngăl ợng. 

 B- các liên kt phốtphátăcaoănĕngădễ hìnhăthƠnhănh ngăkhôngădễ phá huỷ. 
 C- nó dễ dƠngăthuăđ ợc từ môiătr ngăngoƠiăc ăthể. 
 D- nó vô cùng bền vững và mang nhiềuănĕngăl ợng. 

Cơuă81.ăĐ ng hoá là  

A. tập hợp tất c  các phn ng sinh hoá xy ra bên trong t bào. 

B. tập hợp một chuỗi các phn ng k  ti p nhau. 

C. quá trình tng hợp các chất hữuăc ăph c t p từ các chấtăđ năgi n. 

D. quá trình phân gii các chất hữuăc ăph c t p thành các chấtăđ năgi n. 

Câu 82. Thành phầnăc ăb n c a ezim là  

A. lipit.             B. axit nucleic.             C.ăcacbonăhiđrat.ăăăăăăăăăăăăăD.ăprotein.ă 
Câu 83. Khi enzim xúc tác phn ng,ăc ăchất liên k t với  

A.ăcofact . B. protein.  C. coenzim.  D. trung tâm hotăđộng. 

Câu 84. T bào có thể điều hoà tốcăđộ chuyển hoá hotăđộng vật chất bằng bằng việcătĕngăgi m 

A. nhiệtăđộ t  bào.     B.ăđộ pH c a t  bào.  

C. n ngăđộ c ăchất     D. n ngăđộ enzim trong t bào. 

Câu 85. Một trong nhữngăc ăch  tự điều chỉnh quá trình chuyển hoá ca t  bào là 

A. xuất hiện triệu ch ng bệnh lí trong t  bƠo.ăăăăB.ăđiều chỉnh nhiệtăđộ c a t  bào. 

C.ăđiều chỉnh n ngăđộ các chất trong t  bƠo.ăăăăăD.ăđiều hoà bằng c ch  ng ợc. 

Cơuă86.ăQuáătrìnhăđ ng phân xy ra  

 A- t  bào chất.                            B- lớp màng kép ca ti thể. 
 C- bƠoăt ng.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăD- c ăchất c a ti thể. 
Câu 87. Trong quá trình hô hấp t  bƠo,ănĕngăl ợng t o ra  giaiăđo năđ ng phân bao gm  

A. 1 ATP; 2 NADH.     B. 2 ATP; 2 NADH.  

C. 3 ATP; 2 NADH.     D. 2 ATP; 1 NADH. 

Câu 88. Trong quá trình hô hấp t  bào,  giaiăđo n chu trình Crep, nguyên liệu tham gia trực ti p vào chu trình là  

A.ăglucoz .  B. axit piruvic.  C. axetyl CoA.      D. NADH, FADH. 

Cơuă89.ăConăđ ngătraoăđ i chất chung cho c lên men và hô hấp nội bào là 

A. Chu trình Krebs.            B. Chuỗi truyềnăđiện tử.     

 C.ăĐ ng phân.                  D.Tng hợp axetyl-CoA từ pyruvat. 

Câu 90. Chất nhậnăđiện tử cuối cùng c a chuỗi truyềnăđiện tử trong sự photphorin hoá oxi hoá là          A. Oxi.              B. 

N ớc.           C. Pyruvat.                    D. ADP. 

Câu 91. Một phân tử glucôz ăbị oxi hoá hoàn toƠnătrongăđ ngăphơnăvƠăchuătrìnhăKrebs,ănh ng hai quá trình này chỉ t o ra 

một vài ATP. Phầnănĕngăl ợng còn l i mà  t  bào thu nhận từ phân tử glucôz ă  

A.trong FAD và NAD+.                  B.trong O2. 

C. mất d ới d ng nhiệt.                  D.trong NADH và FADH2. 

Cơuă92.ăĐiện tử đ ợc tách ra từ glucôz ătrongăhôăhấp nội bào cuối cùng có mặt trong  

A. ATP.             B. NhiệtăăăăăăăăăăăăăC.ăGlucôz .ăăăăăăăăăăăăăăăăăD.ăN ớc. 

Câu 93. Một phân tử glucôz ăđiăvƠoăđ ng phân khi không có mặt c a O2 s  thuăđ ợc 

A. 38 ATP.                               B. 4 ATP.                     C. 2 ATP. 

D. 0 ATP, b i vì tất c  điện tử nằm trong NADH. 

Câu 94. Chuỗi truyền êlectron hô hấp diễn ra  

 A- màng trong ca ti thể.         B- màng ngoài ca ti thể. 



 C- mƠngăl ới nội chấtătr n.ăăăăăăD- mƠngăl ới nội chất h t. 

Câu 95.  t  bào thực vật,ăATPăđ ợc t o ra trong sự ph n ng với ánh sáng. Chuỗi truyềnăđiện tử liênăquanăđ n quá trình 

nƠyăđ ợcăđịnh vị  

A. strôma ca lục l p.              B. màng thylacoid ca lục l p. 

C. màng trong ca ti thể.             D. cytosol. 

Câu 96. Tốcăđộ c a quá trình hô hấp phụ thuộc vào 

 A- hƠmăl ợng oxy trong t bào.             B- tỉ lệ giữa CO2/O2. 

 C- n ngăđộ c ăchất.                                D-nhu cầuănĕngăl ợng c a t  bào. 

Câu 97. Trong quá trình chuyển hoá các chất, lipít bị phân gi i thành 

     A. axít amin .              B. axit nuclêic.              C. axit béo.             D. glucozo.         

Câu 98. Trong quang hợp, s n phẩm c aăphaăsángăđ ợc chuyển sang pha tối là  

A. O2.  B. CO2.. C. ATP, NADPH.  D. c A, B, C. 

Câu 99. Các sắc tố quang hợp có nhiệm vụ 

A- t ng hợpăglucôz .ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăB- hấp thụ nĕngăl ợng ánh sáng. 

C- thực hiệnăquangăphơnăliăn ớc         D- ti p nhận CO2. 

Câu 100. Quang hợp chỉ đ ợc thực hiện   

 A- t o, thực vật,ăđộng vật.                         B- to, thực vật, nấm. 

 C- t o, thực vật và một số vi khuẩn.          D- to, nấm và một số vi khuẩn. 

Cơuă101.ăN ớc tham gia vào pha sáng quang hợp với vai trò cung cấp  

A.ănĕngăl ợng.  B. oxi.  C.ăelectronăvƠăhiđro. D. c  A, B, C 

Cơuă102.ăOxiăđ ợc gi i phóng trong  

A. pha tối nh  quáătrìnhăphơnăliăn ớc.  

B. pha sáng nh quáătrìnhăphơnăliăn ớc.  

C. pha tối nh  quá trình phân li CO2. 

D. pha sáng nh quá trình phân li CO2. . 

Câu 103. Sn phẩm cố  định CO2 đầu tiên c a chu trình C3 là 

 A- hợp chất 6 cacbon.                B- hợp chất 5 cacbon. 

 C- hợp chất 4 cacbon.               D- hợp chất 3 cacbon. 

Câu 104. Trong chu trình C3, chất nhận CO2 đầu tiên là 

 A- RiDP.              B- APG.                C- ALPG.                  D- APG. 

Câu 105. Sn phẩm t o ra trong chuỗi ph n ng tối c a quá trình quang hợp là 

A.C6H12O6.; O2;  B. H2O; ATP; O2;           C. C6H12O6; H2O; ATP.     D. C6H12O6. 

CH NGăIV.ăPHÂN BÀO 

Câu 106. Chu kỳ t  bào bao gm các pha theo trình tự  

A. G1, G2, S, nguyên phân.   B. G1, S, G2, nguyên phân . 

C. S, G1, G2, nguyên phân.             D. G2, G1, S, nguyên phân. 

Câu 107. Sự kiệnănƠoăd ớiăđơyăkhôngăxẩy ra trong các kì nguyên phân? 

A. tái b n AND.              B. phân ly các nhiễm sắc tử chị em. 

C. t o thoi phân bào.        D.ătáchăđôiătrungăthể. 
Câu 108. Trong chu kỳ t  bƠo,ăăADNăvƠăNSTănhơnăđôiă  pha 

A. G1.   B. G2.   C. S.  D. nguyên phân  

Câu 109.  ng i, lo i t  bào chỉ t n t i  pha G1 mà không bao gi phân chia là  

A. t  bƠoăc ătim.ăăăăăăăăăăăăăB.ăh ng cầu.   C. b ch cầu.       D. t  bào thần kinh.  

Câu 110. Trong quá trình nguyên phân, thoi vô sắc bắtăđầu xuất hiện  

 A- kì trung gian.  B- kìăđầu.    C- kì giữa.         D- kì sau. 

Câu 111. Trong quá trình nguyên phân, các NST co xoắn cựcăđ i  kỳ  
A.ăđầu.  B. giữa .  C. sau.   D. cuối. 



Câu 112. Số NST trong một t  bào  kỳ cuối quá trình nguyên phân là  

A.ănăNSTăđ n.ăăă     B.ă2năNSTăđ n.ăăăăăăăăăăC.ănăNSTăkép.ăăăăăăăăăăăăD.ă2năNSTăkép. 
Câu 113. Trong nguyên phân, t bƠoăđộng vật phân chia chất t  bào bằng cách  

A. t oăváchăngĕnă  mặt phẳngăxíchăđ o. B. kéo dài màng t bào. 

C. thắt màng t  bào l i  giữa t  bào.  D. c A, B, C. 

Câu 114. Từ 1 t  bƠoăbanăđầu, qua k lần phân chia nguyên phân liên tip t oăraăđ ợc  

A. 2k t  bào con .         B. k/2 t bào con.         C. 2k t  bào con.      D. k – 2 t  bào con. 

Câu 115. Sự phân chia vật chất di truyền trong quá trình nguyên phân thực sự x y ra  kỳ  
A.ăđầu.   B. giữa.  C. sau .  D. cuối. 

Câu 116. Trong quá trình nguyên phân, sự phơnăchiaănhơnăđ ợc thực hiện nh   

A. màng nhân.  B. nhân con.  C. trung thể.  D. thoi vô sắc. 

Câu 117.  ng i ( 2n = 46), số NST trong 1 t bào t i kì giữa c a nguyên phân là 

 A. 23. B. 46.   C. 69.    D. 92. 

Câu 118.  ng i ( 2n = 46 ), số NST trong 1 t bào  kì sau ca nguyên phân là 

 A. 23.  B. 46.   C. 69.   D. 92. 

Câu 119. Có 3 t bƠoăsinhăd ỡng c a một loài cùng  nguyên phân liên tipă3ăđợt, số t  bào con to thành là 

 A- 8.                      B- 12.                  C- 24.                     D- 48. 

Câu 120. Một loài thực vật có bộ NSTăl ỡng bội là 2n = 24. Một t  bƠoăđangăti n hành quá trình phân bào nguyên phân,  

kì  sau có số NST trong t bào là 

 A- 24ăNSTăđ n.ăăăăăăăăăăăB- 24 NST kép.            C- 48ăNSTăđ n.ăăăăăăăăăăăăăD- 48 NST kép.  

Câu 121.Trong gim phân I, NST kép tn t i   

 A-kì  trung gian.         B- kìăđầu.          C- kì sau.              D- tất c  các kì. 

Câu 122. Sự traoăđ i chéo giữa các NST trong cặpăt ngăđ ng x y ra vào kỳ  
A.ăđầu I.  B. giữa I.  C. sau I.  D.ăđầu II. 

Câu 123. Kt qu  c a quá trình gim phân là từ 1 t  bào t o ra  

A. 2 t  bào con, mỗi t  bào có 2n NST.    B. 2 t bào con, mỗi t  bào có n NST. 

C. 4 t  bào con, mỗi t  bào có 2n NST.    D. 4 t bào con, mỗi t  bào có n NST. 

Câu 124. Một t  bào có bộ NSTă2n=14ăđangăthực hiện quá trình gim phân,  kì cuối I số NST trong mỗi t  bào con là 

 A- 7 NST kép.        B- 7ăNSTăđ n.ăăăăăăăăăăăC- 14 NST kép.              D- 14ăNSTăđ n. 
Câu 125. Quá trình gim phân có thể t o ra các giao tử khác nhau về t  hợpăcácăNSTăđóălƠădo 

 A- x yăraănhơnăđôiăADN. 
 B- có thể x y ra sự traoăđ i chéo c aăcácăNSTăképăt ngăđ ng  kìăđầu I. 

C-  kì sau diễn ra sự phơnăliăđộc lập c a các cặpăNSTăt ngăđ ng về hai cực c a t  bào. 

D-c  B và C. 

Câu 126. Một nhóm t  bào sinh tinh tham gia quá trình gimăphơnăđưăt o ra 512 tinh trùng. Số t  bào sinh tinh là 

 A- 16.         B- 32.            C- 64.                 D- 128. 

Câu 127.  gà có bộ NST 2n=78. Một t  bào sinh dụcăđựcăs ăkhaiănguyênăphơnăliênăti p một số lần, tất c  các t  bào con 

t oăthƠnhăđều tham gia gim phân to giao tử. T ng số NSTăđ nătrongătất c  các giao tử là 19968. T bào sinh dụcăs ăkhaiă
đóăđưănguyênăphơnăvới số lần là 

 A- 7.                      B- 6.                           C- 5.                                    D- 4. 

Câu 128. Hotăđộng quan trọng nhất c a NST trong nguyên phân là 

 A- sự tự nhơnăđôiăvƠăsự đóngăxoắn.   B- sự phơnăliăđ ngăđều về 2 cực c a t  bào. 

 C- sự tự nhơnăđôiăvƠăsự phân li.         D- sự đóngăxoắn và tháo xoắn. 

Câu 129. Xem bc nh hiển vi chụp t  bào chuộtăđangăphơnăchiaă thìă thấy trong một t  bào có 19 NST, mỗi NST g m 2 

crômatit. T  bào ấyăđangă   

A. kìătr ớc II c a gi măphơn.ăăăăăăăăăăăăăăăăăB.ăkìătr ớc c a nguyên phân. 

C.kì tr ớc I c a gi m phân.                  D. kì cuối II c a gi m phân. 



Ph n ba: SINH H C VI SINH V T 

Ch ngăI.ăCHUY N HOÁ V T CH TăVÀăNĔNGăL NG  VI SINH V T 

Câu 130.ăMôiătr ng mà thành phần có c  chất tự nhiên và chất hoá họcălƠămôiătr ng 

 A. tự nhiên        B. tng hợp.          C. bán tự nhiên.               D. bán tng hợp. 

Câu 131. Tụ cầuăvƠngăsinhătr ngăđ ợcătrongămôiătr ng ch aăn ớc, muốiăkhoáng,ăn ớc thịt. ĐơyălƠălo iămôiătr ng 

 A. tự nhiên.    B. tng hợp.  C. bán tng hợp. D. không phi A, B, C 

Câu 132. Khi có ánh sáng và giàu CO2, một lo i vi sinh vật có thể phát triểnătrênămôiătr ng với thành phầnăđ ợc tính theo 

đ năvị g/lănh ăsau: 
(NH4)3PO4 (0,2);  KH2PO4 (1,0) ;  MgSO4(0,2) ; CaCl2(0,1) ; NaCl(0,5). 

 Môiătr ng mà vi sinh vậtăđóăsốngăđ ợc gọiălƠămôiătr ng 

 A. tự nhiên.              B. nhân to.                C. tng hợp.             D. bán tng hợp. 

Cơuă133.ăĐối với vi khuẩnălactic,ăn ớc rau qu khi muốiăchuaălƠămôiătr ng 

 A. tự nhiên.           B. tng hợp.               C. bán tng hợp.    D. không phi A, B, C. 

Câu 134. Vi khuẩnălamădinhăd ỡng theo kiểu 

 A. quang tự d ỡng.         B. quang dị d ỡng.    C. hoá tự d ỡng.   D. hoá dị d ỡng. 

Câu 135. Vi sinh vật quang tự d ỡng cần ngu nănĕngăl ợng và ngun cacbon ch y u từ 

 A.  ánh sáng và CO2.                 B. ánh sáng và chất hữuăc . 
 C. chấtăvôăc ăvƠăCO2.               D. chất hữuăc . 
Câu 136. Vi sinh vật quang  dị d ỡng cần ngu nănĕngăl ợng và ngun cacbon ch y u từ 

 A. ánh sáng và CO2.                  B. ánh sáng và chất hữuăc . 
 C. chấtăvôăc ăvƠăCO2.               D. chất hữuăc . 
Câu 137. Vi sinh vật hoá tự d ỡng cần ngu nănĕngăl ợng và ngun cacbon ch y u từ 

 A. ánh sáng và CO2.                        B. ánh sáng và chất hữuăc . 
 C. chấtăvôăc ăvƠăCO2.                      D. chất hữuăc . 
Câu 138. Vi khuẩnălacticădinhăd ỡng theo kiểu 

 A. quang tự d ỡng           B. quang dị d ỡng.   C. hoá tự d ỡng. D. hoá dị d ỡng. 

Cơuă139.ăTrongăs ăđ  chuyển hoá 

 CH3CH2OH     +    O2  ----->    X     +    H2Oăăăăă+ăăNĕngăl ợng 

     X là 

 A. axit lactic.          B.ăr ợu etanol. C. axit axetic D. axit xitric. 

Câu 140. Sn phẩm c aăquáătrìnhălênămenăr ợu là 

 A. etanol và O2.   B. etanol và CO2. 

              C. nấmămenăr ợu và CO2.   D. nấmămenăr ợu và O2. 

Câu 141. Việc s n xuất bia chính là lợi dụng ho tăđộng c a 

 A. vi khuẩnălacticăđ ng hình.   B. vi khuẩn lactic dị hình. 

 C. nấmămenăr ợu.   D. nấmăcúcăđen. 
Câu 142. Sn phẩm c a quá trình lên men lactic dị hình là 

 A. axit lactic; O2.  B. axit lactic, etanol, axit axetic, CO2. 

 C. axit lactic.   D. không phi A, B, C. 

Câu 143. Việc muối chua rau qu là lợi dụng ho tăđộng c a 

 A. nấmămenăr ợu.   B. vi khuẩn mì chính. 

 C. nấmăcúcăđen.   D. vi khuẩn lactic. 

Câu 144: ViệcălƠmăt ng,ăn ớc chấm là lợi dụng quá trình 

 A.ălênămenăr ợu.   B. lên men lactic. 

 C. phân gii polisacarit.   D. phân gii protein. 

Ch ngăII. SINHăTR NG VÀ SINH S N C A VI SINH V T 

Câu 145: Trong 1 quần thể vi sinh vật,ăbanăđầu có 104 t  bào. Th i gian 1 th  hệ là 20phút, số t  bào trong quần thể sau 2h 



là 

 A. 104 x 23.  B. 104 x 24.  C. 104 x 25   D. 104 x 26 

Cơuă146:ăTrongăđiều kiện nuôi cấy không liên tục, tốcăđộ sinhătr ng c a vi sinh vậtăđ t cựcăđ i  pha 

 A. tiềmăphátăăăăăăăăăăăăăăăB.ălũyăthừa.                C. cân bằngăđộng.           D. suy vong. 

Cơuă147:ăTrongăđiều kiện  nuôi cấy không liên tục, số l ợng vi sinh vậtăđ t cựcăđ iăvƠăkhôngăđ i theo th i gian  pha 

A. lag. B. log.  C. cânăbằng.  D. suy vong. 

Cơuă148:ăTrongăđiều kiện  nuôi cấy không liên tục,ăđể thu sinh khối vi sinh vật tốiăđaănênădừng  đầu pha 

 A. lag. B. log. C. cân bằng. D. suy vong. 

Cơuă149:ăTrongăđiều kiện nuôi cấy không liên tục, enzim cm ngăđ ợc hình thành  pha 

 A. lag. B. log.  C. cân bằngăđộng. D. suy vong 

Câu 150: Loi bào tử sau là loi bào tử sinh sn c a vi khuẩn 

 A. bào tử nấm       B. bào tử vô tính.           C. bào tử hữu hình. D. ngoi bào tử. 

Câu 151: Loi bào tử không phi bào tử sinh sn c a vi khuẩn là 

 A. nội bào tử.   B. ngoi bào tử. 

 C. bào tử đốt.   D. c  A, B, C. 

Câu 152: Các hình thc sinh sn ch  y u c a t  bƠoănhơnăs ălƠ 
 A.ăphơnăđôiăbằng nội bào tử, bằng ngo i bào tử. 

 B.ăphơnăđôiăbằng ngo i bào tử, bào tử đốt, n y ch i. 

 C.ăphơnăđôiăn y ch i, bằng bào tử vô tính, bào tử hữu tính. 

 D.ăphơnăđôiăbằng nội bào tử, n y ch i. 

Câu 153: Trong quá trình phân bào ca vi khuẩn, sau khi t bƠoătĕngăkíchăth ớc, khốiăl ợng, màng sinh chất gấp n p t o 

thành ht 

 A. ribôxom       B. lizôxôm.             C. glioxixôm.                D. mêzôxôm. 

Câu 154: X khuẩn sinh sn bằng 

 A. nội bào tử         B. ngoi bào tử          C. bào tử đốt. D. bào tử vô tính 

Câu 155: Các loi bào tử sinh sn c a vi khuẩn bao gm 

 A. nội bào tử, bào tử đốt.   B. nội bào tử, ngo i bào tử. 

 C. bào tử đốt, ngo i bào tử.   D. nội, ngo i bào tử, bào tử đốt. 
Câu 156: Nấmămenăr ợu sinh sn bằng  

 A. bào tử trần.   B. bào tử hữu tính. 

 C. bào tử vô tính.   D. nẩy ch i. 

Câu 157: Nhân tố sinhătr ng là tất c  các chất 
 A. cần cho sự sinh tr ng c a sinh vật 
 B. không cần cho sự sinhătr ng c a sinh vật 
 C. cần cho sự sinhătr ng c a sinh vật mà chúng tự t ng hợpăđ ợc 

 D. cần cho sự sinhătr ng c a sinh vật mà chúng không tự t ng hợpăđ ợc 

Cơuă158:ăTrongăquáătrìnhăsinhătr ng c a vi sinh vật, các nguyên tố c ăb n: C, H, 0, N, S, P có vai trò 

 A. là nhân tố sinhătr ng.   B. ki n t o nên thành phần t  bào. 

 C. cân bằng hoá thẩm thấu.   D. cấu t o nên enzim 

Cơuă159.ăC ăch  tácăđộng c a các hợp chất phenol là  

 A. ôxi hoá các thành phần t  bào.   B. bất ho t protein. 

 C. diệt khuẩn có tính chọn lọc.   D. bi n tính các protein. 

Cơuă160.ăC ăch  tácăđộng c a các loi c n là 

 A. làm bi n tính các loi màng.   B. ôxi hoá các thành phần t  bào. 

 C.ăthayăđ i sự choăđiăquaăc a lipit màng.                 D. diệt khuẩn có tính chọn lọc. 

Cơuă161.ăC ăch  tácăđộng c a chất kháng sinh là 

 A. diệt khuẩn có tính chọn lọc.   B. ôxi hoá các thành phần t  bào. 



 C. gây bin tính các protein.   D. bất ho t các protein. 

Câu 162. Các hợp chất sau không đ ợc dùng diệt khuẩn trong bệnh viện 

 A. kháng sinh.        B. cn.         C. iốt.  D. các hợp chất kim lo i nặng. 

Câu 163: Nhiệtăđộ nhăh ngăđ n 

 A. tính dễ thấm qua màng t bào vi khuẩn. 

 B. ho t tính enzin trong t bào vi khuẩn. 

 C. sự hình thành ATP trong t bào vi khuẩn. 

 D. tốcăđộ các phn ng sinh hoá trong t bào vi sinh vật. 
Câu 164: Vi sinh vậtăkýăsinhătrongăđộng vật thuộc nhóm vi sinh vật 
 A.ă aăấm.ăăăăăăăăăB.ă aănhiệt.  C.ă aăl nh.   D.ă aăaxit. 
Câu 165. Giữ thực phẩmăđ ợc khá lâu trong t l nh vì 

A- nhiệtăđộ thấp có thể diệt khuẩn. 

B- nhiệtăđộ thấp làm cho thcăĕnăđôngăl i, vi khuẩn không thể phân huỷ đ ợc. 

C- trong t  l nh vi khuẩn bị mấtăn ớc nên không hotăđộngăđ ợc. 

D-  nhiệtăđộ thấp trong t  l nh các vi khuẩn kí sinh bị c ch . 

Câu 166: Yu tố vật lý c ch  sự sinhătr ng c a vi sinh vật có h i trong quá trình muối chua rau qu là  

  A. nhiệtăđộ.         B. ánh sáng.   C.ăđộ ẩm.  D.ăđộ pH. 

Câu 167: Vi khuẩn lactic thuộc nhóm vi sinh vật 
 A.ă aăl nh.  B.ă aăaxit.  C.ă aăkiềm. Dă aăpHătrung tính. 

Ch ngăIII.ăVIăRÚTăVÀăB NH TRUY N NHI M 

Câu 168. Virut là 

 A- một d ng sốngăđặc biệtăch aăcóăcấu trúc t  bào.  

            B- chỉ có vỏ là prôtêin và lõi là axit nuclêic. 

 C- sống kí sinh bắt buộc. 

 D- c  A,B và C. 

Câu 169. Virut có cấu t o g m 

 A- vỏ prôtêin, axit nuclêic và  có thể có vỏ ngoài.    B- có vỏ prôtêin và ADN. 

 C- có vỏ prôtêin và ARN.            D- có vỏ prôtêin, ARN và có thể có vỏ ngoài. 

Câu 170. Hai thành phầnăc ăb n c a tất c  các virut bao gm 

 A. protein và axit amin.   B. protein và axit nucleic. 

           C. axit nucleic và lipit.   D. prtein và lipit.. 

Câu 171. Cấu t o c a virut trần g m có 

 A. axit nucleic và capsit.  B. axit nucleic, capsit và vỏ ngoài. 

 C. axit nucleic và vỏ ngoài.  D. capsit và vỏ ngoài. 

Câu 172. Virut HIV gây bệnhăchoăng i bị nhiễm lo i virut này vì chúng phá huỷ các t  bào 

 A. máu.                B. não.     C. tim.        D. c a hệ thống miễn dịch. 

Cơuă173.ăPhag ălƠăvirutăgơyăbệnh cho 

 A.ăng i. B.ăđộng vật.  C. thực vật.  D. vi sinh vật. 
Câu 174. Virut xâm nhiễm vào t  bào thực vậtqua vật trung gian là 

 A.ăong,ăb ớm.             B. vi sinh vật.          C. côn trùng.                D. virut khác. 

Câu 175. Lõi ca virut HIV là 

 A. ADN.                   B. ARN.  C. ADN và ARN.  D. protein. 

Câu 176. Đặcăđiểm chỉ có  vi rút mà không có  vi khuẩn là 

A. có cấu t o t  bào.                                 B. chỉ ch a ADN hoặc ARN. 

C.ch a c  ADN và ARN.                          D. ch a ribôxôm, sinh snăđộc lập. 

Câu 177. Nu trộn axit nuclêic ca ch ng virut B với một nửa prôtêin ca ch ng virut A và một nửa prôtêin ca ch ng B 

thì ch ng lai s  có d ng 



 A- giống ch ng A.                             B- giống ch ng B. 

 C- vỏ giống A và B , lõi giống B.      D- vỏ giống A, lõi giống B. 

Câu 178. Không thể ti n hƠnhănuôiăvirutătrongămôiătr ng nhân to giốngănh ăviăkhuẩnăđ ợc vì 

 A- kíchăth ớc c a nó vô cùng nhỏ bé.     B- hệ gen chỉ ch a một lo i axit nuclêic. 

 C- không có hình dngăđặc thù.                D- nó chỉ sống kí sinh nội bào bắt buộc. 

Câu 179. Các phag ămớiăđ ợc t o thành phá vỡ t  bào ch chuiăraăngoƠiăđ ợc gọiălƠăgiaiăđo n 

 A- hấp phụ.               B- phóng thích.          C- sinh tng hợp.      D- lắp ráp.  

Câu 180. Trong số các vi rút sau loi  ch a ADN (hai mch) là 

A. HIV.               B. vi rút khm thuốcălá.ăăăăăăăăăăăăăăăăC.ăphag ăT2.         D. vi rút cúm. 

Câu 181. Chu trình nhân lên ca virut g mă5ăgiaiăđo n theo trình tự… 

 A. hấp phụ -  xâm nhập - lắp ráp - sinh tng hợp - phóng thích. 

 B. hấp phụ -  xâm nhập - sinh t ng hợp - phóng thích - lắp ráp. 

 C. hấp phụ - lắp ráp -  xâm nhập - sinh t ng hợp - phóng thích 

 D. hấp phụ-  xâm nhập- sinh t ng hợp- lắp ráp-  phóng thích. 

Câu 182. Chu trình tan là chu trình 

 A. lắp axit nucleic vào protein vỏ. B.ăb măaxitănucleicăvƠoăchất t  bào. 

 C.ăđ aăc  nucleocapsit vào chất t  bào. D. virut nhân lên và phá vỡ t  bào. 

Câu 183. Quá trình tiềm tan là quá trình 

 A. virut nhân lên và phá tan t bào. 

 B. ADN gắn vào NST ca t  bào, t  bƠoăsinhătr ngăbìnhăth ng. 

 C. virut sử dụng enzim và nguyên liệu t  bƠoăđể t ng hợp axit nucleic và nguyên liệu c a riêng mình. 

D. lắp axit nucleic vào protein vỏ. 
Câu 185. HIV gây hội ch ng suy gim miễn dịchăvì… 

 A. làm gi măl ợng h ng cầu c aăng i bệnh. 

            B. phá huỷ t  bƠoăLimphôTăvƠăcácăđ i thực bào. 

 C.ătĕngăt  bào bch cầu. 

 D. làm vỡ tiểu cầu. 

Câu 186. Vi sinh vật gây bệnhăc ăhội là những vi sinh vật… 

 A. k t hợp với một lo i virut nữaăđể tấn công vật ch . 

 B. tấn công khi vật ch  đưăch t. 

 C. lợi dụngălúcăc ăthể bị suy gi m miễn dịchăđể tấn công. 

 D. tấn công vật ch  khiăđưăcóăsinhăvật khác tấn công. 

Câu 187. Virutăth ng không thể trực ti p xâm nhập t  bào thực vậtăvì… 

 A. thành t bào thực vật rất bền vững. 

 B. không có thụ thể thích hợp. 

 C.ăkíchăth ớc lỗ màng nhỏ. 
 D. c  A và C. 

Câu 188. Sự hình thành ADN và các thành phần c aăphag ăch  diễn ra  giaiăđo n… 

 A. hấp phụ.        B. xâm nhập            C. tng hợp.            D. lắp ráp. 

Câu 189. N uăđặt số th  tự cácăb ớc c a quá trình toăvirutănh  sau: 

1. t ng hợp prôtêin ca virut 

2.  hợp nhất màng bao ca virut với màng c a t  bào 

3. lắp ghép các prôtêin 

4. lo i bỏ vỏ capsit 

5. gi i phóng virut khỏi t  bào 

6. nhân  các ARN ca virut 

Tr ng hợpănƠoăd ớiăđơyălƠăđúngăvới trật tự diễnăraăcácăb ớc trong quá trình phát triển c aăvirutăđộc ? 



A. 4 – 2 – 1 – 6 – 3 – 5              B. 6 – 4 – 1 – 3 – 5 – 2 

C. 2 – 4 – 6 – 1 –  3 – 5                                  D. 4 – 6 – 2 – 1 – 3 – 5 

Câu 190: Miễn dịch thể dịch là miễn dịch 

 A. mang tính bẩm sinh.  B. có sự tham gia ca t  bƠoăTăđộc 

 C. s n xuất ra kháng thể.  D. s n xuất ra kháng nguyên 

Câu 191: Miễn dịch t  bào là miễn dịch 

 A. c a t  bào.  B. mang tính bẩm sinh. 

 C. s n xuất ra kháng thể.  D. có sự tham gia ca t  bƠoăTăđộc 

 
 
 
 
 

SINH H C 11 
Bài 1: S  h p th  n c và mu i khoáng  r  

Câu 1. Rễ cây trên c n hấp thụ n ớc và ion muối khoáng ch  y u qua 
A. miền lông hút.    B. miền chóp rễ. 
C. miền sinh tr ng.    D. miền tr ng thành. 
Câu 2. Lông hút rất dễ gẫy và s  tiêu bi n  môi tr ng 
A. quá u tr ng, quá axit hay thiu oxi. 
B. quá nh ợc tr ng, quá axit hay thiu oxi. 
C. quá nh ợc tr ng, quá kiềm hay thi u oxi. 
D. quá u tr ng, quá kiềm hay thi u oxi. 
Câu 3. Sự xâm nhập c a n ớc vào t  bào lông hút theo c  ch  
A. thẩm thấu.    B. cần tiêu tốn nĕng l ợng. 
C. nh  các b m ion.    D. ch  động. 
Câu 4. Sự hấp thụ ion khoáng thụ động c a t  bào rễ cây phụ thuộc vào 
A. ho t động trao đ i chất.    B. chênh lệch n ng độ ion. 
C. cung cấp nĕng l ợng.    D. ho t động thẩm thấu. 
Câu 5. Trong các đặc điểm sau: 
(1) Thành phần t  bào mỏng, không có lớp cutin bề mặt. 
(2) Thành t  bào dày. 
(3) Chỉ có một không bào trung tâm lớn. 
(4) Áp suất thẩm thấu lớn. 
T  bào lông hút  rễ cây có bao nhiêu đặc điểm? 
A. 1.       B. 2.       C. 3.       D. 4. 
 

Bài 2: V n chuy n các ch t trong cây 
Câu 1. T  bào mch gỗ c a cây g m qu n b o và 
A. t  bào nội bì.     B. t  bào lông hút. 
C. m ch ống.     D. t  bào biểu bì. 
Câu 2. Động lực c a dòng m ch rây là sự chệnh lệch áp suất thẩm thấu giữa 
A. lá và rễ.    B. cành và lá. 
C. rễ và thân.    D. thân và lá. 
Câu 3. N ớc đ ợc vận chuyển  thân ch  y u 
A. qua mch rây theo chiều từ trên xuống. 
B. từ m ch gỗ sang mch rây 
C. từ m ch rây sang mch gỗ 
D. qua mch gỗ 
Câu 4. Trong các đặc điểm sau : 
(1) Các t bào nối đầu với nhau thành ống dài đi từ lá xuống rễ. 
(2) G m những t  bào ch t. 
(3) Thành t  bào đ ợc linhin hóa. 
(4) Đầu c a t  bào này gắn với đầu c a t  bào kia thành những ống dài từ rễ lên lá. 
(5) G m những t  bào sống. 
M ch gỗ có bao nhiêu đặc điểm đư nói  trên? 
A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 5. 
Câu 5. Chất tan đ ợc vận chuyển ch  y u trong hệ m ch rây là 



A. fructôz .    B. glucôz . 
C. saccarôz .    D. ion khoáng. 
 

Bài 3: Thoát h i n c 
Câu 1. Phát biểu nào dới đơy không đúng về hiện t ợng  giọt  các thực vật? 
A.  giọt chỉ xuất hiện  các loài thực vật nhỏ. 
B. Rễ hấp thụ nhiều n ớc và thoát h i n ớc kém gây ra hiện t ợng  giọt. 
C.  giọt x y ra khi độ ẩm không khí t ng đối cao. 
D. Chất lỏng hình thành từ hiện t ợng  giọt là nhựa cây. 
Câu 2. Khi t  bào khí khng no n ớc thì 
A. thành mỏng cĕng ra, thành dày co l i làm cho khí khng m  ra. 
B. thành dày cĕng ra làm cho thành mỏng cĕng theo, khí khng m  ra. 
C. thành dày cĕng ra làm cho thành mỏng co l i, khí kh ng m  ra. 
D. thành mỏng cĕng ra làm cho thành dày cĕng theo, khí khng m  ra. 
Câu 3. Khi t  bào khí khng mất n ớc thì 
A. thành mỏng h t cĕng ra làm cho thành dày duỗi thẳng, khí kh ng đóng l i. 
B. thành dày cĕng ra làm cho thành mỏng cong theo, khí khng đóng l i. 
C. thành d y cĕng ra làm cho thành mỏng co l i, khí kh ng đóng l i. 
D. thành mỏng cĕng ra làm cho thành dày duỗi thẳng, khí kh ng khép l i. 
Câu 4. Cho các đặc điểm sau: 
(1) Đ ợc điều chỉnh bằng việc đóng m  khí kh ng. 
(2) Vận tốc lớn. 
(3) Không đ ợc điều chỉnh bằng việc đóng m  khí kh ng. 
(4) Vận tốc nhỏ. 
Con đ ng thoát h i n ớc qua cutin có bao nhiêu đặc điểm trên? 
A. 1.       B. 2.       C. 3.       D. 4. 
Câu 5. Con đ ng thoát h i n ớc qua khí khng có đặc điểm là 
A. vận tốc lớn, đ ợc điều chỉnh bằng việc đóng m  khí kh ng. 
B. vận tốc nhỏ, đ ợc điều chỉnh bằng việc đóng m  khí kh ng. 
C. vận tốc lớn, không đ ợc điều chỉnh bằng việc đóng m  khí kh ng. 
D. vận tốc nhỏ, không đ ợc điều chỉnh. 
 

Bài 4: Vai tr ò c a các nguyên t  khoáng 
Câu 1. Để xác định vai trò c a nguyên tố magiê đối với sinh tr ng và phát triển c a cây ngô, ng i ta tr ng cây ngô trong 
A. chậu đất và b  sung chất dinh d ỡng có magiê. 
B. chậu cát và b  sung chất dinh d ỡng có magiê. 
C. dung dịch dinh d ỡng nh ng không có magiê. 
D. dung dịch dinh d ỡng có magiê. 
Câu 2. Khi làm thí nghiệm trộng cây trong chậu đất nh ng thi u một nguyên tố khoáng thì triệu ch ng thi u hụt khoáng 
th ng x y ra tr ớc tiên  nh ng lá già. Nguyên tố khoáng đó là 
A. nit .       B. canxi. 
C. sắt.       D. l u huỳnh. 
Câu 3. Vai trò c a phôtpho trong c  thể thực vật: 
A. Là thành phần c a thành t  bào và màng t bào, ho t hóa enzim. 
B. Là thành phần c a protein, axit nucleic. 
C. Ch  y u giữ cân bằng n ớc và ion trong t bào, ho t họa enzim, m khí kh ng. 
D. Là thành phần c a axit nucleic, ATP, photpholipit, coenzim; cần cho n  hoa, đậu qu , phát triển rễ. 
Câu 4. Khi thi u Photpho, cây có những biểu hiện nh  
A. lá màu vàng nht, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá. 
B. lá nhỏ, có màu xanh đậm, màu c a thân không bình th ng, sinh tr ng rễ bị tiêu gi m. 
C. lá mới có màu vàng, sinh tr ng rễ bị tiêu gi m. 
D. sinh tr ng còi cọc, lá có màu vàng. 
Câu 5. Khi thi u kali, cây có những biểu hiện nh  
A. lá nhỏ, có màu lục đậm, màu c a thân không bình th ng, sinh tr ng rễ bị tiêu gi m. 
B. lá mới có màu vàng, sinh tr ng rễ bị tiêu gi m. 
C. sinh tr ng còi cọc, lá có màu vàng. 
D. lá màu vàng nh t, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá. 
 

Bài 5: Dinh d ng Ni-t   th c v t 



Câu 1. Trong một khu v n có nhiều loài hóa, ng i ta quan sát thấy một cây đỗ quyên lớn phát triển tốt, lá màu xanh sẫm 
nh ng cây này ch a bao gi  ra hoa. Nhận đúng về cây này là: 
A. Cần bón b  sung muối canxi cho cây. 
B. Có thể cây này đư đ ợc bón thừa kali. 
C. Cây cần đ ợc chi u sáng tốt h n. 
D. Có thể cây này đư đ ợc bón thừa nit . 
Câu 2. Vai trò c a nit  trong c  thể thực vật: 
A. Là thành phần c a axit nucleic, ATP, photpholipit, coenzim; cần cho n  hoa, đậu qu , phát triển rễ. 
B. Ch  y u giữ cân bằng n ớc và ion trong t bào, ho t hóa enzim, m khí kh ng. 
C. Là thành phần c a thành t  bào, màng t bào, ho t hóa enzim. 
D. Tham gia cấu t o nên các phân tử protein, enzim, coenzim, axit nucleic, diệp lục, ATP… 
Câu 3. Cây hấp thụ nit   d ng 
A. N2

+ và NO3
-.       B. N2

+ và NH3
+. 

C. NH4
+ và NO3

-.       D. NH4
- và NO3

+. 
Câu 4. Quá trình khử nitrat là quá trình chuyển hóa 
A. NO3

- thành NH4
+.        B. NO3

- thành NO2
-. 

C. NH4
+ thành NO2

-.        D. NO2
- thành NO3

-. 
Câu 5. Quá trình khử nitrat diễn ra theo s  đ : 
A. NO2

-→ NO3
-→ NH4

+.    B. NO3
- → NO2

- → NH3. 
C. NO3

- → NO2
- → NH4

+.    D. NO3
- → NO2

- → NH2. 
 

Bài 6: Dinh d ng Ni-t   th c v t  
 
Câu 1. Dung dịch bón phân qua lá phi có n ng độ các ion khoáng 
A. thấp và chỉ bón khi tr i không m a. 
B. thấp và chỉ bón khi tr i m a bụi. 
C. cao và chỉ bón khi tr i không m a. 
D. cao và chỉ bón khi tr i m a bụi. 
Câu 2. Cách nhận bi t rõ rệt nhất th i điểm cần bón phân là cĕn c  vào dấu hiệu bên ngoài ca 
A. qu  non.    B. thân cây.    C. hoa.    D. lá cây. 
Câu 3. Trong các tr ng hợp sau: 
(1) Sự phóng điện trong các c n giông đư ôxi hóa N2 thành nitrat. 
(2) Quá trình cố định nit  b i các nhóm vi khuẩn tự do và cộng sinh, cùng với quá trình phân gii các ngu n nit  hữu c  
trong đất đ ợc thực hiện b i các vi khuẩn đất. 
(3) Ngu n nit  do con ng i tr  l i cho đất sau mỗi vụ thu ho ch bằng phân bón. 
(4) Ngu n nit  trong nhan th ch do núi lửa phun. 
Có bao nhiêu tr ng hợp không ph i là ngu n cung cấp nitrat và amôn tự nhiên? 
A. 1.        B. 2.       C. 3.       D. 4. 
Câu 4. Trong các điều kiện sau: 
(1) Có các lực khử m nh. 
(2) Đ ợc cung cấp ATP. 
(3) Có sự tham gia ca enzim nitrôgenaza. 
(4) Thực hiện trong điều kiện hi u khí. 
Những điều kiện cần thi t để quá trình cố định nit  trong khí quyển x y ra là: 
A. (1), (2) và (3).   B. (2), (3) và (4). 
C. (1), (2) và (4).    D. (1), (3) và (4). 
 
Câu 5. Sau đơy là s  đ  minh họa một số ngu n nit  cung cấp cho cây 



 
Chú thích từ (1) đ n (4) lần l ợt là : 
A. (1). NH4

+ ; (2). NO3
- ; (3). N2 ; (4). Chất hữu c . 

B. (1). NO3
- ; (2). NH4

+ ; (3). N2 ; (4). Chất hữu c . 
C. (1). NO3

- ; (2). N2 ; (3). NH4
+ ; (4). Chất hữu c . 

D. (1). NH4
+ ; (2). N2 ; (3). NO3

- ; (4). Chất hữu c . 
 

Bài 8: Quang h p  th c v t 
 
Câu 1. Lá cây có màu xanh lục vì 
A. diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục. 
B. diệp lục b hấp thụ ánh sáng màu xanh lục. 
C. nhóm sắc tố phụ (carôtenôit) hấp thụ ánh sáng màu xanh lục. 
D. các tia sáng màu xanh lục không đ ợc diệp lục hấp thụ. 
Câu 2. Các tilacôit không ch a 
A. các sắc tố. 
B. các trung tâm ph n ng. 
C. các chất truyền electron. 
D. enzim cacbôxi hóa. 
Câu 3. Sắc tố tham gia trực ti p chuyển hóa nĕng l ợng ánh sáng hấp thụ đ ợc thành ATP, NADPH trong quang hợp là 
A. diệp lục a. 
B. diệp lục b. 
C. diệp lục a, b. 
D. diệp lục a, b và carôtenôit. 
Câu 4. Trong các phát biểu sau : 
(1) Cung cấp ngu n chất hữu c  làm th c ĕn cho sinh vật dị d ỡng. 
(2) Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, d ợc liệu cho Y học. 
(3) Cung cấp nĕng l ợng duy trì ho t động sống c a sinh giới. 
(4) Điều hòa trực ti p l ợng n ớc trong khí quyển. 
(5) Điều hòa không khí. 
Có bao nhiêu nhận định đúng về vai trò c a quang hợp ? 
A. 2.         B. 3.        C. 4.         D. 5. 
Câu 5. Vai trò nào dới đơy không phi c a quang hợp ? 
A. Tích lũy nĕng l ợng. 
B. T o chất hữu c . 
C. Cân bằng nhiệt độ c a môi tr ng. 
D. Điều hòa không khí. 
 

Bài 9: Quang h p  các nhóm th c v t C3, C4 và CAM  
 
Câu 1. Trật tự đúng các giai đo n trong chu trình Canvin là: 
A. khử APG thành AlPG→ cố định CO2→ tái sinh RiDP (ribulôz  - 1,5 - điP). 
B. cố định CO2→ tái sinh RiDP (ribulôz  - 1,5 - điP)→ khử APG thành AlPG. 
C. khử APG thành AlPG → tái sinh RiDP (ribulôz  - 1,5 - điP)→ cố định CO2. 



D. cố định CO2→ khử APG thành AlPG → tái sinh RiDP (ribulôz  - 1,5 - điP)→ cố định CO2. 
Câu 2. Pha sáng ca quang hợp là pha chuyển hóa nĕng l ợng c a ánh sáng 
A. đư đ ợc diệp lục hấp thụ thành nĕng l ợng trong các liên k t hóa học trong ATP. 
B. đư đ ợc diệp lục hấp thụ thành nĕng l ợng trong các liên k t hóa học trong ATP và NADPH. 
C. đư đ ợc diệp lục hấp thụ thành nĕng l ợng trong các liên k t hóa học trong NADPH. 
D. thành nĕng l ợng trong các liên k t hó học trong ATP. 
Câu 3. S n phẩm c a pha sáng gm: 
A. ATP, NADPH VÀ O2.     B. ATP, NADPH VÀ CO2. 
C. ATP, NADP+ VÀ O2.    D. ATP, NADPH. 
Câu 4. Nhóm thực vật C3 đ ợc phân bố 
A. hầu khắp mọi n i trên Trái Đất. 
B.  vùng ôn đới và á nhiệt đới. 
C.  vùng nhiệt đới. 
D.  vùng sa m c. 
Câu 5. Diễn bi n nào dới đơy không có trong pha sáng ca quá trình quang hợp ? 
A. quá trình t o ATP, NADPH và gi i phóng O2. 
B. quá trình khử CO2. 
C. quá trình quang phân li  n ớc. 
D. sự bi n đ i tr ng thái c a diệp lục (từ d ng bình th ng sang tr ng thái kích th ớc). 
 

Bài 10: nh h ng c a các nhân t  ngo i c nh đ n quang h p 
 
Câu 1. Điểm bù ánh sáng là c ng độ ánh sáng mà  đó, c ng độ quang hợp 
A. lớn h n c ng độ hô hấp. 
B. cân bằng với c ng độ hô hấp. 
C. nhỏ h n c ng độ hô hấp. 
D. lớn gấp 2 lần c ng độ hô hấp. 
Câu 2. N u cùng c ng độ chi u sáng thì ánh sáng đ n sắc màu đỏ s  có hiệu qu  quang hợp 
A. kém h n ánh sáng đ n sắc màu xanh tím. 
B. bằng ánh sáng đ n sắc màu xanh tím. 
C. lớn h n ánh sáng đ n sắc màu xanh tím. 
D. nhỏ h n ánh sáng đ n sắc màu xanh lam. 
Câu 3. Điểm bão hòa ánh sáng là c ng độ ánh sáng tối đa để c ng độ quang hợp đ t 
A. cực đ i.        B. cực tiểu. 
C. m c trung bình        D. trên m c trung bình. 
Câu 4. Điểm bão hòa CO2 là n ng độ CO2 đ t 
A. tối đa để c ng độ quang hợp đ t tối thiểu. 
B. tối thiểu để c ng độ quang hợp đ t cao nhất. 
C. tối đa để c ng độ quang hợp đ t cao nhất. 
D. tối đa để c ng độ quang hợp đ t m c trung bình. 
Câu 5. N ng độ CO2 trong không khí thích hợp nhất đối với quá trình quang hợp là 
A. 0,01%.        B. 0,02%.        C. 0,04%.        D. 0,03%. 
 

Bài 11: Quang h p và nĕng su t cây tr ng 
 
Câu 1. Quang hợp quy t định kho n 
A. 90 - 95% nĕng suất c a cây tr ng. 
B. 80 - 85% nĕng suất c a cây tr ng. 
C. 60 - 65% nĕng suất c a cây tr ng 
D. 70 - 75% nĕng suất c a cây tr ng. 
Câu 2. Nĕng suất tinh t  là 
A. toàn bộ nĕng suất sinh học đ ợc tích lũy trong các c  quan ch a các s n phẩm có giá trị kinh t  đối với con ng i c a 
từng loài cây. 
B. 2/3 nĕng suất sinh học đ ợc tích lũy trong các c  quan ch a các s n phẩm có giá trị kinh t  đối với con ng i c a từng 
loài cây. 
C. 1/2 nĕng suất sinh học đ ợc tích lũy trong các c  quan ch a các s n phẩm có giá trị kinh t  đối với con ng i c a từng 
loài cây. 
D. một phần c a nĕng suất sinh học đ ợc tích lũy trong các c  quan ch a các s n phẩm có giá trị kinh t  đối với con ng i 
c a từng loài cây. 
Câu 3. Nĕng suất sinh họclà t ng l ợng chất khô tích lũy đ ợc 



A. mỗi gi  trên 1 ha tr ng trong suốt th i gian sinh tr ng. 
B. mỗi tháng trên 1 ha gieo tr ng trong suốt th i gian sinh tr ng. 
C. mỗi phút trên 1 ha gieo tr ng trong suốt th i gian sinh tr ng. 
D. mỗi ngày trên 1 hecta gieo tr ng trong suốt th i gian sinh tr ng. 
Câu 4. Cho các biện pháp sau: 
(1) Tĕng diện tích lá hấp thụ ánh sáng là tĕng c ng độ quang hợp dẫn đ n tĕng tích lũy chất hữu c  trong cây tĕng nĕng 
suất cây tr ng. 
(2) Điều khiển tĕng diện tích bộ lá nh  các biện pháp: bón phân, t ới n ớc hợp lý, thực hiện kỹ thuật chĕm sóc phù hợp đối 
với mỗi lo i và giống cây tr ng. 
(3) Điều ti t ho t động quang hợp c a lá bằng cách áp dụng các biện pháp kỹ thuật chĕm sóc, bón phân, t ới n ớc hợp lý, 
phù hợp đối với mỗi loài và giống cây tr ng. T o điều kiện cho cây hấp thụ và chuyển hóa nĕng l ợng mặt tr i một cách có 
hiệu qu . 
(4) Tr ng cây với mật độ dày đặc để là nhận đ ợc nhiều ánh sáng cho quang hợp. 
(5) Tuyển chọn cách dùng cây có sự phân bố s n phẩm quang hợp vào các bộ phận có giá trị kinh t  với tỷ lệ cao (h t, qu , 
c ,...) tĕng hệ số kinh t  c a cây tr ng. 
(6) Các biện pháp nông: sinh bón phân hợp lý. 
Những biện pháp nào trên đơy đ ợc sử dụng để tĕng nĕng suất cây tr ng thông qua điều ti t quang hợp? 
A. (1), (2) và (3).     B. (1), (2), (3) và (4). 
C. (1), (2), (3), (5) và (6).     D. (3) và (4). 
 

Bài 12: Hô h p  th c v t 
 
Câu 1. N i diễn ra sự hô hấp m nh nhất  thực vật là 
A. Rễ.        B. Thân.        C. Lá.        D. Qu  
Câu 2. Giai đo n đ ng phân diễn ra t i 
A. Ti thể.     B. T  bào chất.     C. Lục l p.     D. Nhân. 
Câu 3. Hô hấp là quá trình 
A. oxi hóa các hợp chất hữu c  thành CO2 và H2O,đ ng th i gi i phóng nĕng l ợng cần thi t cho các ho t động sống c a 
c  thể. 
B. oxi hóa các hợp chất hữu c  thành O2 và H2O, đ ng th i gi i phóng nĕng l ợng cần thi t cho các ho t động sống c a c  
thể. 
C. oxi hóa các hợp chất hữu c  thành CO2 và H2O, đ ng th i gi i phóng nĕng l ợng cần thi t cho các ho t động sống c a 
c  thể. 
D. khử các hợp chất hữu c  thành CO2 và H2O, đ ng th i gi i phóng nĕng l ợng cần thi t cho các ho t động sống c a c  
thể. 
Câu 4. Chu trình Crep diễn ra trong 
A. Chất nền c a ti thể.     B. T  bào chất. 
C. Lục l p.     D. Nhân. 
Câu 5. Các giai đo n c a hô hấp t  bào diễn ra theo trật tự nào? 
A. Chu trình crep → Đ ng phân → Chuối truyền electron hô hấp. 
B. Đ ng phân → Chuỗi truyền electron hô hấp→ Chu trình Crep. 
C. Đ ng phân → Chu trình Crep→ Chuỗi truyền electron hô hấp. 
D. Chuỗi truyền electron hô hấp → Chu trình Crep → Đ ng phân. 
 

Bài 15: Tiêu hóa  đ ng v t 
 
Câu 1.  động vật ch a có c  quan tiêu hóa thì 
A. th c ĕn đ ợc tiêu hóa ngoi bào. 
B. th c ĕn đ ợc tiêu hóa nội bào. 
C. th c ĕn đ ợc tiêu hóa ngoi bào và tiêu hóa nội bào. 
D. một số th c ĕn tiêu hóa nội bào, còn l i tiêu hóa ngoi bào. 
Câu 2. Điều không đúng với sự tiêu hóa th c ĕn trong các bộ phận c a ống tiêu hóa ng i là 
A.  ruột già có tiêu hóa c học và tiêu hóa hóa học. 
B.  d  dày có tiêu hóa c học và tiêu hóa hóa học. 
C.  miệng có tiêu hóa c học và tiêu hóa hóa học. 
D.  ruột non có tiêu hóa c học và tiêu hóa hóa học. 
Câu 3. Diều  các động vật đ ợc hình thành từ bộ phận nào ca ống tiêu hóa? 
A. Tuy n n ớc bọt. 
B. Khoang miệng. 
C. D  dày. 



D. Thực qu n. 
Câu 4. Điều không đúng với u th  c a ống tiêu hóa so với túi tiêu hóa là 
A. dịch tiêu hóa không bị hòa loãng. 
B. dịch tiêu hóa đ ợc hòa loãng. 
C. ông tiêu hóa đ ợc phân hóa thành các bộ phận khác nhau to cho sự chuyên hóa về ch c nĕng. 
D. có sự k t hợp giữa tiêu hóa hóa học và tiêu hóa c học. 
Câu 5.  động vật có ống tiêu hóa 
A. th c ĕn đ ợc tiêu hóa ngoi bào. 
B. th c ĕn đ ợc tiêu hóa nội bào. 
C. th c ĕn đ ợc tiêu hóa ngoi bào và tiêu hóa nội bào. 
D. một số th c ĕn tiêu hóa nội bào, còn l i tiêu hóa ngoi bào. 
 

Bài 16: Tiêu hóa  đ ng v t  
 
Câu 1. Ch c nĕng không đúng với rĕng c a thú ĕn cỏ là 
A. rĕng cửa giữa và giật cỏ 
B. rĕng nanh nghiền nát cỏ 
C. rĕng tr ớc hàm và rĕng hàm có nhiều g  c ng giúp nghiền nát cỏ 
D. rĕng nanh giữ và giật cỏ 
Câu 2. Ch c nĕng không đúng với rĕng c a thú ĕn thịt là 
A. rĕng cửa gặm và lấy th c ĕn ra khỏi x ng 
B. rĕng cửa giữ th c ĕn 
C. rĕng nanh cắn và giữ m i 
D. rĕng tr ớc hàm và rĕng ĕn thịt lớn cắt thịt thành những m nh nhỏ 
Câu 3. Xét các loài sau: 
(1) Ngựa        (2) Thỏ        (3) Chuột         (4) Trâu 
(5) Bò         (6) Cừu         (7) Dê 
Trong các lo i trên, những loài nào có d dày 4 Ngĕn? 
A. (4), (5), (6) và (7) 
B.(1), (3), (4) và (5) 
C. (1), (4), (5) và (6) 
D. (2), (4), (5) và (7) 
Câu 4. Đặc điểm tiêu hóa  thú ĕn thịt là 
A. vừa nhai vừa xé nhỏ th c ĕn 
B. dùng rĕng cắt, xé nhỏ th c ĕn và nuốt 
C. nhai th c ĕn tr ớc khi nuốt 
D. chỉ nuốt th c ĕn 
Câu 5. Sự tiêu hóa th c ĕn  d ng t  ong diễn ra nh  th  nào? 
A. th c ĕn đ ợc ợ lên miệng để nhai kĩ l i 
B. ti t pepsin và HCl để tiêu hóa protein có  vi sinh vật và cỏ 
C. hấp thụ bớt n ớc trong th c ĕn 
D. th c ĕn đ ợc trộn với n ớc bọt và đ ợc vi sinh vật cộng sinh phá vỡ thành t  bào và ti t ra enzim tiêu hóa xenlulôz  

 
Bài 17: Hô h p  đ ng v t 

 
Câu 1. Điều không đúng với hiệu qu  trao đ i khí  động vật là 
A. có sự l u thông t o ra sự cân bằng về n ng độ O2 và CO2 để các khí đó khu ch tán qua bề mặt trao đ i khí. 
B. có sự l u thông t o ra sự chênh lệch về n ng độ O2 và CO2 để các khí đó khu ch tán qua bề mặt trao đ i khí 
C. bề mặt trao đ i khí mỏng và ẩm ớt, giúp O2 và CO2 dễ dàng khuch tán quá 
D. bề mặt trao đ i khí rộng, có nhiều mao mch và máu có sắc tố hô hấp 
Câu 2. Xét các loài sinh vật sau: 
(1) tôm     (2) cua     (3) châu chấu 
(4) trai     (5) giun đất     (6) ốc 
Những loài nào hô hấp bằng mang ? 
A. (1), (2), (3) và (5) 
B. (4) và (5) 
C. (1), (2), (4) và (6) 
D. (3), (4), (5) và (6) 
Câu 3. Côn trùng hô hấp 
A. bằng hệ thống ống khí     B. bằng mang 



C. bằng ph i     D. qua bề mặt c  thể 
Câu 4. Hô hấp ngoài là quá trình trao đ i khí giữa c  thể với môi tr ng sống thông qua bề mặt trao đ i khí  
A. mang 
B. bề mặt toàn c  thể 
C. ph i 
D. các c  quan hô hấp nh  ph i, da, mang,… 
Câu 5. Điều không đúng với đặc điểm c a giun đất thích ng với sự trao đ i khí là 
A. tỉ lệ giữa thể tích c  thể và diện tích bề mặt c  thể khá lớn 
B. da luôn ẩm giúp các khí dễ dàng khuch tán qua 
C. d ới da có nhiều mao mch và có sắc tố hô hấp 
D. tỉ lệ giữa diện tích bề mặt c  thể và thể tích c  thể (s/v) khá lớn 
 

Bài 18: Tu n hoàn máu 
Câu 1. Trật tự đúng về đ ng đi c a máu trong hệ tuần hoàn h  là 
A. Tìm → Động m ch→ khoang c  thể→ trao đ i chất với t  bào→ hỗn hợp máu - dịch mô→ tĩnh m ch→ tim 
B. Tìm→ động m ch→ trao đ i chất với t  bào→ hỗn hợp máu→ dịch mô→ khoang c  thể→ tĩnh m ch→ tim 
C. Tim→ động m ch→ hỗn hợp máu - dịch mô→ khoang c  thể → trao đ i chất với t  bào→ tĩnh m ch→ tim 
D. tim→ động m ch→ quang c thể→ hỗn hợp máu - dịch mô→ tĩnh m ch→ tim 
Câu 2. Trong hệ tuần hoàn m, máu ch y trong động m ch d ới áp lực 
A. Cao, Tốc độ máu ch y nhanh 
B. Thấp, tốc độ máu ch y chậm 
C. Thấp, tốc độ máu ch y nhanh 
D. Cao, tốc độ máu ch y chậm 
Câu 3. Trật tự đúng về đ ng đi c a máu trong hệ tuần hoàn kín là 
A. Tim → Động m ch→ tĩnh m ch→ mao mch→ tim 
B. Tim → động m ch→ mao mch→ tĩnh m ch→ tim 
C. Tim → mao mch→ động m ch→ tĩnh m ch→ tim 
D. Tim → động m ch→ mao mch→ động m ch→ tim 
Câu 4.  sâu bọ, hệ tuần hoàn h  thực hiện ch c nĕng 
A . Vận chuyển chất dinh d ỡng 
B. Vận chuyển các s n phẩm bài ti t 
C. tham gia quá trình vận chuyển khí trong hô hấp 
D. vận chuyển chất dinh d ỡng và các sn phẩm bài ti t 
Câu 5.  hô hấp trong, sự vận chuyển O2 và CO2 diễn ra nh  th  nào? 
A. Sự vận chuyển O2 từ c  quan hô hấp đ n t  bào và CO2 từ t  bào tới c  quan hô hấp đ ợc thực hiện chị nh  dịch mô 
B. Sự vận chuyển CO2 từ c  quan hô hấp nên t  bào và O2 từ t  bào tới c  quan hô hấp đ ợc thực hiện nh  máu và dịch 
mô 
C. Sự vận chuyển O2 từ c  quan hô hấp đ n t  bào và CO2 từ t  bào tới c  quan hô hấp ( mang hoặc ph i) đ ợc thực hiện 
nh  máu và dịch mô 
D. Sự vận chuyển O2 từ c  quan hô hấp đ n t  bào và CO2 từ t  bào tới c  quan hô hấp việc thực hiện chỉ nh  máu 
 

Bài 19: Tu n hoàn máu  
Câu 1. Động m ch là nh ng m ch máu 
A. Xuất phát từ tim, có ch c nĕng đ a máu từ tim đ n các c  quan và không tham gia điều hòa l ợng máu đ n các c  quan. 
B. Xuất phát từ tim, có ch c nĕng đ a máu từ tim đ n các c  quan và tham gia điều hòa l ợng máu đ n các c  quan 
C. Ch y về tim, có ch c nĕng đ a máu từ tim đ n các c  quan và không tham gia điều hòa l ợng máu đ n các c  quan 
D. Xuất phát từ tim, có ch c nĕng đ a máu từ tim đ n các c  quan và thu hi s n phẩm bài ti t c a các c  quan 
Câu 2. Mao m ch là những 
A. M ch máu rất nhỏ, nối liền động m ch và tĩnh m ch, đ ng th i là n i thu h i s n phẩm trao đ i chất giữa máu và t bào 
B. M ch máu rất nhỏ, nối liền động m ch và tĩnh m ch, đ ng th i là n i ti n hành trao đ i chất giữa máu và t bào 
C. M ch máu nối liền động m ch và tĩnh m ch, đ ng th i là n i ti n hành trao đ i chất giữa máu và t bào 
D. Điểm ranh giới phân biệt động m ch và tĩnh m ch, đ ng th i là n i ti n hành trao đ i chất giữa máu với t  bào 
Câu 3. Tĩnh m ch là những m ch máu từ 
A. Mao m ch về tim và có ch c nĕng thu máu từ động m ch và đ a máu về tim 
B. Động m ch về tim và có ch c nĕng thu chất dinh d ỡng từ mao mch đ a về tim 
C. Mao m ch về tim và có ch c nĕng thu chất dinh d ỡng từ mao mch đ a về tim 
D. Mao m ch về tim và có ch c nĕng thu máu từ mao mch đ a về tim 
Câu 4.  ng i tr ng thành, mỗi chu kì tim kéo dài 
A. 0,1 giây ; trong đó tâm nhĩ co 0,2 giây, tâm thất co 0,3 giây, th i gian dãn chung là 0,5 giây 
B. 0,8 giây ; trong đó tâm nhĩ co 0,1 giây, tâm thất co 0,3 giây, th i gian dãn chung là 0,4 giây 



C. 0,12 giây ; trong đó tâm nhĩ co 0,2 giây, tâm thất co 0,4 giây, th i gian dãn chung là 0,6 giây 
D. 0,6 giây ; trong đó tâm nhĩ co 0,1 giây, tâm thất co 0,2 giây, th i gian dãn chung là 0,6 giây 
Câu 5. Điều không đúng về sự khác nhau giữa ho t động c a c  tim với c  vân là 
A. Theo quy luật “tất c  hoặc không có gì” 
B. Tự động 
C. Theo chu kỳ 
D. Cần nĕng l ợng 
 

Bài 20: Cân b ng n i môi 
Câu 1. Trật tự đúng về c  ch  duy trì cân bằng nội môi là: 
A. Bộ phận ti p nhận kích thích → bộ phận điều khiển → bộ phận thực hiện → bộ phận ti p nhận kích thích 
B. Bộ phận điều khiển → bộ phận ti p nhận kích thích → bộ phận thực hiện → bộ phận ti p nhận kích thích 
C. Bộ phận ti p nhận kích thích → bộ phận thực hiện → bộ phận điều khiển → bộ phận ti p nhận kích thích 
D. Bộ phận thực hiện → bộ phận ti p nhận kích thích → bộ phận điều khiển → bộ phận ti p nhận kích thích 
Câu 2. Liên hệ ng ợc x y ra khi 
A. điều kiện lý hóa  môi tr ng trong sau khi đ ợc điều chỉnh, tác động ng ợc đ n bộ phận ti p nhận kích thích 
B. điều kiện lý hóa  môi tr ng trong tr ớc khi đ ợc điều chỉnh, tác động ng ợc đ n bộ phận ti p nhận kích thích 
C. sự tr  l i c a bộ phận thực hiện làm bi n đ i các điều kiện lý hóa  môi tr ng trong 
D. điều kiện lý hóa  môi tr ng trong tr  về bình th ng tr ớc khi đ ợc điều chỉnh, tác động ng ợc đ n bộ phận ti p 
nhận kích thích 
Câu 3. Bộ phận điều khiển trong c  ch  duy trì cân bằng nội môi là 
A. trung ng thần kinh hoặc tuy n nội ti t 
B. các c  quan nh  thận, gan, phi, tim, m ch máu… 
C. thụ thể hoặc c  quan thụ c m 
D. c  quan sinh sn 
Câu 4. Khi hàm l ợng glucoz  trong máu tĕng, c  ch  điều hòa diễn ra theo trật tự 
A. tuy n tụy → insulin → gan và t bào c  thể → glucoz  trong máu gi m 
B. gan → insulin → tuy n tụy và t  bào c  thể → glucoz  trong máu gi m 
C. gan → tuy n tụy và t  bào c  thể → insulin → glucoz  trong máu gi m 
D. tuy n tụy → insulin → gan → t  bào c  thể → glucoz  trong máu gi m 
Câu 5. Bộ phận thực hiện trong c  ch  diu trì cân bằng nội môi là 
A. thụ thể hoặc c  quan thụ c m 
B. trung ng thần kinh 
C. tuy n nội ti t 
D. các c  quan thận, gan, phi, tim, m ch máu,… 
 
 

Bài 23: H ng đ ng 
Câu 1. Đặc điểm c m ng  thực vật là x y ra 
A. nhanh, dễ nhận thấy     B. chậm, khó nhận thấy 
C. nhanh, khó nhận thấy     D. chậm, dễ nhận thấy 
Câu 2. H ớng động là hình th c ph n ng c a c  quan thực vật đối với 
A. tác nhân kích thích từ một h ớng 
B. sự phân gi i sắc tố 
C. đóng khí kh ng 
D. sự thay đ i hàm l ợng axit nuclêic 
Câu 3. Sự uốn cong  cây là do sự sinh tr ng 
A. không đều c a hai phía c quan, trong đó các t  bào t i phái không đ ợc ti p xúc sinh tr ng nhanh hn làm cho c 
quan uốn cong về phía ti p xúc 
B. đều c a hai phía c quan, trong đó các t  bào t i phía không đ ợc ti p xúc sinh tr ng nhanh hn làm cho c quan uốn 
cong về phía ti p xúc 
C. không đều c a hai phía c quan, trong đó các t  bào t i phía đ ợc ti p xúc sinh tr ng nhanh hn làm cho c quan uốn 
cong về phía ti p xúc 
D. không đều c a hai phía c quan, trong đó các t  bào t i phía không đ ợc ti p xúc sinh tr ng chậm h n làm cho c 
quan uốn cong về phía ti p xúc 
Câu 4. Hai kiểu h ớng động chính là 
A. h ớng động d ng (sinh tr ng h ớng về phía có ánh sáng) và h ng động âm (sinh tr ng về trọng lực) 
B. h ớng động d ng (sinh tr ng tránh xa ngu n kích thích) và h ng động âm (sinh tr ng h ớng tới ngu n kích thích) 
C. h ớng động d ng (sinh tr ng h ớng tới ngu n kích thích) và h ng động âm (sinh tr ng tránh xa ngu n kích thích) 
D. h ớng động d ng (sinh tr ng h ớng tới n ớc) và h ng động âm (sinh tr ng h ớng tới đất) 



Câu 5. Khi không có ánh sáng, cây non 
A. mọc vống lên và lá có màu vàng úa 
B. mọc bình th ng nh ng lá có màu đỏ 
C. mọc vống lên và lá có màu xanh 
D. mọc bình th ng và lá có màu vàng úa 
 

Bài 24: ng đ ng 
Câu 1. ng động c a cây trinh nữ khi va ch m là 
A. ng động sinh tr ng 
B. quang ng động 
C. ng động không sinh tr ng 
D. điện ng động 
Câu 2. Sự vận động bắt m i c a cây gọng vó là kt hợp c a 
A. ng động ti p xúc và hóa ng đông 
B. quang ng động và điện ng đông 
C. nhiệt ng động và th y ng đống 
D. ng động t n th ng 
Câu 3. Sự đóng m  c a khí kh ng là ng động 
A. sinh tr ng       B. không sinh tr ng 
C. ng động t n th ng       D. ti p xúc 
Câu 4. Trong các hiện t ợng sau: 
(1) hoa m i gi  n  vào bu i sáng 
(2) khí kh ng đóng m  
(3) hiện t ợng th c ng  c a ch i cây bàng 
(4) sự khép và xòe ca lá cây trinh nữ 
(5) lá cây ph ợng vĩ xòe ra ban ngày và khép l i vào ban đêm 
Những hiện t ợng nào trên đơy là ng động không sinh tr ng? 
A. (1), (2) và (3)       B. (2) và (4) 
C. (3) và (5)       D. (2), (3) và (5) 
Câu 5. ng động không theo chu kỳ đ ng h  sinh học là ng động 
A. đóng m  khí kh ng B. quấn vòng 
C. n  hoa D. th c ng  c a lá 

 
Bài 26: C m ng  đ ng v t 

Câu 1. C m ng c a động vật là kh  nĕng c  thể động vật ph n ng l i các kích thích 
A. c a một số tác nhân môi tr ng sống, đ m b o cho c  thể t n t i và phát triển 
B. c a môi tr ng sống, đ m b o cho c  thể t n t i và phát triển 
C. định h ớng c a môi tr ng sống, đ m b o cho c  thể t n t i và phát triển 
D. c a môi tr ng (bên trong và bên ngoài c thể) để t n t i và phát triển 
Câu 2. Cung phn x  diễn ra theo trật tự: 
A. bộ phận ti p nhận kích thích → bộ phận phân tích và tng hợp thông tin → bộ phận ph n h i thông tin 
B. bộ phận ti p nhận kích thích → bộ phận thực hiện ph n ng → bộ phận phân tích và tng hợp thông tin → bộ phận ph n 
h i thông tin 
C. bộ phận ti p nhận kích thích → bộ phận phân tích và tng hợp thông tin → bộ phận thực hiện ph n ng 
D. bộ phận ti p nhận kích thích → bộ phận tr  l i kích thích → bộ phận thực hiện ph n ng 
Câu 3. Trong các động vật sau: 
(1) giun dẹp (2) th y t c (3) đỉa 
(4) trùng roi (5) giun tròn (6) gián (7) tôm 
Bao nhiêu loài có hệ thần kinh d ng chuỗi h ch? 
A. 1 B. 3 C. 4 D. 5 
Câu 4. Trong các phát biểu sau: 
(1) ph n x  chỉ có  những sinh vật có hệ thần kinh 
(2) ph n x  đ ợc thực hiện nh  cung phn x  
(3) ph n x  đ ợc coi là một d ng điển hình c a c m ng 
(4) ph n x  là khái niệm rộng h n c m ng 
Các phát biểu đúng về ph n x  là: 
A. (1), (2) và (4) B. (1), (2), (3) và (4) 
C. (2), (3) và (4) D. 1), (2) và (3) 
Câu 5. Động vật có hệ thần kinh d ng chuỗi h ch có thể tr  l i cục bộ khi bị kích thích vì 
A. số l ợng t  bào thần kinh tĕng lên 



B. mỗi h ch là một trung tâm điều khiển một vùng xác định c a c  thể 
C. các t  bào thần kinh trong hch nằm gần nhau 
D. các hch thần kinh liên hệ với nhau 

 
Bài 27: C m ng  đ ng v t  

Câu 1. Ph n x  ph c t p th ng là phn x  
A. có điều kiện, do một số ít t  bào thần kinh tham gia, trong đó có các t bào vỏ não 
B. không điều kiện, do một số l ợng lớn t  bào thần kinh tham gia, trong đó có các t bào vỏ não 
C. Có điều kiện, do một số l ợng lớn t  bào thần kinh tham gia, trong đó có các t bào t y sống 
D. Có điều kiện, do một số l ợng lớn t  bào thần kinh tham gia, trong đó có các t bào vỏ não 
Câu 2. Bộ phận c a não phát triển nhất là 
A. não trung gian    B. bán cầu đ i não 
C. tiểu não và hành não    D. não giữa 
Câu 3. Khi ch m tay phi gai nhọn , trật tự nào sau đơy mô t  đúng cung phn x  co ngón tay? 
A. Thụ quan đau  da → sợi vận động c a dây thần kinh t y → t y sống→ sợi c m giác c a dây thần kinh t y → các c  
ngón tay 
B. Thụ quan đau  da→ sợi c m giác c a dây thần kinh t y → t y sống → các c  ngón tay 
C. Thụ quan đau  da→ sợi c m giác c a dây thần kinh t y → t y sống → sợi vận động c a dây thần kinh t y → các c  
ngón tay 
D. Thụ quan đau  da → t y sống → sợi vận động c a dây thần kinh t y → các c  ngón tay 
Câu 4. Bộ phận quan trọng nhất đóng vai trò điều khiển các ho t động c a c  thể là 
A. não giữa   B. tiểu não và hành não 
C. bán cầu đ i não    D. não trung gian 
Câu 5. Trong hệ thần kinh d ng ống, não g m những phần nào? 
A. Bán cầu đ i não, não trung gian, não giữa, tiểu não và trụ não 
B. Bán cầu đ i não, não trung gian, c não sinh t , tiểu não và hành - cầu não 
C. Bán cầu đ i não, não trung gian, não giữa, tiểu não và hành - cầu não 
D. Bán cầu đ i não, não trung gian, cuống não, tiểu não và hành - cầu não. 
 

Bài 28: Đi n th  ngh  
 
Câu 1. Điện th  nghỉ đ ợc hình thành ch  y u do sự phân bố ion 
A. Đ ng đều, sự di chuyển c a ion và tính thấm có chọn lọc c a màng t bào với ion 
 
B. Không đều, sự di chuyển c a ion và tính thấm không chọn lọc c a màng t bào với ion 
C. Không đều, sự di chuyển c a ion theo h ớng đi ra và tính thấm có chọn lọc c a màng t bào với ion 
D. Không đều, sự di chuyển c a ion theo h ớng đi vào và tính thấm có chọn lọc c a màng t bào với ion 
Câu 2. Tr ng thái điện th  nghỉ, ngoài màng mang điện th  d ng do 
A. Na+ khi ra ngoài màng bị lực hút tĩnh điện  phía trong ca màng nên nằm sát màng 
B. K+ khi ra ngoài màng bị lực hút tĩnh điện  phía trong ca màng nên nằm sát màng 
C. K+ khi ra ngoài màng t o cho  phía trong ca màng mang điện tích âm 
D. K+ khi ra ngoài màng nên nng độ c a nó cao h n  phía trong ca màng 
Câu 3. Cho các tr ng hợp sau: 
(1) C ng K+ và Na+ cùng đóng 
(2) C ng K+ m  và Na+ đóng 
(3) C ng K+ và Na+ cùng m  
(4) C ng K+ đóng và Na+ m  
Trong những tr ng hợp trên, tr ng hợp nào không đúng khi t  bào  tr ng thái nghỉ ng i là 
A. (1), (3) và (4)       B. (1), (2) và (3) 
C. (2) và (4)       D. (1) và (2) 
Câu 4. Điện th  nghỉ là sự chênh lệch điện th  giữa hai bên màng t bào khi t  bào 
A. Không bị kích thích, phía trong màng mang điện âm và phía ngoài màng mang điện d ng 
B. Bị kích thích, phía trong mang mang điện d ng và phía ngoài màng mang điện âm 
C. Không bị kích thích, phía trong màng mang điện âm và phía ngoài màng mang điện d ng 
D. Bị kích thích, phía trong màng mang điện âm và phía ngoài màng mang điện d ng 
Câu 5.  điện th  nghỉ, n ng độ K+ và Na+ giữa phía trong và phía ngoài màng t bào nh  th  nào? 
A.  trong t  bào, K+ có n ng độ thấp h n và Na+ có n ng độ cao h n so với bên ngoài t bào 
B.  trong t  bào, n ng độ K+ và Na+ cao h n so với bên ngoài t bào 
C.  trong t  bào, K+ có n ng độ cao h n và Na+ có n ng độ thấp h n so với bên ngoài t bào 
D.  trong t  bào, K+ và Na+ có n ng độ thấp h n so với bên ngoài t bào 



 
Bài 29: Đi n th  ho t đ ng và s  lan truy n xung th n kinh 

 
Câu 1. Sự lan truyền xung thân fkinh trên sợi có bao miêlin “ng y cóc” vì 
A. sự thay đ i tính thấm c a màng chỉ x y ra t i các eo Ranvie 
B. đ m b o cho sự ti t kiệm nĕng l ợng 
C. giữa các eo Ranvie, sợi trục bị bao bằng bao miêlin cách điện 
D. t o cho tốc độ truyền xung quanh 
Câu 2. Trong điện th  ho t động x y ra giai đo n tái phân cực vì 
A. Na+ đi vào  t làm phía ngoài màng t bào tích điện âm và phái trong màng t bào tích điện âm 
B. K+ đi ra  t làm phía ngoài t bào tích điện d ng và phía trong màng t bào tích điện âm 
C. Na+ đi vào  t làm phái ngoài màng t bào tích điện d ng và phái trong màng t bào tích điện âm 
D. Na+ đi vào  t làm phía ngoài màng t bào tích điện âm và phía trong màng t bào tích điện d ng 
Câu 3. Trong điện th  ho t động x y ra giai đo n mất phân cực vì 
A. K+ đi vào trong t bào làm trung hòa điện tích âm phía trong màng t bào 
B. Na+ đi vào trong t bào làm trung hòa điện tích âm phía trong màng t  bào 
C. K+ đi ra ngoài t  bào làm trung hòa điện tích phía ngoài màng t bào 
D. Na+ đi ra ngoài t  bào làm trung hòa điện tích phía ngoài màng t bào 
Câu 4. Điểm khác biệt c a sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin so với sợi trục không có bao miêlin là 
dẫn truyền theo lối “nh y cóc”, 
A. chậm và tốn ít nĕng l ợng 
B. chậm và tốn nhiều nĕng l ợng 
C. nhanh và tốn ít nĕng l ợng 
D. nhanh và tốn nhiều nĕng l ợng 
Câu 5. Trên sợi trục không có bao miêlin, xung thần kinh lan truyền liên tục từ vùng này sang vùng khác do 
A. mất phân cực đ n tái phân cực r i đ o cực 
B. đ o cực đ n mất phân cực r i tái phân cực 
C. mất phân cực đ n đ o cực r i tái phân cực 
D. mất phân cực đ n tái phân cực r i đ o cực 
 

Bài 30: Truy n tin qua Xinap 
 
Câu 1. Thụ thể ti p nhận chất trung gian hóa học nằm  
A. màng tr ớc xináp       B. khe xináp 
C. chùy xináp       D. màng sau xináp 
Câu 2. Qua trình truyền tin qua xináp diễn ra theo trật tự : 
A. Khe xináp → màng tr ớc xináp → chùy xináp → màng sau xináp 
B. Chùy xináp → màng tr ớc xináp → khe xináp → màng sau xináp 
C. Màng sau xináp → khe xináp → chùy xináp → màng tr ớc xináp 
D. Màng tr ớc xináp → chùy xináp → khe xináp → màng sau xináp 
Câu 3. Trong xináp, chất trung gian hóa học nằm  
A. màng tr ớc xináp       B. chùy xináp 
C. màng sau xináp       D. khe xináp 
Câu 4. Chất trung gian hóa học ph  bi n nhất  động vật có vú là 
A. axêtincôlin và đôpamin 
B. a xê tin cô lin và serôtônin 
C. serôtônin và norađrênalin 
D. axêtincôlin và norađrênalin 
Câu 5. Xináp là diện ti p xúc giữa 
A. các t  bào  c nh nhau 
B. t  bào thần kinh với t  bào tuyn 
C. t  bào thần kinh với t  bào c  
D. các t  bào thần kinh với nhau hay giữa t  bào thần kinh với t  bào khác lo i (t  bào c , t  bào tuyn,…) 
 
 

Bài 31: T p tính  đ ng v t 
 
Câu 1. Cho các tập tính sau  động vật: 
(1) Sự di c  c a cá hi 
(2) Báo sĕn m i 



(3) Nhện giĕng t  
(4) Vẹt nói đ ợc ti ng ng i 
(5) Vỗ tay, cá n i lên mặt n ớc tìm th c ĕn 
(6) ch đực kêu vào mùa sinh sn 
(7) Xi c chó làm toán 
(8) Ve kêu vào mùa hè 
Những tập tính nào là bẩm sinh? Những tập tính nào là học đ ợc? 
A. Tập tính bẩm sinh: (1), (3), (6), (8) ; Tập tính học đ ợc: (2), (4), (5), (7) 
B. Tập tính bẩm sinh: (1), (2), (6), (8) ; Tập tính học đ ợc: (3), (4), (5), (7) 
C. Tập tính bẩm sinh: (1), (3), (5), (8) ; Tập tính học đ ợc: (2), (4), (6), (7) 
D. Tập tính bẩm sinh: (1), (3), (6), (7) ; Tập tính học đ ợc: (2), (4), (5), (8) 
Câu 2. Xét các đặc điểm sau: 
(1) Có sự thay đ i linh ho t trong đ i sống cá thể 
(2) Rất bền vững và không thay đ i 
(3) Là tập hợp các phn x  không điều kiện 
(4) Do kiểu gen quy định 
Trong các đặc điểm trên, những đặc điểm c a tập tính bẩm sinh g m: 
A. (1) và (2)         B. (2) và (3) 
C. (2), (3) và (4)        D. (1), (2) và (4) 
Câu 3. Cho các tr ng hợp sau : 
(1) Sự t o lập một chuỗi các ph n x  có điều kiện, trong đó hình thành các mối liên hệ mới giữa các n ron bền vững 
(2) Sự t o lập một chuỗi các ph n x  có điều kiện, trong đó hình thành các mối liên hệ mới giữa các n ron nên có thể thay 
đ i 
(3) Sự t o lập một chuỗi các ph n x  có điều kiện và không điều kiện, trong đó hình thành các mối liên hệ mới giữa n ron 
nên có thể thay đ i 
(4) Sự t o lập một chuỗi các ph n x  có điều kiện, trong đó hình thành các mối liên hệ mới giữa các n ron và đ ợc di 
truyền 
Điều không đúng với sự hình thành tập tính học đ ợc là 
A. (1), (3) và (4)        B. (2), (3) và (4) 
C. (1), (2) và (3)        D. (1), (2) và (4) 
Câu 4. Tập tính học đ ợc là lo i tập tính đ ợc hình thành trong quá trình 
A. sống c a cá thể, thong qua học tập và rút kinh nghiệm 
B. phát triển c a loài, thông qua học tập và rút kinh nghiệm 
C. sống c a cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, đ ợc di truyền 
D. sống c a cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, đặc tr ng cho loài 
Câu 5. Ve sầu kêu vào mùa hè oi , ch đực kêu vào mùa sinh sn là tập tính 
A. học đ ợc         B. bẩm sinh 
C. hỗn hợp         D.vừa bẩm sinh, vừa hỗn hợp 

 
Bài 32: T p tính  đ ng v t (ti p) 

 
Câu 1. Tập tính quen nh là tập tính động vật không tr  l i khi kích thích 
A. không liên tục và không gây nguy hiểm gì 
B. ngắn gọn và không gây nguy hiểm gì 
C. lặp đi lặp l i nhiều lần và không gây nguy hiểm gì 
D. gi m dần c ng độ và không gây nguy hiểm gì 
Câu 2. In v t là hình th c học tập mà con vật mới sinh ra 
A. bám theo vật thể tĩnh mà nó nhìn thấy đầu tiên, hiệu qu  in v t gi m dần trong những ngày sau 
B. bám theo vật thể chuyển động mà nó nhìn thấy đầu tiên, hiệu qu  in v t gi m dần trong những ngày sau 
C. bám theo vật thể chuyển động mà nó nhìn thấy, hiệu qu  in v t tĕng dần trong những ngày sau 
D. bám theo vật thể chuyển động mà nó nhìn thấy đầu tiên, hiệu qu  in v t tĕng dần trong những ngày sau 
Câu 3. Điều kiện hóa đáp ng là hình thành mối quan hệ mới trong thần kinh trung ng d ới tác động c a các kích thích 
A. đ ng th i B. liên ti p nhau 
C. tr ớc và sau D. r i r c 
Câu 4. Điều kiện hóa hành động là kiểu liên k t giữa 
A. các hành vi ca động vật và các kích thích, sau đó động vật ch  động lặp l i các hành vi này 
B. một hành vi c a động vật với một phần th ng, sau đó động vật ch  động lặp l i các hành vi này 
C. một hành vi c a động vật và một kích thích, sau đó động vật ch  động lặp l i các hành vi này 
D. hai hành vi ca động vật với nhau, sau đó động vật ch  động lặp l i các hành vi này 
Câu 5. Học ngầm là kiểu học không có ý th c, sau đó những điều đư học 



A. không đ ợc dùng đ n nên động vật s  quên đi 
B. l i đ ợc c ng cố bằng các hot động có ý th c 
C. đ ợc tái hiện giúp động vật gi i quy t đ ợc những tình huống t ng tự 
D. đ ợc tái hiện giúp động vật gi i quy t đ ợc những tình huống khác l  
 
 
 
 

Bài 34: Sinh tr ng  th c v t 
 
Câu 1.Quan sát  mặt cắt ngang thân,  sinh tr ng th  cấp theo th  tự từ ngoài vào trong thân là 
A. Bần → tầng sinh bần → m ch rây th  cấp → tầng phân sinh bên → gỗ dác → gỗ lõi 
B. Bần → tầng sinh bần → m ch rây s  cấp → tầng sinh m ch → gỗ th  cấp → gỗ s  cấp 
C. Bần → tầng sinh bần → m ch rây s  cấp → m ch rây th  cấp → gỗ s  cấp → gỗ th  cấp 
D. Tầng sinh bần → bần → m ch rây s  cấp → tầng sinh m ch → gỗ th  cấp → t y 
Câu 2. Đặc điểm không có  sinh tr ng s  cấp là 
A.  làm tĕng kích th ớc chiều dài c a cây 
B. diễn ra ho t động c a tầng sinh bần 
C. diễn ra c   cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm 
D. diễn ra ho t động c a mô phân sinh đỉnh 
Câu 3.  Phát biểu đúng về mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng là 
A. mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có  thân cây Một lá mầm 
B. mô phân sinh bên có  thân cây Một lá mầm, còn mô phân sinh lóng có  thân cây Hai lá mầm 
C. mô phân sinh bên có  thân cây Hai lá mầm, còn mô phân sinh nóng có  thân cây Một lá mầm 
D. mô phân sinh bên và mô phân sinh nóng có  thân cây Hai lá mầm 
Câu 4.  Cho các bộ phận sau: ⦁ đỉnh dễ ⦁ Thân ⦁ ch i nách ⦁ Ch i đỉnh ⦁ Hoa ⦁ Lá 
Mô phân sinh đỉnh không có  
A. (1), (2) và (3) 
B. (2), (3) và (4) 
C. (3), (4) và (5) 
D. (2), (5) và (6) 
Câu 5.  cây Hai lá mầm, tính từ ngọn đ n rễ là các lo i mô phân sinh theo th  tự: 
A. mô phân sinh đỉnh ngọn → mô phân sinh bên →  mô phân sinh đỉnh rễ 
B. mô phân sinh đỉnh ngọn → mô phân sinh đỉnh rễ →  mô phân sinh bên 
C. mô phân sinh đỉnh rễ → mô phân sinh bên →  mô phân sinh bên 
D. mô phân sinh bên → mô phân sinh đỉnh ngọn →  mô phân sinh đỉnh rễ 
 

 
 
 

Bài 35: Hoocmon  th c v t 
 
Câu 1.Ng i ta sử dụng auxin tự nhiên (AIA)  và auxin nhân t o (ÂN, AIB) nhằm mục đích 
A. kích thích ra rễ  cành giâm,  cành chi t, h n ch  tỉ lệ thụ qu ,  t o qu  không ht, nuôi cấy mô và t  bào thực vật, diệt 
cỏ 
B. kích thích ra rễ  cành giâm, cành chit,  tĕng tỷ lệ thụ qu , t o qu  không ht, nuôi cấy mô và t  bào thực vật, diệt cỏ 
C. h n ch  ra rễ  cành giâm, cành chi t,  tĕng tỷ lệ thụ qu ,  t o qu  không ht,  nuôi cấy mô và t  bào thực vật,  diệt cỏ 
D. kích thích ra rễ  cành giâm,  cành chi t,  tĕng tỉ lệ thụ qu ,  t o qu  không ht,  nuôi cấy mô và t  bào thực vật,  diệt cỏ 
Câu 2.  Gibêrelin có vai trò 
A. làm tĕng số lần nguyên phân,  tĕng chiều dài c a t  bào và chiều dài thân 
B. làm gi m số lần nguyên phân, tĕng chiều dài c a t  bào và chiều dài thân 
C. làm tĕng số lần nguyên phân, gi m  chiều dài c a t  bào và tĕng chiều dài thân 
D. làm tĕng số lần nguyên phân và chiều dài c a t  bào, gi m chiều dài thân 



Câu 3.  Xitôkinin ch  y u sinh ra  
A. đỉnh c a thân và cành 
B. lá, rễ 
C. t  bào đang phân chia  rễ, h t, qu  
D. Thân, cành 
Câu 4. Auxin ch  y u sinh ra  
A. đỉnh c a thân và cành 
B. lá, rễ 
C. t  bào đang phân chia  rễ, h t, qu  
D. Thân, cành 
Câu 5. Xét các đặc điểm sau ⦁ Thúc qu  chóng chín ⦁ c ch  rụng lá và rụng qu  ⦁ kìm hãm rụng lá ⦁ rụng qu  ⦁ kìm hãm rụng lá ⦁ kìm hãm rụng qu  
Đặc điểm nói về vai trò c a etilen là 
A. (2), (4) và (5)       B. (2), (3) và (5) 
C. (1), (3) và (4)       D. (2), (5) và (6) 
 

Bài 36: Phát tri n  th c v t có hoa 
 
Câu 1.Phát triển  thực vật là toàn bộ những bi n đ i diễn ra trong chu kỳ sống c a cá thể biểu hiện qua 
A. hai quá trình liên quan với nhau:  sinh tr ng và phát sinh hình thái to nên các c  quan ca c  thể 
B. B. ba quá trình không liên quan với nhau:  sinh tr ng,  phân hóa và phát sinh hình thái to nên các c  quan ca c  thể 
C. ba quá trình liên quan với nhau là sinh tr ng,  phân hóa và phát sinh hình thái t o nên các c  quan ca c  thể 
D. hai quá trình liên quan với nhau: phân hóa và phát sinh hình thái to nên các c  quan ca c  thể 
Câu 2. Phitôcrôm Pđx có tác dụng làm cho ht n y mầm, 
A. khí kh ng m ,  c ch  hoa n  
B. hoa n , khí kh ng m  
C. hoa n , khí kh ng đóng 
D. kìm hãm hoa n  và khí kh ng m  
Câu 3. Cho các loài thực vật sau: ⦁ Thanh Long ⦁ Cà tím ⦁ Cà chua ⦁ Cà phê ngô ⦁ L c ⦁ Đậu ⦁ C  c i đ ng ⦁ Ngô ⦁ Sen cn ⦁ Rau di p ⦁ H ớng d ng 
Trong các loài cây trên, có bao nhiêu cây trung tính? 
A. 5       B. 6       C. 7       D. 9 
Câu 4. Quang chu kỳ là 
A. t ng quan độ dài ban ngày và ban đêm 
B. th i gian chi u sáng xen k với bóng tối bằng nhau trong ngày 
C. th i gian chi u sáng trong một ngày 
D. t ng quan độ dài ban ngày và ban đêm trong một mùa 
Câu 5. Cây cà chua ra hoa khi đ t đ ợc đ n lá th  
A. 14       B. 15       C. 12       D. 13 
 

Bài 37: Sinh tr ng và phát tri n  đ ng v t 
 
Câu 1.Sinh tr ng c a c  thể động vật là quá trình tĕng kích th ớc c a 
A. các hệ c  quan trong c  thể 
B. c  thể do tĕng kích th ớc và số l ợng t  bào 



C. các mô trong c  thể 
D. các c  quan trong c  thể 
Câu 2. Cho các loài sau: ⦁ Cá chép ⦁ Gà ⦁ Thỏ ⦁ Cánh cam ⦁ Khỉ ⦁ Bọ ngựa ⦁ Cào Cào ⦁ Bọ rùa ⦁ Ru i ⦁ Muỗi 
Có bao nhiêu loài sinh tr ng và phát triển qua bin thái hoàn toàn? 
A. 3        B. 5        C. 6         D. 7 
Câu 3. Bi n thái là sự thay đ i 
A. đột ngột về hình thái,  cấu t o và từ từ về sinh lý c a động vật sau khi sinh ra hoặc n  ra từ tr ng 
B. từ từ về hình thái,  cấu t o và đột ngột về sinh lý c a động vật sau khi sinh ra hoặc n  ra từ tr ng 
C. đột ngột về hình thái,  cấu t o và sinh lý ca động vật sau khi sinh ra hoặc n  ra từ tr ng 
D. từ từ về hình thái,  cấu t o và về sinh lý c a động vật sau khi sinh ra hoặc n  ra từ tr ng 
Câu 4. Cho các loài sau: ⦁ Cá chép ⦁ Gà ⦁ Ru i ⦁ Tôm ⦁ Khi ⦁ Bọ ngựa ⦁ Cào Cào ⦁ ch ⦁  Cua ⦁ Muỗi 
 
Những loài sinh tr ng và phát triển qua bin thái không hoàn toàn là 
A. (1), (4), (6), (9) và (10) 
B. (1), (4), (7), (9) và (10) 
C. (1), (3), (6), (9) và (10) 
D. (4), (6), (7), (9) và (10) 
Câu 5. Sinh tr ng và phát triển c a động vật qua bi n thái không hoàn toàn là tr ng hợp ấu trùng phát triển 
A. hoàn thiện,  qua nhiều lần bi n đ i ấu trùng bi n thành con tr ng thành 
B. ch a hoàn thiện,  qua nhiều lần bi n đ i ấu trùng bi n thành con tr ng thành 
C. ch a hoàn thiện,  qua một lần lột xác ấu trùng bi n thành con tr ng thành 
D. ch a hoàn thiện,  qua nhiều lần lột xác ấu trùng bi n thành con tr ng thành 
 

Bài 38: Các nhân t  nh h ng đ n s  sinh tr ng và phát tri n  đ ng v t 
 
 
Câu 1. Testosterone đ ợc sinh sn ra  
A. tuy n giáp       B. tuy n yên 
C. tinh hoàn       D. bu ng tr ng 
Câu 2.  N u tuy n yên sn sinh ra quá ít hoặc quá nhiều hoocmôn sinh tr ng  giai đo n trẻ em s  dẫn đ n hậu qu  
A. chậm lớn hoặc ngừng lớn,  trí tuệ kém 
B. các đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển 
C. ng i bé nhỏ hoặc kh ng l  
D. các đặc điểm sinh dục nam kém phát triển 
Câu 3. Nhân tố quan trọng quy t định sự sinh tr ng và phát triển c a động vật là 
A. y u tố di truyền       B. hoocmôn 
C. th c ĕn       D. nhiệt độ và ánh sáng 
Câu 4. strogen đ ợc sinh ra  
A. tuy n giáp       B. bu ng tr ng 
C. tuy n yên       D. tinh hoàn 



Câu 5. strogen có vai trò 
A. Kích thích sự sinh tr ng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ  con đực 
B. tĕng c ng quá trình sinh t ng hợp protein, do đó kích quá trình phân bào và tĕng kích th ớc t  bào, qua đó làm tĕng sự 
sinh tr ng c a c  thể 
C. kích thích sự sinh tr ng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ  con cái 
D. kích thích chuyển hóa  t  bào, kích thích quá trình sinh tr ng và phát triển bình th ng c a c  thể 
 

Bài 39: Các nhân t  nh h ng đ n s  sinh tr ng và phát tri n  đ ng v t (ti p theo) 
 
Câu 1.Trong quá trình phát triển  ng i, các nhân tố môi tr ng có nh h ng rõ nhất vào giai đo n 
A. phôi thai 
B. s  sinh 
C. sau s  sinh 
D. tr ng thành 
Câu 2. Khi tr i rét, động vật bi n nhiệt tr ng thành và phát triển chậm vì thân nhiệt gi m làm cho sự chuyển hóa trong c  
thể 
A. gi m dẫn tới h n ch  tiêu thụ nĕng l ợng 
B. m nh h n t o nhiều nĕng l ợng để chống rét 
C. gi m, sinh sn tĕng 
D. tĕng, sinh sn gi m 
Câu 3.Tắm nắng vào lúc sáng sớm hay chiều tối ( ánh sáng yu) có lợi cho sự sinh tr ng và phát triển c a trẻ nhỏ vì tia tử 
ngo i làm cho tiền vitamin D bi n thành vitamin D có vai trò 
A. chuyển hóa Na để hình thành x ng 
 
B. chuyển hóa Ca để hình thành x ng 
C. chuyển hóa K để hình thành x ng 
D. oxi hóa để hình thành x ng 
Câu 4. Khi đ n mùa rét, sự sinh tr ng và phát triển c a động vật hằng nhiệt bị nh h ng vì thân nhiệt gi m làm cho sự 
chuyển hóa 
A. và sinh sn gi m 
B. trong c  thể tĕng t o nhiều nĕng l ợng để chống rét 
C. trong c  thể gi m dẫn tới h n ch  tiêu thụ nĕng l ợng 
D. trong c  thể gi m, sinh sn gi m 
 

Bài 41: Sinh s n vô tính  th c v t 
 
Câu 1. Xét các ngành thực vật sau: ⦁ H t trần ⦁ Rêu ⦁ Quy t ⦁ H t kín 
Sinh s n bằng bao tử có  
A. (1) và (2)       B. (1) và  (4) 
C. (2) và (3)       D. (3) và (4) 
Câu 2. Sinh sn vô tính  thực vật là cây non đ ợc sinh ra mang đặc tính 
A. giống cây mẹ, có sự k t hợp giữa giao tử đực và giao tử cái 
B. giống cây mẹ, không có sự k t hợp giữa giao tử đực và giao tử cái 
C. giống bố mẹ, có sự k t hợp giữa giao tử đực và giao tử cái 
D. giống và khác cây mẹ, không có sự k t hợp giữa giao tử đực và giao tử cái 
Câu 3. Xét các đặc điểm sau: ⦁ Cá thể sống độc lập, đ n lẻ vẫn có thể t o ra con cháu. Vì vậy, có lợi trong tr ng hợp mật độ quần thể thấp ⦁ T o ra các cá thể thích nghi tốt với môi tr ng sống n định, ít bi n động, nh  vậy quần thể phát triển nhanh ⦁ T o ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về các đặc điểm di truyền ⦁ T o ra số l ợng con cháu giống trong một th i gian ngắn ⦁ Cho phép tĕng hiệu suất sinh sn vì không phi tiêu tốn nĕng l ợng cho việc t o giao tử và thụ tinh ⦁ T o ra th  hệ con cháu giống nhau về mặt di truyền nên có lợi th  khi điều kiện sống thay đ i 
Sinh s n vô tính có những đặc điểm nào? 
A. (1), (2), (3), (4) và (6)       B. (3) và (5) 
C. (1) và (2)       D. (1), (2), (3), (4) và (5) 
Câu 4. Trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sn bằng 



A. rễ phụ       B. lóng 
C. thân rễ       D. thân bò 
Câu 5. Sinh sn bằng bao tử là t o ra th  hệ mới từ 
A. bao tử đ ợc phát sinh  những thực vật có xen k th  hệ bào tử thể và giao tử thể 
B. bao tử đ ợc phát sinh do nguyên nhân  những thực vật có xen k th  hệ bào tử thể và giao tử thể 
C. bao tử đ ợc phát sinh do gim phân  pha giao tử thể c a những thực vật có xen k th  hệ bào tử thể và giao tử thể 
D. hợp tử đ ợc phát sinh  những thực vật có xen k th  hệ bào tử thể và giao tử thể 
 

Bài 42: Sinh s n h u tính  th c v t 
 
Câu 1.  cây có hoa, giao tử đực đ ợc hình thành từ t  bào mẹ 
A. gi m phân cho 4 tiểu bao tử →  1 tiểu bao tử nguyên phân 1 lần cho 1 ht phấn ch a 1 t  bào sinh sn và 1 t bào ống 
phấn →  t  bào sinh sn gi m phân to 4 giao tử đực 
B. Nguyên phân 2 lần cho 4 tiểu bào tử → 1 tiểu bào từ nguyên phân 1 lần cho 1 ht phấn ch a 1 t  bào sinh sn và 1 t  
bào ống phấn → t  bào sinh sn nguyên phân 1 lần t o 2 giao tử đực 
C. Gi m phân cho 4 tiểu bào tử → 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 ht phấn ch a 1 t  bào sinh sn và 1 t bào ống 
phấn → t  bào sinh sn nguyên phân 1 lần t o 2 giao tử đực 
D. Gi m phân cho 4 tiểu bào tử → mỗi tiểu b o tử nguyên phân 1 lần cho 1 ht phấn ch a 1 t  bào sinh sn và 1 t  bào ống 
phấn → t  bào sinh sn nguyên phân 1 lần t o 2 giao tử đực 
Câu 2. Đặc điểm không phi là u th  c a sinh sn hữu tính so với sinh s n vô tính  thực vật là 
A. có kh  nĕng thích nghi với những điều kiện môi tr ng bi n đ i 
B. t o đ ợc nhiều bi n dị làm nguyên liệu cho quá trình chọn giống và ti n hóa 
C. duy trì n định những tính tr ng tốt về mặt di truyền 
D. hình th c sinh sn ph  bi  
Câu 3. Sinh sn hữu tính  thực vật là sự k t hợp 
A. có chọn lọc c a hai giao tử đực và giao tử cái t o nên hợp tử phát triển thành c  thể mới 
B. ngẫu nhiên hai giao tử đực và giao tử cái t o nên hợp tử phát triển thành c  thể mới 
C. có chọn lọc c a  giao tử cái và nhiều giao tử đ ợc t o nên hợp tử phát triển thành c  thể mới 
D. c a nhiều giao tử đực với một giao tử cái t o nên hợp tử phát triển thành cây mới 
Câu 4. Thụ tinh  thực vật có hoa là sự k t hợp 
A. hai bộ NST đ n bội c a giao tử đực và giao tử cái (tr ng) trong túi phôi t o thành hợp tử có bộ NST l ỡng bội 
B. nhân qu  2 giao tử đực và giao tử cái (tr ng) trong túi phôi t o thành hợp tử 
C. nhân c a giao tử đực với nhân c a tr ng và nhân cực trong túi phôi t o thành hợp tử 
D. c a hai tinh tử với tr ng trong túi phôi 
Câu 5.   thực vật có hoa, quá trình hình thành túi phôi tr i qua 
A. 1 lần gi m phân, 1 lần nguyên phân 
B. 1 lần gi m phân, 2 lần nguyên phân 
C. 1 lần gi m phân, 3 lần nguyên phân 
D. 1 lần gi m phân, 4 lần nguyên phân 
 

Bài 44: Sinh s n vô tính  đ ng v t 
 
 
Câu 1. Điều không đúng với sinh s n vô tính  động vật là 
A. cá thể có thể sống độc lập, đ n lẻ vẫn sinh sn bình th ng 
B. đ m b o sự n định về mặt di truyền qua các  th  hệ c  thể 
C. t o ra số l ợng lớn con cháu trong th i gian ngắn 
D. có kh  nĕng thích nghi cao với sự thay đ i c a điều kiện môi tr ng 
Câu 2. Sinh sn vô tính  động vật là từ một cá thể 
A. sinh ra một hay nhiều cá thể giống hoặc khác mình, không có sự k t hợp giữa tinh trùng và tr ng 
B. luôn xinh ra nhiều cá thể giống mình, không có sự k t hợp giữa tinh trùng và tr ng 
C. sinh ra một hay nhiều cá thể giống mình, không có sự k t hợp giữa tinh trùng và tr ng 
D. luôn sinh ra chỉ một cá thể giống mình, không có sự k t hợp giữa tinh trùng và tr ng 
Câu 3. Nguyên tắc c a nhân b n vô tính là chuyển nhân ca t  bào 
A. xôma (n) vào một t  bào tr ng đư lấy mất nhân, r i kích thích t  bào tr ng đư đ ợc cấy nhân phát triển thành phôi r i 
phát triển thành c  thể mới 
B. xôma (2n) vào một t  bào tr ng đư lấy mất nhân, r i kích thích t  bào tr ng đư đ ợc cấy nhân phát triển thành phôi r i 
phát triển thành c  thể mới 
C. xôma (2n) vào một t  bào tr ng, r i kích thích t  bào tr ng đư đ ợc cấy nhân phát triển thành phôi r i phát triển thành 
c  thể mới 



D. xôma, kích thích t bào tr ng đư đ ợc cấy nhân phát triển thành phôi r i phát triển thành c  thể mới 
4. Hình th c sinh sn vô tính đ n gi n nhất  động vật là 
A. N y ch i       B. Trinh sinh 
C. Phân m nh       D. Phân đôi 
Câu 5. Hình th c sinh sn vừa có  động vật không x ng sống vừa  động vật có x ng sống là 
A. N y ch i       B. Trinh sinh 
C. Phân m nh       D. Phân đôi 
 

Bài 45: Sinh s n h u tính  đ ng v t 
 
Câu 1. Điều không đúng khi nói về hình th c thụ tinh  động vật là 
A. thụ tinh ngoài là sự k t hợp giữa giao tử đực và giao tử cái diễn ra bên ngoài c thể con cái 
B. thụ tinh ngoài là sự k t hợp giữa giao tử đực và giao tử cái diễn ra bên trong c  thể con cái 
C. thụ tinh trong làm tĕng tỷ lệ sống sót ca con non 
D. thụ tinh ngoài làm tĕng hiệu qu  thụ tinh 
Câu 2. Sinh sn hữu tính  động vật là sự k t hợp 
A. c a nhiều giao tử đực với một giao tử cái t o nên hợp tử phát triển thành c  thể mới 
B. ngẫu nhiên c a giao tử đực và giao tử cái t o nên hợp tử phát triển thành c  thể mới 
C. có chọn lọc c a hai giao tử đực và một giao tử cái t o nên hợp tác phát triển thành c  thể mới 
D. có chọn lọc c a giao tử cái với nhiều giao tử đực và một t o nên hợp tử phát triển thành c  thể mới 
Câu 3.Điều nào sau đơy nói về h ớng ti n hóa về sinh sn c a động vật? 
A. từ sinh sn vô tính đ n sinh sn hữu tính, từ thụ tinh ngoài đ n thụ tinh trong, từ đẻ tr ng đ n đẻ con 
B. từ sinh sn hữu tính đ n sinh sn vô tính, từ thụ tinh ngoài đ n thụ tinh trong, từ đẻ tr ng đ n đẻ con 
C. từ sinh sn vô tính đ n sinh sn hữu tính, từ thụ tinh trong đ n thụ tinh ngoài, tự đẻ tr ng đ n đẻ con 
D. từ sinh sn vô tính đ n sinh sn hữu tính, thụ tinh trong đ n thụ tinh ngoài, từ đẻ con đ n đẻ tr ng 
Câu 4. Xét các đặc điểm sau: ⦁ T o ra đ ợc nhiều bi n dị t  hợp làm nguyên liệu cho quá trình ti n hóa và chọn giống ⦁ Duy trì n định những tính tr ng tốt về mặt di chuyền ⦁ Có kh  nĕng thích nghi với những điều kiện môi tr ng bi n đ i ⦁ Là hình th c sinh sn ph  bi n ⦁ Thích nghi tốt với môi tr ng sống n định 
Những đặc điểm không phi là u th  c a sinh sn hữu tính so với sinh s n vô tính  động vật là 
A. (4) và (5)       B. (2) và (5) 
C. (2) và (3)       D. (1) và (5) 
Câu 5.B n chất c a quá trình thụ tinh  động vật là sự k t hợp 
A. c a hai giao tử đực và giao tử cái 
B. c a nhiều giao tử đực với một giao tử cái 
C. các nhân c a nhiều giao tử đực với một nhân ca giao tử cái 
D. bội NST đ n bội (n) c a giao tử đực và giao tử cái t o thành bộ NST l ỡng bội (2n)  hợp tử 
 

Bài 46: C  ch  đi u hòa sinh s n 
 
Câu 1.Th i kỳ mang thai không có tr ng chín và rụng vì khi nhau thai đ ợc hình thành 
A. thì thể vàng ti t ra hoocmôn progesteron c ch  sự ti t ra FSH và LH c a tuy n yên 
 
B. s  ti t ra hóc môn kích dục nhau thai (HCG) duy trì thể vàng ti t ra hoocmôn progesteron c ch  sự ti t ra FSH và LH 
c a tuy n yên 
C. s  ti t ra hoocmôn kích dục nhau thai c ch  sự ti t ra FSH và LH c a tuy n yên 
D. s  duy trì thể vàng ti t ra hoocmôn progesteron c ch  sự ti t ra FSH và LH c a tuy n yên 
Câu 2. Sự phối hợp c a những lo i hoocmôn làm cho niêm mc d  con dày và phng lên, tích đầy máu trong mch chuẩn 
bị cho sự làm t  c a phôi trong d con là hoocmôn 
A. Progesteron và strogen 
B. kích thích nang tr ng, progesteron 
C. t o thể vàng và strogen 
D. thể vàng và progesteron 
Câu 3. Nhau thai sn sinh ra hoocmôn 
A. Progesteron       B. FSH       C. HCG       D. LG 
Câu 4. Các lo i hoocmôn phối hợp kích thích phát triển nang tr ng và gây rụng tr ng là hoocmôn 
A. kích thích nang tr ng (FSH), progesteron và strogen 
B. progesteron, hoocmôn thể vàng (LH) và strogen 



C. kích thích nang tr ng, hoocmôn to thể vàng và strogen 
D. kích thích nang tr ng, hoocmôn to thể vàng và progesteron 
Câu 5. Tuy n yên ti t ra chất nào? ⦁ FSH ⦁ Testosteron ⦁ LH ⦁ GnRH ⦁ strogen 
Ph ng án tr  l i đúng là: 
A. (1) và (4)       B. (3) và (4) 
C. (1) và (2)       D. (1) và (3) 
 

Bài 47: Đi u khi n sinh s n  đ ng v t và sinh đẻ có k  ho ch  ng i 
 
Câu 1.  ng i, các biện pháp ngĕn c n tinh trùng gặp tr ng là dùng bao cao su; 
A. thắt ống dẫn tinh, giao hợp vào giai đo n không rụng tr ng, uống viên tránh thai 
B. thắt ống dẫn tr ng, xuất tinh ngoài, giao hợp vào giai đo n không rụng tr ng 
C. thắt ống dẫn tinh, xuất tinh ngoài, giao hợp vào giai đo n không rụng tr ng 
D. thắt ống dẫn tinh, đặt vòng tránh thai, giao hợp vào giai đo n không rụng tr ng 
Câu 2. Biện pháp có tính ph  bi n và hiệu qu  trong việc điều khiển tỷ lệ đực cái là 
A. phân lập các lo i giao tử mang NST X và NST Y ri sau đó mới cho thụ tinh 
B. dùng các nhân tố môi tr ng ngoài tác động 
C. dùng các nhân tố môi tr ng trong tác động 
D. thay đ i cặp NST giới tính  hợp tử 
Câu 3. Cho những biện pháp sau đơy: ⦁ nuôi cấy phôi ⦁ thụ tinh nhân t o ⦁ sử dụng hoocmôn ⦁ thay đ i y u tố môi tr ng ⦁ sử dụng chất kích thích t ng hợp 
Những biện pháp thúc đẩy tr ng chín nhanh và rụng hàng lo t là 
A. (2), (4) và (5)       B. (1), (3) và (4) 
C. (2), (3) và (4)       D. (1), (3) và (5) 
Câu 4.  ng i, cấm xác định giới tính thai nhi về 
A. sợ nh h ng đ n tâm lý c a ng i mẹ 
B. tâm lý c a ng i thân muốn bi t tr ớc con trai hay con gái 
C. sợ nh h ng đ n sự phát triển c a thai nhi 
D. định ki n trọng nam khinh nữ dẫn đ n hành vi làm thay đ i tỉ lệ nam nữ 
Câu 5. c  s  khoa học c a uống thuốc tránh thai là làm 
A. tĕng n ng độ progesteron và strogen trong máu gây c ch  sự ti t GnRH, FSH là LH c a tuy n yên và vùng dới đ i 
nên tr ng không chín và không rụng 
B. tĕng n ng độ progesteron và strogen trong máu gây c ch  tuy n yên và vùng dới đ i làm tĕng ti t GnRH, FSH là LH 
nên tr ng không chín và không rụng 
C. gi m n ng độ progesteron và strogen trong máu gây c ch  tuy n yên và vùng dới đ i làm tĕng ti t GnRH, FSH và 
LH nên tr ng không chín và không rụng 
D. gi m n ng độ progesteron và strogen trong máu gây c ch  sự ti t GnRH, FSH và LH c a tuy n yên và vùng dới đ i 
nên tr ng không chín và không rụng 
 
 
SINH H C 12 
Gen ậ Nhi m s c th  
Câu 1: Gi  sử mộtăgenăđ ợc cấu t o từ 3 lo i nuclêôtit: A, T, G thì trên mch gốc c a gen này có thể có tốiăđaăbaoănhiêuă
lo i mã bộ ba? 

A. 6 lo i mã bộ ba. B. 3 lo i mã bộ ba. C. 27 lo i mã bộ ba. D. 9 lo i mã bộ ba. 

Câu 2: Trong 64 bộ ba mã di truyền, có 3 bộ ba không mã hoá cho axit amin nào. Các bộ baăđóălƠ: 
A. UGU, UAA, UAG B. UUG, UGA, UAG C. UAG, UAA, UGA D. UUG, UAA, UGA 

Câu 3: TrongăquáătrìnhănhơnăđôiăADN,ăvìăsaoătrênămỗi ch c tái b n có một m chăđ ợc t ng hợp liên tục còn mchăkiaăđ ợc 
t ng hợpăgiánăđo n? 

A. Vì enzim ADN polimeraza chỉ t ng hợp m ch mới theo chiềuă5’→3’. 



B. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên một m ch. 
C. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên mchăkhuônă3’→5’. 
D. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên mchăkhuônă5’→3’. 

Câu 4: Mã di truyềnăcóătínhăđặc hiệu, t c là 
A. tất c  cácăloƠiăđều dùng chung một bộ mã di truyền. 
B. mã m  đầu là AUG, mã kt thúc là UAA, UAG, UGA. 
C. nhiều bộ baăcùngăxácăđịnh một axit amin. 
D. một bộ ba mã hoá chỉ mã hoá cho một lo i axit amin. 

Câu 5: Tất c  các loài sinh vậtăđều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngo i lệ,ăđiều này biểu hiệnăđặcăđiểm gì c a 
mã di truyền? 

A. Mã di truyềnăcóătínhăđặc hiệu. B. Mã di truyền có tính thoái hóa. 
C. Mã di truyền có tính ph bi n. D. Mã di truyền luôn là mã bộ ba. 

Câu 6: Mộtăđo n c a phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARNăđ ợc gọi là 
A. codon. B. gen. C. anticodon. D. mã di truyền. 

Câu 7: QuáătrìnhănhơnăđôiăADNăđ ợc thực hiện theo nguyên tắc gì? 
A. Hai m chăđ ợc t ng hợp theo nguyên tắc b  sung song song liên tục. 
B. Một m chăđ ợc t ng hợpăgiánăđo n, một m chăđ ợc t ng hợp liên tục. 
C. Nguyên tắc b  sung và nguyên tắc bán bo toàn. 
D. M ch liên tụcăh ớng vào, mchăgiánăđo năh ớng ra chc ba tái bn. 

Câu 8: B n chất c a mã di truyền là 
A. trình tự sắp x păcácănulêôtitătrongăgenăquyăđịnh trình tự sắp x p các axit amin trong prôtêin. 
B. cácăaxităaminăđự cămưăhoáătrongăgen. 
C. ba nuclêôtit liền kề cùng lo i hay khác loiăđều mã hoá cho một axit amin. 
D. một bộ ba mã hoá cho một axit amin. 

Câu 9: Mã di truyền mang tính thoái hoá, tc là: 
A. nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hoá cho một lo i axit amin 
B. tất c  cácăloƠiăđều dùng chung nhiều bộ mã di truyền 
C. tất c  cácăloƠiăđều dùng chung một bộ mã di truyền 
D. một bộ ba mã di truyền chỉ mã hoá cho một axit amin 

Câu 10: Mã di truyền có tính ph bi n, t c là 
A. tất c  cácăloƠiăđều dùng chung nhiều bộ mã di truyền 
B. nhiều bộ baăcùngăxácăđịnh một axit amin 
C. một bô ba mã di truyền chỉ mã hoá cho một axit amin 
D. tất c  cácăloƠiăđều dùng chung một bộ mã di truyền, trừ một vài loài ngoi lệ 

Câu 11: MỗiăADNăconăsauănhơnăđôiăđều có một m ch c a ADN mẹ, m ch còn l iăđ ợc hình thành từ các nuclêôtit tự do. 
ĐơyălƠăc ăs  c a nguyên tắc 

A. b  sung. B. bán bo toàn. 
C. b  sung và bo toàn. D. b  sung và bán bo toàn. 

Câu 12: TrongăquáătrìnhănhơnăđôiăADN,ăcácăđo năOkazakiăđ ợc nối l i với nhau thành mch liên tục nh  enzim nối, enzim 
nốiăđóălƠ 

A. ADN giraza B. ADN pôlimeraza C. hêlicaza D. ADN ligaza 

Câu 13: Mộtăgenăcóă480ăađêninăvƠă3120ăliênăk tăhiđrô.ăGenăđóăcóăsố l ợng nuclêôtit là 
A. 1800 B. 2400 C. 3000 D. 2040 

Câu 14: Vai trò c aăenzimăADNăpôlimerazaătrongăquáătrìnhănhơnăđôiăADNălƠ: 
A. tháo xoắn phân tử ADN. 
B. lắp ráp các nuclêôtit tự do theo nguyên tắc b  sung với mỗi m ch khuôn ca ADN. 
C. bẻ gãy các liên ktăhiđrôăgiữa hai mch c a ADN. 
D. nốiăcácăđo n Okazaki với nhau. 

Câu 15: Nhiều bộ ba khác nhau có thể cùng mã hóa một axit amin trừ AUGăvƠăUGG,ăđiều này biểu hiệnăđặcăđiểm gì c a 
mã di truyền? 

A. Mã di truyền có tính ph bi n. B. Mã di truyềnăcóătínhăđặc hiệu. 
C. Mã di truyền luôn là mã bộ ba. D. Mã di truyền có tính thoái hóa. 

Câu 16: Quá trình phiên mã  vi khuẩn E.coli x y ra trong 
A. ribôxôm. B. t  bào chất. C. nhân t  bào. D. ti thể. 

Câu 17: Làm khuôn mẫu cho quá trình phiên mã là nhiệm vụ c a 
A. m ch mã hoá. B. mARN. C. m ch mã gốc. D. tARN. 

Câu 18: Đ năvị đ ợc sử dụngăđể gi i mã cho thông tin di truyền nằm trong chuỗi polipeptit là 



A. anticodon. B. axit amin. C. codon. D. triplet. 

Câu 19: ĐặcăđiểmănƠoăd ớiăđơyăthuộc về cấu trúc c a mARN? 
A. mARN có cấu trúc m ch kép, dng vòng, gm 4 lo iăđ năphơnăA, T, G, X. 
B. mARN có cấu trúc m ch kép, gm 4 lo iăđ năphơnăA,ăT,ăG,ăX. 
C. mARN có cấu trúc m chăđ n,ăg m 4 lo iăđ năphơnăA,ăU,ăG,ăX. 
D. mARN có cấu trúc m chăđ n,ăd ng thẳng, g m 4 lo iăđ năphơnăA,ăU,ăG,ăX. 

Câu 20: Quá trình phiên mã xy ra  
A. sinh vật nhân chuẩn, vi khuẩn. B. sinh vật có ADN m ch kép. 
C. sinh vật nhân chuẩn, vi rút. D. vi rút, vi khuẩn. 

Câu 21: Trong quá trình dịchămư,ămARNăth ng gắn với một nhóm ribôxôm gọi là poliribôxôm giúp 
A. tĕngăhiệu suất t ng hợp prôtêin. B. điều hoà sự t ng hợp prôtêin. 
C. t ng hợp các prôtêin cùng loi. D. t ng hợpăđ ợc nhiều lo i prôtêin. 

Câu 22: Đốiămưăđặc hiệu trên phân tử tARNăđ ợc gọi là 
A. codon. B. axit amin. C. anticodon. D. triplet. 

Câu 23: ARNăđ ợc t ng hợp từ m ch nào ca gen? 
A. Từ m ch có chiều 5’ă→ă3’. B. Từ c  hai m chăđ n. 
C. Khi thì từ m ch 1, khi thì từ m ch 2. D. Từ m ch mang mã gốc. 

Câu 24: Lo i axit nuclêic tham gia vào thành phần cấu t o nên ribôxôm là 
A. rARN. B. mARN. C. tARN. D. ADN. 

Câu 25:  cấpăđộ phân tử nguyên tắc khuôn mẫuăđ ợc thể hiện trongăc ăch  
A. tự sao, tng hợp ARN, dịch mã. B. t ng hợp ADN,  dịch mã. 
C. tự sao, tng hợp ARN. D. t ng hợp ADN, ARN. 

Câu 26: Các chuỗiăpolipeptităđ ợc t ng hợp trong t  bào nhân thựcăđều 
A. k t thúc bằng Met. B. bắtăđầu bằng axit amin Met. 
C. bắtăđầu bằng axit foocmin-Met. D. bắtăđầu từ một ph c hợp aa-tARN. 

Câu 27: Dịch mã thông tin di truyền trên bn mã sao thành trình tự axit amin trong chuỗi polipeptit là ch cănĕngăc a 
A. rARN. B. mARN. C. tARN. D. ARN. 

Câu 28: Làm khuôn mẫu cho quá trình dịch mã là nhiệm vụ c a 
A. m ch mã hoá. B. mARN. C. tARN. D. m ch mã gốc. 

Câu 29: Phiên mã là quá trình tng hợp nên phân tử 
A. ADN và ARN B. prôtêin C. ARN D. ADN 

Câu 30: Trong quá trình phiên mã, ARN-polimeraza s t ngătácăvớiăvùngănƠoăđể làm gen tháo xoắn? 
A. Vùng kh iăđộng. B. Vùng mã hoá. C. Vùng k t thúc. D. Vùng vận hành. 

Câu 31: Trong quá trình phiên mã, chuỗiăpoliribônuclêôtităđ ợc t ng hợp theo chiều nào? 
A. 3’ă→ 3’. B. 3’ă→ă5’. C. 5’ă→ă3’. D. 5’ă→ă5’. 

Câu 32: Giaiăđo n ho t hoá axit amin ca quá trình dịch mã diễn ra : 
A. nhân con B. t  bào chất C. nhân D. màng nhân 

Câu 33: S n phẩm c aăgiaiăđo n ho t hoá axit amin là 
A. axit amin hot hoá. B. axit amin tự do. C. chuỗi polipeptit. D. ph c hợp aa-tARN. 

Câu 34: Giaiăđo n ho t hoá axit amin ca quá trình dịch mã nh nĕngăl ợng từ sự phân gi i 
A. lipit B. ADP C. ATP D. glucôz  

Câu 35: Thông tin di truyềnătrongăADNăđ ợc biểu hiện thành tính trngătrongăđ i cá thể nh  c ăch  
A. nhơnăđôiăADNăvƠăphiênămư. B. nhơnăđôiăADNăvƠădịch mã. 
C. phiên mã và dịch mã. D. nhơnăđôiăADN,ăphiênămưăvƠădịch mã. 

Câu 36: Cặpăbaz ănit ănƠoăsauăđơyăkhôngăcóăliênăk t hidrô b  sung? 
A. U và T B. T và A C. A và U D. G và X 

Câu 37: NhậnăđịnhănƠoăsauăđơyălƠăđúngăvề phân tử ARN? 
A. Tất c  các lo iăARNăđều có cấu t o m ch thẳng. 
B. tARN có ch cănĕngăvận chuyển axit amin tới ribôxôm. 
C. mARNăđ ợc sao y khuôn từ m ch gốc c a ADN. 
D. Trên các tARN có các anticodon giống nhau. 

Câu 38: Dịch mã là quá trình tng hợp nên phân tử 
A. mARN B. ADN C. prôtêin D. mARN và prôtêin 

Câu 39: Enzim chính tham gia vào quá trình phiên mã là 
A. ADN-polimeraza. B. restrictaza. C. ADN-ligaza. D. ARN-polimeraza. 



Câu 40: Trong quá trình dịch mã, liên ktăpeptităđầuătiênăđ ợc hình thành giữa 
A. hai axit amin k nhau. B. axit amin th  nhất với axit amin th  hai. 
C. axit amin m  đầu với axit amin th  nhất. D. hai axit amin cùng loi hay khác loi. 

Câu 41: Đ năvị mã hoá cho thông tin di truyềnătrênămARNăđ ợc gọi là 
A. anticodon. B. codon. C. triplet. D. axit amin. 

Câu 42: Khi nói về quá trình dịch mã, những phát biểuănƠoăsauăđơyălƠăđúng? 
(1)Dịch mã là quá trình tng hợp protein, quá trình này chỉ diễn ra trong nhân t bào nhân thực 

(2)Quá trình dịch mã có thể chiaăthƠnhă2ăgiaiăđo n là ho t hóa axitamin và tng hợp chuỗi polypeptit 

(3)Trong quá trình dịch mã, trên mỗi phân tử mARNăth ng có 1 số riboxom cùng hot động  

(4) Quá trình dịch mã kt thúc khi riboxom tip xúc vớiăcođonă5’UUG3’ătrênăphơnătử mARN 
A. (1),(4) B. (2),(4) C. (2),(3) D. (1),(3) 

Câu 43: Nội dung chính ca sự điều hòa hotăđộng gen là 
A. điều hòa quá trình dịch mã. B. điềuăhòaăl ợng s n phẩm c a gen. 
C. điều hòa quá trình phiên mã. D. điều hoà hotăđộngănhơnăđôiăADN. 

Câu 44: Trongăc ăch  điều hòa hotăđộng c a opêron Lac  E.coli,ăkhiămôiătr ngăcóălactôz ăthì 
A. prôtêin c ch  không gắn vào vùng vận hành. 
B. prôtêin c ch  khôngăđ ợc t ng hợp. 
C. s n phẩm c a gen cấuătrúcăkhôngăđ ợc t o ra. 
D. ARN-polimeraza không gắn vào vùng khiăđộng. 

Câu 45: Operon Lac ca vi khuẩn E.coli g m có các thành phần theo trật tự: 
A. vùng kh iăđộng – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z,Y,A) 
B. genăđiều hòa – vùng vận hành – vùng kh iăđộng – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) 
C. genăđiều hòa – vùng kh iăđộng – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) 
D. vùng kh iăđộng – genăđiều hòa – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) 

Câu 46: Enzim ARN polimeraza chỉ kh iăđộng đ ợcăquáătrìnhăphiênămưăkhiăt ngătácăđ ợc với vùng 
A. vận hành. B. điều hòa. C. kh iăđộng. D. mã hóa. 

Câu 47: Operon là 
A. mộtăđo n trên phân tử ADN bao g m một số gen cấu trúc và một gen vận hành chi phối. 
B. cụm g m một số genăđiều hòa nằm trên phân tử ADN. 
C. mộtăđo n g m nhiều gen cấu trúc trên phân tử ADN. 
D. cụm g m một số gen cấu trúc do mộtăgenăđiều hòa nằmătr ớcănóăđiều khiển. 

Câu 48: Theo mô hình operon Lac, vì sao prôtêin c ch  bị mất tác dụng? 
A. Vìălactôz ălƠmămất cấu hình không gian ca nó. 
B. Vì prôtêin c ch  bị phân hyăkhiăcóălactôz . 
C. Vìălactôz ălƠmăgenăđiều hòa không hotăđộng. 
D. Vì gen cấuătrúcălƠmăgenăđiều hoà bị bất ho t. 

Câu 49: Điều hòa hotăđộng gen ca sinh vậtănhơnăs ăch  y u x y ra  giaiăđo n 
A. phiên mã. B. dịch mã. C. sau dịch mã. D. sau phiên mã. 

Câu 50: Genăđiều hòa opêron hotăđộngăkhiămôiătr ng 
A. không có chất c ch . B. có chất c m ng. 
C. không có chất c m ng. D. có hoặc không có chất c m ng. 

Câu 51: Trong cấu trúc c a một opêron Lac, nằmăngayătr ớc vùng mã hóa các gen cấu trúc là 
A. vùngăđiều hòa. B. vùng vận hành. C. vùng kh iăđộng. D. genăđiều hòa. 

Câu 52: Trongăc ăch  điều hòa hotăđộng c a opêron Lac  E.coli,ăkhiămôiătr ngăkhôngăcóălactôz ăthìăprôtêină c ch  s  
c ch  quá trình phiên mã bằng cách 

A. liên k t vào vùng khiăđộng. B. liên k tăvƠoăgenăđiều hòa. 
C. liên k t vào vùng vận hành. D. liên k t vào vùng mã hóa. 

Câu 53: Khi nào thì prôtêin c ch  lƠmăng ngăho tăđộng c a opêron Lac? 
A. Khiămôiătr ng có nhiềuălactôz . B. Khiămôiătr ngăkhôngăcóălactôz . 
C. Khi có hoặcăkhôngăcóălactôz . D. Khiămôiătr ngăcóălactôz . 

Câu 54: Trongăc ăch  điều hòa hotăđộng c a opêron Lac  E.coli,ălactôz ăđóngăvaiătròăc a chất 
A. xúc tác B. c ch . C. c m ng. D. trung gian. 

Câu 55: Kh iăđầu c a một opêron là một trình tự nuclêôtităđặc biệt gọi là 
A. vùngăđiều hòa. B. vùng kh iăđộng. C. genăđiều hòa. D. vùng vận hành. 

Câu 56: Trongăc ăch  điều hòa hotăđộng gen  sinh vậtănhơnăs ,ăvaiătròăc aăgenăđiều hòa là 
A. mang thông tin cho việc t ng hợp một prôtêin c ch  tácăđộng lên các gen cấu trúc. 



B. n iăgắn vào c a prôtêin c ch  để c n tr  ho tăđộng c a enzim phiên mã. 
C. mang thông tin cho việc t ng hợp một prôtêin c ch  tácăđộng lên vùng vận hành. 
D. mang thông tin cho việc t ng hợp một prôtêin c ch  tácăđộng lên vùng khiăđộng. 

Câu 57: Theoăc ăch  điều hòa hotăđộng c a opêron Lac  E.coli, khi có mặt c aălactôz ătrongăt  bƠo,ălactôz ăs  t ngătácă
với 

A. vùng kh iăđộng. B. enzim phiên mã C. prôtêin c ch . D. vùng vận hành. 

Câu 58: Trong mộtăopêron,ăn iăenzimăARN-polimeraza bám vào khiăđộng phiên mã là 
A. vùng vận hành. B. vùng kh iăđộng. C. vùng mã hóa. D. vùngăđiều hòa. 

Câu 59: Không thuộc thành phần c a mộtăopêronănh ngăcóăvaiătròăquy tăđịnh ho tăđộng c a opêron là 
A. vùng vận hành. B. vùng mã hóa. C. genăđiều hòa. D. gen cấu trúc. 

Câu 60: Trình tự nuclêôtităđặc biệt c a mộtăopêronăđể enzim ARN-polineraza bám vào khiăđộngăquáătrìnhăphiênămưăđ ợc 
gọi là 

A. vùng kh iăđộng. B. genăđiều hòa. C. vùng vận hành. D. vùng mã hoá. 

Câu 61: S n phẩm hình thành cuối cùng theo mô hình ca opêron Lac  E.coli là: 
A. 1 lo iăprôtêinăt ngă ng c a 3 gen Z, Y, A hình thành 1 loi enzim phân hyălactôz  
B. 3 lo iăprôtêinăt ngă ng c a 3 gen Z, Y, A hình thành 3 loi enzim phân hyălactôz  
C. 1 phân tử mARNămangăthôngătinăt ngă ng c a 3 gen Z, Y, A 
D. 3 phân tử mARNăt ngă ng với 3 gen Z, Y, A 

Câu 62: S n phẩm hình thành trong phiên mã theo mô hình ca opêron Lac  E.coli là: 
A. 1 lo iăprôtêinăt ngă ng c a 3 gen Z, Y, A hình thành 1 loi enzim phân hyălactôz  
B. 3 lo iăprôtêinăt ngă ng c a 3 gen Z, Y, A hình thành 3 loi enzim phân hyălactôz  
C. 3 phân tử mARNăt ngă ng với 3 gen Z, Y, A 
D. 1 chuỗi poliribônuclêôtit mang thông tin ca 3 phân tử mARNăt ngă ng với 3 gen Z, Y, A 

Câu 63: Hai nhà khoa họcăng iăPhápăđưăphátăhiệnăraăc ăch  điều hoà hotăđộng gen : 
A. vi khuẩn lactic. B. vi khuẩn E. coli. C. vi khuẩn Rhizobium. D. vi khuẩn lam. 

Câu 64: Trong opêron Lac, vai trò ca cụm gen cấu trúc Z, Y, A là: 
A. t ng hợp prôtein c ch  bám vào vùng khiăđộngăđể kh iăđầu phiên mã. 
B. t ng hợp enzim ARN polimeraza bám vào vùng khiăđộngăđể kh iăđầu phiên mã. 
C. t ng hợp prôtein c ch  bám vào vùng vậnăhƠnhăđể ngĕnăc n quá trình phiên mã. 
D. t ng hợp các lo i enzim tham gia vào phn ng phân giiăđ ng lactôz . 

Câu 65: Trong một opêron, vùng có trình tự nuclêôtităđặc biệtăđể prôtêin c ch  bámăvƠoăngĕnăc năquáătrìnhăphiênămư,ăđóă
là vùng 

A. kh iăđộng. B. vận hành. C. điều hoà. D. k t thúc. 

Câu 66: Trênăs ăđ  cấu t o c a opêron Lac  E. coli, kí hiệu O (operator) là: 
A. vùng kh iăđộng. B. vùng k t thúc. C. vùng mã hoá D. vùng vận hành. 

Câu 67: Trênăs ăđ  cấu t o c a opêron Lac  E. coli, vùng kh iăđộngăđ ợc kí hiệu là: 
A. O (operator). B. P (promoter). C. Z, Y, Z. D. R. 

Câu 68: Khi nào thì cụm gen cấu trúc Z, Y, A trong opêron Lac  E. coli không hotăđộng? 
A. Khiămôiătr ng có hoặcăkhôngăcóălactôz . B. Khi trong t  bƠoăcóălactôz . 
C. Khi trong t  bƠoăkhôngăcóălactôz . D. Khiămôiătr ng có nhiềuălactôz . 

Câu 69: Khi nào thì cụm gen cấu trúc Z, Y, A trong opêron Lac  E. coli ho tăđộng? 
A. Khiămôiătr ng có hoặcăkhôngăcóălactôz . B. Khi trong t  bƠoăcóălactôz . 
C. Khi trong t  bƠoăkhôngăcóălactôz . D. Khi prôtein c ch  bám vào vùng vận hành. 

Câu 70: Hai nhà khoa họcănƠoăđưăphátăhiệnăraăc ăch  điều hoà opêron? 
A. MenđenăvƠăMorgan. B. Jacôp và Mônô. C. LamacăvƠăĐacuyn. D. HacđiăvƠăVanbec. 

Câu 71: Trong các dngăđột bi n gen, dngănƠoăth ng gây binăđ i nhiều nhất trong cấu trúc c aăprôtêinăt ngă ng, n u 
đột bi n không làm xuất hiện bộ ba k t thúc? 

A. Mất một cặp nuclêôtit. B. Thêm một cặp nuclêôtit. 
C. Mất hoặc thêm một cặp nuclêôtit. D. Thay th  một cặp nuclêôtit. 

Câu 72: Tác nhân sinh học có thể gơyăđột bi n gen là 
A. vi khuẩn B. động vật nguyên sinh 
C. 5BU D. virut hecpet 

Câu 73: Một gen  sinh vật nhân thực dài 408nm và gm 3200 liên kt hidro. Gen này bị đột bi n thay th một cặp A- T 
bằng 1 cặp G-X. Số nucleotit lo i Adenin (A) và Guanin (G) caăgenăsauăđột bi n là 

A. A= 399; G=801 B. A=401; G= 799 C. A=799; G = 401 D. A=801; G=399 

Câu 74: Genăbanăđầu có cặp nuclêôtit cha A hi m (A* ) là T-A* ,ăsauăđột bi n cặp này s bi năđ i thành cặp 



A. T-A B. A-T C. G-X D. X-G 

Câu 75: Xétăđột bi n gen do 5BU, thì từ d ng tiềnăđột bi năđ n khi xuất hiệnăgenăđột bi n ph i qua 
A. 1 lầnănhơnăđôi. B. 2 lầnănhơnăđôi. C. 3 lầnănhơnăđôi. D. 4 lầnănhơnăđôi. 

Câu 76: Guanin dng hi m k t cặp không đúngătrongătáiăb n s  gây 
A. bi năđ i cặp G-X thành cặp A-T B. bi năđ i cặp G-X thành cặp X-G 
C. bi năđ i cặp G-X thành cặp T-A D. bi năđ i cặp G-X thành cặp A-U 

Câu 77: Một gen  vi khuẩn Ecoli dài 5100A0 , có 3600 liên kt hidro. Gen này bị đột bi n t oăraăgenăđột bi n có A=T= 
899, G=X=601.Dngăđột bi năgenăđưăx y ra là: 

A. thêm 1 cặp G-X B. Thay th  1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X 
C. mất 1 cặp A-T D. Thay th  1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T 

Câu 78: Đột bi n x y ra trong cấu trúc c a gen 
A. biểu hiện khi  tr ngătháiăđ ng hợp tử B. cần 1 số điều kiện mới biểu hiện trên kiểu hình. 
C. đ ợc biểu hiện ngay ra kiểu hình. D. biểu hiện ngay  c ăthể mangăđột bi n. 

Câu 79: Gen ban đầu có cặp nuclêôtit cha G hi m (G* ) là X-G* ,ăsauăđột bi n cặp này s bi năđ i thành cặp 
A. T-A B. A-T C. G-X D. X-G 

Câu 80: Genăbanăđầu có cặp nu ch a G hi m (G*) là G*-X,ăsauăđột bi n cặp này s bi năđ i thành cặp 
A. G-X B. T-A C. A-T D. X-G 

Câu 81: M căđộ gây h i c aăalenăđột bi năđối với thể đột bi n phụ thuộc vào 
A. tácăđộng c aăcácătácănhơnăgơyăđột bi n. B. điều kiệnămôiătr ng sống c a thể đột bi n. 
C. t  hợpăgenămangăđột bi n. D. môiătr ng và t  hợpăgenămangăđột bi n. 

Câu 82: Đột bi n gen lặn s  biểu hiện trên kiểu hình 
A. khi  tr ng thái dị hợp tử vƠăđ ng hợp tử. B. thành kiểu hình ngay  th  hệ sau. 
C. ngay  c ăthể mangăđột bi n. D. khi  tr ngătháiăđ ng hợp tử. 

Câu 83: Bi năđ i trên một cặp nuclêôtit caăgenăphátăsinhătrongănhơnăđôiăADNăđ ợc gọi là 
A. đột bi n B. đột bi n gen. C. thể đột bi n. D. đột bi năđiểm. 

Câu 84: Đột bi năgenăth ng gây hiăchoăc ăthể mangăđột bi n vì 
A. làm ngừng trệ quá trình phiên mã, không tng hợpăđ ợc prôtêin. 
B. làm bi năđ i cấu trúc gen dẫn tớiăc ăthể s/vật không kiểmăsoátăđ ợc quá trình tái bn c a gen. 
C. làm gen bị bi năđ i dẫn tới không k  tục vật chất di truyền qua các th hệ. 
D. làm sai lệch thông tin di truyền dẫn tới làm rối lo n quá trình sinh tng hợp prôtêin. 

Câu 85: ĐiềuănƠoăd ớiăđơyăkhông đúngăkhiănóiăvề đột bi n gen? 
A. Đột bi n gen luôn gây hi cho sinh vật vì làm bi năđ i cấu trúc c a gen. 
B. Đột bi n gen là ngun nguyên liệu cho quá trình chọn giống và ti n hoá. 
C. Đột bi n gen có thể làm cho sinh vậtăngƠyăcƠngăđaăd ng, phong phú. 
D. Đột bi n gen có thể có lợi hoặc có h i hoặc trung tính. 

Câu 86: Sự phátăsinhăđột bi n gen phụ thuộc vào 
A. mối quan hệ giữa kiểuăgen,ămôiătr ng và kiểu hình. 
B. c ngăđộ, liềuăl ợng, lo i tác nhơnăgơyăđột bi n và cấu trúc c a gen. 
C. s căđề kháng ca từngăc ăthể. 
D. điều kiện sống c a sinh vật. 

Câu 87: Trình tự nuclêôtit trong ADN có tác dụng b o vệ và làm các NST không dính vào nhau nằm  
A. tơmăđộng. B. haiăđầu mút NST. 
C. eo th  cấp. D. điểm kh i sự nhơnăđôi 

Câu 88: Traoăđ iăđo n giữa 2 nhiễm sắc thể khôngăt ngăđ ng gây hiệnăt ợng 
A. chuyểnăđo n. B. lặpăđo n. C. đ oăđo n. D. hoán vị gen. 

Câu 89: Một NST có trình tự cácăgenănh ăsauăABCDEFGHI. Do rối lo n trong gimăphơnăđưăt o ra 1 giao tử có NST trên 
với trình tự các gen là ABCDEHGFI. Có thể k t luận, trong gimăphơnăđưăx yăraăđột bi n: 

A. chuyểnăđo nătrênăNSTănh ngăkhôngălƠmăthayăđ i hình d ng NST. 
B. đ oăđo n ch aătơmăđộngăvƠălƠmăthayăđ i hình d ng nhiễm sắc thể. 
C. chuyểnăđo n trên NST và lƠmăthayăđ i hình d ng nhiễm sắc thể. 
D. đ oăđo nănh ngăkhôngălƠmăthayăđ i hình d ng nhiễm sắc thể. 

Câu 90: D ngăđột bi n cấu trúc nhiễm sắc thể có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành loài mới là 
A. lặpăđo n. B. mấtăđo n. C. đ oăđo n. D. chuyển đo n. 

Câu 91: D ngăđột bi nănƠoăđ ợc ng dụngăđể lo i khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn  một số giống cây 
tr ng? 

A. Đột bi n gen. B. Mấtăđo n nhỏ. C. Chuyểnăđo n nhỏ. D. Đột bi n lệch bội. 



Câu 92: Thực chất c aăđột bi n cấu trúc nhiễm sắc thể là sự 
A. lƠmăthayăđ i vị trí và số l ợng gen NST. B. sắp x p l i những khối gen trên nhiễm sắc thể. 
C. lƠmăthayăđ i hình d ng và cấu trúc c a NST. D. sắp x p l i các khối gen trên và giữa các NST. 

Câu 93: Đ năvị cấu trúc g m mộtăđo n ADN ch a 146 cặp nu quấn quanh 8 phân tử histon 1 ¾ vòng ca nhiễm sắc thể  
sinh vật nhân thựcăđ ợc gọi là 

A. ADN. B. nuclêôxôm. C. sợiăc ăb n. D. sợi nhiễm sắc. 

Câu 94: M c cấu trúc xoắn c a nhiễm sắc thể có chiều ngang 30nm là 
A. sợi ADN. B. sợiăc ăb n. C. sợi nhiễm sắc. D. cấu trúc siêu xoắn. 

Câu 95: CấuătrúcănƠoăsauăđơyăcóăsố lần cuộn xoắn nhiều nhất? 
A. sợi nhiễm sắc. B. crômatit  kì giữa. C. sợi siêu xoắn. D. nuclêôxôm. 

Câu 96: Phân tử ADN liên k t với prôtêin mà ch y uălƠăhistonăđưăt o nên cấuătrúcăđặc hiệu gọi là 
A. nhiễm sắc thể. B. axit nuclêic. C. gen. D. nhân con. 

Câu 97: Lo iăđột bi n cấu trúc nhiễm sắc thể không lƠmăthayăđ iăhƠmăl ợng ADN trên nhiễm sắc thể là 
A. lặpăđo n, chuyểnăđo n. B. đ oăđo n, chuyểnăđo n trên cùng một NST. 
C. mấtăđo n, chuyểnăđo n. D. chuyểnăđo n trên cùng một NST. 

Câu 98: C ăch  phátăsinhăđột bi n cấu trúc nhiễm sắc thể lƠădoătácănhơnăgơyăđột bi n: 
A. lƠmăđ t gãy NST, rối lo nănhơnăđôiăNST,ătraoăđ iăchéoăkhôngăđều giữa các crômatít. 
B. lƠmăđ t gãy nhiễm sắc thể, làm nhăh ng tới quá trình tự nhơnăđôiăADN. 
C. ti p hợp hoặcătraoăđ iăchéoăkhôngăđều giữa các crômatít. 
D. lƠmăđ t gãy nhiễm sắc thể dẫnăđ n rối lo nătraoăđ i chéo. 

Câu 99:  ng i, một số bệnh di truyềnădoăđột bi n lệch bộiăđ ợc phát hiện là 
A. ungăth ămáu,ăT cn ,ăClaiphent . B. Claiphent ,ăĐao,ăT cn . 
C. Claiphent ,ămáuăkhóăđông,ăĐao. D. siêu nữ,ăT cn ,ăungăth ămáu. 

Câu 100: Rối lo n phân li ca nhiễm sắc thể  kìăsauătrongăphơnăbƠoălƠăc ăch  lƠmăphátăsinhăđột bi n 
A. lệch bội. B. đaăbội. C. cấu trúc NST. D. số l ợng NST. 

Câu 101: Sự không phân ly ca một cặp nhiễm sắc thể t ngăđ ng  t  bƠoăsinhăd ỡng s  
A. dẫn tớiătrongăc ăthể có dòng t bƠoăbìnhăth ngăvƠădòngămangăđột bi n. 
B. dẫn tới tất c  các t  bào c aăc ăthể đềuămangăđột bi n. 
C. chỉ cóăc ăquanăsinhădụcămangăđột bi n. 
D. chỉ các t  bƠoăsinhăd ỡngămangăđột bi n. 

Câu 102: C ăthể mà t  bƠoăsinhăd ỡngăđều thừa 2 nhiễm sắc thể trên 2 cặpăt ngăđ ngăđ ợc gọi là 
A. thể ba. B. thể ba kép. C. thể bốn. D. thể t  bội 

Câu 103:  một loài thực vật,ăgenăAăquiăđịnh thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấpădoăgenăaăquiăđịnh. Cho cây thân 
cao 4n có kiểu gen AAaa giao phấn với cây thân cao 4n có kiểu gen Aaaa thì kt qu  phân tính  F1 s  là 

A. 35 cao: 1 thấp. B. 11 cao: 1 thấp. C. 3 cao: 1 thấp. D. 5 cao: 1 thấp. 

Câu 104:  cƠăđộcăd ợc 2n = 24. Số d ngăđột bi n thể baăđ ợc phát hiện  loài này là 
A. 12. B. 24. C. 25. D. 23. 

Câu 105: C ăthể mà t  bƠoăsinhăd ỡngăđều thừa 2 nhiễm sắc thể trên mỗi cặpăt ngăđ ngăđ ợc gọi là 
A. thể ba. B. thể ba kép. C. thể bốn. D. thể t  bội 

Câu 106: Đột bi n lệch bội là sự bi năđ i số l ợng nhiễm sắc thể liên quan tới 
A. một số cặp nhiễm sắc thể. B. một số hoặc toàn bộ các cặp nhiễm sắc thể. 
C. một, một số hoặc toàn bộ các cặp NST. D. một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể. 

Câu 107:  một loài thực vật,ăgenăAăquiăđịnh qu  đỏ trội hoàn toàn so vớiăgenăaăquiăđịnh qu  vàng. Cho cây 4n có kiểu gen 
aaaa giao phấn với cây 4n có kiểu gen AAaa, kt qu  phơnătínhăđ i lai là 

A. 11ăđỏ: 1 vàng. B. 5ăđỏ: 1 vàng. C. 1ăđỏ: 1 vàng. D. 3ăđỏ: 1 vàng. 

Câu 108: Một loài sinh vật có bộ NST 2n = 14 và tất c  các cặpăNSTăt ngăđ ngăđều ch a nhiều cặp gen dị hợp. N u 
không x yăraăđột bi năgen,ăđột bi n cấu trúc NST và không xy ra hoán vị gen, thì loài này có thể hình thành bao nhiêu loi 
thể ba khác nhau về bộ NST? 

A. 7. B. 14. C. 35. D. 21. 
 
Qui lu t di truy n 

Câu 109: Cácăb ớcătrongăph ngăphápălaiăvƠăphơnătíchăc ăthể lai c aăMenĐenăg m: 
1.ăĐ aăgi  thuy t gi i thích k t qu  và ch ng minh gi  thuy t 
2. Lai các dòng thuần khác nhau về 1 hoặc vài tính tr ng r i phân tích kt qu   F1,F2,F3. 
3. T o các dòng thuần ch ng. 
4. Sử dụng toán xác suấtăđể phân tích kt qu  lai 



Trình tự cácăb ớcăMenđenăđưăti n hành nghiên cuăđể rútăraăđ ợc quy luật di truyền là: 
A. 1, 2, 3, 4 B. 2, 3, 4, 1 C. 3, 2, 4, 1 D. 2, 1, 3, 4 

Câu 110: ĐặcăđiểmănƠoăsauăđơyătrongăphơnăbƠoăđ ợc sử dụngăđể gi i thích các quy luật di truyềnăMenđen? 
A. Sự phân chia ca nhiễm sắc thể. B. Sự nhơnăđôiăvƠăphơnăliăc a nhiễm sắc thể. 
C. Sự ti p hợp và bắt chéo nhiễm sắc thể. D. Sự phơnăchiaătơmăđộng  kì sau. 

Câu 111: Khiăđề xuất gi  thuy t mỗi tính tr ng do một cặp nhân tố di truyềnăquyăđịnh, các nhân tố di truyền trong t  bào 
không hoà trộnăvƠoănhauăvƠăphơnăliăđ ngăđều về các giao tử.ăMenđenăđưăkiểm tra gi  thuy t c a mình bằng cách nào? 

A. Cho F1 lai phân tích. B. Cho F2 tự thụ phấn. 
C. Cho F1 giao phấn với nhau. D. Cho F1 tự thụ phấn. 

Câu 112: C ăch  chi phối sự di truyền và biểu hiện c a một cặp tính tr ngăt ngăph n qua các th hệ theoăMenđenălƠădo 
A. sự phân li và t  hợp c a cặp nhân tố di truyền trong gi m phân và thụ tinh. 
B. sự t  hợp c a cặp nhiễm sắc thể t ngăđ ng trong thụ tinh. 
C. sự phân li và t  hợp c a cặp nhiễm sắc thể t ngăđ ng trong gim phân và thụ tinh. 
D. sự phân li c a cặp nhân tố di truyền trong gi m phân. 

Câu 113: Trong các thí nghiệm c aăMenđen, khi lai bố mẹ thuần ch ng khác nhau về một cặp tính tr ngăt ngăph n, ông 
nhận thấy  th  hệ th  hai 

A. có sự phân ly theo tỉ lệ 3 trội: 1 lặn. B. có sự phân ly theo tỉ lệ 1 trội: 1 lặn. 
C. đều có kiểu hình khác bố mẹ. D. đều có kiểu hình giống bố mẹ. 

Câu 114:  ng i, kiểu tóc do 1 gen gm 2 alen (A, a) nằmătrênăNSTăth ng.ăNg i ch ngătócăxoĕnăcóăbố, mẹ đều tóc 
xoĕnăvƠăemăgáiătócăthẳng;ăng i vợ tócăxoĕnăcóăbố tócăxoĕn,ămẹ và em trai tóc thẳng. Tính theo lí thuyt thì xác suất cặp vợ 
ch ngănƠyăsinhăđ ợc một gáiătócăxoĕnălƠ 

A. 5/12. B. 3/8. C. 1/4. D. 3/4. 

Câu 115: TheoăMenđen,ăphépălaiăgiữa 1 cá thể mang tính trng trội với 1 cá thể lặnăt ngă ngăđ ợc gọi là 
A. lai phân tích. B. lai khác dòng. C. lai thuận-nghịch D. lai c i ti n. 

Câu 116: Theo quan niệm về giao tử thuần khi t c aăMenđen,ăc ăthể lai F1 khi t o giao tử thì: 
A. mỗi giao tử đều ch a một nhân tố di truyền c a bố và mẹ. 
B. mỗi giao tử chỉ ch a một nhân tố di truyền c a bố hoặc mẹ. 
C. mỗi giao tử ch a cặp nhân tố di truyền c a bố và mẹ,ănh ngăkhôngăcó sự pha trộn. 
D. mỗi giao tử đều ch a cặp nhân tố di truyền hoặc c a bố hoặc c a mẹ. 

Câu 117: TheoăMenđen,ătrongăphépălaiăvề một cặp tính tr ngăt ngăph n, chỉ một tính tr ng biểu hiện  F1. Tính tr ng biểu 
hiện  F1 gọi là 

A. tính tr ngă uăviệt. B. tính tr ng trung gian. C. tính tr ng trội. D. tính tr ng lặn 

Câu 118: C ăs  t  bào học c a quy luật phân li là 
A. sự phân li và t  hợp c a cặp nhân tố di truyền trong gi m phân và thụ tinh. 
B. sự phân li c a cặp nhiễm sắc thể t ngăđ ng trong gim phân 
C. sự phân li và t  hợp c a cặp nhiễm sắc thể t ngăđ ng trong gim phân và thụ tinh. 
D. sự t  hợp c a cặp nhiễm sắc thể t ngăđ ng trong thụ tinh. 

Câu 119:  ng i, kiểu tóc do 1 gen gm 2 alen (A, a) nằmătrênăNSTăth ng. Mộtăng iăđƠnăôngătócăxoĕnălấy vợ cũngătóc 
xoĕn,ăhọ sinh lần th  nhấtăđ ợcă1ătraiătócăxoĕnăvƠălần th  haiăđ ợc 1 gái tóc thẳng. Cặp vợ ch ng này có kiểu gen là: 

A. AA x Aa. B. AA x AA. C. Aa x Aa. D. AA x aa. 

Câu 120: Cho lúa ht tròn lai với lúa h t dài, F1 100% lúa ht dài. Cho F1 tự thụ phấnăđ ợc F2. Trong số lúa h t dài F2, tính 
theo lí thuyt thì số cây h t dài khi tự thụ phấn cho F3 có sự phân tính chim tỉ lệ 

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

Câu 121:  đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp;ăgenăB:ăhoaăđỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặpăNSTăt ngă
đ ng.ăChoăđậuăthơnăcao,ăhoaăđỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấnăđ ợc F1. N uăkhôngăcóăđột bi n, tính theo lí thuyt, trong 
số cây thân cao, hoa trắng F1 thì số cây thân cao, hoa trắngăđ ng hợp chi m tỉ lệ 

A. 1/8. B. 3/16. C. 1/3. D. 2/3. 

Câu 122: Dự đoánăk t qu  về kiểu hình c aăphépălaiăP:ăAaBbă(vƠng,ătr n)ăxăaabbă(xanh,ănhĕn) 
A. 9ăvƠng,ătr n:ă3ăvƠng,ănhĕn:ă3ăxanh,ătr n:ă1ăxanh,ănhĕn. 
B. 1ăvƠng,ătr n:ă1ăvƠng,ănhĕn:ă1ăxanh,ătr n:ă1ăxanh,ănhĕn. 
C. 3ăvƠng,ătr n:ă3ăxanh,ătr n:ă1ăvƠng,ănhĕn:ă1ăxanh,ănhĕn. 
D. 3ăvƠng,ătr n:ă3ăvƠng,ănhĕn:ă1ăxanh,ătr n:ă1ăxanh,ănhĕn. 

Câu 123: Xét phép lai P: AaBbDd x AaBbDd. Th hệ F1 thuăđ ợc kiểu gen aaBbdd với tỉ lệ: 
A. 1/32 B. 1/2 C. 1/64 D. ¼ 

Câu 124: Phép lai P: AabbDdEe x AabbDdEe có thể hình thành  th  hệ F1 bao nhiêu loi kiểu gen? 
A. 10 lo i kiểu gen. B. 54 lo i kiểu gen. C. 28 lo i kiểu gen. D. 27 lo i kiểu gen. 

Câu 125:  cà chua, A: qu đỏ, a: qu  vàng; B: qu tròn, b: qu dẹt; bi t các cặpăgenăphơnăliăđộc lập.ăĐể F1 có tỉ lệ:ă3ăđỏ 



dẹt: 1 vàng dẹt thì ph i chọn cặp P có kiểu gen và kiểuăhìnhănh ăth  nào? 
A. Aabbă(đỏ dẹt) x aaBb (vàng tròn). B. aaBb (vàng tròn) x aabb (vàng dẹt). 
C. Aabbă(đỏ dẹt)ăxăAabbă(đỏ dẹt). D. AaBbă(đỏ tròn)ăxăAabbă(đỏ dẹt). 

Câu 126: Cho phép lai P: AaBbDd x AabbDD. Tỉ lệ kiểuăgenăAaBbDdăđ ợc hình thành  F1 là 
A. 3/16. B. 1/8. C. 1/16. D. 1/4. 

Câu 127:  đậuăHƠăLan,ăgenăAăquyăđịnh h tăvƠng,ăaăquyăđịnh h tăxanh,ăBăquyăđịnh h tătr n,ăbăquyăđịnh h tănhĕn.ăHaiăcặp 
gen này di truyềnăphơnălyăđộc lập với nhau. Cho P: htăvƠng,ănhĕnăxăh tăxanh,ătr năđ ợc F1 1h tăvƠng,ătr n:ă1h tăxanh,ătr n.ă
Kiểu gen ca 2 cây P là 

A. AAbb  x  aaBb B. Aabb  x  aaBb C. AAbb  x  aaBB D. Aabb  x  aaBB 

Câu 128: Cá thể có kiểu gen AaBbddEe to giao tử abde với tỉ lệ 
A. 1/4 B. 1/6 C. 1/8 D. 1/16 

Câu 129:  cƠăchua,ăgenăAăquyăđịnhăthơnăcao,ăgenăaăquyăđịnh thân thấp;ăgenăBăquyăđịnh qu  đỏ,ăgenăaăquyăđịnh qu  vàng. 
Hai cặp gen nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể t ngăđ ng. Cho P: AaBb x AaBb. Tỉ lệ kiểuăgenăAabbăđ ợc dự đoánă  F1 là 

A. 3/8 B. 1/16 C. 1/4 D. 1/8 

Câu 130: Mỗiăgenăquyăđịnh 1 tính trng.ăC ăthể mang kiểu gen AaBbDdeeFf  khi gi măphơnăbìnhăth ng cho số lo i giao 
tử là 

A. 4. B. 8. C. 16. D. 32. 

Câu 131: Câu11: Mỗiăgenăquyăđịnh 1 tính trng. Thực hiện phép lai: P: ♀AaBbCcDd   ♂ AabbCcDd. Tỉ lệ phân li c a 
kiểu gen AABBCcDd là 

A. 0. B. 13/128. C. 27/128. D. 15/128. 

Câu 132: Gen chi phốiăđ n sự hình thành nhiều tính tr ngăđ ợc gọi là 
A. gen trội. B. genăđiều hòa. C. genăđaăhiệu. D. genătĕngăc ng. 

Câu 133: Khi mộtăgenăđaăhiệu bị đột bi n s  dẫn tới sự bi năđ i 
A.  một tính tr ng. B.  một lo t tính tr ng do nó chi phối. 
C.  một trong số tính tr ng mà nó chi phối. D.  toàn bộ kiểu hình c aăc ăthể. 

Câu 134: Khi lai 2 giống bí ngô thuần ch ng qu  dẹt và qu  dài vớiănhauăđ ợc F1 đều có qu  dẹt. Cho F1 lai với bí qu  tròn 
đ ợc F2: 152 bí qu tròn: 114 bí qu dẹt: 38 bí qu dài. Hình dng qu  bí chịu sự chi phối c a hiệnăt ợng di truyền 

A. phơnăliăđộc lập. B. liên k t hoàn toàn. 
C. t ngătácăb  sung. D. trội không hoàn toàn. 

Câu 135: Tr ng hợp hai cặp gen không alen nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể t ngăđ ngăcùngătácăđộngăđ n sự hình thành 
một tính tr ngăđ ợc gọi là hiệnăt ợng 

A. t ngătácăb  trợ. B. t ngătácăb  sung. C. t ngătácăcộng gộp. D. t ngătácăgen. 
Câu 136: Một gen khi bị bi năđ iămƠălƠmăthayăđ i một lo t các tính trngătrênăc ăthể sinh vậtăthìăgenăđóălƠ 

A. gen trội. B. gen lặn. C. genăđaăalen. D. genăđaăhiệu. 

Câu 137: Tr ng hợp nào s dẫn tới sự di truyền liên k t? 
A. Các cặpăgenăquyăđịnh các cặp tính tr ng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. 
B. Các cặpăgenăquyăđịnh các cặp tính tr ng xét tới cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể. 
C. Các tính trng khi phân ly làm thành một nhóm tính trng liên k t. 
D. Tất c  các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể ph i luôn di truyền cùng nhau. 

Câu 138: Bằng ch ng c a sự liên k t gen là 
A. hai gen không alen cùng tn t i trong một giao tử. 
B. haiăgenătrongăđóămỗiăgenăliênăquanăđ n một kiểuăhìnhăđặcătr ng. 
C. hai gen không alen trên một NST phân ly cùng nhau trong gi m phân. 
D. hai cặp gen không alen cùng nhăh ngăđ n một tính tr ng. 

Câu 139: Hoán vị genăth ng có tần số nhỏ h nă50%ăvì 
A. các gen trong t bào phần lớn di truyềnăđộc lập hoặc liên k t gen hoàn toàn. 
B. các gen trên 1 nhiễm sắc thể cóăxuăh ớng ch  y u là liên k t. 
C. chỉ có các gen  gần nhau hoặc  xaătơmăđộng mới x y ra hoán vị gen. 
D. hoán vị gen x y ra còn phụ thuộc vào giới,ăloƠiăvƠăđiều kiệnămôiătr ng sống. 

Câu 140: C ăs  t  bào học c aătraoăđ iăđo n nhiễm sắc thể là 
A. sự ti p hợp các NST t ngăđ ng  kìătr ớc c a gi m phân I 
B. sự traoăđ iăđo n giữa 2 crômatit cùng ngun gốc  kìătr ớc c a gi m phân II 
C. sự traoăđ iăđo n giữa các crômatit khác ngun gốc  kìătr ớc gi m phân I 
D. sự phân li và t  hợp tự do c a nhiễm sắc thể trong gi m phân 

Câu 141: Khiălaiă2ăc ăthể bố mẹ thuần ch ng khác nhau bi 2 cặp tính tr ngăt ngăph n, F1 100% tính trng c a 1 bên bố 
hoặc mẹ, ti p tục cho F1 tự thụ phấn,ăđ ợc F2 tỉ lệ 1: 2: 1. Hai tính trngăđóăđưădiătruyền 

A. phơnăliăđộc lập. B. liên k t hoàn toàn. C. t ngătácăgen. D. hoán vị gen. 



Câu 142: ĐiểmănƠoăsauăđơyăđúngăvới hiệnăt ợng di truyền liên k t không hoàn toàn? 
A. Mỗi gen nằm trên 1 nhiễm sắc thể. B. Làm xuất hiện các bin dị t  hợp. 
C. Làm h n ch  các bi n dị t  hợp. D. Luôn duy trì các nhóm gen liên kt quý. 

Câu 143: Th  nào là nhóm gen liên kt? 
A. Các gen alen cùng nằm trên một NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào. 
B. Các gen không alen cùng nằm trên một NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào. 
C. Các gen không alen nằm trong bộ NST phân li cùng nhau trong quá trình phân  bào. 
D. Các gen không alen nằm trong bộ NST không phân li cùng nhau trong quá trình phân  bào. 

Câu 144: ĐặcăđiểmănƠoăsauăđơyăđúngăvới hiệnăt ợng di truyền liên k t hoàn toàn? 
A. Các cặpăgenăquyăđịnh các cặp tính tr ng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. 
B. Làm xuất hiện các bin dị t  hợp, rấtăđaăd ng và phong phú. 
C. Luôn t o ra các nhóm gen liên kt quý mới. 
D. Làm h n ch  sự xuất hiện các bin dị t  hợp. 

Câu 145: Hiệnăt ợng di truyền liên k t x y ra khi 
A. bố mẹ thuần ch ng và khác nhau bi hai cặp tính tr ngăt ngăph n. 
B. không có hiệnăt ợngăt ngătácăgenăvƠădiătruyền liên k t với giới tính. 
C. các cặpăgenăquyăđịnh các cặp tính tr ng cùng nằm trên một cặpăNSTăt ngăđ ng. 
D. các gen nằm trên các cặpăNSTăđ ng d ng khác nhau. 

Câu 146: Sự di truyền liên k tăkhôngăhoƠnătoƠnăđư 
A. khôi phục l i kiểu hình giống bố mẹ. B. h n ch  sự xuất hiện bi n dị t  hợp. 
C. hình thành các tính trngăch aăcóă  bố mẹ. D. t o ra nhiều bi n dị t  hợp. 

Câu 147: Cho cá thể có kiểu gen 
AB

ab
 (các gen liên kt hoàn toàn) tự thụ phấn. F1 thuăđ ợc lo i kiểu gen này với tỉ lệ là: 

A. 50%. B. 25%. C. 75%. D. 100%. 

Câu 148:  một loài thực vật, A: thân cao, a thân thấp; B: qu  đỏ, b: qu  vàng. Cho cá thể Ab
aB

 (hoán vị gen với tần số f = 

20%  c  hai giới) tự thụ phấn.ăXácăđịnh tỉ lệ lo i kiểu gen 
Ab

aB
 đ ợc hình thành  F1. 

A. 16% B. 32% C. 24% D. 51% 

Câu 149:  những loài giao phốiă(động vậtăcóăvúăvƠăng i), tỉ lệ đực cái xấp xỉ 1: 1 vì 
A. vì số giao tử đực bằng với số giao tử cái. 
B. số con cái và số conăđực trong loài bằng nhau. 
C. vì s c sống c a các giao tử đực và cái ngang nhau. 
D. vìăc ăthể XY t o giao tử X và Y với tỉ lệ ngang nhau. 

Câu 150: BệnhămùămƠu,ămáuăkhóăđôngă  ng i di truyền 
A. liên k t với giới tính. B. theo dòng mẹ. C. độc lập với giới tính. D. thẳng theo bố. 

Câu 151:  ng i, tính tr ng có túm lông trên tai di truyền 
A. độc lập với giới tính. B. thẳng theo bố. C. chéo giới. D. theo dòng mẹ. 

Câu 152:  ng i, bệnhămùămƠuădoăđột bi n lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X gây nên (Xm), gen trộiăMăt ngă ng 
quyăđịnh mắtăbìnhăth ng. Một cặp vợ ch ngăsinhăđ ợc mộtăconătraiăbìnhăth ng và một con gái mù màu. Kiểu gen ca 
cặp vợ ch ng này là 

A. XMXm x  XmY. B. XMXM  x  X MY. C. XMXm  x  X MY. D. XMXM  x  XmY. 

Câu 153: Các gen  đo năkhôngăt ngăđ ng trên nhiễm sắc thể X có sự di truyền 
A. theo dòng mẹ. B. thẳng. 
C. nh ăcácăgenătrênăNSTăth ng . D. chéo. 

Câu 154: Gen  vùngăkhôngăt ngăđ ng trên nhiễm sắc thể Y có hiệnăt ợng di truyền 
A. theo dòng mẹ. B. thẳng. 
C. nh ăgenătrênăNSTăth ng. D. chéo. 

Câu 155: Gen  vùngăt ngăđ ng trên cặp nhiễm sắc thể giới tính XY di truyền 
A. thẳng. B. chéo. 
C. nh ăgenătrênăNSTăth ng. D. theo dòng mẹ. 

Câu 156: Bệnh mù màu (do gen lặnăgơyănên)ăth ng thấy  nam ít thấy  nữ, vì nam giới 
A. chỉ cầnămangă1ăgenăđưăbiểu hiện, nữ cần mang 1 gen lặn mới biểu hiện. 
B. cần mang 2 gen gây bệnhăđưăbiểu hiện, nữ cần mang 2 gen lặn mới biểu hiện. 
C. chỉ cần mang 1 gen gây bệnhăđưăbiểu hiện, nữ cần mang 2 gen lặn mới biểu hiện. 
D. cầnămangă1ăgenăđưăbiểu hiện, nữ cần mang 2 gen lặn mới biểu hiện. 



Câu 157: Gen  đo năkhôngăt ngăđ ng trên NST Y chỉ truyền trực ti p cho 
A. thể đ ng giao tử. B. thể dị giao tử. C. c ăthể thuần ch ng. D. c ăthể dị hợp tử. 

Câu 158:  ru i giấmăgenăWăquyăđịnh tính tr ng mắtăđỏ,ăgenăwăquyăđịnh tính tr ng mắt trắng nằm trên NST giới tính X 
khôngăcóăalenăt ngă ngătrênăNSTăY.ăPhépălaiănƠoăd ớiăđơyăs  cho tỷ lệ phân tính 1 rui cái mắtăđỏ: 1 ru iăđực mắt trắng? 

A. ♀XWXW   xăăă♂XwY B. ♀XWXw   xăăă♂XwY C. ♀XWXw   xăăă♂XWY D. ♀XwXw    xăăă♂XWY 

Câu 159:  ng i, bệnhămùămƠuă(đỏ và lục)ălƠădoăđột bi n lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X gây nên (Xm). N u mẹ 
bìnhăth ng, bố bị mù màu thì con trai bị mù màu ca họ đưănhận Xm từ 

A. mẹ. B. bà nội. C. ông nội. D. bố. 
Câu 160:  ru i giấmăgenăWăquyăđịnh tính tr ng mắtăđỏ,ăgenăwăquyăđịnh tính tr ng mắt trắng mắt trắng nằm trên NST giới 
tínhăXăkhôngăcóăalenăt ngă ngătrênăNSTăY.ăPhépălaiănƠoăd ớiăđơyăs  cho tỷ lệ 3 ru i mắtăđỏ: 1 ru i mắt trắng; trongăđóă
ru i mắt trắngăđều là ru iăđực? 

A. ♀XWXw   xăă♂XWY B. ♀XWXW    xăăă♂XwY C. ♀XWXw   xăăă♂XwY D. ♀XwXw   xăăă♂XWY 

Câu 161: NhậnăđịnhănƠoăsauăđơyălƠăkhông đúng? 
A. Tất c  các hiệnăt ngădiătruyền theo dòng mẹ đều là di truyền t  bào chất. 
B. Trong sự di truyền, n u con lai mang tính trng c a mẹ thìăđóălƠădiătruyền theo dòng mẹ. 
C. Con lai mang tính trng c a mẹ nên di truyền t  bào chấtăđ ợc xem là di truyền theo dòng mẹ. 
D. Di truyền t  bào chất còn gọi là di truyền ngoài nhân hay di truyền ngoài nhiễm sắc thể. 

Câu 162: Ngoài việc phát hiện hiệnăt ợng liên k t gen trên nhiễm sắc thể th ng và trên nhiễm sắc thể giới tính, lai thuận 
và lai nghịchăđưăđ ợc sử dụngăđể phát hiện ra hiệnăt ợng di truyền 

A. qua t  bào chất. B. t ngătácăgen,ăphơnălyăđộc lập. 
C. trội lặnăhoƠnătoƠn,ăphơnălyăđộc lập. D. t ngătácăgen,ătrội lặn không hoàn toàn. 

Câu 163: K t qu  lai thuận-nghịch khác nhau và con luôn có kiểu hình giống mẹ thìăgenăq/đătínhătr ngăđó 
A. nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y. B. nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X 
C. nằm trên nhiễm sắc thể th ng. D. nằm  ngoài nhân. 

Câu 164: ĐặcăđiểmănƠoăd ớiăđơyăph n ánh sự di truyền qua chất t  bào? 
A. Đ i con t o ra có kiểu hình giống mẹ 
B. Lai thuận, nghịch cho kt qu  khác nhau 
C. Lai thuận, nghịch k t qu  khác nhau, cho con có kiểu hình giống mẹ 
D. Lai thuận, nghịch cho kt qu  giống nhau 

Câu 165: Sự mềm dẻo về kiểu hình c a một kiểuăgenăcóăđ ợc là do 
A. sự tự điều chỉnh c a kiểu gen trong một ph m vi nhấtăđịnh. 
B. sự tự điều chỉnh c a kiểuăgenăkhiămôiătr ng thấp d ới giới h n. 
C. sự tự điều chỉnh c a kiểuăhìnhăkhiămôiătr ngăv ợt giới h n. 
D. sự tự điều chỉnh c a kiểu hình trong một ph m vi nhấtăđịnh. 

Câu 166: Kh  nĕngăph n ng c aăc ăthể sinh vậtătr ớc nhữngăthayăđ i c aămôiătr ng do yu tố nƠoăquiăđịnh? 
A. Tác động c aăconăng i. B. Điều kiệnămôiătr ng. 
C. Kiểu gen caăc ăthể. D. Kiểu hình c aăc ăthể. 

Câu 167: Muốnănĕngăsuấtăv ợt giới h n c a giống hiện có ta phiăchúăýăđ n việc 
A. c i ti n giống vật nuôi, cây trng. B. c i t oăđiều kiệnămôiătr ng sống. 
C. c i ti n  kỉ thuậtăchĕmăsóc D. tĕngăth i gian làm việc 

Câu 168: Kiểu hình c aăc ăthể sinh vật phụ thuộc vào yu tố nào? 
A. KiểuăgenăvƠămôiătr ng. B. Điều kiệnămôiătr ng sống. 
C. Quá trình phát triển c aăc ăthể. D. Kiểu gen do bố mẹ di truyền. 

Câu 169: Những tính tr ng có m c ph n ng rộngăth ng là những tính tr ng 
A. số l ợng. B. chấtăl ợng. 
C. trội lặn hoàn toàn. D. trội lặn không hoàn toàn. 

Câu 170: Sự ph n ng thành những kiểu hình khác nhau ca một kiểuăgenătr ớc nhữngămôiătr ngăkhácănhauăđ ợc gọi là 
A. sự tự điều chỉnh c a kiểu gen. B. sự thích nghi kiểu hình. 
C. sự mềm dẻo về kiểu hình. D. sự mềm dẻo c a kiểu gen. 

Câu 171: Trong các hiệnăt ợng sau, thuộc về th ng bi n là hiệnăt ợng 
A. tắcăkèăhoaăthayăđ i màu sắc theo nềnămôiătr ng. 
B. bố mẹ bình th ng sinh ra con bch t ng. 
C. lợn con sinh ra có vành tai xẻ thuỳ, chân dị d ng. 
D. trên cây hoa giấyăđỏ xuất hiện cành hoa trắng. 

Câu 172: Th ng bi năcóăđặcăđiểm là những bi năđ i 
A. đ ng lo t,ăxácăđịnh, một số tr ng hợp di truyền. 
B. đ ng lo t, không xácăđịnh, không di truyền. 



C. đ ng lo t,ăxácăđịnh, không di truyền. 
D. riêng lẻ,ăkhôngăxácăđịnh, di truyền. 

Câu 173: Tập hợp các kiểu hình c a một kiểuăgenăt ngă ng vớiăcácămôiătr ngăkhácănhauăđ ợc gọi là 
A. m cădaoăđộng. B. th ng bi n. C. m c giới h n. D. m c ph n ng. 

Câu 174: Những tính tr ng có m c ph n ng hẹpăth ng là những tính tr ng 
A. trội không hoàn toàn. B. chấtăl ợng. 
C. số l ợng. D. trội lặn hoàn toàn 

Câu 175: Kiểu hình c aăc ăthể là k t qu  c a 
A. quáătrìnhăphátăsinhăđột bi n. 
B. sự truyền đ t những tính tr ng c a bố mẹ cho con cái. 
C. sự t ngătácăgiữa kiểu gen vớiămôiătr ng. 
D. sự phát sinh các bin dị t  hợp. 

Câu 176: Th ng bi n là những bi năđ i về 
A. cấu trúc di truyền. B. kiểu hình c a cùng một kiểu gen. 
C. bộ nhiễm sắc thể. D. một số tính tr ng. 

Câu 177: NhậnăđịnhănƠoăd ớiăđơyăkhông đúng? 
A. M c ph n ng c a kiểu gen có thể rộng h y hẹp tuỳ thuộc vào từng lo i tính tr ng. 
B. Sự bi năđ i c a kiểu gen do nhăh ng c a mộiătr ng là mộtăth ng bi n. 
C. M c ph n ng càng rộng thì sinh vật thích nghi càng cao. 
D. Sự mềm d o kiểu hình giúp sinh vật thích nghi với sự thayăđ i c aămôiătr ng. 

Câu 178: Mối quan hệ giữa gen và tính trngăđ ợc biểu hiệnăquaăs ăđ : 
A. Genă(ADN)ă→ătARNă→ăPôlipeptită→ăPrôtêină→ăTínhătr ng. 
B. Genă(ADN)ă→ămARNă→ătARNă→ăPrôtêină→ăTínhătr ng. 
C. Genă(ADN)ă→ămARNă→ăPôlipeptită→ăPrôtêină→ăTínhătr ng. 
D. Genă(ADN)ă→ămARNă→ătARNă→ăPôlipeptită→ăTínhătr ng. 

Câu 179: Giống thỏ Himalaya có bộ lông trắng muốt trên toàn thân, ngoi trừ cácăđầu mút c aăc ăthể nh ătai,ăbƠnăchơn,ă
đuôiăvƠămõmăcóălôngămƠuăđen.ăGi iăthíchănƠoăsauăđơyăkhông đúng? 

A. Do các t bào  đầuămútăc ăthể có nhiệtăđộ thấpăh nănhiệtăđộ các t  bào  phần thân 
B. Nhiệtăđộ cao làm binătínhăenzimăđiều hoà t ng hợp mêlanin, nên các t bào  phần thân không có kh nĕngăt ng hợp 

mêlanin làm lông trắng. 
C. Nhiệtăđộ thấpăenzimăđiều hoà t ng hợp mêlanin hotăđộng nên các t bƠoăvùngăđầu mút t ng hợpăđ ợc mêlanin làm 

lôngăđen. 
D. Do các t bào  đầuămútăc ăthể có nhiệtăđộ caoăh nănhiệtăđộ các t  bào  phần thân. 

Câu 180: Sự mềm dẻo kiểuăhìnhăcóăýănghĩaăgìăđối với b n thân sinh vật? 
A. Sự mềm dẻo kiểu hình giúp quần thể sinh vậtăđaăd ng về kiểu gen và kiểu hình. 
B. Sự mềm dẻo kiểu hình giúp sinh vật có sự mềm d o về kiểuăgenăđể thích ng. 
C. Sự mềm dẻo kiểu hình giúp sinh vật thích nghi với nhữngăđiều kiệnămôiătr ng khác nhau. 
D. Sự mềm dẻo kiểu hình giúp sinh vật có tu i thọ đ ợcăkéoădƠiăkhiămôiătr ngăthayăđ i. 
 
C u trúc di truy n qu n th  

Câu 181: Quần thể là gì? 
A. Tập hợp những cá thể cùng loài, có mậtăđộ, thành phần kiểuăgenăđặcătr ng. 
B. Tập hợp những cá thể cùng loài, sống trong một  sinh thái, t i một th iăđiểm nhấtăđịnh. 
C. Tập hợp những cá thể cùng loài, chung sống trong khongăkhôngăgianăxácăđịnh, vào một th iăđiểm nhấtăđịnh, sinh ra 

th  hệ sau hữu thụ. 
D. Tập hợp những cá thể khácăloƠiănh ngăcóăcùngăkhuăphơnăbố. 

Câu 182: Về mặt di truyền, có hai loi quần thể sau: 
A. Quần thể tự phối và quần thể giao phối. B. Quần thể nhân to và quần thể tự nhiên. 
C. Quần thể giao phối và quần thể sinh sn. D. Quần thể sinh học và quần thể sinh thái. 

Câu 183: Thành phần kiểu gen ca một quần thể có tính chất: 
A. Đaăd ng, thích nghi và năđịnh. B. Đaăd ng và thích nghi. 
C. Đặcătr ngăvƠă năđịnh. D. Đặcătr ngănh ngăkhôngă năđịnh. 

Câu 184: Vốn gen ca quần thể là 
A. t ng số các kiểu gen ca quần thể. 
B. toàn bộ các alen ca tất c  các gen trong quần thể. 
C. tần số kiểu gen ca quần thể. 
D. tần số các alen ca quần thể. 



Câu 185: Tần số t ngăđối c a gen (tần số alen) là tỉ lệ phầnătrĕm 
A. số giao tử mangăalenăđóătrongăquần thể. 
B. alenăđóătrongăcácăkiểu gen ca quần thể. 
C. số cá thể ch aăcácăalenăđóătrongăt ng số các cá thể c a quần thể. 
D. các kiểu gen chaăalenăđóătrongăt ng số các kiểu gen ca quần thể. 

Câu 186: Tần số t ngăđối c a một kiểu gen là tỉ số 
A. giao tử mang kiểuăgenăđóătrênăcácăkiểu gen  trong quần thể. 
B. các alen ca kiểuăgenăđóătrongăcácăkiểu gen ca quần thể. 
C. các cá thể ch a kiểuăgenăđóătrongăt ng số các cá thể c a quần thể. 
D. giao tử mang alen ca kiểuăgenăđóătrênăt ng só các giao tử trong quần thể. 

Câu 187: Số thể dị hợp ngày càng gim, thể đ ng hợpăngƠyăcƠngătĕngăđ ợc thấy trong quá trình: 
A. Giao phối ngẫu nhiên. B. Tự phối. C. Sinh s năsinhăd ỡng. D. Sinh s n hữu tính. 

Câu 188: Cấu trúc di truyền c a quần thể tự phốiăcóăđặcăđiểm : 
A. Đaăd ng  và phong phú về kiểu gen. 
B. Ch  y u  tr ng thái dị hợp. 
C. Phân hoá thành các dòng thuần có kiểu gen khác nhau. 
D. Tĕngăthể dị hợp và gi m thể đ ng hợp. 

Câu 189: K t qu  nƠoăd ớiăđơyăkhông ph i do hiệnăt ợng tự thụ phấn và giao phối gầnăđemăl i? 
A. Hiệnăt ợng thoái hoá giống. B. T o ra dòng thuần ch ng. 
C. Tỷ lệ thể đ ng hợpătĕng,ăthể dị hợp gi m. D. T oă uăth  lai. 

Câu 190: Tự thụ phấn bắt buộc  cây giao phấn và giao phối cận huy t  động vật qua nhiều th  hệ dẫnăđ n hiệnăt ợng 
thoái hoá giống vì 

A. các kiểuăđ ng hợp tử trội ngày càng chimă uăth . 
B. tỷ lệ thể dị hợpătĕng,ăthể đ ng hợp gi m dần. 
C. cácăgenăđột bi n lặn có hi phát sinh ngày càng nhiều. 
D. tỷ lệ thể dị hợp trong quần thể gi m dần, tỷ lệ thể đ ng hợpătĕngădần, gen lặn có h iăđ ợc biểu hiện. 

Câu 191: Trong chọn giống,ăng i ta sử dụngăph ngăphápătự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huy t qua nhiều th  hệ 
nhằm 

A. làm phát sinh nhiều đột biến có lợi. 
B. tạo những dòng thuần ch ng. 
C. tạo các thế hệ sau có ưu thế vượt trội so với bố mẹ. 
D. tạo sự đồng đều trong việc biểu hiện các tính trạng ở thế hệ con. 

Câu 192: Theo quan niệm hiệnăđ i, về mặt di truyền học, mỗi quần thể giao phốiăđ ợcăđặcătr ngăb i: 
A. Số l ợng nhiễm sắc thể c a các cá thể trong quần thể. 
B. Số l ợng các cá thể có kiểuăgenăđ ng hợp trội c a quần thể. 
C. Số l ợng các cá thể có kiểu gen dị hợp c a quần thể. 
D. Tần số t ngăđối các alen và tần số kiểu gen ca quần thể. 

Câu 193: Gi  sử  th  hệ xuất phát có tỉ lệ kiểu gen dị hợp (Aa)  là 100%. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp  quần thể sau 5 th hệ tự 
phối là 

A. 3,125%. B. 6,25%. C. 12,5%. D. 25%. 

Câu 194: Trong một quần thể thực vật tự thụ phấn, giả sử tỉ lệ kiểu gen dị hợp (Bb) ở thế hệ xuất phát là 100%. Tỉ lệ kiểu 
gen BB sau 3 thế hệ tự thụ phấn bắt buộc là: 

A. 25%. B. 43,75%. C. 56,25%. D. 87,5%. 

Câu 195: Xét một quần thể thực vật có thành phần kiểu gen là 25% AA : 50% Aa : 25% aa. Nu ti n hành tự thụ phấn bắt 
buộc qua 2 th hệ thì tỉ lệ kiểu gen dị hợp là 

A. 6,25%. B. 12,5%. C. 25%. D. 50%. 

Câu 196: Xét một quần thể thực vật có thành phần kiểu gen là 0,2AA : 0,5Aa : 0,3aa. Nu ti n hành tự thụ phấn bắt buộc 
thì cấu trúc di truyền  quần thể  th  hệ I3 là 

A. 0,41875AA + 0,0625Aa + 0,51875aa B. 0,2AA + 0,5Aa + 0,3aa. 
C. 0,325AA + 0,25Aa + 0,425aa. D. 0,3875AA + 0,125Aa + 0,4875aa. 

Câu 197: Xét một quần thể thực vật có thành phần kiểu gen là 0,2AA : 0,6Aa : 0,2aa. Nu ti n hành tự thụ phấn bắt buộc 
thì tỉ lệ kiểuăgenăđ ng hợp  th  hệ I3 là 

A. 50%. B. 75%. C. 87,5%. D. 92,5%. 

Câu 198: Định luậtăHacđi-Vanbec về sự năđịnh c a các alen  mỗi lôcút trong quần thể phốiăđ ợc biểu thị d ới d ng toán 
họcănh ăth  nào? 

A. H = 2pq. B. ( p+q) (p-q ) = p2 q2
. C. (p + q)2 = 1. D. (p2 + 2pq ) = 1. 

Câu 199: ĐiềuănƠoăd ớiăđơyănóiăvề quần thể giao phối là không đúng: 



A. Nétăđặcătr ngăc a quần thể giao phối là sự giao phối ngẫu nhiên và tự do giữa các cá thể trong quần thể. 
B. Có sự đaăhìnhăvề kiểu gen to nên sự đaăhìnhăvề kiểu hình. 
C. Các cá thể thuộc các quần thể khác nhau trong cùng một loài không thể giao phối lẫn nhau. 
D. Các cá thể trong quần thể giống nhau  nhữngănétăc ăb n và sai khác về rất nhiều chi ti t. 

Câu 200: Nguyên nhân làm cho quần thể giao phốiăđaăhìnhălƠ 
A. có nhiều kiểu gen khác nhau. 
B. có nhiều kiểu hình khác nhau. 
C. quá trình giao phối. 
D. các cá thể trong quần thể chỉ giống nhau  nhữngănétăc ăb n. 

Câu 201: Trong các phát biểu sau, phát biểu phù hợp vớiăđịnh luậtăHacđiă- Van bec là: 
A. Trong một hệ sinhătháiăđỉnh cực,ădòngănĕngăl ợng khôngăthayăđ i. 
B. Trong một quần  thể ngẫu phối, tần số cácăalenăđ ợc duy trì năđịnh từ th  hệ này sang th hệ khác. 
C. Các cá thể có chiềuăcaoăh năphơnăbố bênăd ớiăcácăvĩăđộ caoăh n. 
D. Trong quần thể, tần số đột bi n bù trừ với áp lực chọn lọc. 

Câu 202: Điều không đúngăvề ýănghĩaăc aăđịnh luậtăHacđi- Van béc là 
A. Các quần thể trong tự nhiênăluônăđ t tr ng thái cân bằng. 
B. Gi i thích vì sao trong tự nhiên có nhiều quần thể đưăduyătrìă năđịnh qua thi gian dài. 
C. Từ tỉ lệ các lo i kiểu hình trong quần thể có thể suy ra tỉ lệ các lo i kiểu gen và tần số t ngăđối c a các alen. 
D. Từ tần số t ngăđối c a các alen có thể dự đoánătỉ lệ các lo i kiểu gen và kiểu hình. 

Câu 203: Trong nhữngăđiều kiện nghiệmăđúngăsauăc aăđịnh luậtăHácđi- Vanbéc,ăđiều kiệnăc ăb n nhất là 
A. các lo i giao tử đều có s c sống và thụ tinhănh ănhau. 
B. các lo i hợp tử đều có s c sốngănh ănhau. 
C. khôngăcóăđột bi n, chọn lọc, du nhập gen 
D. quần thể ph i đ  lớn,ătrongăđóăcácăcáăthể mang kiểu gen và kiểuăhìnhăkhácănhauăđềuăđ ợc giao phối với xác suất 

ngang nhau. 

Câu 204: Trong một quần thể giao phối n u một gen có 3 alen a1, a2, a3 thì quá trình ngẫu phối s  t o ra bao nhiêu t hợp 
kiểu gen khác nhau? 

A. 4 t  hợp gen B. 6 t  hợp gen C. 8 t  hợp gen D. 10 t  hợp gen 

Câu 205: Trong một quần thể giao phối n u có 3 gen, mỗi gen có 3 alen,  thì số t  hợp kiểu gen có thể có là: 
A. 16 t  hợp B. 116 t  hợp C. 216 t  hợp D. 316 t  hợp 

Câu 206: Trong một quần thể giao phối n u gen 1 có 2 alen, gen 2 có 4 alen thì quá trình ngẫu phối s  t o ra bao nhiêu t 
hợp kiểu gen khác nhau? 

A. 10 B. 20 C. 30 D. 40 

Câu 207:  ng i, hệ nhómămáuăMNădoă2ăgenăMăvƠăNăquyăđịnh, gen M trội không hoàn toàn so với N. Kiểu gen MM quy 
định nhóm máu M, kiểuăgenăNNăquyăđịnh nhóm máu N, kiểuăgenăMNăquyăđịnh nhóm máu MN. Nghiên cu một quần thể 
730ăng i g mă22ăng iănhómămáuăM,ă216ăng i nhómămáuăMNăvƠă492ăng i nhóm máu N. Tần số t ngăđối c a alen 
M và N trong quần thể là bao nhiêu? 

A. M= 50%; N=50% B. M= 25%; N=75% C. M= 82.2%; N=17.8% D. M= 17.8%; N=82.2% 

Câu 208: Trong một quần thể có tỉ lệ phân bố các kiểu gen là: 0,36 AA + 0,48 Aa + 0,16 aa. Tần số t ngăđối c a các alen 
trong quần thể là: 

A. A = 0,7; a = 0,3 B. A = 0,6; a = 0,4 C. A = 0,65; a = 0,35 D. A = 0,5; a = 0,5 

Câu 209: Một gen có 2 alen A và 
A. bi t tần số t ngăđối c a alen a là 0,7 thì tần số c a các KG ca một quần thể giao phối, cân bằng là:  

A. AA = 0,49 ;  Aa = 0,42;  a = 0,09 B. AA = 0,42 ;  Aa = 0,49;  a = 0,09 
C. AA = 0,09 ;  Aa = 0,42;  a = 0,49 D. AA = 49 ;  Aa = 42;  a = 9 

Câu 210: Trong quần thể Hacđiă– Vanbec,ăcóăhaiăalenăAăvƠăaătrongăđóăcóă4%ăkiểu gen aa. Tần số t ngăđối c a alen A và a 
trong quần thể đóălƠ: 

A. A = 0,92; a = 0,08 B. A = 0,8; a = 0,2 C. A = 0,96; a = 0,04 D. A = 0,84; a = 0,16 
Câu 211: Xét 2 quần thể có cấu trúc di truyềnănh ăsau: 

+ Quần thể 1: 0,4 AA: 0,4Aa: 0,2aa 
+ Quần thể 2: 0,36AA: 0,48 Aa: 0,16aa 

NộiădungănƠoăsauăđơyăđúng? 
A. Cấu trúc di truyền 2 quần thể khác nhau, do vậy tần số cácăalenăcũngăkhácănhau. 
B. Cấu trúc di truyền c a 2 quần thể giốngănhauălúcăđ t tr ng thái cân bằng. 
C. Cấu trúc di truyền c a 2 quần thể đềuăđ t tr ng thái cân bằng. 
D. Cấu trúc di truyền quần thể 1  có tính năđịnhăcaoăh nănh  có tỉ lệ kiểu gen dị hợpăbéăh năquần thể 2. 

Câu 212:  loài gia cầm , cho bit các kiểuăgenăAAăquyăđịnh lông trắng,ăAaăquyăđịnhălôngăđốm,ăaaăquyăđịnhălôngăđen.ăMột 
quần thể gà có 1250 con lông trắng.ă1000ăconălôngăđốm,ă250ăconălôngăđen. 



Phát biểuăđúngăvề quần thể nói trên? 
1. Quần thể đ t tr ng thái cân bằng về thành phần kiểu gen 
2.ăLúcăđ t cân bằng quần thể có kiểu gen là: 0,49AA: 0,42Aa: 0,09aa 
3. Cấu trúc di truyền c a quần thể là 0,5AA : 0,4Aa : 0,1aa 
4. tần số t ngăđối các alen ca quần thể là: A:a = 0,7:0,3 

Ph ongăánăđúngălƠ: 
A. 2,3,4 B. 2,4 C. 3,4 D. 1,2,3,4 

Câu 213: Trong quần thể ngẫu phốiăđưăcơnăbằng di truyền thì từ tỉ lệ kiểu hình có thể suy ra: 
A. Tần số các alen và tỉ lệ các kiểu gen. B. Vốn gen ca quần thể. 
C. Thành phần các alen. D. Tính năđịnh c a quần thể. 

Câu 214: Một quần thể một loài thực vật, xét gen A có 2 alen A và a, gen B có 3 alen B1, B2 và B3. Hai gen A và B nằm 
trên hai cặp NST khác nhau. Trong quần thể này, tần số alen A là 0,6; tần số alen B1 là 0,1; tần số c a alen B2 là 0,3. Nu 
quần thể đangă  tr ng thái cân bằng về di truyền và trong quần thể có 10000 cá thể; theo lí thuyt, số l ợng cá thể mang 
kiểu gen aaB1B3 là 

A. 192 B. 180 C. 96 D. 360 

Câu 215:  một loài thực vật giao phấn, xét mộtăgenăcóă2ăalen,ăalenăAăquyăđịnhăhoaămƠuăđỏ trội không hoàn toàn so với 
alenăaăquyăđịnh hoa màu trắng, thể dị hợp về cặp gen này có hoa màu hng. Quần thể nƠoăsauăđơyăc aăloƠiătrênăđangă  tr ng 
thái cân bằng di truyền? 

A. Quần thể g măcácăcơyăcóăhoaămƠuăđỏ và các cây có hoa màu hng. 
B. Quần thể g m tất c  cácăcơyăđềuăcóăhoaămƠuăđỏ. 
C. Quần thể g m tất c  cácăcơyăđều có hoa màu hng. 
D. Quần thể g măcácăcơyăcóăhoaămƠuăđỏ và các cây có hoa màu trắng. 

Câu 216:  ng i, bệnh b ch t ng do gen lặn a nằmătrênăNSTăth ngăquyăđịnh.  một quần thể đangăcơnăbằng di truyền, tỉ 
lệ ng i bị bệnh b ch t ngălƠă1/10000.ăNg i mang kiểu gen dị hợp s  có tỉ lệ: 

A. 0,5%. B. 49,5%. C. 50%. D. 1,98%. 

Câu 217: Một quần thể đangăcơnăbằng về di truyền,ătrongăđóăkiểu gen AA gấp 9 lần kiểu gen aa. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp Aa 
c a quần thể là: 

A. 18%. B. 37,5%. C. 50%. D. 75%. 

Câu 218: Th  hệ xuất phát c a một quần thể có thành phần kiểu gen: 0,4AA: 0,4Aa: 0,2aa. Kt luậnănƠoăsauăđơyăkhông 
đúng? 

A. Quần thể ch aăcơnăbằng về di truyền. 
B. N u là quần thể ngẫu phối thì  th  hệ F1, kiểu gen AA chim tỉ lệ 0,16. 
C. Tần số c a alen A là 0,6; alen a là 0,4. 
D. N u là quần thể tự phối thì  th  hệ F1, kiểu gen aa chim tỉ lệ 0,3. 

Câu 219:  một loài thực vật,ăgenăAăquyăđịnh h t tròn là trội hoàn toàn so vớiăalenăaăquyăđịnh h t dài. Một quần thể đangă  
tr ng thái cân bằng di truyền g mă6000ăcơy,ătrongăđóă960ăcơyăh t dài. Tỉ lệ cây h t tròn có kiểu gen dị hợp trong t ng số 
cây h t tròn c a quần thể này là 

A. 42%. B. 57,1% C. 25,5% D. 48%. 

Câu 220: Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen  th  hệ P là: 0,45AA: 0,30Aa: 0,25aa. Cho bit trong quá 
trình chọn lọcăng iătaăđưăđƠoăth i các cá thể có kiểu hình lặn. Tính theo lí thuyt, tỉ lệ các lo i kiểuăgenăthuăđ ợc  F1 là: 

A. 0,525AA: 0,150Aa: 0,325aa. B. 0,36AA: 0,24Aa: 0,40aa. 
C. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa. D. 0,7AA: 0,2Aa: 0,1aa. 
 

ng dụng di truyền 

Câu 221: Một trong nhữngăđặcăđiểm rất quan trọng c a các chng vi khuẩn sử dụng trong công nghệ gen là 
A. có tốcăđộ sinh sn nhanh. B. dùngălƠmăvect ăthể truyền. 
C. có kh  nĕngăxơmănhập và t  bào. D. ph  bi n và không có hi. 

Câu 222: Phép lai giữa hai cá thể A và B,ătrongăđóăAălƠmăbố thì B làm mẹ vƠăng ợc l iăđ ợc gọi là 
A. lai luân phiên. B. lai thuận nghịch. C. lai khác dòng kép. D. lai phân tích. 

Câu 223: Cho bi tăcácăcôngăđo năđ ợc ti n hành trong chọn giốngănh ăsau: 
1. Chọn lọc các t  hợp gen mong muốn;  
2. T o dòng thuần ch ng có kiểu gen khác nhau;  
3. Lai các dòng thuần ch ng với nhau.  

Quy trình t o giốngălaiăcóă uăth  laiăcaoăđ ợc thực hiện theo trình tự: 
A. 1, 2, 3 B. 3, 1, 2 C. 2, 3, 1 D. 2, 1, 3 

Câu 224: Cho bi tăcácăcôngăđo năđ ợc ti n hành trong chọn giốngănh ăsau: 
1. Chọn lọc các t  hợp gen mong muốn. 
2. T o dòng thuần ch ng có kiểu gen khác nhau. 



3. Lai các dòng thuần ch ng với nhau. 
4. T o dòng thuần ch ng có kiểu gen mong muốn. 

Việc t o giống thuần dựa trên ngun bi n dị t  hợpăđ ợc thực hiện theo quy trình: 
A. 1, 2, 3, 4 B. 4, 1, 2, 3 C. 2, 3, 4, 1 D. 2, 3, 1, 4 

Câu 225: Hiệnăt ợngăconălaiăcóănĕngăsuất, phẩm chất, s c chống chịu, kh  nĕngăsinhătr ng và phát triểnăv ợt trội bố mẹ 
gọi là 

A. thoái hóa giống. B. uăth  lai. C. bất thụ. D. siêu trội. 
Câu 226: Để t o giốngălaiăcóă uăth  laiăcao,ăng i ta có thể sử dụng kiểuălaiănƠoăsauăđơy? 

A. Laiăkhácădòngăđ n. B. Lai thuận nghịch. C. Lai khác dòng kép. D. C  A,ăB,ăCăđúng. 
Câu 227: Để t o giốngălaiăcóă uăth  laiăcao,ăng i ta không sử dụng kiểuălaiănƠoăd ớiăđơy? 

A. Lai khác dòng. B. Lai thuận nghịch. C. Lai phân tích.. D. Lai khác dòng kép. 

Câu 228: Lo i bi n dị di truyền phát sinh trong quá trình lai giống là 
A. đột bi n gen. B. đột bi n NST. C. bi n dị t  hợp. D. bi n dị đột bi n. 

Câu 229: Ngu n nguyên liệuălƠmăc ăs  vật chấtăđể t o giống mới là 
A. các bi n dị t  hợp. B. các bi n dị đột bi n. C. các ADN tái t  hợp. D. các bi n dị di truyền. 

Câu 230: Giao phối gần hoặc tự thụ phấn qua nhiều th  hệ s  dẫnăđ n thoái hóa giống vì: 
A. các gen lặnăđột bi n có h i bị các gen trội át ch  trong kiểu gen dị hợp. 
B. các gen lặnăđột bi n có h i biểu hiện thành kiểuăhìnhădoăchúngăđ ợcăđ aăvề tr ngătháiăđ ng hợp. 
C. xuất hiện ngày càng nhiềuăcácăđột bi n có h i. 
D. tập trung các gen trội có h i  th  hệ sau. 

Câu 231: Trong chọn giống,ăđể t o ra dòng thuầnăng i ta ti năhƠnhăph ngăpháp 
A. tự thụ phấn hoặc giao phối cận huy t. B. lai khác dòng. 
C. lai xa. D. lai khác th . 

Câu 232: Trong chọn giống cây tr ng,ăđể t o ra các dòng thuầnăng i ta ti năhƠnhăph ngăpháp 
A. tự thụ phấn. B. lai khác dòng. 
C. giao phối cận huy t. D. C  tự thụ và giao phối gần. 

Câu 233: K t qu  nƠoăsauăđơyăkhông ph i do hiệnăt ợng tự thụ phấn và giao phối cận huy t? 
A. Hiệnăt ợng thoái hóa giống. B. T o ra dòng thuần. 
C. T oăraă uăth  lai. D. tỉ lệ đ ng hợpătĕngătỉ lệ dị hợp gi m. 

Câu 234: Để t oăđ ợcă uăth  lai,ăkhơuăc ăb năđầu tiên trong quy trình là 
A. cho tự thụ phấn kéo dài. B. t o ra dòng thuần. 
C. cho lai khác dòng. D. cho lai khác loài. 

Câu 235: Đặcăđiểm n i bật c aă uăth  lai là 
A. con lai có nhiềuăđặcăđiểmăv ợt trội so với bố mẹ. 
B. con lai biểu hiện nhữngăđặcăđiểm tốt. 
C. con lai xuất hiện kiểu hình mới. 
D. con lai có sc sống m nh m . 

Câu 236: uăth  lai biểu hiện cao nhất  F1 vì: 
A. k t hợpăcácăđặcăđiểm di truyền c a bố mẹ. B. cácăc ăthể lai luôn  tr ng thái dị hợp. 
C. biểu hiện các tính trng tốt c a bố. D. biểu hiện các tính trng tốt c a mẹ. 

Câu 237: uăth  laiăth ng gi m dần qua các th hệ sau vì làm 
A. thể dị hợpăkhôngăthayăđ i. B. s c sống c a sinh vật có gi m sút. 
C. xuất hiện các thể đ ng hợp. D. xuất hiện các thể đ ng hợp lặn có h i. 

Câu 238: PhépălaiănƠoăsauăđơyălƠălaiăgần? 
A. Tự thụ phấn  thực vật. B. Giao phối cận huy t  động vật. 
C. Cho lai giữa các cá thể bất kì. D. Tự thụ và giao phối gần. 

Câu 239: K t qu  c a bi n dị t  hợp do lai trong chọn giống là 
A. t o ra nhiều giống vật nuôi, cây trngăchoănĕngăsuất cao. 
B. t o ra sự đaăd ng về kiểu gen trong chọn giống vật nuôi, cây trng. 
C. chỉ t o sự đaăd ng về kiểu hình c a vật nuôi, cây trng trong chọn giống. 
D. t o ra nhiều giống vật nuôi, cây trng phù hợp vớiăđiều kiện s n xuất mới. 

Câu 240: Bi n dị di truyền trong chọn giống là: 
A. bi n dị t  hợp. B. bi n dị đột bi n. C. ADN tái t  hợp. D. tất c . 

Câu 241:  tr ng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau, con lai có kiểuăhìnhăv ợt trội về nhiều mặt so với bố mẹ có 
nhiều gen  tr ngătháiăđ ng hợp tử.ăĐơyălƠăc ăs  c a 

A. hiệnăt ợngă uăth  lai. B. hiệnăt ợng thoái hoá. C. gi  thuy t siêu trội. D. gi  thuy t cộng gộp. 



Câu 242: D ớiăđơyălƠăcácăb ớc trong các quy trình to giống mới: 
I. Cho tự thụ phấn hoặcălaiăxaăđể t o ra các giống thuần ch ng. 
II. Chọn lọc các thể đột bi n có kiểu hình mong muốn. 
III. Xử lý mẫu vật bằngătácănhơnăđột bi n. 
IV. T o dòng thuần ch ng. 

QuyătrìnhănƠoăsauăđơyăđúngănhất trong việc t o giống bằngăph ngăphápăgơyăđột bi n? 
A. Iăă→ăIIIă→ăII. B. IIIă→ăIIă→ăI. C. IIIă→ăIIă→ăIV. D. IIă→ăIIIă→ăIV. 

Câu 243: Xử lí mẫu vật kh iăđầu bằng tia phóng x gơyă…(?)…,ănhằm t o ngu n nguyên liệu cho chọn giống. Cụm từ phù 
hợp trong câu là 

A. đột bi n gen. B. đột bi n NST. C. đột bi n. D. bi n dị t  hợp. 

Câu 244: Không sử dụngăph ngăphápăgơyăđột bi n  
A. vi sinh vật. B. động vật. C. cây tr ng. D. động vật bậc cao. 

Câu 245: Vai trò c aăcônxixinătrongăđột bi n nhân to t o giống mới là 
A. gơyăđột bi n gen. B. gơyăđột bi n dị bội. 
C. gơyăđột bi n cấu trúc NST. D. gơyăđột bi năđaăbội. 

Câu 246:  thực vật,ăđể c ng cố mộtăđặc tính mong muốn xuất hiệnădoăđột bi n mớiăphátăsinh,ăng iătaăđưăti n hành cho 
A. tự thụ phấn. B. lai khác dòng. C. lai khác th . D. lai thuận nghịch. 

Câu 247: TrongăquáătrìnhăphơnăbƠo,ăc ăch  tácăđộng c a cônsixin là 
A. c n tr  sự hình thành thoi vô sắc . B. làm cho t bƠoătoăh năbìnhăth ng. 
C. c n tr  sự phân chia ca t  bào. D. làm cho bộ nhiễm sắc thể tĕngălên. 

Câu 248: Trongăđột bi n nhân to, hoá chấtă5BUăđ ợc sử dụngăđể t o ra d ngăđột bi n 
A. thay th  cặp nuclêôtit. B. thêm cặp nuclêôtit. 
C. mấtăđo n nhiễm sắc thể. D. mất cặp nuclêôtit. 

Câu 249: Ph ngăphápăgơyăđột bi n nhân toăđ ợc sử dụng ph  bi năđối với 
A. thực vật và vi sinh vật. B. động vật và vi sinh vật. 
C. động vật bậc thấp. D. động vật và thực vật. 

Câu 250: Thành tựu chọn giống cây tr ng n i bật nhất  n ớc ta là việc chọn t o ra các giống 
A. lúa. B. cà chua. C. d aăhấu. D. nho. 

Câu 251: Không dùng tia tử ngo iătácăđộngăgơyăđôtăbi n  
A. h t phấn. B. t  bào vi sinh vật. C. bào tử. D. h t giống. 

Câu 252: Hiệu qu  tácăđộng c a tia phóng x là: 
A. gơyăđột bi n gen. B. gơyăđột bi n NST. C. gơyăđột bi n. D. gây bi n dị t  hợp. 

Câu 253: Sử dụngăđột bi n nhân to h n ch   đốiăt ợng nào? 
A. nấm. B. vi sinh vật. C. vật nuôi. D. cây tr ng. 

Câu 254: Mụcăđíchăc a việcăgơyăđột bi n nhân to nhằm 
A. t oă uăth  lai. B. tĕngăngu n bi n dị cho chọn lọc. 
C. gơyăđột bi n gen. D. gơyăđột bi n nhiễm sắc thể. 

Câu 255: Kỹ thuậtănƠoăd ớiăđơyălƠă ng dụng công nghệ t  bào trong to giống mới  thực vật? 
A. Nuôi cấy h t phấn. 
B. Phối hợp hai hoặc nhiều phôi t o thành thể kh m. 
C. Phối hợp vật liệu di truyền c a nhiều loài trong một phôi. 
D. Tái t  hợp thông tin di truyền c a những loài khác xa nhau trong thang phân loi. 

Câu 256: Cây pomato – cây lai giữa khoai tây vƠăcƠăchuaăđ ợc t o ra bằngăph ngăpháp 
A. cấy truyền phôi. B. nuôi cấy t  bào thực vật invitro t o mô sẹo. 
C. dung hợp t  bào trần. D. nuôi cấy h t phấn. 

Câu 257: ng dụng nào ca công nghệ t  bào t oăđ ợc giống mớiămangăđặcăđiểm c a c  2 loài khác nhau? 
A. Nuôi cấy t  bào, mô thực vật. B. Cấy truyền phôi. 
C. Nuôi cấy h t phấn. D. Dung hợp t  bào trần. 

Câu 258: Quyătrìnhăkĩăthuật từ t  bào t o ra giống vật nuôi, cây trng mới trên quy mô công nghiệp gọi là 
A. công nghệ gen. B. công nghệ t  bào. C. công nghệ sinh học. D. kĩăthuật di truyền. 

Câu 259: Kỹ thuậtănƠoăd ớiăđơyălƠă ng dụng công nghệ t  bào trong to giống mới  thực vật? 
A. Lai t  bào xôma. B. Gơyăđột bi n nhân to. 
C. Cấy truyền phôi. D. Nhân b năvôătínhăđộng vật. 

Câu 260: Để nhân các giống lan quý, các nhà nghiên cu cây cnhăđưăápădụngăph ngăpháp 
A. nhân bn vô tính. B. dung hợp t  bào trần. 
C. nuôi cấy t  bào, mô thực vật. D. nuôi cấy h t phấn. 



Câu 261: Để t oăraăc ăthể mang bộ nhiễm sắc thể c a 2 loài khác nhau mà không qua sinh sn hữuătínhăng i ta sử dụng 
ph ngăpháp 

A. lai t  bào. B. đột bi n nhân to. C. kĩăthuật di truyền. D. chọn lọc cá thể. 
Câu 262: Khi nuôi cấy h t phấnăhayănoưnăch aăthụ tinhătrongămôiătr ng nhân to có thể mọc thành 

A. các giống cây tr ng thuần ch ng. B. các dòng t bƠoăđ năbội. 
C. cây tr ngăđaăbộiăhoáăđể có d ng hữu thụ. D. cây tr ng mớiădoăđột bi n nhiễm sắc thể. 

Câu 263: Nuôi cấy h t phấn hay noãn bắt buộc luôn ph iăđiăkèmăvớiăph ngăpháp 
A. vi phẫu thuật t  bào xôma. B. nuôi cấy t  bào. 
C. đaăbộiăhóaăđể có d ng hữu thụ. D. xử lí bộ nhiễm sắc thể. 

Câu 264: Công nghệ cấy truyềnăphôiăcònăđ ợc gọi là 
A. công nghệ tĕngăsinhăs n  động vật. B. công nghệ nhân giống vật nuôi. 
C. công nghệ nhân bnăvôătínhăđộng vật. D. công nghệ tái t  hợp thông tin di truyền. 

Câu 265: C ăs  vật chất di truyền c a cừuăĐôlyăđ ợc hình thành  giaiăđo n nào trong quy trình nhân bn? 
A. Tách t  bào tuyn vú c a cừu cho nhân. 
B. Chuyển nhân ca t  bào tuyn vú vào t bào tr ngăđưăbị bỏ nhân. 
C. Nuôi cấyătrênămôiătr ng nhân to cho tr ng phát triển thành phôi. 
D. Chuyển phôi vào tử cung c a một cừu mẹ để nó mang thai. 

Câu 266: Quy trình t o ra những t  bào hoặc sinh vật có gen bị bi năđ i, có thêm gen mới, từ đóăt oăraăcácăc ă thể với 
nhữngăđặcăđiểm mớiăđ ợc gọi là 

A. công nghệ t  bào. B. công nghệ sinh học. 
C. công nghệ gen. D. công nghệ vi sinh vật. 

Câu 267: Khơuăđầu tiên trong quy trình chuyển gen là việc t o ra 
A. vect ăchuyển gen. B. bi n dị t  hợp. C. genăđột bi n. D. ADN tái t  hợp. 

Câu 268: Enzim nối sử dụng trong kĩăthuật t o ADN tái t  hợp có tên là 
A. restrictaza. B. ligaza. C. ADN-pôlimeraza. D. ARN-pôlimeraza. 

Câu 269: Plasmít là ADN vòng, mch kép có trong 
A. nhân t  bào các loài sinh vật. B. nhân t  bào t  bào vi khuẩn. 
C. t  bào chất c a t  bào vi khuẩn. D. ti thể, lục l p. 

Câu 270: Kĩăthuật chuyển mộtăđo n ADN từ t  bào cho sang t bào nhận bằng thể truyềnăđ ợc gọi là 
A. kĩăthuật chuyển gen. B. kĩăthuật t o ADN tái t  hợp. 
C. kĩăthuật t  hợp gen. D. kĩăthuật ghép các gen. 

Câu 271: Trong công nghệ gen,ăkĩăthuật gắn gen cần chuyển vào thể truyềnăđ ợc gọi là 
A. thao tác trên gen. B. kĩăthuật t o ADN tái t  hợp. 
C. kĩăthuật chuyển gen. D. thao tác trên plasmit. 

Câu 272: Vect ăchuyểnăgenăđ ợc sử dụng ph  bi n là 
A. E. coli. B. virút. C. plasmít. D. thực khuẩn thể. 

Câu 273: Công nghệ genăđ ợc ng dụng nhằm t o ra 
A. các phân tử ADN tái t  hợp. B. các sn phẩm sinh học. C. các sinh vật chuyển gen. 
D. các ch ng vi khuẩn E. coli có lợi.  

Câu 274: Trong công nghệ gen, ADN tái t  hợp là phân tử laiăđ ợc t o ra bằng cách nốiăđo n ADN c a 
A. t  bào cho vào ADN ca plasmít. B. t  bào cho vào ADN ca t  bào nhận. 
C. plasmít vào ADN ca t  bào nhận. D. plasmít vào ADN ca vi khuẩn 
E. coli.  

Câu 275: RestrictazaăvƠăligazaăthamăgiaăvƠoăcôngăđo nănƠoăsauăđơyăc a quy trình chuyển gen? 
A. Tách ADN c a nhiễm sắc thể t  bào cho và tách plasmít ra khỏi t  bào vi khuẩn. 
B. Cắt, nối ADN c a t  bào cho và plasmit  nhữngăđiểmăxácăđịnh t o nên ADN tái t  hợp. 
C. Chuyển ADN tái t  hợp vào t  bào nhận. 
D. T oăđiều kiệnăchoăgenăđ ợc ghép biểu hiện. 

Câu 276: Để có thể xácăđịnh dòng t bƠoăđưănhậnăđ ợc ADN tái t  hợp, các nhà khoa học 
A. chọn thể truyềnăcóăgenăđột bi n. B. chọn thể truyềnăcóăkíchăth ớc lớn. 
C. quan sát t bƠoăd ới kính hiển vi. D. chọn thể truyềnăcóăcácăgenăđánhădấu. 

Câu 277: NhậnăđịnhănƠoăsauăđơyălƠăđúng? 
A. Vect ăchuyểnăgenăđ ợcădùngălƠăplasmităcũngăcóăthể là thể thực khuẩn. 
B. Việc cắt phân tử ADNătrongăkĩăthuật chuyển gen nh enzym ligaza. 
C. Việc nốiăcácăđo năADNătrongăkĩăthuật t o ADN tái t  hợp do enzym restrictaza. 
D. Vect ăchuyển gen là phân tử ADN t n t iăđộc lập trong t  bƠoănh ngăkhôngăcóăkh  nĕngătự nhơnăđôi. 



Câu 278: Ph ngăphápăbi n n pălƠăph ngăphápăđ aăADNătáiăt  hợp vào t  bào nhận bằng cách: 
A. dùngăxungăđiện kích thích làm co màng sinh chất c a t  bào 
B. dùng muối CaCl2 làm dãn màng sinh chất c a t  bào. 
C. dùng thực khuẩn Lambda làm thể xâm nhập. 
D. dùng hormon kích thích làm dãn màng sinh chất c a t  bào 

Câu 279: Trongăkĩăthuật chuyển gen, phân tử ADN tái t  hợpăđ ợc t oănh ăth  nào? 
A. ADNăplasmităsauăkhiăđ ợc nối thêm vào mộtăđo n ADN c a t  bào cho. 
B. ADN c a t  bƠoăchoăsauăkhiăđ ợc nối vào mộtăđo n ADN c a t  bào nhận. 
C. ADN c a t  bào nhậnăsauăkhiăđ ợc nối vào mộtăđo n ADN c a t  bào cho. 
D. ADNăplasmităsauăkhiăđ ợc nối thêm vào mộtăđo n ADN c a t  bào nhận. 

Câu 280: KhơuănƠoăsauăđơyăđóngăvaiătròătrungătơmătrongăcôngănghệ gen? 
A. Tách chi t thể truyền và gen cần chuyển ra khỏi t  bào. 
B. T o ADN tái t  hợpăđể chuyển gen. 
C. Chuyển ADN tái t  hợp vào t  bào nhận. 
D. Phân lập dòng t  bào cha ADN tái t  hợp. 

Câu 281: Cácăb ớc ti năhƠnhătrongăkĩăthuật chuyển gen theo trình tự là: 
A. t o ADN tái t  hợpă→ăđ aăADNătáiăt  hợp vào t  bào nhậnă→ăphơnălập dòng t bào cha ADN tái t  hợp. 
B. tách gen và thể truyềnă→ăcắt và nối ADN tái t  hợpă→ăđ aăADNătáiăt  hợp vào t  bào nhận. 
C. t o ADN tái t  hợpă→ăphơnălập dòng ADN tái t  hợpă→ăđ aăADNătáiăt  hợp vào t  bào nhận. 
D. phân lập dòng t bào cha ADN tái t  hợpă→ăt o ADN tái t  hợpă→ăchuyển ADN tái t  hợp vào t  bào nhận. 

Câu 282:  Vi khuẩn E.coli s n xuất insulin c aăng i là thành qu c a 
A. dùngăkĩăthuật vi tiêm. B. kĩăthuật cấy gen nh vect ălƠăplasmit. 
C. lai t  bào xôma. D. gơyăđột bi n nhân to 

Câu 283: ADN nhiễm sắc thể vƠăADNăplasmităcóăchungăđặcăđiểmănƠoăsauăđơy? 
A. Nằm trong nhân t bào. B. Có cấu trúc xoắn vòng. 
C. Có kh  nĕngătự nhơnăđôi D. Có số l ợngănuclêôtitănh ănhau. 

Câu 284: Đặcăđiểm quan trọng nhất c aăplasmitămƠăng i ta chọn nó làm vật thể truyền gen là: 
A. ch a gen mang thông tin di truyềnăquyăđịnh một số tính tr ngănƠoăđó. 
B. chỉ t n t i trong t  bào chất c a vi khuẩn. 
C. ADN plasmit tự nhơnăđôiăđộc lập với ADN c a nhiễm sắc thể. 
D. ADN có số l ợng cặp nuclêôtit ít: từ 8000-200000 cặp 

Câu 285: Trongăkĩăthuật cấy gen dùng plasmit, t bào nhậnăth ng dùng ph bi n là (M) nh  vƠoăđặcăđiểm (N) c a chúng. 
(M) và (N) lầnăl ợt là: 

A. (M): E. coli, (N): cấu t oăđ năgi n. B. (M): E. coli, (N): sinh sn rất nhanh. 
C. (M): virút, (N): cấu t oăđ năgi n. D. (M): virút, (N): sinh sn rất nhanh. 

Câu 286: Kỹ thuật chuyển gen là kỹ thuậtătácăđộng lên vật chất di truyền  cấpăđộ 
A. phân tử. B. t  bào. C. quần thể. D. c ăthể. 

Câu 287: Kỹ thuật cấy gen là kỹ thuậtătácăđộngătrênăđốiăt ợngănƠoăsauăđơy? 
A. ADN. B. ARN. C. Protêin. D. Nhiễm sắc thể. 

Câu 288: Để đ aăADNătáiăt  hợp vào t  bào nhận có thể dùng chấtănƠoăsauăđơy? 
A. Muối CaCl2. B. Xungăđiện. 
C. Muối CaCl2 hoặcăxungăđiện. D. Cônxixin. 

Câu 289: Thành tựuănƠoăsauăđơyăkhông ph i là do công nghệ gen? 
A. T oăraăcơyăbôngămangăgenăkhángăđ ợc thuốc trừ sâu. 
B. T o ra cừuăĐôly. 
C. T o giống cà chua có gen sn sinh etilen bị bất ho t, làm qu  chậm chín. 
D. T o vi khuẩn 
E. coli s n xuất insulin chữa bệnhăđáiătháoăđ ng  ng i. 

Câu 290: Ýănghĩaăc a công nghệ gen trong to giống là gì? 
A. Giúp t o giống vi sinh vật s n xuất các sn phẩm sinh học trên quy mô công nghiệp. 
B. Giúp t o giống cây tr ng s n xuất chất bộtăđ ng, protêin trị liệu, kháng thể trong th i gian ngắn. 
C. Giúp t o ra các giống vậtănuôiăcóănĕngăsuất, chấtăl ợng s n phẩm cao. 
D. Giúp t o giống mới s n xuất các sn phẩm phục vụ cho nhu cầu ngày càng cao caăconăng i. 

Câu 291: Thành tựuănƠoăd ớiăđơyăkhông đ ợc t o ra từ ng dụng công nghệ gen? 
A. Vi khuẩn E. coli s n xuất hormon somatostatin. 
B. Lúa chuyển gen t ng hợp β caroten. 
C. Ngô DT6 cóănĕngăsuấtăcao,ăhƠmăl ợng protêin cao. 



D. Cừu chuyển gen t ng hợp protêin huyt thanh caăng i. 

Câu 292: Đốiăt ợng vi sinh vậtăđ ợc sử dụng ph  bi n t o ra các sn phẩm sinh học trong công nghệ gen là: 
A. vi rút. B. vi khuẩn . C. thực khuẩn. D. nấm. 

Câu 293: Các sn phẩm sinh học do các giống bò và cừu chuyển gen sn xuấtăđ ợc lấy từ 
A. sữa. B. máu. C. thịt. D. tuỷ x ng. 
 
Di truy n y h c 

Câu 294: BệnhănƠoăsauăđơyă  ng iălƠădoăđột bi n gen gây ra? 
A. Ungăth ămáu. B. Đao. 
C. Claiphent . D. Thi u máu hình liềm. 

Câu 295: Bệnh phênikitô niệu là bệnh di truyền do: 
A. đột bi n gen trội nằm  NSTăth ng. B. đột bi n gen lặn nằm  NSTăth ng. 
C. đột bi n gen trội nằm  NST giới tính X. D. đột bi n gen trội nằm  NST giới tính Y 

Câu 296: C ăch  làm xuất hiện các khốiăuătrênăc ăthể ng i là do 
A. cácăđột bi n gen. 
B. đột bi n cấu trúc nhiễm sắc thể. 
C. t  bào bị đột bi n xôma. 
D. t  bào bị đột bi n mất kh  nĕngăkiểm soát phân bào. 

Câu 297: Để phòng ngừaăungăth ,ăgi i pháp nhằm b o vệ t ngălaiădiătruyền c aăloƠiăng i là gì? 
A. B o vệ môiătr ng sống, h n ch  cácătácănhơnăgơyăungăth . 
B. Duy trì cuộc sống lành mnh, tránhălƠmăthayăđ iămôiătr ng sinh lí, sinh hóa caăc ăthể. 
C. Không k t hôn gầnăđể tránh xuất hiện các dngăđ ng hợp lặn về genăđột bi năgơyăungăth . 
D. Tất c  các gi i pháp nêu trên. 

Câu 298: BệnhănƠoăsauăđơyăđ ợcăxácăđịnh bằngăph ngăphápădiătruyền học phân tử? 
A. Bệnh h ng cầu hình liềm. B. Bệnh b ch t ng. 
C. Bệnhămáuăkhóăđông. D. BệnhămùămƠuăđỏ-lục. 

Câu 299:  ng i,ăungăth ădiăcĕnălƠăhiệnăt ợng 
A. di chuyển c a các t bƠoăđộc lậpătrongăc ăthể. 
B. t  bƠoăungăth ădiăchuyểnătheoămáuăđ năn iăkhácătrongăc  thể. 
C. một t  bƠoăng i phân chia vô t ch c và hình thành khối u. 
D. t  bƠoăungăth ămất kh  nĕngăkiểm soát phân bào và liên kt t  bào. 

Câu 300: Những rối lo n trong phân li ca cặp nhiễm sắc thể giới tính khi gi m phân hình thành giao tử  ng i mẹ, theo 
dự đoánă  đ i con có thể xuất hiện hội ch ng 

A. 3X,ăClaiphent . B. T cn ,ă3X. 
C. Claiphent . D. Claiphent ,ăT cn ,ă3X. 

Câu 301: Ng i mắc hội ch ngăĐaoăt  bào có 
A. NST số 21 bị mấtăđo n. B. 3 NST số 21. 
C. 3 NST số 13. D. 3 NST số 18. 

Câu 302: Khoa học ngày nay có thể điều trị để h n ch  biểu hiện c a bệnh di truyềnănƠoăd ớiăđơy? 
A. Hội ch ngăĐao. B. Hội ch ngăT cn . 
C. Hội ch ngăClaiphent . D. Bệnh phêninkêtô niệu. 

Câu 303:  ng i, hội ch ngăClaiphent ăcóăkiểu nhiễm sắc thể giới tính là: 
A. XXY. B. XYY. C. XXX.  D. XO. 

Câu 304: Nguyên nhân ca bệnh phêninkêtô niệu là do 
A. thi u enzim xúc tác chuyển hóa phenylalanin thành tirôzin. 
B. đột bi n nhiễm sắc thể. 
C. đột bi n thay th cặp nuclêôtit khác loi trong chu i bêta hêmôglôbin. 
D. bị d ăthừa tirôzin trongăn ớc tiểu. 

Câu 305: Các bệnh di truyềnădoăđột bi n gen lặn nằm  NST giớiătínhăXăth ng gặp  nam giới, vì nam giới 
A. dễ mẫm c m với bệnh. B. chỉ mang 1 NST giới tính X. 
C. chỉ mang 1 NST giới tính Y. D. dễ x yăraăđột bi n. 

Câu 306: Trong chẩnăđoán tr ớc sinh, kỹ thuật chọc dò dịchăn ớc ối nhằm kiểm tra 
A. tính chất c aăn ớc ối. B. t  bào tử cung c aăng ới mẹ. 
C. t  bƠoăphôiăbongăraătrongăn ớc ối. D. nhóm máu ca thai nhi. 

Câu 307: Ngành khoa học vận dụng những hiểu bi t về di truyền họcăng i vào y học, giúp gi i thích, chẩnăđoán,ăphòngă
ngừa, h n ch  các bệnh, tật di truyềnăvƠăđiều trị trong một số tr ng hợp bệnh lí gọi là 

A. Di truyền học. B. Di truyền họcăNg i. 



C. Di truyền Y học. D. Di truyền Y họcăt ăvấn. 

Câu 308: Bệnh di truyền  ng iămƠăcóăc ăch  gây bệnh do rối lo n  m c phân tử gọi là 
A. bệnh di truyền phân tử. B. bệnh di truyền t  bào. 
C. bệnh di truyền miễn dịch. D. hội ch ng. 

Câu 309: Phát biểu nào không đúngăkhiănóiăvề bệnh di truyền phân tử? 
A. Bệnh di truyền phân tử là bệnh di truyềnăđ ợc nghiên cuăc ăch  gây bệnh  m c phân tử. 
B. Thi u máu hng cầu hình liềmădoăđột bi n gen, thuộc về  bệnh di truyền phân tử. 
C. Tất c  các bệnhălíădoăđột bi n,ăđềuăđ ợc gọi là bệnh di truyền phân tử. 
D. Phần lớn các bệnh di truyền phân tử đềuădoăcácăđột bi n gen gây nên. 

Câu 310: Phần lớn các bệnh di truyền phân tử có nguyên nhân là do các 
A. đột bi n NST. B. đột bi n gen. C. bi n dị t  hợp. D. bi n dị di truyền. 

Câu 311: Hiệnăt ợng t  bào phân chia vô t ch c thành khốiăuăvƠăsauăđóădiăcĕnăđ ợc gọi là 
A. ungăth . B. b ớuăđộc. C. t  bƠoăđộc. D. t  bào hoi tử. 

Câu 312: Ph ngăphápăgiúpăxácăđịnh quy luật di truyền c a một số tính tr ng  ng iălƠăph ngăpháp 
A. nghiên c u t  bào học. B. nghiên c u di truyền phân tử. 
C. nghiên c u ph  hệ. D. nghiên c u di truyền quần thể. 

Câu 313: Việc chữa trị các bệnh di truyền bằng cách phục h i ch cănĕngăc a gen bị đột bi n gọi là 
A. liệu pháp gen. B. sửa chữa sai hỏng di truyền. 
C. phục h i gen. D. gây h i bi n. 

Câu 314: Điều nào không đúngătrongăph ngăphápănghiênăc u ph  hệ? 
A. Phát hiện gen nằmătrênăNSTăth ng. B. Phát hiện gen nằm trên NST giới tính X. 
C. Phát hiện gen nằm trên NST giới tính Y. D. Phát hiệnăđột bi n cấu trúc NST. 

Câu 315: Bệnhămáuăkhóăđôngă  ng iăđ ợc bi t là do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen trên 
nhiễm sắc thể Y nh  ph ngăpháp 

A. nghiên c u ph  hệ. B. nghiên c u di truyền quần thể. 
C. xét nghiệm ADN. D. nghiên c u t  bào học 

Câu 316:  ng i,ăgenăAăquyăđịnhădaăbìnhăth ng,ăalenăđột bi năaăquyăđịnh da bch t ng, các gen nằm trên nhiễm sắc thể 
th ng.ăTrongă1ăgiaăđìnhăthấy có bố mẹ đềuăbìnhăth ngănh ngăconătraiăhọ bị b ch t ng. Bố mẹ có kiểuăgenănh ăth  nào về 
tính tr ng này? 

A. P: Aa  x  Aa B. P: Aa  x  AA C. P: AA  x  AA D. P: XAXa  x  XAY 

Câu 317: Một nữ bìnhăth ng (1) lấy ch ng (2) bị bệnhămáuăkhóăđôngăsinhăđ ợc một con trai (3) bị bệnhămáuăkhóăđông.ă
Ng i con trai này lớn lên lấy vợ (4)ăbìnhăth ngăvƠăsinhăđ ợc mộtăbéătraiă(5)ăcũng bị bệnhănh ăbố.ăHưyăxácăđịnh kiểu gen 
c aă5ăng iătrongăgiaăđìnhătrên. 

A. (1)XX, (2)XYA, (3)XYA, (4)XX, (5)XYA. B. (1)XaXa, (2)XAY, (3)XAY, (4)XaXa, (5)XAY. 
C. (1)XAXa, (2)XaY, (3)XaY, (4)XAXa, (5)XaY. D. (1)XX, (2)XYa, (3)XYa, (4)XX, (5)XYa. 

Câu 318:  ng i,ăgenăMăquyăđịnh mắt phân biệtămƠuăbìnhăth ng,ăalenăđột bi nămăquyăđịnh bệnh mù màu, các gen nằm 
trên nhiễm sắc thể giới tính X di truyền liên k t với giới tính. N u bố có kiểu gen XMY, mẹ có kiểu gen XMXm thì kh  nĕngă
sinh con trai bệnh mù màu ca họ là: 

A. 25% B. 12,5% C. 6,25% D. 50% 

Câu 319:  ng i, các bệnhămáuăkhóăđông,ămùămƠuă"đỏ-lục" di truyền liên k t với giớiătínhăđ ợc phát hiện là nh  ph ngă
pháp 

A. nghiên c uăđ ng sinh. B. nghiên c u ph  hệ. 
C. nghiên c u t  bào học. D. nghiên c u di truyền phân tử. 

Câu 320:  ng i bệnhămáuăkhóăđôngădoăđột bi n gen lặn a trên nhiễm sắc thể giớiătínhăXăquyăđịnh. Bố mẹ có kiểu gen 
nào mà sinh con gái mắc bệnh với tỉ lệ 25%? 

A. XaXa    x   XaY B. XAXA    x   XaY C. XAXa    x   XAY D. XAXa    x   XaY 

Câu 321:  ng i,ăgenăAăquyăđịnhădaăbìnhăth ng,ăalenăđột bi năaăquyăđịnh da bch t ng, các gen nằm trên nhiễm sắc thể 
th ng.ăTrongă1ăgiaăđìnhăthấy có bố mẹ đềuăbìnhăth ngănh ngăconătraiăhọ bị b ch t ng. Xác suấtăsinhăng i con trai da 
b ch t ng này là bao nhiêu? 

A. 37,5% B. 25% C. 12,5% D. 50% 

Câu 322: Chẩnăđoán,ăcungăcấp thông tin về kh  nĕngămắc các lo i bệnh di truyền  đ i con c aăcácăgiaăđìnhăđưăcóăbệnh 
này, từ đóăchoăl i khuyên trong việc k tăhôn,ăsinhăđẻ,ăđề phòng và hn ch  hậu qu  xấuăchoăđ i sau, là nhiệm vụ c a ngành 

A. Di truyền Y học. B. Di truyền họcăt ăvấn. 
C. Di truyền Y họcăt ăvấn. D. Di truyền họcăNg i. 

Câu 323: Bệnh b ch t ng do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể th ng. N u bố mẹ có mang gen tiềm ẩn, thì xác suất con c a 
họ bị mắc bệnh này là 

A. 1/2. B. 1/4. C. 1/6. D. 1/8. 



Câu 324: Mụcăđíchăc a liệu pháp gen là nhằm 
A. phục h i ch cănĕngăbìnhăth ng c a t  bào hay mô. 
B. khắc phục các sai hỏng di truyền. 
C. thêm ch cănĕngămới cho t  bào. 
D. c  A, B và C 

Câu 325: BệnhămùămƠuădoăđột bi n gen lặn nằm trên NST giới tính X. Bố bị bệnh, mẹ mang gen tiềm ẩn, n u sinh con trai, 
kh  nĕngămắc bệnh này bao nhiêu so với t ng số con? 

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

Câu 326: Việc chữa trị bệnh di truyềnăchoăng i bằngăph ngăphápăthayăth  gen bệnh bằng gen lành gọi là 
A. liệu pháp gen. B. thêm ch cănĕngăchoăt  bào. 
C. phục h i ch cănĕngăc a gen. D. khắc phục sai hỏng di truyền. 

Câu 327: Di truyền Y họcăt ăvấn dựaătrênăc ăs : 
A. cần xác minh bệnh tật có di truyền hay không. 
B. sử dụngăcácăph ngăphápănghiênăc u ph  hệ, phân tích hoá sinh. 
C. xét nghiệm, chuẩnăđoánătr ớc sinh. 
D. c  A,ăBăvƠăCăđúng. 

Câu 328: Di truyền họcăt ăvấn nhằm chẩnăđoánămột số tật, bệnh di truyền  th i kỳ 
A. tr ớc sinh. B. sắp sinh. C. mới sinh. D. sau sinh. 

Câu 329: Bệnh mù màu do gen lặn m nằm trên NST giới tính X. Có mấy kiểu gen biểu hiện bệnh  ng i? 
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 
 
Ti n hóa 

Câu 330: Nhân tố có thể làm bi năđ i tần số alen c a quần thể mộtăcáchănhanhăchóng,ăđặc biệtăkhiăkíchăth ớc quần thể nhỏ 
bị gi măđột ngột là 

A. đột bi n. B. di nhập gen. 
C. các y u tố ngẫu nhiên D. giao phối không ngẫu nhiên. 

Câu 331: C ăquanăt ngăđ ng là nhữngăc ăquan 
A. có ngu n gốcăkhácănhauănh ngăđ m nhiệm những ch c phận giốngănhau,ăcóăhìnhătháiăt ngătự. 
B. cùng ngun gốc, nằm  những vị tríăt ngă ngătrênăc ăthể, có thể thực hiện các chcănĕngăkhácănhau. 
C. cùng ngun gốc,ăđ m nhiệm những ch c phận giống nhau. 
D. có ngu n gốc khác nhau, nằm  những vị tríăt ngă ngătrênăc ăthể, có kiểu cấu t o giống nhau. 

Câu 332: C ăquanăt ng tự là nhữngăc ăquan 
A. có ngu n gốcăkhácănhauănh ngăđ m nhiệm những ch c phận giốngănhau,ăcóăhìnhătháiăt ngătự. 
B. cùng ngun gốc, nằm  những vị tríăt ngă ngătrênăc ăthể, có kiểu cấu t o giống nhau. 
C. cùng ngun gốc,ăđ m nhiệm những ch c phận giống nhau. 
D. có ngu n gốc khác nhau, nằm  những vị tríăt ngă ngătrênăc ăthể, có kiểu cấu t o giống nhau. 

Câu 333: Trong ti năhoáăcácăc ăquanăt ngăđ ngăcóăýănghĩaăph n ánh 
A. sự ti n hoá phân li. B. sự ti năhoáăđ ng quy. 
C. sự ti n hoá song hành. D. ph n ánh ngun gốc chung. 

Câu 334: Trong ti năhoáăcácăc ăquanăt ngătự cóăýănghĩaăph n ánh 
A. sự ti n hoá phân li. B. sự ti năhoáăđ ng quy. 
C. sự ti n hoá song hành. D. ngu n gốc chung. 

Câu 335: C ăquanăthóaiăhóaălƠăc ăquan 
A. phát triểnăkhôngăđầyăđ   c ăthể tr ng thành. B. bi n mất hòan tòan. 
C. thayăđ i cấu t o phù hợp ch cănĕng. D. thayăđ i cấu t o. 

Câu 336: Bằng ch ng  sinh học phân tử là dựaăvƠoăcácăđiểm giống nhau và khác nhau giữa các lòai về 
A. cấu t o trong c a các nội quan. B. cácăgiaiăđọan phát triển phôi thai. 
C. cấu t o pôlipeptit hoặc pôlinuclêôtit. D. đặcăđiểm sinh học và bi n cố địa chất. 

Câu 337: Ng iăvƠătinhătinhăkhácănhau,ănh ngăthƠnhăphần axit amin  chuỗi β Hbănh ănhauăch ng tỏ cùng ngun gốc thì 
gọi là 

A. bằng ch ng gi i phẫu so sánh. B. bằng ch ng phôi sinh học. 
C. bằng ch ngăđịa lí sinh học. D. bằng ch ng sinh học phân tử. 

Câu 338: Mọi sinh vật có mã di truyền và thành phần prôtêin giống nhau là chng minh ngun gốc chung ca sinh giới 
thuộc 

A. bằng ch ng gi i phẫu so sánh. B. bằng ch ng phôi sinh học. 
C. bằng ch ngăđịa lí sinh học. D. bằng ch ng sinh học phân tử. 

Câu 339: Cấu t o khác nhau về chi ti t c aăcácăc ăquanăt ngăđ ng là do 



A. sự ti n hóa trong quá trình phát triển chung ca lòai. 
B. chọn lọc tự nhiênăđưădiễnăraătheoăcácăh ớng khác nhau. 
C. chúng có ngun gốcăkhácănhauănh ngăphátătriển trong nhữngăđiều kiện giống nhau. 
D. thực hiện các chc phận giống nhau. 

Câu 340: Bằng ch ng quan trọng nhất thể hiện ngu n gốc chung ca sinh giới là 
A. bằng ch ngăđịa lí sinh vật học. B. bằng ch ng phôi sinh học. 
C. bằng ch ng gi i phẩu học so sánh. D. bằng ch ng t  bào học và sinh học phân tử. 

Câu 341: C ăquanăthoáiăhóaăcũngălƠăc ăquanăt ngăđ ng vì 
A. chúng bắt ngu n từ mộtăc ăquană  một loài t  tiênănh ngănayăkhôngăcònăch cănĕngăhoặc ch cănĕng bị tiêu gi m . 
B. chúngăđều có hình dng giống  nhau giữa các loài 
C. chúngăđềuăcóăkíchăth ớcănh ănhauăgiữa các loài 
D. chúng bắt ngu n từ mộtăc ăquană  một loài t  tiên và nay vẫn còn th c hiện ch cănĕngă. 

Câu 342: Haiăc ăquanăt ngăđ ng là 
A. gai c a cơyăx ngăr ng và tua cuốn  cơyăđậu Hà Lan 
B. mang ca loài cá và mang ca các loài tôm. 
C. chân ca loài chuộtăchũiăvƠăchơnăc a loài d  nhũi. 
D. gai c a cây hoa hng và gai caăcơyăx ngăr ng. 

Câu 343: Phát biểuănƠoăsauăđơyălƠăđúng? 
A. Cánh ca b  câu và cánh ca châu chấuălƠăc ăquanăt ngăđ ng do có chcănĕngăgiống nhau là  giúpăc ăthể bay. 
B. Cácăc ăquanăt ngăđ ng có thể có hình thái, cấu t o không giống nhau do chúng thực hiện ch cănĕngăkhácănhau. 
C. Tuy n ti t nọcăđộc c a rắn và tuy n ti t nọcăđộc c a bò cp vừaăđ ợcăxemălƠăc ăquanăt ngăđ ng, vừaăđ ợc xem là 

c ăquanăt ngătự. 
D. Gai c a cây hoa hng là bi n d ng c a lá, còn gai caăcơyăx ngăr ng là bi n d ng c a thân, và do có ngun gốc 

khácănhauănênăkhôngăđ ợcăxemălƠăc ăquanăt ngăđ ng. 

Câu 344: Những bằng ch ng ti năhóaănƠoăsauăđơyălƠăbằng ch ng sinh học phân tử? 

(1) T  bào c a tất c  các loài sinh vật hiệnănayăđều sử dụng chung một bộ mã di truyền 

(2) Sự t ngăđ ng về nhữngăđặcăđiểm gi i phẩu giữa các loài 

(3) ADN c a tất c  các loài sinh vật hiện nayăđềuăđ ợc cấu t o từ 4 lo i nucleotit 

(4) Protein ca tất c  các loài sinh vật hiệnăhayăđềuăđ ợc cấu t o từ kho ng 20 lo i axitamin 

(5) Tất c  các loài sinh vật hiệnănayăđềuăđ ợc cấu t o từ t  bào 
A. (2),(4),(5) B. (2),(3),(5) C. (1),(2),(5) D. (1),(3),(4) 

Câu 345: TheoăĐácuyn,ăc ăch  ti n hoá là sự tích luỹ các 
A. bi n dị  có lợi,ăđƠoăth i các bi n dị có h iăd ới tác dụng c a chọn lọc tự nhiên. 
B. đặcătínhăthuăđ ợcătrongăđ i sống cá thể d ới tác dụng c a chọn lọc tự nhiên. 
C. đặcătínhăthuăđ ợc trongăđ i sống cá thể d ới tác dụng c a ngo i c nh. 
D. đặcătínhăthuăđ ợcătrongăđ i sống cá thể d ới tác dụng c a ngo i c nh hay tập quán hotăđộng. 

Câu 346: TheoăĐacuyn,ăloƠiămớiăđ ợc hình thành từ từ qua nhiều d ng trung gian 
A. và không có loài nào bị đƠo th i. 
B. d ới tác dụng c aămôiătr ng sống. 
C. d ới tác dụng c a chọn lọc tự nhiênătheoăconăđ ng phân ly tính trng từ một ngu n gốc chung. 
D. d ới tác dụng c a các nhân tố ti n hoá. 

Câu 347: TheoăăĐacuyn,ăsự hình thành nhiều giống vật nuôi, cây trng trong mỗi loài xuất phát từ một hoặc vài d ng t  
tiên hoang di là k t qu  c a quá trình 

A. phân li tính trng trong chọn lọc nhân to. 
B. phân li tính trng trong chọn lọc tự nhiên. 
C. tích luỹ những bi n dị có lợi,ăđƠoăth i những bi n dị có h iăđối với sinh vật. 
D. phát sinh các bin dị cá thể. 

Câu 348: TheoăĐacuyn,ănhơnătố chínhăquyăđịnh chiềuăh ớng và tốcăđộ bi năđ i c a các giống vật nuôi, cây trng là 
A. chọn lọc nhân to. B. chọn lọc tự nhiên. C. bi n dị cá thể. D. bi n dị xácăđịnh. 

Câu 349: Theo quan niệm c aăĐacuyn,ăchọn lọc tự nhiênătácăđộngăthôngăquaăđặc tính di truyền và bi n dị là nhân tố chính 
trong quá trình hình thành 

A. cácăđặcăđiểmăthíchănghiătrênăc ăthể sinh vật và sự hình thành loài mới. 
B. các giống vật nuôi và cây trngănĕngăsuất cao. 
C. nhiều giống, th  mới trong ph m vi một loài. 
D. những bi n dị cá thể. 

Câu 350: TheoăăĐacuyn,ăđ năvị tácăđộng c a chọn lọc tự nhiên là 
A. cá thể. B. quần thể. C. giao tử. D. nhễm sắc thể. 



Câu 351: TheoăăĐacuyn,ăchọn lọc tự nhiên là quá trình 
A. đƠoăth i những bi n dị bất lợi. 
B. tíchălũyănhững bi n dị có lợi cho sinh vật. 
C. vừaăđƠoăth i những bi n dị bất lợi vừaătíchălũyănhững bi n dị có lợi cho sinh vật. 
D. tíchălũyănhững bi n dị có lợiăchoăconăng i và cho bn thân sinh vật. 

Câu 352: Gi i thích mối quan hệ giữaăcácăloƠiăĐacuynăchoărằng các loài 
A. là k t qu  c a quá trình tin hoá từ rất nhiều ngu n gốc khác nhau. 
B. là k t qu  c a quá trình tin hoá từ một ngu n gốc chung. 
C. đ ợc bi năđ iătheoăh ớng ngày càng hoàn thiệnănh ngăcóăngu n gốc khác nhau. 
D. đềuăđ ợc sinh ra cùng một th iăđiểmăvƠăđều chịu sự chi phối c a chọn lọc tự nhiên. 

Câu 353: TheoăăĐacuyn,ăđộng lựcăthúcăđẩy chọn lọc tự nhiên là 
A. đấu tranh sinh tn. 
B. đột bi n là nguyên liệu quan trọng cho chọn lọc tự nhiên. 
C. đột bi n làm thayăđ i tần số t ngăđối c a các alen trong quần thể. 
D. đột bi n là nguyên nhân ch y u t oănênătínhăđaăhìnhăvề kiểu gen trong quần thể. 

Câu 354: TheoăăĐacuyn,ăk t qu   c a chọn lọc tự nhiên là 
A. t o nên lòai sinh vật có kh  nĕngăthíchănghiăvớiămôiătr ng 
B. sự đƠoăth i tất c  các bi n dị không thích nghi. 
C. sự sinh snă uăth  c a các cá thể thích nghi. 
D. t o nên sự đaăd ng trong sinh giới. 

Câu 355: TheoăĐacuyn,ăhìnhăthƠnhălòaiămới diễnăraătheoăconăđ ng 
A. cáchăliăđịa lí. B. cách li sinh thái. C. chọn lọc tự nhiên. D. phân li tính trng. 

Câu 356: TheoăĐacuyn,ăc ăch  chính c a ti n hóa là 
A. phân li tính trng B. chọn lọc tự nhiên. C. di truyền. D. bi n dị. 

Câu 357: Đacuynăquanăniệm bi n dị cá thể là 
A. những bi năđ iătrênăc ăthể sinh vậtăd ớiătácăđộng c a ngo i c nh và tập quán hotăđộng. 
B. sự phát sinh những sai khác giữa các cá thể trong loài qua quá trình sinh sn. 
C. những bi năđ iătrênăc ăthể sinh vậtăd ớiătácăđộng c a ngo i c nh và tập quán hotăđộngănh ngădiătruyềnăđ ợc. 
D. nhữngăđột bi n phát sinh do nhăh ng c a ngo i c nh. 

Câu 358: T n t i ch  y u trong học thuy tăĐacuynălƠăch a 
A. hiểu rõ nguyên nhân phát sinh bin dị vƠăc ăch  di truyền các bin dị. 
B. gi iăthíchăthƠnhăcôngăc ăch  hìnhăthƠnhăcácăđặcăđiểm thích nghi  sinh vật. 
C. điăsơuăvƠo cácăconăđ ng hình thành loài mới. 
D. làm rõ t  ch c c a loài sinh học. 

Câu 359: Ti n hoá nhỏ là quá trình 
A. hình thành các nhóm phân loi trên loài. 
B. bi năđ i cấu trúc di truyền c a quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới. 
C. bi năđ i kiểu hình c a quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới. 
D. bi năđ i thành phần kiểu gen ca quần thể dẫn tới sự bi năđ i kiểu hình. 

Câu 360: Ti n hoá lớn là quá trình 
A. hình thành các nhóm phân loi trên loài. 
B. hình thành loài mới. 
C. bi năđ i kiểu hình c a quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới. 
D. bi năđ i thành phần kiểu gen ca quần thể dẫn tới sự hình thành các nhóm phân loi trên loài. 

Câu 361: Quá trình tin hoá nhỏ k t thúc khi 
A. quần thể mới xuất hiện. B. chi mới xuất hiện. 
C. lòai mới xuất hiện. D. họ mới xuất hiện. 

Câu 362: Theo quan niệm hiệnăđ i,ăđ năvị c ăs  c a ti n hóa là 
A. cá thể. B. quần thể. C. lòai. D. phân tử. 

Câu 363: Là nhân tố ti n hóa khi nhân tố đó 
A. trực ti p bi năđ i vốn gen ca quần thể. B. tham gia vào hình thành lòai. 
C. gián ti p phân hóa các kiểu gen. D. trực ti p bi năđ i kiểu hình c a quần thể. 

Câu 364: Ngu n nguyên liệuăs ăcấp c a quá trình tin hoá là 
A. đột bi n. B. ngu n gen du nhập. C. bi n dị t  hợp. D. quá trình giao phối. 

Câu 365: Đaăsố đột bi n là có hi vì 
A. th ng làm mấtăđiăkh  nĕngăsinhăs n c aăc ăthể. 
B. phá vỡ các mối quan hệ hài hoà trong kiểu gen, giữa kiểu gen vớiămôiătr ng. 



C. làm mấtăđiănhiều gen. 
D. biểu hiện ngẫuănhiên,ăkhôngăđịnhăh ớng. 

Câu 366: Vai trò chính caăquáătrìnhăđột bi nălƠăđưăt o ra 
A. ngu n nguyên  liệuăs ăcấp cho quá trình tin hoá. 
B. ngu n nguyên liệu th  cấp cho quá trình tin hoá. 
C. những tính tr ng khác nhau giữa các cá thể cùng loài. 
D. sự khác biệt giữa con cái với bố mẹ. 

Câu 367: Đột bi năgenăđ ợc xem là ngun nguyên liệu ch  y u c a quá trình tin hoá vì 
A. cácăđột bi năgenăth ng  tr ng thái lặn. 
B. so vớiăđột bi n nhiễm sắc thể chúng ph bi năh n,ăítă nhăh ng nghiêm trọngăđ n s c sống và sinh sn c aăc ăthể. 
C. tần số xuất hiện lớn. 
D. là nhữngăđột bi n lớn, dễ t o ra các loài mới. 

Câu 368: Theo quan niệm hiệnăđ i,  các loài giao phốiăđốiăt ợngătácăđộng c a chọn lọc tự nhiên ch y u là 
A. cá thể. B. quần thể. C. giao tử. D. nhễm sắc thể. 

Câu 369: Nhân tố làm bi năđ i nhanh nhất tần số t ngăđối c a các alen về mộtăgenănƠoăđóălƠ 
A. chọn lọc tự nhiên. B. đột bi n. C. giao phối. D. cácăc ăch  cách li. 

Câu 370: Trong các nhân tố ti n hoá, nhân tố lƠmăthayăđ i tần số alen c a quần thể chậm nhất là 
A. đột bi n. B. giao phối không ngẫu nhiên. 
C. chọn lọc tự nhiên. D. Di – nhập gen 

Câu 371: Mối quan hệ giữaăquáătrìnhăđột bi n và quá trình giao phốiăđối với ti n hoá là 
A. quáătrìnhăđột bi n t o ra ngun nguyên liệuăs ăcấp còn quá trình giao phối t o ra ngun nguyên liệu th  cấp. 
B. đaăsố đột bi n là có hi, quá trình giao phối trung hoà tính có hi c aăđột bi n. 
C. quáătrìnhăđột bi n gây áp lựcăkhôngăđángăkể đối với sự thayăđ i tần số t ngăđối c a các alen, quá trình giao phối s  

tĕngăc ng áp lực cho sự thayăđ iăđó. 
D. quáătrìnhăđột bi n làm cho một gen phát sinh thành nhiều alen, quá trình giao phốiălƠmăthayăđ i giá trị thích nghi ca 

mộtăđột bi năgenănƠoăđó. 
Câu 372: Trong ti n hoá, không chỉ có các alen có lợiăđ ợc giữ l i mà nhiều khi các alen trung tính, hoặc có h i  một m c 
độ nƠoăđóăvẫnăđ ợc duy trì trong quần thể b i 

A. giao phối có chọn lọc B. di nhập gen. 
C. chọn lọc tự nhiên. D. các y u tố ngẫu nhiên. 

Câu 373: Chọn lọc tự nhiênăđ ợc xem là nhân tố ti năhoáăc ăb n nhất vì 
A. tĕngăc ng sự phân hoá kiểu gen trong quần thể gốc. 
B. diễn ra với nhiều hình th c khác nhau. 
C. đ m b o sự sống sót ca những cá thể thích nghi nhất. 
D. nóăđịnhăh ớng quá trình tích luỹ bi n dị,ăquyăđịnh nhịpăđộ bi năđ i kiểu gen ca quần thể. 

Câu 374: Giao phối không ngẫuănhiênăth ngălƠmăthayăđ i thành phần kiểu gen ca quần thể theoăh ớng 
A. làm gi mătínhăđaăhình quần thể. 
B. gi m kiểu gen dị hợp tử,ătĕngăkiểuăgenăđ ng hợp tử. 
C. thayăđ i tần số alen c a quần thể. 
D. tĕngăkiểu gen dị hợp tử, gi m kiểuăgenăđ ng hợp tử. 

Câu 375: Theo thuyt ti n hóa t ng hợp, cấpăđộ ch  y u chịuătácăđộng c a chọn lọc tự nhiên là 
A. t  bào và phân tử. B. cá thể và quần thể. 
C. quần thể và quần xã. D. quần xã và hệ sinh thái. 

Câu 376: Chọn lọc tự nhiênăthayăđ i tần số alen  quần thể vi khuẩnănhanhăh nănhiều so với quần thể sinh vật nhân thực 
l ỡng bội vì 

A. quần thể vi khuẩn sinh snănhanhăh nănhiều. 
B. vi khuẩnăđ năbội, alen biểu hiện ngay kiểu hình. 
C. kíchăth ớc quần thể nhân thựcăth ng nhỏ h n. 
D. sinh vật nhân thực nhiềuăgenăh n. 

Câu 377: Phát biểu không đúngăvề các nhân tố ti n hoá theo thuyt ti n hoá t ng hợp là 
A. đột bi năluônălƠmăphátăsinhăcácăđột bi n có lợi. 
B. đột bi n và  giao phối không ngẫu nhiên to ngu n nguyên liệu ti n hoá. 
C. chọn lọc tự nhiênăxácăđịnh chiềuăh ớng và nhịpăđiệu ti n hoá. 
D. đột bi nălƠmăthayăđ i tần số các alen rất chậm 

Câu 378: Cấu trúc di truyền c a quần thể có thể bị bi năđ i do những nhân tố ch  y u là 
A. đột bi n, di - nhập gen, chọn lọc tự nhiên, các yu tố ngẫu nhiên, giao phối không ngẫu nhiên. 
B. đột bi n , giao phối và  chọn lọc tự nhiên. 



C. chọn lọc tự nhiên,ămôiătr ng,ăcácăc ăch  cách li. 
D. đột bi n, di - nhập gen, chọn lọc tự nhiên, các yu tố ngẫu nhiên 

Câu 379: Tácăđộng c a chọn lọc s  đƠoăth i 1 lo i alen khỏi quần thể qua 1 th hệ là chọn lọc chống l i 
A. thể đ ng hợp. B. alen lặn. C. alen trội. D. thể dị hợp. 

Câu 380:  sinh vậtăl ỡng bội, các alen trội bị tácăđộng c a chọn lọc tự nhiênănhanhăh năcácăalenălặn vì 
A. alen trội ph  bi n  thể đ ng hợp. 
B. các alen lặn có tần số đángăkể. 
C. các gen lặn ít  tr ng thái dị hợp. 
D. alen trội dù  tr ngătháiăđ ng hợp hay dị hợpăđều biểu hiện ra kiểu hình. 

Câu 381: Giá trị thích nghi ca mộtăđột bi n có thể thayăđ i tùy thuộc vào 
A. môiătr ng. B. t  hợp gen chaăđột bi năđó. 
C. tácănhơnăgơyăraăđột bi năđó. D. môiătr ng và t  hợp gen chaăđột bi năđó. 

Câu 382: Sauă50ănĕmă  thành phố Manxet ăbị ô nhiễm,ă98%ăb ớm b chăd ngă  đơyăcóămƠuăđenăvì 
A. chúng bị nhuộmăđenăb i bụi than. B. chúngăđột bi năthƠnhămƠuăđen. 
C. chọn lọc tự nhiênătĕngăc ngăđột bi nămƠuăđen. D. b ớm trắngăđưăbị ch t h t. 

Câu 383:  vùng bị ô nhiễm bụi than c aăManxet ,ăb ớm b chăd ngăcóămƠuăđenălƠădo 
A. ô nhiễmăgơyăđột bi n. B. đột bi n vốn có từ tr ớcănh ngărất ít. 
C. bụiăthanăđưănhuộm h t chúng. D. b ớmăđenăn iăkhácăphátătánăđ n. 

Câu 384: Theo thuyt ti n hóa hiệnăđ i, lịch sử hìnhăthƠnhăđặcăđiểm thích nghi ca sinh vật chịu sự chi phối c a 
A. Đột bi n, giao phối và chọn lọc tự nhiên. B. Bi n dị, di truyền và phân li tính trng. 
C. Bi n dị, di truyền và chọn lọc tự nhiên. D. Bi n dị, di truyền và giao phối. 

Câu 385: Trong quá trìnhăhìnhăthƠnhăđặcăđiểm thích nghi, thì vai trò cung cấp nguyên liệu là 
A. đột bi n. B. chọn lọc tự nhiên C. yêú tố ngẫu nhiên. D. cách li. 

Câu 386: TrongăquáătrìnhăhìnhăthƠnhăđặcăđiểm thích nghi, thì nhân tố đóngăvaiătròăsƠngălọc và giữ l i kiểu gen thích nghi là 
A. Đột bi n. B. chọn lọc tự nhiên C. giao phối. D. cách li. 

Câu 387: Khi dùng một lo i thuốc trừ sâu mới, dù với li ềuăl ợngăcaoăcũngăkhôngăhyăvọng tiêu diệtăđ ợc toàn bộ số sâu bọ 
cùng một lúc vì 

A. quần thể giao phốiăđaăhìnhăvề kiểu gen. 
B. thuốc s  tácăđộng làm phát sinh nhữngăđột bi n có kh  nĕngăthíchă ng cao. 
C.  sinh vậtăcóăc ăch  tự điều chỉnh phù hợp vớiăđiều kiện mới. 
D. khiăđóăquáătrìnhăchọn lọc tự nhiên diễn ra theo mộtăh ớng. 

Câu 388: Hiệnăt ợngătĕngăcáăthể mƠuăđenăc aăloƠiăb ớmăsơuăđo b chăd ngă  vùng công nghiệp không phụ thuộc vào tác 
động c a 

A. đột bi n B. giao phối C. CLTN D. y u tố ngẫu nhiên 

Câu 389: Quá trình hình thành quần thể thích nghi diễn ra nhanh hay chậm không phụ thuộc vào các yu tố nƠoăd ớiăđơy? 
A. Áp lực c a CLTN 
B. Quá trình phát sinh và tích luỹ cácăgenăđột bi n  mỗi loài 
C. Tốcăđộ sinh sn c a loài 
D. Ngu nădinhăd ỡng  khu phân bố c a quần thể 

Câu 390: Phát biểuăănƠoăsauăđơyăvề chọn lọc tự nhiên là không đúng? 
A. Chọn lọc tự nhiên t o nên các kiểu gen giúp sinh vật thích nghi 
B. Chọn lọc tự nhiên trực ti pălƠmăthayăđ i tần số alen c a quần thể. 
C. Chọn lọc tự nhiênălƠmăthayăđ i giá trị thích ng c a kiểu gen. 
D. Chọn lọc tự nhiên sàng lọc, giữ l i những bi n dị có lợi 

Câu 391: Quá trình hình thành quần thể thích nghi là quá trình tích luỹ các...(1)...ăcùngăthamăgiaăquyăđịnh ...(2)...thích nghi.  
Lầnăl ợt (1) và (2) là: 

A. đột bi n và kiểu hình B. alen và kiểu hình C. đột bi n và kiểu gen D. alen và kiểu gen 

Câu 392: Y u tố nào t o nên kiểuăgenăquyăđịnh kiểu hình thích nghi? 
A. Đột bi n B. Bi n dị t  hợp 
C. Đột bi n và bi n dị t  hợp D. Chọn lọc tự nhiên 

Câu 393: Kh  nĕngăthíchănghiăc a sinh vật vớiămôiătr ngăăth ng là tính trng 
A. đ năgen B. đaăgen C. trội D. lặn 

Câu 394: Vi khuẩn tụ cầu vàng có kh nĕngăkhángăl i thuốcăpênixilinălƠădoăcóăgenăđột bi n làm 
A. thayăđ i cấu trúc thành t bào, thuốc không thể bám vào thành t bào 
B. bi n tính thuốcădoăđóămấtătínhănĕngăc a thuốc 
C. vô hiệu hoá làm mấtăhoƠnătoƠnătínhănĕngăc a thuốc 
D. làm gi măđiăđángăkể tác dụng c a thuốc 



Câu 395: T i sao chọn lọc tự nhiênătácăđộng lên quần thể vi khuẩn m nhăh năquần thể sinh vật nhân thực? 
A. Vi khuẩn sinh snănhanhăvƠăgenăđột bi n biểu hiện ngay ra kiểu hình 
B. Vi khuẩn có ít gen nên tỉ lệ mangăgenăđột bi n lớn 
C. Chọn lọc tự nhiênătácăđộng trực ti p lên kiểu hình và gián tip lên kiểu gen 
D. Vi khuẩnătraoăđ i chất m nh và nhanh nên dể chịu nhăh ng c aămôiătr ng 

Câu 396: Sự hóaăđenăc aăb ớmăsơuăđoăb chăd ngă  vùng công nghiệp là k t qu  c a 
A. chọn lọc thể đột bi n có lợiăđưăphátăsinhăngẫu nhiên từ tr ớc trong quần thể b ớm 
B. chọn lọc thể đột bi n có lợiăđưăphátăsinhădoăkhóiăbụi nhà máy 
C. sự bi năđ i phù hợp màu sắc c aăb ớm vớiămôiătr ng 
D. s ă nhăh ng trực ti p do than bụi c a nhà máy lênăc ăthể b ớm 

Câu 397: Dấu hiệu ch  y uăđể k t luận 2 cá thể chắc chắn thuộc 2 lòai sinh học khác nhau là  
A. chúng cách li sinh sn với nhau.  B .chúng sinh ra con bất thụ. 

C.ăchúngăkhôngăcùngămôiătr ng.  D.  chúng có hình thái khác nhau. 

Câu 398: Vai trò ch  y u c a cách li trong quá trình tin hóa là 
A. phân hóa kh nĕngăsinhăs n cùa các kiểu gen. B. ngu n nguyên liệuăs ăcấp cho chọn lọc. 
C. t o nguyên liệu th  cấp cho ti n hóa nhỏ. D. c ng cố vƠătĕngăc ng phân hóa kiểu gen. 

Câu 399: Cáchăliătr ớc hợp tử là 
A. tr  ng iăngĕnăc n con lai phát triển. B. tr  ng iăngĕnăc n t o thành giao tử. 
C. tr  ng iăngĕnăc n sự thụ tinh. D. tr  ng iăngĕnăc n con lai hữu thụ. 

Câu 400: Cách li sau hợp tử không ph i là 
A. tr  ng iăngĕnăc n con lai phát triển. B. tr  ng iăngĕnăc n t o ra con lai. 
C. tr  ng iăngĕnăc n sự thụ tinh. D. tr  ng iăngĕnăc n con lai hữu thụ. 

Câu 401: Lừa lai với ngựa sinh ra con la không có kh nĕngăsinhăs n. Hiệnăt ợng nầy biểu hiện cho 
A. cáchăliătr ớc hợp tử. B. cách li sau hợp tử. C. cách li tập tính. D. cách li mùa vụ. 

Câu 402: D ng cách li cần nhấtăđể các nhóm kiểuăgenăđưăphơnăhóaătrongăquần thể tíchălũyăđột bi nătheoăcácăh ớng khác 
nhau dẫnăđ n hình thành lòai mới là 

A. cáchăliăđịa lí. B. cách li sinh sn. C. cách li sinh thái. D. cách liăc ăhọc. 

Câu 403: Tiêu chuẩnăđ ợc dùng thông dụngăđể phân biệt 2 lòai là tiêu chuẩn 
A. địa lý – sinh thái. B. hình thái. C. sinh lí- sinh hóa. D. di truyền. 

Câu 404: D ng cách li quan trọng nhấtăđể phân biệt hai loài là cách li 
A. sinh thái B. tập tính C. địa lí D. sinh s n. 

Câu 405: Đối với vi khuẩn, tiêu chuẩnăcóăýănghĩaăhƠngădầuăđể phân biệt hai loài thân thuộc là 
A. tiêu chuẩn hoá sinh B. tiêu chuẩn sinh lí C. tiêu chuẩn sinh thái. D. tiêu chuẩn di truyền. 

Câu 406: Quầnăđ oălƠăn iălíăt ng cho quá trình hình thành loài mới vì 
A. cácăđ o cách xa nhau nên các sinh vật giữaăcácăđ oăkhôngătraoăđ i vốn gen cho nhau. 
B. rất dễ x y ra hiệnăt ngădiănhập gen. 
C. giữaăcácăđ o có sự cáchăliăđịaălíăt ngăđối và kho ng cách giữaăcácăđ o l i không quá lớn. 
D. chịu nhăh ng rất lớn c a các yu tố ngẫu nhiên. 

Câu 407: NguyênănhơnăchínhălƠmăchoăđaăsố cácăc ăthể lai xa chỉ có thể sinh snăsinhăd ỡng là 
A. không có sự t ngăhợp về cấu t oăc ăquanăsinhăs n với các cá thể cùng loài. 
B. bộ NST c a bố và mẹ trong các con lai khác nhau về số l ợng, hình dng,ăkíchăth ớc, cấu trúc. 
C. có sự cách li hình thái với các cá thể cùng loài. 
D. c ăquanăsinhăs năth ng bị thoái hoá. 

Câu 408: Conăđ ng hình thành loài nhanh nhất và ph  bi n là bằng conăđ ng 
A. địa lí. B. sinh thái. C. laiăxaăvƠăđaăbội hoá. D. cácăđột bi n lớn. 

Câu 409: Trong một h   Châu Phi, có hai loài cá giống nhau về một số đặcăđiểm hình thái và chỉ khác nhau về màu sắc, 
mộtăloƠiămƠuăđỏ, 1 loài màu xám, chúng không giao phối với nhau. Khi nuôi chúng trong bể cá có chiuăánhăsángăđ năsắc 
làm chúng cùng màu thì các cá thể c a 2 loài l i giao phối với nhau và sinh con. Ví dụ trên thể hiệnăconăđ ng hình thành 
loài bằng 

A. cách li tập tính B. cách li sinh thái C. cách li sinh sn D. cáchăliăđịa lí. 

Câu 410: Để phân biệt 2 cá thể thuộc cùng một loài hay thuộc hai loài khác nhau thì tiêu chuẩnănƠoăsauăđơyălƠăquanătrọng 
nhất? 

A. Cách li sinh sn B. Hình thái C. Sinh lí,sinh hoá D. Sinh thái 

Câu 411: Những tr  ng iăngĕnăc n các sinh vật giao phối vớiănhauăđ ợc gọiălƠăc ăch  
A. Cách li sinh cnh B. Cáchăliăc ăhọc C. Cách li tập tính D. Cáchăliătr ớc hợp tử 

Câu 412: Khi nào ta có thể k t luận chính xác hai cá thể sinh vậtănƠoăđóăthuộc hai loài khác nhau? 



A. Hai cá thể đóăsống trong cùng một sinh c nh 
B. Hai cá thể đóăkhôngăthể giao phối với nhau 
C. Hai cá thể đóăcóănhiềuăđặc điểm hình thái giống nhau 
D. Hai cá thể đóăcóănhiềuăđặcăđiểm hình thái và sinh lí giống nhau 

Câu 413: Các cá thể khác loài có cấu t oăc ăquanăsinhăs n khác nhau nên không thể  giao phối vớiănhau.ĐóălƠăd ng cách li 
A. tập tính B. c ăhọc C. tr ớc hợp tử D. sau hợp tử 

Câu 414: Cáchăliătr ớc hợp tử g m: 
1: cách li không gian  2:ăcáchăliăc ăhọc  3: cách li tập tính 
4: cách li khong cách  5: cách li sinh thái  6: cách li thi gian. 

Phát biểuăđúngălƠ: 
A. 1,2,3 B. 2,3,4 C. 2,3,5 D. 1,2,4,6 

Câu 415: Phát biểuănƠoăd ớiăđơyănóiăvề vai trò c aăcáchăliăđịaătrongăquáătrìnhăhìnhăthƠnhăloƠiălƠăđúngănhất? 
A. Môiătr ngăđịa lí khác nhau là nguyên nhân chính làm phân hoá thành phần kiểu gen ca quần thể 
B. Cáchăliăđịa lí luôn luôn dẫnăđ n cách li sinh sn 
C. Cáchăliăđịa lí có thể dẫnăđ n hình thành loài mới qua nhiềuăgiaiăđo n trung gian chuyển ti p 
D. Khôngăcóăcáchăliăđịa lí thì không thể hình thành loài mới 

Câu 416: Hình thành loài mới bằngăcáchăliăsinhătháiăth ng gặp  nhữngăđốiăt ợng 
A. Thực vật B. Thực vậtăvƠăđộng vật có kh  nĕngădiăchuyển xa 
C. Động vật D. Thực vậtăvƠăđộng vật ít có kh  nĕngădiăchuyển 

Câu 417: Loài lúa mì tr ng hiệnănayăđ ợcăhìnhăthƠnhătrênăc ăs  
A. sự cáchăliăđịa lí giữa lúa mì châu Âu và lúa mì châu Mỹ 
B. k t qu  c a quá trình lai xa khác loài 
C. k t qu  c a tự đaăbội  2n thành 4n ca loài lúa mì 
D. k t qu  c aăquáătrìnhălaiăxaăvƠăđaăbội hoá nhiều lần 

Câu 418: T iăsaoătrênăcácăđ o và quầnăđ oăđ iăd ngăhayăt n t i nhữngăloƠiăđặcătr ngăkhôngăcóă  n iănƠoăkhácătrênătráiă
đất? 

A. Do cách liăđịa lí và chọn lọc tự nhiên diễnăraătrongămôiătr ngăđặcătr ngăc aăđ o qua th i gian dài 
B. Do các loài này có ngun gốc từ trênăđ oăvƠăkhôngăcóăđiều kiệnăphátătánăđiăn iăkhác 
C. Do cách li sinh sn giữa các quần thể trên từngăđ o nên mỗiăđ o hình thành loƠiăđặcătr ng 
D. Doătrongăcùngăđiều kiện tự nhiên,chọn lọc tự nhiên diễnăraătheoăh ớngăt ngătự nhau 

Câu 419: N u cho rằng chuối nhà 3n có ngun gốc từ chuối rừngă2năthìăc ăch  hình thành chuốiănhƠăđ ợc gi i thích bằng 
chu i các sự kiệnănh ăsau: 

1. Thụ tinh giữa giao tử n và giao tử 2n 
2. T  bào 2n nguyên phân bấtăth ng cho cá thể 3n 
3.ăC ăthể 3n gi m phân bấtăth ng cho giao tử 2n 
4. Hợp tử 3n phát triển thành thể tam bội 

5.ăC ăthể 2n gi m phân bấtăth ng  cho giao tử 2n 
A. 5ă→ă1ă→ă4 B. 4ă→ă3ă→ă1 C. 3 →ă1ă→ă4 D. 1ă→ă3ă→ă4 

Câu 420: Hình thành loài bằngăconăđ ngăđịaălíăth ng x yăraăđối với loài 
A. động vật bậc cao B. động vật 
C. thực vật D. có kh  nĕngăphátătánăm nh 

Câu 421: Hình thành loài bằngăcáchăliăsinhătháiăth ng gặp  những loài: 
A. động vật ít di chuyển B. thực vật 
C. thực vậtăvƠăđộng vật ít di chuyển D. động vật có kh  nĕngădiăchuyển nhiều 

Câu 422: Hình thành loài bằngăph ngăth c nào xy ra nhanh nhất? 
A. Cáchăliăđịa lí B. Cách li sinh thái C. cách li tập tính D. LaiăxaăvƠăđaăbội hoá 

Câu 423: Hình thành loài bằngălaiăxaăvƠăđaăbộiăhoáăth ng x yăraăđối với 
A. động vật B. thực vật C. động vật bậc thấp D. động vật bậc cao 

Câu 424: Thí nghiệm c a Dodd trên rui giấm ch ng minh sự hình thành loài bằng 
A. cách li sinh thái B. cách li tập tính C. cáchăliăđịa lí D. laiăxaăvƠăđaăbội hoá 

Câu 425: Sự đaăd ng loài trong sinh giới là do 
A. đột bi n 
B. CLTN 
C. sự tích luỹ dầnăcácăđặcăđiểm thích nghi trong quá trình hình thành các loài 
D. bi n dị t  hợp 

Câu 426: D ng cách li cần thi tăđể các nhóm cá thể đưăphơnăhóaătíchălũyăbi n dị di truyềnătheoăh ớng khác nhau, làm cho 
thành phần kiểu gen sai khác nhau ngày càng nhiều là 



A. cáchăliătr ớc hợp tử B. cách li sau hợp tử C. cách li di truyền D. cáchăliăđịa lí 

Câu 427: Hiệnăt ợng nào nhanh chóng hình thành loài mới mà không cần sự cáchăliăđịa lí? 
A. Lai xa khác loài B. Tự đaăbội C. Dị đaăbội D. Đột bi n NST 

Câu 428: Hình thành loài bằngăconăđ ngăđịaălíăth ng gặp  đốiăt ợng 
A. động vật ít di chuyển B. thực vậtăvƠăđộng vật ít di chuyển 
C. động, thực vật D. thực vật 

Câu 429: Trong hình thành loài bằngăconăđ ngăđi  lí, n u có sự tham gia ca bi năđộng di truyền thì 
A. không thể hình thành loài mớiăđ ợc do sự bi năđộng làm gimăđộ đaăd ng di truyền 
B. hình thành loài mới s  diễn ra chậmăh nădoăsự phân hóa kiểu gen diễn ra chậm 
C. hình thành loài mới s  diễnăraănhanhăh nădoăsự phân hóa kiểu gen diễn ra nhanh 
D. cùng một lúc s  hình thành nhiều loài mới do sự tácăđộng c a các yu tố ngẫu nhiên 

Câu 430: Giống lúa mì Triticuma estivum đ ợc t o nên từ 
A. một loài lúa mì hoang di và một loài cỏ d iăđều có 2n =  14 NST nên có bộ NST 4n = 28 
B. một loài lúa mì hoang di và hai loài cỏ d iăđều có 2n =  14 NST nên có bộ NST 6n = 42 
C. một loài lúa mì di có 2n=14 và một loài cỏ d i có 2n = 28 NST nên có bộ NST 4n = 42 
D. hai loài lúa mì hoang di và một loài cỏ d iăđều có 2n = 14 NST nên có bộ NST 6n = 42 

Câu 431: Hình thành loài bằngăđaăbội hóa khác ngunăth ng gặp  thực vật, ít gặp  động vật vì  động vậtăđaăbội hóa 
th ng gây những rối lo n về 

A. giớiătínhăvƠăc ăch  cách li sinh sn giữa các loài rất ph c t p 
B. phơnăbƠoăvƠăc ăch  cách li sinh sn giữa các loài rất ph c t p 
C. giớiătínhăvƠăc ăch  sinh sn c a các loài rất ph c t p 
D. phơnăbƠoăvƠăc ăch  sinh sn c a các loài rất ph c t p 

Câu 432: Cách thc hình thành loài bằngăđaăbội hóa cùng ngun và t n t i c a loài do 
A. thụ tinh từ các giao tử l ỡng bội; t n t i ch  y u bằng sinh sn vô tính 
B. nguyênăphơn,NSTănhơnăđôiămƠăkhôngăphơnăli;ăt n t i ch  y u bằng sinh sn hữu tính 
C. thụ tinh từ các giao tử l ỡng bội hoặcătrongănguyênăphơn,ăNSTănhơnăđôiămƠăkhôngăphơnăli;ăt n t i ch  y u bằng sinh 

s n hữu tính 
D. thụ tinh từ các giao tử l ỡng bội hoặcătrongănguyênăphơn,ăNSTănhơnăđôiămƠăkhôngăphơnăli;ăt n t i ch  y u bằng sinh 

s n vô tính 

Câu 433: Nhữngăđột bi năNSTăth ng dẫnăđ n hình thành loài mới 
A. Mấtăđo n, chuyểnăđo n B. Mấtăđo n,ăđ oăđo n 
C. Đ oăđo n, chuyểnăđo n D. Chuyểnăđo n, lặpăđo n nhiều lần 

Câu 434: Đột bi n cấu trúc NST dẫnăđ n hình thành loài mớiălƠădoăđột bi nălƠmăthayăđ i 
A. ch cănĕngăăNST 
B. số  l ợng NST 
C. hình d ngăvƠăkíchăth ớc NST t o nên sự khôngăt ngăđ ng 
D. hình d ngăvƠăkíchăth ớc và ch cănĕngăăNST 

Câu 435: Từ quần thể cơyă2n,ăng i ta t oăđ ợc quần thể cây 4n, có thể xem quần thể cây 4n là một loài mới vì quần thể 
cây 4n 

A. có sự khác biệt với quần thể cây 2n về số NST 
B. không thể giao phấn với cây c a quần thể 2n. 
C. giao phốiăđ ợc với các cây ca quần thể cây 2n cho ra cây lai bất thụ. 
D. cóăđặcăđiểm hình thái: kích th căcácăc ăquanăsinhăd ỡng lớnăh năhẳn cây c a quần thể 2n. 
 
Phát sinh phát tri n s  s ng 

Câu 436: Trong quá trình phát sinh sự sống,ăb ớc quan trọngăđể d ng sống s n sinh ra những d ng giống chúng, di truyền 
đặcăđiểm cho th hệ sau là sự 

A. hìnhăthƠnhăcácăđ i phân tử. B. xuất hiệnăc ăch  tự sao chép. 
C. hình thành lớp màng. D. xuất hiện các enzim. 

Câu 437: Trong ti n hoá tiền sinh học, những mầm sốngăđầu tiên xuất hiện  
A. trong ao, h n ớc ngọt. B. trongăn ớcăđ iăd ngănguyênăthuỷ. 
C. khí quyển nguyên thuỷ. D. trongălòngăđất. 

Câu 438: Theo quan niệm hiệnăđ i,ăc ăs  vật chất ch  y u c a sự sống là 
A. saccarit và phôtpholipit. B. prôtêin và axit nuclêic. 
C. prôtêin và lipit. D. axit nuclêic và lipit. 

Câu 439: Quá trình tin hoá dẫn tới hình thành các hợp chất hữuăc ăđầu tiên trên Qu đất không có sự tham gia ca những 
ngu nănĕngăl ợng: 



A. tia tử ngo i, ho tăđộng núi lửa. B. tia tử ngo iăvƠănĕngăl ợng sinh học. 
C. ho tăđộng núi lửa, b c x  mặt tr i. D. phóngăđiện trong khí quyển, tia tử ngo i. 

Câu 440: Theo quan niệm hiệnăđ i về quá trình phát sinh sự sống trên Qu Đất, mầm mống nhữngăc ăthể sốngăđầu tiên 
đ ợc hình thành  

A. trên mặtăđất. B. trong không khí. 
C. trongălòngăđất. D. trongăn ớcăđ iăd ng. 

Câu 441: Theo quan niệm hiệnăđ i về sự phát sinh sự sống, chấtănƠoăsauăđơyăch aăcóăhoặc có rất ít trong khí quyển nguyên 
thuỷ c a Qu  Đất? 

A. Mêtan (CH4). B. H iăn ớc (H2O). C. Ôxi (O2). D. Xianôgen (C2N2). 

Câu 442: Nĕmă1953,ăS.ăMil ă(S.ăMiller)ăthực hiện thí nghiệm t oăraămôiătr ng có thành phần hoá học giống khí quyển 
nguyên thuỷ vƠăđặtătrongăđiều kiệnăphóngăđiện liên tục một tuần,ă thuăđ ợc các axit amin cùng các phân tử hữuăc ăkhácă
nhau. K t qu  thí nghiệm ch ng minh: 

A. các chất hữuăc ăđ ợc hình thành từ chấtăvôăc ătrongăđiều kiện khí quyển nguyên thuỷ c aăTráiăĐất. 
B. các chất hữuăc ăđ ợc hình thành trong khí quyển nguyên thy nh  ngu nănĕngăl ợng sinh học. 
C. các chất hữuăc ăđầuătiênăđ ợc hình thành trong khí quyển nguyên thy c aăTráiăĐất bằngăconăđ ng t ng hợp sinh 

học. 
D. ngày nay các chất hữuăc ăvẫnăđ ợc hình thành ph bi n bằngăconăđ ng t ng hợp hoá học trong tự nhiên. 

Câu 443: Phát biểuăkhôngăđúngăvề sự phát sinh sự sốngătrênăTráiăĐất là: 
A. Sự xuất hiện sự sống gắn liền với sự xuất hiệnăcácăđ i phân tử hữuăc ăcóăkh  nĕngătự nhơnăđôi. 
B. Chọn lọc tự nhiênăkhôngătácăđộng  nhữngăgiaiăđo năđầu tiên c a quá trình tin hoá hình thành t bƠoăs ăkhaiămƠăchỉ 

tácăđộng từ khi sinh vậtăđaăbƠoăđầu tiên xuất hiện. 
C. Nhiều bằng ch ng thực nghiệmăthuăđ ợcăđưă ng hộ quanăđiểm cho rằng các chất hữuăc ăđầuătiênătrênăTráiăĐấtăđ ợc 

hình thành bằngăconăđ ng t ng hợp hoá học. 
D. Các chất hữuăc ăđ năgi năđầuătiênătrênăTráiăĐất có thể đ ợc xuất hiện bằngăconăđ ng t ng hợp hoá học. 

Câu 444: Phát biểuănƠoăsauăđơyălƠăkhôngăđúngăvề sự phát sinh sự sốngătrênăTráiăĐất? 
A. Quá trình hình thành các hợp chất hữuăc ăcaoăphơnătử đầu tiên diễnăraătheoăconăđ ng hoá học và nh  ngu nănĕngă

l ợng tự nhiên. 
B. Các chất hữuăc ăph c t păđầu tiên xuất hiệnătrongăđ iăd ngănguyênăthuỷ t o thành các keo hữuăc ,ăcácăkeoănƠyăcóă

kh  nĕngătraoăđ i chấtăvƠăđưăchịuătácăđộng c a quy luật chọn lọc tự nhiên. 
C. Quá trình phát sinh sự sống (ti n hoá ca sự sống)ătrênăTráiăĐất g măcácăgiaiăđo n: ti n hoá hoá học, ti n hoá tiền 

sinh học và ti n hoá sinh học. 
D. Sự sốngăđầuătiênătrênăTráiăĐấtăđ ợc hình thành trong khí quyển nguyên thuỷ, từ chất hữuăc ăph c t p. 

Câu 445: Bằng ch ngănƠoăsauăđơyă ng hộ gi  thuy t cho rằng vật chất di truyền xuất hiệnăđầu tiên trên TráiăĐất có thể là 
ARN? 

A. ARN có thành phần nuclêôtit lo i uraxin. 
B. ARNăcóăkíchăth ớc nhỏ h năADN. 
C. ARN là hợp chất hữuăc ăđaăphơnătử. 
D. ARN có thể nhơnăđôiămƠăkhôngăcầnăđ n enzim (prôtêin). 

Câu 446: Để kiểm tra gi  thuy t c aăOparinăvƠăHandan,ănĕmă1953ăMil ăđưăt oăraămôiătr ng nhân to có thành phần hóa 
học giống khí quyển nguyên thy c aăTráiăĐất.ăMôiătr ng nhân toăđóăg m: 

A. CH4, NH3, H2 vƠăh iăn ớc. B. CH4, CO2, H2 vƠăh iăn ớc. 
C. N2, NH3, H2 vƠăh iăn ớc. D. CH4, CO, H2 vƠăh iăn ớc. 

Câu 447: Hiện nay có một số bằng ch ng ch ng tỏ: Trong lịch sử phát sinh sự sốngătrênăTráiăĐất, phân tử đ ợc dùng làm 
vật chất di truyềnă(l uăgiữ thông tin di truyền)ăđầu tiên là 

A. ADNăvƠăsauăđóălƠăARN. B. ARNăvƠăsauăđóălƠăADN. 
C. prôtêinăvƠăsauăđóălƠăADN. D. prôtêinăvƠăsauăđóălƠăARN. 

Câu 448: Trong lịch sử phát sinh và phát triển c a sinh vậtătrênăTráiăĐất,ăchoăđ n nay, hoá thch c a sinh vật nhân thực c  
nhất tìm thấy thuộcăđ i 

A. Tân sinh. B. Trung sinh. C. Thái c . D. Nguyên sinh. 

Câu 449: Trongăđ i C  sinh, d ngăxỉ phát triển m nh  kỉ 
A. Cambri. B. Silua. C. Cacbonă(Thanăđá). D. Pecmi. 

Câu 450: Trong lịch sử phát triển c a sinh giớiătrênăTráiăĐất,ăd ngăxỉ phát triển m nh  
A. kỉ Krêta (Phấn trắng) thuộcăđ i Trung sinh. B. kỉ Cacbonă(Thanăđá)ăthuộcăđ i C  sinh. 
C. kỉ Silua thuộcăđ i C  sinh. D. kỉ Jura thuộcăđ i Trung sinh. 

Câu 451: Các bằng ch ng c  sinh vật học cho thấy: Trong lịch sử phát triển sự sốngătrênăTráiăĐất, thực vật có hoa xuất 
hiện  

A. kỉ Đệ tam (Th  ba) thuộcăđ i Tân sinh. B. kỉ Triată(Tamăđiệp) thuộcăđ i Trung sinh. 
C. kỉ Krêta (Phấn trắng) thuộcăđ i Trung sinh. D. kỉ Jura thuộcăđ i Trung sinh. 



Câu 452: Trong lịch sử phát triển c a sinh giớiăquaăcácăđ iăđịa chất, bò sát c ngự trị  
A. kỉ Triată(Tamăđiệp) thuộcăđ i Trung sinh. B. kỉ Đệ tam thuộcăđ i Tân sinh. 
C. kỉ Jura thuộcăđ i Trung sinh. D. kỉ Pecmi thuộcăđ i C  sinh. 

Câu 453: Trong lịch sử phát triển c a sinh giớiăquaăcácăđ iăđịa chất,ăcácănhómălinhătr ng phát sinh  
A. kỉ Krêta (Phấn trắng) c aăđ i Trung sinh. B. kỉ Đệ t  (Th  t )ăc aăđ i Tân sinh. 
C. kỉ Đệ tam (Th  ba) c aăđ i Tân sinh. D. kỉ Jura caăđ i Trung sinh. 

Câu 454: Khi nói về hoá thch, phát biểuănƠoăsauăđơyăkhôngăđúng? 
A. Cĕnăc  vào tu i c a hoá thch, có thể bi tăđ ợcăloƠiănƠoăđưăxuất hiệnătr ớc, loài nào xuất hiện sau. 
B. Hoá th ch là di tích ca sinh vậtăđể l i trong các lớpăđấtăđáăc a vỏ TráiăĐất. 
C. Hoá th ch cung cấp cho chúng ta những bằng ch ng gián ti p về lịch sử ti n hoá ca sinh giới. 
D. Tu i c a hoá thch có thể đ ợcăxácăđịnh nh  phơnătíchăcácăđ ng vị phóng x  có trong hoá thch. 

Câu 455: Khi nói về quáătrìnhăphátăsinhăloƠiăng i, phát biểuănƠoăsauăđơyălƠăkhôngăđúng? 
A. Trongănhómăv ợnăng i ngày nay, tinh tinh có quan hệ họ hàng gần vớiăng i nhất. 
B. V ợnăng iăngƠyănayăvƠăng i là hai nhánh phát sinh từ một gốc chung. 
C. V ợnăng i ngày nay là t tiên trực ti p c aăloƠiăng i. 
D. V ợnăng i ngày nay không phi là t  tiên trực ti p c aăloƠiăng i. 

Câu 456: Đặcătr ngăc ăb n  ng i mà không có  cácăloƠiăv ợnăng i ngày nay là 
A. có hệ thống tín hiệu th  2. B. đẻ con và nuôi con bằng sữa. 
C. kh  nĕngăbiểu lộ tình c m. D. bộ nưoăcóăkíchăth ớc lớn. 

Câu 457: Trongănhómăv ợnăng i ngày nay, loài có quan hệ gầnăgũiănhất vớiăng i là 
A. gôrila. B. đ iă i. C. tinh tinh. D. v ợn. 

Câu 458: Theo quan niệm hiệnăđ i về quá trìnhăphátăsinhăloƠiăng i, phát biểuănƠoăsauăđơyălƠăkhôngăđúng? 
A. Trong lớpăThúăthìăng i có nhiềuăđặcăđiểm giống vớiăv ợnăng i (cấu t o bộ x ng,ăphátătriển phôi, ... ). 
B. Ng iăvƠăv ợnăng i ngày nay có ngun gốcăkhácănhauănh ngăti n hoá theo cùng một h ớng. 
C. Ng i có nhiềuăđặcăđiểm giống vớiăđộng vậtăcóăx ngăsốngăvƠăđặc biệt giống lớp Thú (thể th c cấu t oăc ăthể, sự 

phân hoá caărĕng,ă...). 
D. Ng i có nhiềuăđặcăđiểm khác vớiăv ợnăng i (cấu t o cột sống,ăx ngăchậu,ăt ăth  đ ng, não bộ, ...). 

Câu 459: TrongăquáătrìnhăphátăsinhăloƠiăng i,ăđặcăđiểmănƠoăsauăđơyă  ng i ch ng tỏ ti ngănóiăđưăphátătriển? 
A. Có l i cằm rõ. B. Góc quai hàm nhỏ. 
C. X ngăhƠmăbé. D. Rĕngănanhăítăphátătriển. 

Câu 460: Một số đặcăđiểmăkhôngăđ ợc xem là bằng ch ng về ngu n gốcăđộng vật c aăloƠiăng i: 
A. Chữ vi tăvƠăt ăduyătrừuăt ợng. 
B. Cácăc ăquanăthoáiăhoáă(ruột thừa, n p thịt nhỏ  khoé mắt). 
C. Sự giống nhau về thể th c cấu t o bộ x ngăc aăng iăvƠăđộng vậtăcóăx ngăsống. 
D. Sự giống nhau trong phát triển phôi c aăng i và phôi c aăđộng vậtăcóăx ngăsống. 

Câu 461: Bằng ch ng quan trọng có s c thuy t phục nhất cho thấyătrongănhómăv ợnăng i ngày nay, tinh tinh có quan hệ 
gầnăgũiănhất vớiăng i là 

A. sự giống nhau về ADN c a tinh tinh và ADN caăng i. 
B. kh  nĕngăbiểu lộ tình c m vui, bu n hay giận dữ. 
C. kh  nĕngăsử dụng các công cụ sẵn có trong tự nhiên. 
D. th i gian mang thai 270-275ăngƠy,ăđẻ con và nuôi con bằng sữa. 

Câu 462: Để xácăđịnh mối quan hệ họ hàng giữaăng i và các loài thuộc bộ Linhă tr ng (bộ Khỉ),ăng i ta nghiên cu 
m căđộ giống nhau về ADN c a các loài này so với ADN c aăng i. K t qu  thuăđ ợc (tính theo tỉ lệ % giống nhau so với 
ADN c aăng i)ănh ăsau:ăkhỉ Rhesut: 91,1%; tinh tinh: 97,6%; khỉ Capuchin:ă84,2%;ăv ợn Gibbon: 94,7%; khỉ Vervet: 
90,5%.ăCĕnăc  vào k t qu  này, có thể xácăđịnh mối quan hệ họ hàng xa dần giữaăng i và các loài thuộc bộ Linhătr ng 
nói trên theo trật tự đúngălƠ: 

A. Ng i - tinh tinh - khỉ Rhesut - v ợn Gibbon - khỉ Capuchin - khỉ Vervet. 
B. Ng i - tinh tinh - v ợn Gibbon - khỉ Rhesut - khỉ Vervet - khỉ Capuchin. 
C. Ng i - tinh tinh - v ợn Gibbon - khỉ Vervet - khỉ Rhesut - khỉ Capuchin. 
D. Ng i - tinh tinh - khỉ Vervet - v ợn Gibbon- khỉ Capuchin - khỉ Rhesut. 
 
Môiătr ng ậ Qu n th  - Qu n xã 

Câu 463: Giới h n sinh thái là: 
A. kho ng giá trị xácăđịnh c a một nhân tố sinh thái mà trong khongăđóăsinhăvật có thể t n t i và phát triển theo th i 

gian. B. giới h n chịuăđựng c a sinh vậtăđối với một số nhân tố sinh 
thái c aămôiătr ng. Nằm ngoài giới h n sinh thái, sinh vật không thể t n t iăđ ợc. 

C. giới h n chịuăđựng c a sinh vậtăđối với nhiều nhân tố sinh thái caămôiătr ng. Nằm ngoài giới h n sinh thái, sinh 
vật không thể t n t iăđ ợc. D. giới h n chịuăđựng c a sinh vậtăđối với nhân tố sinh thái ca 



môiătr ng. Nằm ngoài giới h n sinh thái, sinh vật vẫn t n t iăđ ợc. 

Câu 464: Khái niệmămôiătr ngănƠoăsauăđơyălƠăđúng? 
A. Môiătr ngălƠăn iăsinhăsống c a sinh vật bao g m tất c  các nhân tố hữu sinh  xung quanh sinh vật. 
B. Môiătr ngălƠăn iăsinhăsống c a sinh vật bao g m tất c  các nhân tố vô sinh và hữu sinh  xung quanh sinh vật, trừ 

nhân tố conăng i. 
C. Môiătr ngălƠăn iăsinhăsống c a sinh vật bao g m tất c  các nhân tố vô sinh xung quanh sinh vật. 
D. Môiătr ng g m tất c  các nhân tố xung quanh sinh vật,ăcóătácăđộng trực ti p hoặc gián ti p tới sinh vật; làm nh 

h ngăđ n sự t n t i,ăsinhătr ng, phát triển và những ho tăđộng khác ca sinh vật. 
Câu 465: Nhóm sinh vậtănƠoăd ớiăđơyăcóănhiệtăđộ c ăthể không bi năđ i theo nhiệtăđộ môiătr ng? 

A. L ỡngăc . B. Cáăx ng. C. Thú. D. Bò sát. 

Câu 466: Đối với mỗi nhân tố sinh thái thì khong thuận lợi (kho ng cực thuận) là kho ng giá trị c a nhân tố sinh thái mà 
 đóăsinhăvật 

A. phát triển thuận lợi nhất. B. có s c sống trung bình. 
C. có s c sống gi m dần. D. ch t hàng lot. 

Câu 467: Có các loiămôiătr ng ph  bi n là: 
A. môiătr ngăđất,ămôiătr ngăn ớc,ămôiătr ng trên cn,ămôiătr ng sinh vật. 
B. môiătr ngăđất,ămôiătr ngăn ớc,ămôiătr ng trên cn,ămôiătr ng bên trong. 
C. môiătr ngăđất,ămôiătr ngăn ớc,ămôiătr ng trên cn, môi tr ng ngoài. 
D. môiătr ngăđất,ămôiătr ngăn ớc ngọt,ămôiătr ngăn ớc mặnăvƠămôiătr ng trên cn. 

Câu 468: Có các loi nhân tố sinh thái nào: 
A. nhân tố vô sinh, nhân tố hữu sinh, nhân tố sinh vật. 
B. nhân tố vô sinh, nhân tố hữu sinh, nhân tố conăng i. 
C. nhân tố vô sinh, nhân tố hữu sinh, nhân tố ngo i c nh. 
D. nhân tố vô sinh, nhân tố hữu sinh. 

Câu 469: Cá rô phi nuôi  Việt Nam có các giá trị giới h năd ới và giới h n trên về nhiệtăđộ lầnă l ợt là 5,60C và 420C. 
Kho ng giá trị nhiệtăđộ từ 5,60Căđ n 420C đ ợc gọi là 

A. kho ng gây cht. B. kho ng thuận lợi. 
C. kho ng chống chịu. D. giới h n sinh thái. 

Câu 470: ĐặcăđiểmănƠoăsauăđơyălƠăkhông đúngăvớiăcơyă aăsáng? 
A. Phi n lá mỏng, ít hoặc không có mô giậu, lá nằm ngang. 
B. Lá cây có phin dày, mô giậu phát triển, chịuăđ ợc ánh sáng mnh. 
C. Mọcăn iăquangăđưngăhoặc  tầng trên ca tán rừng. 
D. Lá cây xp nghiêng so với mặtăđất,ătránhăđ ợc những tia nắng chi u thẳng vào bề mặt lá. 

Câu 471:  động vật hằng nhiệtă(đ ng nhiệt) sống  vùngăônăđới l nh có: 
A. các phầnăthòăraă(tai,ăđuôi)ătoăra,ăcònăkíchăth ớcăc ăthể lớnăh năsoăvới nhữngăloƠiăt ngătự sống  vùng nhiệtăđới.  
B. các phầnăthòăraă(tai,ăđuôi)ănhỏ l i,ăcònăkíchăth ớcăc ăthể nhỏ h năsoăvới nhữngăloƠiăt ngătự sống  vùng nhiệtăđới.  
C. các phần thò ra (tai, đuôi)ănhỏ l i,ăcònăkíchăth ớcăc ăthể l i lớnăh năsoăvới nhữngăloƠiăt ngătự sống  vùng nhiệt 

đới.  
D. các phầnăthòăraă(tai,ăđuôi)ătoăra,ăcònăkíchăth ớcăc ăthể nhỏ h năsoăvới nhữngăloƠiăt ngătự sống  vùng nhiệtăđới. 

Câu 472: Conăng i là một nhân tố sinhătháiăđặc biệt. Có thể x păconăng i vào nhóm nhân tố nƠoăsauăđơy? 
A. Nhóm nhân tố vô sinh. 
B. Nhóm nhân tố hữu sinh. 
C. Thuộc c  nhóm nhân tố hữu sinh và nhóm nhân tố vô sinh. 
D. Nhóm nhân tố vô sinh và nhóm nhân tố hữu sinh. 

Câu 473: Phát biểuănƠoăsauăđơyălƠăkhông đúngăvề nhân tố sinh thái? 
A. Nhân tố sinh thái là nhân tố vô sinh c aămôiătr ng, có hoặcăkhôngăcóătácăđộngăđ n sinh vật. 
B. Nhân tố sinh thái là tất c  những nhân tố c aămôiătr ng bao quanh sinh vật, có nhăh ng trực ti p hoặc gián ti p 

đ năđ i sống sinh vật. 
C. Nhân tố sinh thái là những nhân tố c aămôiătr ng,ăcóătácăđộng và chi phốiăđ năđ i sống c a sinh vật. 
D. Nhân tố sinh thái gm nhóm các nhân tố vô sinh và nhóm các nhân tố hữu sinh. 

Câu 474: Trong tự nhiên, nhân tố sinhătháiătácăđộngăđ n sinh vật 
A. mộtăcáchăđộc lập vớiătácăđộng c a các nhân tố sinh thái khác. 
B. trong mối quan hệ vớiătácăđộng c a các nhân tố sinh thái khác. 
C. trong mối quan hệ vớiătácăđộng c a các nhân tố vô sinh. 
D. trong mối quan hệ vớiătácăđộng c a các nhân tố hữu sinh. 

Câu 475: Càng lên phía Bắc,ăkíchăth ớc các phầnăthòăraăngoƠiăc ăthể c aăđộng vật càng thu nhỏ l iă(tai,ăchi,ăđuôi,ămỏ…).ă
Ví dụ: tai thỏ ChơuăÂuăvƠăLiênăXôăcũ,ăngắnăh nătaiăthỏ Châu Phi. Hiệnăt ợng trên phn ánh nhăh ng c a nhân tố sinh 
tháiănƠoălênăc ăthể sống c a sinh vật? 



A. Kẻ thù. B. Ánh sáng. C. Nhiệtăđộ D. Th căĕn. 
Câu 476: Trong các nhân tố vôăsinhătácăđộngălênăđ i sống c a sinh vật, nhân tố cóăvaiătròăc ăb n là: 

A. ánh sáng. B. nhiệtăđộ. C. độ ẩm D. gió. 

Câu 477: Đối với mỗi nhân tố sinh thái, các loài khác nhau 
A. có giới h n sinh thái khác nhau. 
B. có giới h n sinh thái giống nhau. 
C. lúc thì có giới h n sinh thái khác nhau, lúc thì có giới h n sinh thái giống nhau. 
D. Có ph n ngănh ănhauăkhiănhơnătố sinh thái binăđ i. 

Câu 478: Cá rô phi Việt Nam chịu l nhăđ n 5,60C,ăd ới nhiệtăđộ này cá cht, chịuănóngăđ n 420C, trên nhiệtăđộ này cá 
cũngăs  ch t, các chcănĕngăsống biểu hiện tốt nhất từ 200Căđ n 350C. Từ 5,60Căđ n 420Căđ ợc gọi là: 

A. kho ng thuận lợi c a loài. B. giới h n chịuăđựng về nhân tố nhiệtăđộ. 
C. điểm gây cht giới h năd ới. D. điểm gây cht giới h n trên. 

Câu 479: Cá rô phi Việt Nam chịu l nhăđ n 5,60C,ăd ới nhiệtăđộ này cá cht, chịuănóngăđ n 420C, trên nhiệtăđộ này cá 
cũngăs  ch t, các chcănĕng sống biểu hiện tốt nhất từ 200Căđ n 350C. M c 5,60C gọi là: 

A. điểm gây cht giới h năd ới. B. điểm gây cht giới h n trên. 
C. điểm thuận lợi. D. giới h n chịuăđựng . 

Câu 480: Cá chép có giới h n chịuăđựngăđối với nhiệtăđộ t ngă ng là: +20Căđ n 440C. Cá rô phi có giới h n chịuăđựngăđối 
với nhiệtăđộ t ngă ng là: +5,60Căđ n +420C. Dựa vào các số liệu trên, hãy cho bit nhậnăđịnhănƠoăsauăđơyăvề sự phân bố 
c aăhaiăloƠiăcáătrênălƠăđúng? 

A. Cá chép có vùng phân bố rộngăh năcáărôăphiăvìăcóăgiới h n chịu nhiệt rộngăh n. 
B. Cá chép có vùng phân bố rộngăh năvìăcóăgiới h năd ới thấpăh n. 
C. Cá rô phi có vùng phân bố rộngăh năvìăcóăgiới h năd ớiăcaoăh n. 
D. Cá rô phi có vùng phân bố rộngăh năvìăcóăgiới h n chịu nhiệt hẹpăh n. 

Câu 481: Giới h n sinh thái gm có: 
A. giới h năd ới, giới h n trên, giới h n cực thuận. 
B. kho ng thuận lợi và kho ng chống chịu. 
C. giới h năd ới, giới h n trên. 
D. giới h năd ới, giới h n trên, giới h n chịuăđựng. 

Câu 482: Câu nào sai trong số các câu sau? 
A. Ánh sáng là một nhân tố sinh thái. 
B. Ánh sáng chỉ nhăh ng tới thực vật mà không nhăh ng gì tớiăđộng vật. 
C. Ánh sáng là nhân tố sinh thái vô sinh. 
D. Mỗi loài cây thích nghi vớiăđiều kiện chi u sáng nhấtăđịnh. 

Câu 483: Cá rô phi nuôi  n ớc ta có giới h n sinh thái từ 5,60Căđ n 420C.ăĐiều gi iăthíchănƠoăd ớiăđơyălƠăđúng? 
A. Nhiệtăđộ 5,60C gọi là giới h năd ới, trên 420C gọi là giới h n trên. 
B. Nhiệtăđộ 5,60C gọi là giới h năd ới, 420C gọi là giới h n trên. 
C. Nhiệtăđộ d ới 5,60C gọi là giới h năd ới, 420C gọi là giới h n trên. 
D. Nhiệtăđộ d ới 5,60C gọi là giới h n trên, 420C gọi là giới h năd ới. 

Câu 484: Sự khác nhau giữa cây thông nhựa liền rễ với cây không liền rễ nh ăth  nào? 
A. Các cây liền rễ tuyăsinhătr ng chậmăh nănh ngăcóăkh  nĕngăchịu h n tốtăh năvƠăkhiăbị chặt ngọn s  n y ch i mới 

sớm và tốtăh năcơyăkhôngăliền rễ.  
B. Các cây liền rễ sinhătr ngănhanhăh nănh ngăkh  nĕngăchịu h năkémăh năvƠăkhiăbị chặt ngọn s  n y ch i mới sớm và 

tốtăh năcơyăkhôngăliền rễ. 
C. Các cây liền rễ sinhătr ngănhanhăh năvƠăcóăkh  nĕngăchịu h n tốtăh n,ănh ngăkhiăbị chặt ngọn s  n y ch i mới 

muộnăh năcơyăkhôngăliền rễ.  
D. Các cây liền rễ sinhătr ngănhanhăh n,ăcóăkh  nĕngăchịu h n tốtăh năvƠăkhiăbị chặt ngọn s  n y ch i mới sớm và tốt 

h năcơyăkhôngăliền rễ. 
Câu 485: Nhóm cá thể nƠoăd ớiăđơyălƠămột quần thể? 

A. Cây cỏ ven b  B. ĐƠnăcáărôătrongăao. 
C. Cá chép và cá vàng trong bể cá c nh D. Cơyătrongăv n 

Câu 486: Hiệnăt ợng cá thể tách ra khỏi nhóm: 
A. lƠmătĕngăkh  nĕngăc nh tranh giữa các cá thể. 
B. lƠmătĕngăm căđộ sinh sn. 
C. làm gi m nhẹ c nh tranh giữa các cá thể, h n ch  sự c n kiệt ngu n th căĕnătrongăvùng. 
D. làm cho ngun th căĕnăc n kiệt nhanh chóng. 

Câu 487: Ý nào không đúngăđối vớiăđộng vật sống thành bầyăđƠnătrongătự nhiên? 
A. Phát hiện kẻ thùănhanhăh n. B. Có lợi trong việc tìm ki m th căĕn. 
C. Tự vệ tốtăh n. D. Th ng xuyên diễn ra sự c nh tranh. 



Câu 488: Hiệnăt ợngănƠoăsauăđơyălƠăbiểu hiện c a mối quan hệ hỗ trợ cùng loài? 
A. Cá mập con khi mới n , sử dụng tr ngăch aăn  làm th căĕn. 
B. Động vậtăcùngăloƠiăĕnăthịt lẫn nhau. 
C. Tỉaăth a tự nhiên  thực vật. 
D. Các cây thông mọc gần nhau, có rễ nối li ền nhau. 

Câu 489: Tập hợp sinh vậtănƠoăsauăđơyăgọi là quần thể? 
A. Tập hợp cá sống trong H  Tây. 
B. Tập hợp cá Cóc sốngătrongăV n QuốcăGiaăTamăĐ o. 
C. Tập hợp cây thân leo trong rừngăm aănhiệtăđới. 
D. Tập hợp cỏ d i trên mộtăcánhăđ ng. 

Câu 490: Tập hợp những sinh vậtănƠoăd ớiăđơyăđ ợc xem là một quần thể giao phối? 
A. Những con mối sống trong một t  mối  chơnăđê. 
B. Những con gà trống và gà mái nhốt  một góc chợ. 
C. Những con ong thợ lấy mật  mộtăv n hoa. 
D. Những con cá sống trong một cái h . 

Câu 491: Tập hợp sinh vậtănƠoăsauăđơyăkhông ph i là quần thể? 
A. Tập hợp cây thông trong một rừng thông  ĐƠăL t. 
B. Tập hợp cây cọ  trên qu  đ i Phú Thọ. 
C. Tập hợp cây cỏ trên mộtăđ ng cỏ. 
D. Tập hợp cá chép sinh sống  H  Tây. 

Câu 492: Một số loài cây cùng loài sống gần nhau có hiệnăt ợng rễ c a chúng nối với nhau. Hiệnăt ợng này thể hiện  mối 
quan hệ: 

A. c nh tranh cùng loài. B. hỗ trợ khác loài. 
C. cộng sinh. D. hỗ trợ cùng loài. 

Câu 493: Tập hợp những quần thể nƠoăsauăđơyălƠăquần thể sinh vật? 
A. Những cây cỏ sốngătrênăđ ng cỏ Ba Vì. 
B. Những con cá sống trong H  Tây. 
C. Những con tê giác một sừng sốngătrongăV n Quốc Gia Cát Tiên. 
D. Những con chim sống trong rừngăCúcăPh ng. 

Câu 494: Sự c nh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật có thể dẫn tới: 
A. gi măkíchăth ớc quần thể xuốngăd ới m c tối thiểu. 
B. tĕngăkíchăth ớc quần thể tới m c tốiăđa. 
C. duy trì số l ợng cá thể trong quần thể  m căđộ phù hợp. 
D. tiêu diệt lẫn nhau giữa các cá thể trong quần thể, làm cho quần thể bị diệt vong. 

Câu 495: N u mậtăđộ c a một quần thể sinh vậtătĕngăquáăm c tốiăđaăthì: 
A. sự c nh tranh giữa các cá thể trong quần thể tĕngălên. 
B. sự c nh tranh giữa các cá thể trong quần thể gi m xuống. 
C. sự hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể tĕngălên. 
D. sự xuấtăc ăc a các cá thể trong quần thể gi m tới m c tối thiểu. 

Câu 496: ĐiềuănƠoăsauăđơyăkhông đúngăvới vai trò c a quan hệ hỗ trợ? 
A. Đ m b o cho quần thể t n t i năđịnh. 
B. Khai thác tốiă uăngu n sống c a môiătr ng. 
C. Hiệnăt ợng tự tỉaăth a. 
D. LƠmătĕngăkh  nĕngăsống sót và sinh sn c a các cá thể. 

Câu 497: ĐiềuănƠoăsauăđơyăkhông đúngăvới vai trò c a quan hệ c nh tranh? 
A. Đ m b o sự tĕngăsố l ợng không ngừng c a quần thể. 
B. Đ m b o số l ợng c a các cá thể trong quần thể duy trì  m căđộ phù hợp. 
C. Đ m b o sự t n t i và phát triển c a quần thể. 
D. Đ m b o sự phân bố c a các cá thể trong quần thể duy trì  m căđộ phù hợp. 

Câu 498: Ĕnăthịtăđ ng lo i x y ra do: 
A. tập tính c a loài. B. conănonăkhôngăđ ợc bố mẹ chĕmăsóc. 
C. mậtăđộ c a quần thể tĕng. D. quá thi u th căĕn. 

Câu 499: Quan hệ hỗ trợ trong quần thể là: 
A. mối quan hệ giữa các cá thể sinh vật trong một vùng hỗ trợ lẫn nhau trong các hotăđộng sống. 
B. mối quan hệ giữa các cá thể sinh vật giúp  nhau trong các hotăđộng sống. 
C. mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài hỗ trợ nhau trong việcădiăc ădoămùaăthayăđ i. 
D. mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài hỗ trợ lẫn nhau trong các hotăđộng sống. 

Câu 500: Quan hệ c nh tranh là: 



A. các cá thể trong quần thể c nh tranh nhau giành ngun sống hoặc c nh tranh nhau con cái. 
B. các cá thể trong quần thể c nh tranh nhau giành ngun sốngănh ăth căĕn,ăn iă , ánh sáng. 
C. các cá thể trong quần thể c nhătranhăgiƠnhănhauăconăcáiăđể giao phối. 
D. các cá thể trong quần thể c nh tranh nhau giành ngun sống hoặcăn iă  c a quần thể. 

Câu 501: Sự c nh tranh giữa các cá thể cùng loài s làm: 
A. tĕngăsố l ợng cá thể c a quần thể,ătĕngăc ng hiệu qu  nhóm. 
B. gi m số l ợng cá thể c a quần thể đ m b o cho số l ợng cá thể c a quần thể t ngă ng với kh  nĕngăcungăcấp ngu n 

sống c aămôiătr ng. 
C. suy thoái quần thể do các cá thể cùng loài tiêu diệt lẫn nhau. 
D. tĕngămậtăđộ cá thể c a quần thể, khai thác tốiăđaăngu n sống c aămôiătr ng. 

Câu 502: Hiệnăt ợng cá mập con khi mới n  ĕnăcácătr ngăch aăn  và phôi n  sau thuộc mối quan hệ nào? 
A. Quan hệ hỗ trợ. B. C nh tranh khác loài. 
C. Kí sinh cùng loài. D. C nh tranh cùng loài. 

Câu 503: Số l ợng từng lo i tu i cá thể  mỗi quần thể ph n ánh: 
A. tu i thọ quần thể. B. tỉ lệ giới tính. 
C. tỉ lệ phân hoá. D. tỉ lệ nhóm tu i hoặc cấu trúc tu i. 

Câu 504: Ýănghĩaăsinhătháiăc a kiểu phân bố đ ngăđều c a các cá thể trong quần thể là: 
A. làm gi m m căđộ c nh tranh giữa các cá thể. 
B. lƠmătĕngăkh  nĕngăchống chịu c a các cá thể tr ớcăcácăđiều kiện bất lợi c aămôiătr ng. 
C. duy trì mậtăđộ hợp lí c a quần thể. 
D. t o sự cân bằng về tỉ lệ sinh sn và tỉ lệ tử vong c a quần thể. 

Câu 505: Phân bố đ ngăđều giữa các cá thể trong quần thể th ng gặp khi: 
A. điều kiện sốngătrongămôiătr ng phân bố đ ngăđều và không có sự c nh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể. 
B. điều kiện sống phân bố khôngăđều và không có sự c nh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể. 
C. điều kiện sống phân bố mộtăcáchăđ ngăđều và có sự c nh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể. 
D. các cá thể c a quần thể sống thành bầyăđƠnă  nhữngăn iăcóăngu n sống d i dào nhất. 

Câu 506: Kiểu phân bố ngẫuănhiênăcóăýănghĩaăsinhătháiălƠ: 
A. tận dụng ngu n sống thuận lợi. 
B. phát huy hiệu qu  hỗ trợ cùng loài. 
C. gi m c nh tranh cùng loài. 
D. hỗ trợ cùng loài và gim c nh tranh cùng loài. 

Câu 507: LoƠiănƠoăsauăđơyăcóăkiểuătĕngătr ng số l ợng gần vớiăhƠmămũ? 
A. Rái cá trong h. B. ch nhái ven h. 
C. Ba ba ven sông. D. Khuẩn lam trong h. 

Câu 508: Phần lớn quần thể sinh vật trong tự nhiênătĕngătr ng theo dng: 
A. tĕngădầnăđều. B. đ ng cong chữ J. 
C. đ ng cong chữ S. D. gi m dầnăđều. 

Câu 509: Phân bố theo nhóm các cá thể c a quần thể trongăkhôngăgianăcóăđặcăđiểm là: 
A. th ng gặpăkhiăđiều kiện sống c aămôiătr ng phân bố đ ngăđềuătrongămôiătr ng,ănh ngăítăgặp 
trong thực t . 
B. các cá thể c a quần thể tập trung theo từng nhóm  n iăcóăđiều kiện sống tốt nhất. 
C.ăth ng khôngăđ ợc biểu hiện  những sinh vật có lối sống bầy,ăđƠn;ăcóăhậu qu  làm gi m kh  nĕng 
đấu tranh sinh tn c a các cá thể trong quần thể. 
D. x y ra khi có sự c nh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể,ăth ng xuất hiệnăsauăgiaiăđo n 
sinh s n. 

Câu 510: Mậtăđộ cá thể c a quần thể có nhăh ng tới: 
A. khốiăl ợng ngu n sống trongămôiătr ng phân bố c a quần thể. 
B. m căđộ sử dụng ngu n sống, kh  nĕngăsinhăs n và tử vong c a quần thể. 
C. hình th c khai thác ngun sống c a quần thể. 
D. tập tính sống bầyăđƠnăvƠăhìnhăth cădiăc ăc a các cá thể trng quần thể. 

Câu 511: Khi nói về quan hệ giữaăkíchăth ớc quần thể vƠăkíchăth ớcăc ăthể, thì câu sai là: 
A. loƠiăcóăkíchăth ớcăc ăthể nhỏ th ngăcóăkíchăth ớc quần thể lớn. 
B. loƠiăcóăkíchăth ớcăc ăthể lớnăth ngăcóăkíchăth ớc quần thể nhỏ. 
C. kíchăth ớcăc ăthể c a loài tỉ lệ thuận với kích th ớc c a quần thể. 
D. kíchăth ớcăc ăthể vƠăkíchăth ớc quần thể c a loài phù hợp với ngu n sống. 

Câu 512: Các cực trị c aăkíchăth ớc quần thể là gì? 
1.ăKíchăth ớc tối thiểu.ăăăăă2.ăKíchăth ớc tốiăđa.ă3ăăăă.Kíchăth ớc trung bình.      
4.ăKíchăth ớc vừa ph i.  



Ph ngăánăđúngălƠ: 
A. 1, 2, 3. B. 1, 2. C. 2, 3, 4. D. 3, 4. 

Câu 513: Xét các yu tố sauăđơy: 
I: S c sinh sn và m căđộ tử vong c a quần thể. 
II: M căđộ nhậpăc ăvƠăxuấtăc ăc a các cá thể và hoặc ra khỏi quần thể . 
III:ăTácăđộng c a các nhân tố sinhătháiăvƠăl ợng th căĕnătrongămôiătr ng. 
IV: Sự tĕngăgi măl ợng cá thể c a kẻ thù, m căđộ phát sinh bệnh tật trong quần thể. 
Những y u tố nhăh ngăđ n sự thayăđ iăkíchăth ớc c a quần thể là: 
A. I và II. B. I, II và III. C. I, II và IV. D. I, II, III và IV. 

Câu 514: Quần thể dễ có kh  nĕngăsuyăvongăkhiăkíchăth ớc c aănóăđ t: 
A. d ới m c tối thiểu. B. m c tốiăđa. 
C. m c tối thiểu. D. m c cân bằng 

Câu 515: N uăkíchă th ớc c a quần thể xuốngăd ới m c tối thiểu thì quần thể s  suy thoái và dễ bị diệt vong vì nguyên 
nhân chính là: 

A. s c sinh sn gi m. B. mất hiệu qu  nhóm. 
C. gen lặn có h i biểu hiện. D. không ki măđ  ĕn. 

Câu 516: Một quần thể nh ăth  nào là quần thể khôngăsinhătr ng nhanh? 
A. Trong quần thể có nhiều cá thể  tu iătr ớc sinh snăh năcáăthể sinh sn. 
B. Trong quần thể có kiểu phân bố tập trung. 
C. Quần thể gầnăđ t s c ch a tốiăđa. 
D. Quần thể có nhiều cá thể  tu i sau sinh snăh năcáăthể sinh sn. 

Câu 517: Thayăđ iălƠmătĕngăhayăgi măkíchăth ớc quần thể đ ợc gọi là 
A. bi năđộng kíchăth ớc. B. bi năđộng di truyền. 
C. bi năđộng số l ợng. D. bi năđộng cấu trúc. 

Câu 518: Nhân tố dễ gơyăđột bi n số l ợng  sinh vật bi n nhiệt là 
A. nhiệtăđộ. B. ánh sáng. C. độ ẩm. D. không khí. 

Câu 519: Nhân tố sinh thái nào bị chi phối b i mậtăđộ cá thể c a quần thể? 
A. Ánh sáng. B. N ớc. C. Hữu sinh. D. Nhiệtăđộ. 

Câu 520: Các dng bi năđộng số l ợng?  
1. Bi năđộng không theo chu kì.                           2. Binăđộng the chu kì. 
3. Bi năđộngăđột ngột (do sự cố môiătr ng)       4. Binăđộng theo mùa vụ. 

Ph ngăánăđúngălƠ: 
A. 1, 2. B. 1, 3, 4. C. 2, 3. D. 2, 3, 4. 

Câu 521: Sự bi năđộng số l ợng c a thỏ rừng và mèo rừngătĕngăgi măđềuăđặnă10ănĕmă1ălần. Hiệnăt ợng này biểu hiện: 
A. bi năđộng theo chu kì ngƠyăđêm. B. bi năđộng theo chu kì mùa. 
C. bi năđộng theo chu kì nhiềuănĕm. D. bi năđộng theo chu kì tuầnătrĕng. 

Câu 522: Trongăđợt rét h i tháng 1-2/2008  Việt Nam, rau và hoa qu mất mùa, cỏ ch t và ch nhái ít hẳn là biểu hiện: 
A. bi năđộng tuầnătrĕng. B. bi năđộng theo mùa 
C. bi năđộng nhiềuănĕm. D. bi năđộng không theo chu kì 

Câu 523: Trong mộtăao,ăng i ta có thể nuôi k t hợp nhiều lo i cá: mè trắng, mè hoa, trắm cỏ, trắmăđen,ătrôi,ăchép,....vì: 
A. tận dụngăđ ợc ngu n th căĕnălƠăcácăloƠiăđộng vật n i và t o 
B. t o sự đaăd ng loài trong hệ sinh thái ao 
C. tận dụng ngu n th căĕnălƠăcácăloƠiăđộng vậtăđáy 
D. mỗi loài có một  sinh thái riêng nên s gi m m căđộ c nh tranh gay gắt với nhau 

Câu 524: Y u tố quan trong nhất chi phốiăc ăch  tự điều chỉnh số l ợng cá thể c a quần thể là: 
A. s c sinh sn B. các y u tố không phụ thuộc mậtăđộ 
C. s cătĕngătr ng c a quần thể D. ngu n th căĕnătừ môiătr ng 

Câu 525: Biêṇ phap bảo vê ̣va phat triển bên v ̃ng r ng hiêṇ nay la : 
A. không khai thac B. trông nhiêuăh năkhaiăthac 
C. cải taọ r ng. D. trông va khai thac theo kê hoac̣h 

Câu 526: Y u tố có vai trò quan trọng nhất trong việcăđiều hòa mậtăđộ quần thể  là: 
A. diăc ăvƠănhậpăc  B. dịch bệnh 
C. khống ch  sinh học D. sinh và tử. 

Câu 527: Để diệt sâuăđụcăthơnălúa,ăng i ta th  ong mắtăđỏ vào ruộngălúa.ăĐóălƠăph ngăphápăđấu tranh sinh học dựa vào: 
A. c nh tranh cùng loài B. khống ch  sinh học 
C. cân bằng sinh học D. cân bằng quần thể 

Câu 528:  rừng nhiệtăđớiăTamăĐ o,ăthìăloƠiăđặcătr ngălƠ 



A. cá cóc B. cây cọ C. cây sim D. bọ que 

Câu 529: Quá trình diễn th  th  sinh t i rừng lim HữuăLũng,ătỉnh L ngăS nănh ăth  nào? 
A. Rừng lim nguyên sinh bị chặt h t  Rừngăth aăcơyăgỗ nhỏ  Cây gỗ nhỏ và cây bụi  Cây bụi và cỏ chi mă uăth   Tr ng cỏ B. Rừng lim nguyên sinh bị chặt h t  Cây gỗ nhỏ và cây bụi  

Rừngăth aăcơyăgỗ nhỏ  Cây bụi và cỏ chi mă uăth   Tr ng cỏ 
C. Rừng lim nguyên sinh bị chặt h t  Rừngăth aăcơyăgỗ nhỏ  Cây bụi và cỏ chi mă uăth   Cây gỗ nhỏ và cây bụi  Tr ng cỏ D. Rừng lim nguyên sinh bị chặt h t  Cây bụi và cỏ chi mă uă

th   Rừngăth aăcơyăgỗ nhỏ  Cây gỗ nhỏ và cây bụi  Tr ng cỏ 

Câu 530: Ví dụ nƠoăsauăđơyăph n ánh quan hệ hợp tác giữa các loài? 
A. Vi khuẩn lam sống trong nốt sần rễ đậu B. Chimăsáoăđậuătrênăl ngătrơuărừng 
C. Cây phong lan bám trên thân cây gỗ D. Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ 

Câu 531: Hiệnăt ợng cá sấu há to miệng cho mộtăloƠiăchimă“xỉaărĕng”ăhộ là biểu hiện quan hệ: 
A. cộng sinh B. hội sinh C. hợp tác D. kí sinh 

Câu 532: Ví dụ nƠoăsauăđơyăph n ánh quan hệ kí sinh giữa các loài? 
A. Vi khuẩn lam sống trong nốt sần rễ đậu 
B. Chimăsáoăđậuătrênăl ngătrơuărừng 
C. Động vật nguyên sinh sống trong ruột mối. 
D. Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ. 

Câu 533: Quan hệ giữa nấm với t oăđ năbƠoătrongăđịa y là biểu hiện quan hệ: 
A. hội sinh B. cộng sinh C. kí sinh D. úc ch  c m nhiễm 

Câu 534: Một quần xã năđịnhăth ng có 
A. số l ợng loài nhỏ và số l ợng cá thể c a loài thấp 
B. số l ợng loài nhỏ và số l ợng cá thể c a loài cao 
C. số l ợng loài lớn và số l ợng cá thể c a loài cao 
D. số l ợng loài lớn và số l ợng cá thể c a loài thấp 

Câu 535: Ví dụ nƠoăsauăđơyăph n ánh quan hệ cộng sinh giữa các loài: 
A. vi khuẩn lam sống trong nốt sần rễ đậu B. chimăsáoăđậuătrênăl ngătrơuărừng 
C. cây phong lan bám trên thân cây gỗ D. cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ. 

Câu 536: Ví dụ nƠoăsauăđơyăph n ánh quan hệ hội sinh giữa các loài: 
A. vi khuẩn lam sống trong nốt sần rễ đậu B. chimăsáoăđậuătrênăl ngătrơuărừng 
C. cây phong lan bám trên thân cây gỗ D. cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ. 

Câu 537: Con mối mới n  “li m”ăhậuămônăđ ng lo iăđể tự cấy trùng roi Trichomonas. Trùng roi có enzim phân giiăđ ợc 
xelulôz ă  gỗ mà mốiăĕn.ăQuanăhệ này giữa mối và trùng roi là: 

A. cộng sinh B. hội sinh C. hợp tác D. kí sinh 

Câu 538:  biểnăcóăloƠiăcáăépăth ng bám chặt vào thân cá lớnăđể “điănh ”,ăthuận lợi cho phát tán và kimăĕnăc a loài. 
ĐơyălƠăbiểu hiện c a: 

A. cộng sinh B. hội sinh C. hợp tác D. kí sinh 

Câu 539: Ví dụ về mối quan hệ c nh tranh là: 
A. giun sán sốngătrongăc ăthể lợn 
B. các loài cỏ d i và lúa cùng sống trên ruộngăđ ng 
C. khuẩnălamăth ng sống cùng với nhiềuăloƠiăđộng vật xung quanh 
D. thỏ và chó sói sống trong rừng. 

Câu 540: Núi l  lấpăđầy một h  n ớc ngọt. Sau một th i gian, cỏ cây mọc lên, dần tr  thành một khu rừng nhỏ ngay trên 
chỗ tr ớc kia là hệ sinhătháiăn ớcăđ ng.ăĐóălƠ: 

A. diễn th  nguyên sinh B. diễn th  th  sinh 
C. diễn th  phân huỷ D. bi năđ i ti p theo 

Câu 541: Một khu rừng rậm bị chặt phá quá mc, dần mất cây to, cây bụi và cỏ chi mă uăth ,ăđộng vật hi m dần.ăĐơyălƠ: 
A. diễn th  nguyên sinh B. diễn th  th  sinh 
C. diễn th  phân huỷ D. bi năđ i ti p theo 

Câu 542: Sự hình thành ao cá tự nhiên từ một hố bomăđ ợc gọi là: 
A. diễn th  nguyên sinh B. diễn th  th  sinh 
C. diễn th  phân huỷ D. diễn th  nhân to 

Câu 543: Ví dụ về mối quan hệ hợp tác là: 
A. động vật nguyên sinh sống trong ruột mối có kh  nĕngăphơnăhuỷ xelulozoăthƠnhăđ ng 
B. nhiều loài phong lan sống bám thân cây gỗ c a loài khác. 
C. nấm và vi khuẩn lam quan hệ với nhau chặt ch  đ n m c t o nên một d ng sốngăđặc biệtălƠăđịa y 
D. sáoăth ngăđậuătrênăl ngătrơu,ăbòăbắtă“chấy rận”ăđể ĕn 



Câu 544: T o biển khi n  hoa gây ra nnă“thuỷ triềuăđỏ”ă nhăh ng tới các sinh vật khác sống xung quanh. Hiệnăt ợng này 
gọi là quan hệ: 

A. hội sinh B. hợp tác 
C. úc ch  - c m nhiễm D. c nh tranh 

Câu 545: Hiệnăt ợng một số loài cua biển mang trên thân những con hi quỳ thể hiện mối quan hệ nào giữa các loài sinh 
vật? 

A. Quan hệ sinh vật kí sinh – sinh vật ch  B. Quan hệ cộng sinh 
C. Quan hệ hội sinh D. Quan hệ hợp tác 

Câu 546: ĐiềuănƠoăsauăđơyăkhông đúngăvới diễn th  nguyên sinh? 
A. Kh iăđầu từ môiătr ng trốngătr n 
B. Các quần xã sinh vật bi năđ i tuần tự, thay th lẫn nhau và ngày càng phát triểnăđaăd ng 
C. Không thể hình thành nên quầnăxưăt ngăđối năđịnh. 
D. Hình thành quầnăxưăt ngăđối năđịnh. 
 
H  sinh thái ậ B o v  môiătr ng 

Câu 547: : Hệ sinh thái là gì? 
A. bao g m quần xã sinh vậtăvƠămôiătr ng vô sinh ca quần xã 
B. bao g m quần thể sinh vậtăvƠămôiătr ng vô sinh ca quần xã 
C. bao g m quần xã sinh vậtăvƠămôiătr ng hữu sinh c a quần xã 
D. bao g m quần thể sinh vậtăvƠămôiătr ng hữu sinh c a quần xã 

Câu 548: Sinh vật s n xuất là những sinh vật: 
A. phân gi i vật chất (xác cht, chất th i) thành những chấtăvôăc ătr  l iăchoămôiătr ng 
B. động vậtăĕnăthực vậtăvƠăđộng vậtăĕnăđộng vật 
C. có kh  nĕngătự t ng hợp nên các chất hữuăc ăđể tự nuôi sống b n thân 
D. chỉ g m các sinh vật có kh  nĕngăhóaăt ng hợp 

Câu 549: Các kiểu hệ sinhătháiătrênăTráiăĐấtăđ ợc phân chia theo ngun gốc bao gm: 
A. hệ sinh thái trên cn và hệ sinh tháiăd ớiăn ớc 
B. hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân to 
C. hệ sinhătháiăn ớc mặn và hệ sinhătháiăn ớc ngọt 
D. hệ sinhătháiăn ớc mặn và hệ sinh thái trên cn 

Câu 550: Thành phần hữu sinh c a một hệ sinh thái bao gm: 
A. sinh vật s n xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân gi i 
B. sinh vật s n xuất, sinh vậtăĕnăthực vật, sinh vật phân gi i 
C. sinh vậtăĕnăthực vật, sinh vậtăĕnăđộng vật, sinh vật phân gi i 
D. sinh vật s n xuất, sinh vậtăĕnăđộng vật, sinh vật phân gi i 

Câu 551: Bể cá c nhăđ ợc gọi là: 
A. hệ sinh thái nhân to B. hệ sinhătháiă“khépăkín” 
C. hệ sinh thái vi mô D. hệ sinh thái tự nhiên 

Câu 552: Ao, h  trong tự nhiênăđ ợc gọiăđúngălƠ: 
A. hệ sinhătháiăn ớcăđ ng B. hệ sinhătháiăn ớc ngọt 
C. hệ sinhătháiăn ớc ch y D. hệ sinh thái tự nhiên 

Câu 553: Hệ sinhătháiănƠoăsauăđơyăcầnăbónăthêmăphơn,ăt ớiăn ớc và diệt cỏ d i: 
A. hệ sinh thái nông nghiệp B. hệ sinh thái ao h 
C. hệ sinh thái trên cn D. hệ sinhătháiăsavanăđ ng cỏ 

Câu 554: L ới th căĕnăvƠăbậcădinhăd ỡngăđ ợc xây dựng nhằm: 
A. mô t  quan hệ dinhăd ỡng giữa các loài trong quần xã 
B. mô t  quan hệ dinhăd ỡng giữa các sinh vật cùng loài trong quần xã 
C. mô t  quan hệ dinhăd ỡng giữa các loài trong quần thể 
D. mô t  quan hệ dinhăd ỡngăvƠăn iă  giữa các loài trong quần xã 

Câu 555: Trong chu trình sinhăđịa hóa có hiệnăt ợngănƠoăsauăđơy? 
A. Traoăđ i các chất liên tục giữaămôiătr ng và sinh vật 
B. Traoăđ i các chất t m th i giữaămôiătr ng và sinh vật 
C. Traoăđ i các chất liên tục giữa sinh vật và sinh vật 
D. Traoăđ i các chất theo từng th i kì giữa môiătr ng và sinh vật 

Câu 556: L ợng khí CO2 tĕngăcaoădoănguyênănhơnănƠoăsauăđơy: 
A. hiệu ngă“nhƠăkính” 
B. tr ng rừng và bo vệ môiătr ng 
C. sự phát triển công nghiệp và giao thông vận t i 



D. sử dụng các ngun nguyên liệu mớiănh :ăgió,ăth y triều,… 

Câu 557: Tácăđộng c a vi khuẩn nitrát hóa là: 
A. cố địnhănit ătrongăđất thành dngăđ m nitrát (NO3

-) 
B. cố địnhănit ătrongăn ớc thành dngăđ m nitrát (NO3

-) 
C. bi năđ i nitrit (NO2

-) thành nitrát (NO3-) 
D. bi năđ iănit ătrongăkhíăquyển thành dngăđ m nitrát (NO3

-) 

Câu 558: Để c i t oăđấtănghèoăđ m,ănơngăcaoănĕngăsuất cây tr ngăng i ta sử dụng biện pháp sinh học nào? 
A. tr ng các cây họ Đậu B. tr ngăcácăcơyălơuănĕm 
C. tr ng các cây mộtănĕm D. b  sungăphơnăđ m hóa học. 

Câu 559: Những d ngănit ăđ ợcăđaăsố thực vật hấp thụ nhiều và dễ nhất là 
A. muối amôn và nitrát B. nitrat và muối nitrit 
C. muối amôn và muối nitrit D. nit ăhữuăc ăvƠănit ăvôăc  

Câu 560: Nguyên tố hóa họcănƠoăsauăđơyăluônăhiện diện xung quanh sinh vậtănh ngănóăkhông sử dụng trực ti păđ ợc? 
A. cacbon B. photpho C. nit  D. oxi 

Câu 561: BiệnăphápănƠoăsauăđơyăkhôngăđ ợc sử dụngăđể b o vệ ngu năn ớcătrênăTráiăđất: 
A. b o vệ rừng và tr ng cây gây rừng 
B. b o vệ ngu năn ớc s ch, chống ô nhiễm 
C. c i t o các vùng hoang mc khô h n 
D. sử dụng ti t kiệm ngu năn ớc 

Câu 562: Để góp phần c i t oăđất,ăng i ta sử dụng phân bón vi sinh cha các vi sinh vật có kh  nĕng: 
A. cố địnhănit ătừ không khí thành các dngăđ m 
B. cố định cacbon từ không khí thành chất hữuăc  
C. cố định cacbonătrongăđất thành các dngăđ m 
D. cố địnhănit ătừ không khí thành chất hữuăc  

Câu 563: NguyênănhơnănƠoăsauăđơyăkhông lƠmăgiaătĕngăhƠmăl ợng khí CO2 trong khí quyển: 
A. phá rừng ngày càng nhiều 
B. đốt nhiên liệu hóa thch 
C. phát triển c a s n xuất công nghiệp và giao thông vận t i 
D. sự tĕngănhiệtăđộ c a bầu khí quyển 

Câu 564: QuáătrìnhănƠoăsauăđơyăkhôngătr  l i CO2 vƠoămôiătr ng: 
A. hô hấp c aăđộng vật, thực vật B. lắngăđọng vật chất 
C. s n xuất công nghiệp, giao thông vận t i D. sử dụng nhiên liệu hóa thch 

Câu 565: Nit ăphơnătử đ ợc tr  l iăchoăđất,ăn ớc và bầu khí quyển nh  ho tăđộng c a nhóm sinh vật nào: 
A. vi khuẩn nitrat hóa B. vi khuẩn ph n nitrat hóa 
C. vi khuẩn nitrit hóa D. vi khuẩn cố địnhănit ătrongăđất 

Câu 566: Trongăchuătrìnhăcacbon,ăđiềuănƠoăd ớiăđơyălƠăkhông đúng: 
A. cacbonăđiăvƠoăchuătrìnhăd ới d ngăcacbonđiôxit 
B. thông qua quang hợp, thực vật lấy CO2 để t o ra chất hữuăc  
C. động vậtăĕnăcỏ sử dụng thực vật làm th căĕnăchuyển các hợp chất ch aăcacbonăchoăđộng vậtăĕnăthịt 
D. phần lớn CO2 đ ợc lắngăđọng, không hoàn tr vào chu trình 

Câu 567: Hậu qu  c a việcăgiaătĕngăn ngăđộ khí CO2 trong khí quyển là: 
A. làm cho b c x  nhiệtătrênăTráiăđất dễ dƠngăthoátăraăngoƠiăvũătrụ 
B. tĕngăc ng chu trình cacbon trong hệ sinh thái 
C. kích thích quá trình quang hợp c a sinh vật s n xuất 
D. lƠmăchoăTráiăđất nóng lên, gây thêm nhiều thiên tai 

Câu 568: ChuătrìnhăsinhăđịaăhóaăcóăýănghĩaălƠ: 
A. duy trì sự cân bằng vật chất trong sinh quyển 
B. duy trì sự cân bằng vật chất trong quần thể 
C. duy trì sự cân bằng vật chất trong quần xã 
D. duy trì sự cân bằng vật chất trong hệ sinh thái 

Câu 569: Ngu n nitrat cung cấp cho thực vật trong tự nhiênăđ ợc hình thành ch y u theo: 
A. conăđ ng vật lí B. conăđ ng hóa học 
C. conăđ ng sinh học D. conăđ ng quang hóa 

Câu 570: Sự phân chia sinh quyển thành các khu sinh họcăkhácănhauăcĕnăc  vào: 
A. đặcăđiểm khí hậu và mối quan hệ giữa các sinh vật sống trong mỗi khu 
B. đặcăđiểmăđịa lí, mối quan hệ giữa các sinh vật sống trong mỗi khu 
C. đặcăđiểmăđịa lí, khí hậu 



D. đặcăđiểm địa lí, khí hậu và các sinh vật sống trong mỗi khu 

Câu 571: Th o nguyên là khu sinh học thuộc vùng: 
A. vùng nhiệtăđới B. vùngăônăđới C. vùng cận Bắc cực D. vùng Bắc cực 

Câu 572: Nhóm vi sinh vậtănƠoăsauăđơyăkhông tham gia vào quá trình tng hợp muốiănit : 
A. vi khuẩn cộng sinh trong nốt sần cây họ đậu 
B. vi khuẩn cộng sinh trong cây bèo hoa dâu 
C. vi khuẩn sống tự doătrongăđấtăvƠăn ớc 
D. vi khuẩn sống kí sinh trên rễ cây họ đậu 

Câu 573: Ngu nănĕngăl ợng cung cấp cho các hệ sinhătháiătrênăTráiăđất là: 
A. nĕngăl ợng gió B. nĕngăl ợngăđiện 
C. nĕngăl ợng nhiệt D. nĕngăl ợng mặt tr i 

Câu 574: Nĕngăl ợngăđ ợc chuyển cho bậcădinhăd ỡng sau từ bậcădinhăd ỡngătr ớc nó khong bao nhiêu %? 
A. 10% B. 50% C. 70% D. 90% 

Câu 575: Dòngănĕngăl ợng trong hệ sinhătháiăđ ợc thực hiện qua: 
A. quan hệ dinhăd ỡng c a các sinh vật trong chuỗi th căĕn 
B. quan hệ dinhăd ỡng giữa các sinh vật cùng loài trong quần xã 
C. quan hệ dinhăd ỡng c a các sinh vật cùng loài và khác loài 
D. quan hệ dinh d ỡngăvƠăn iă  c a các sinh vật trong quần xã 

Câu 576: BiệnăphápănƠoăsauăđơyăkhôngăcóătácădụng b o vệ tài nguyên rừng 
A. ngĕnăchặn thực hiện n n phá rừng, tích cực tr ng rừng 
B. xây dựng hệ thống các khu bo vệ thiên nhiên 
C. vậnăđộngăđ ng bào dân tộc sống trong rừngăđịnhăcanh,ăđịnhăc  
D. chống xói mòn, khô hn, ngập úng và chống mặnăchoăđất 
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Câu 81: Cóăthểăsửăd ngăhóaăchấtănàoăsauăụâyăụểăphátăhiệnăquáătrìnhăhôăhấpă ăth căvậtăth iăraăkhíăCO2? 
 

A. Dungăd chăNaCl. B. Dungăd chăCaựOH)2. C. Dung d chăKCl. D. Dungăd chăH2SO4. 
 

Câu 82: Đ ngăvậtănàoăsauăụâyătraoăụ iăkhíăv iămôiătr ngăthôngăquaăhệăth ngă ngă
khí?  

 

A. Châuăchấu. B. S ătử.  C. Chu t. D. chăụ ng. 
 

Câu 83: Axităaminălàăụơnăphânăcấuăt oănênăphânătửănàoăsauăụây?  
 

A. ADN. B. mARN.  C. tARN. D. Prôtêin. 
 

Câu 84: Phânătửănàoăsauăụâyătr căti pălàmăkhuônăchoăquáătrìnhăd chămã?  
 

A. ADN. B. mARN.  C. tARN. D. rARN. 
 

 
Câu 85: M tăphânătửăADNă ăviăkhuẩnăcóă10%ăs ănuclêôtitălo iăA.ăTheoălíăthuy t,ătỉălệănuclêôtitălo iăGăcủaă
phânătử 
 
này là    

A. 10%. B. 30%. C. 20%. D. 40%. 
Câu 86: Theoălíăthuy t,ăcơăthểăcóăkiểuăgenăaaBBăgi măphânăt oăraălo iăgiaoătửăaBă
chi mătỉălệ  



A. 50%. B. 15%. C. 25%. D. 100%. 

Câu 87: Cơăthểăcóăkiểuăgenănàoăsauăụâyălàăcơăthểăụ ngăh pătửăv ătấtăc ăcácăcặpăgenăụang xét? 

A. aabbdd. B. AabbDD. C. aaBbDD. 
D. 
aaBBDd. 

Câu 88: Theoălíăthuy t,ăphépălaiănàoăsauăụâyăchoăụ iăconăcóă1ălo iăkiểuăgen?  

A. AA × Aa. B. AA × aa. C. Aa × Aa. D. Aa × aa. 
Câu 89: Theoălíăthuy t,ăphépălaiănàoăsauăụâyăchoăụ iăconăcóăkiểuăgenăphânăli theoătỉălệă
1 : 1 ?  

A. AA × AA. B. Aa × aa. C. Aa × Aa. 
D. AA × 
aa. 

 
Câu 90: Choăbi tăalenăDăquyăụ nhăhoaăụ ătr iăhoànătoànăsoăv iăalenădăquyăụ nhăhoaătrắng.ăTheoălíă
thuy t,ăphépălai gi aăcácăcâyăcóăkiểuăgenănàoăsauăụâyăt oăraăụ iăconăcóă2ălo iăkiểuăhình? 
 
A. Dd × Dd. B. DD × dd. C. dd × dd. D. DD × DD. 
 
Câu 91: M tăquầnăthểăth căvậtăgiaoăphấnăụangă ătr ngătháiăcânăbằngădiătruy n,ăxétă1ăgenăcóăhaiăalenălàăAăvàă
a, trong 
 
ụóătầnăs ăalenăAălàă0,4.ăTheoălíăthuy t,ătầnăs ăkiểuăgenăaaăcủaăquầnăthểălà  

A. 0,36. B. 0,16. C. 0,40. D. 0,48. 
 
Câu 92: Từăm tăcâyăhoaăquỐăhi m,ăbằngăcáchăápăd ngăkĩăthuậtănàoăsauăụâyăcóăthểănhanhăchóngăt oăraă
nhi uăcâyăcó kiểuăgenăgi ngănhauăvàăgi ngăv iăcâyăhoaăbanăụầu? 
 
A. Nuôiăcấyăh tăphấn. B. Nuôiăcấyămô. 
 
C. Nuôiăcấyănoãnăch aăụ căth ătinh. D. Laiăh uătính. 
 
Câu 93: Theoăthuy tăti năhóaăhiệnăụ i,ănhânăt ăti năhóaănàoăsauăụâyăchỉălàmăthayăụ iătầnăs ăkiểuăgenă
mà không làm thayăụ iătầnăs ăalenăcủaăquầnăthể? 
 
A. Giao ph i không ngẫuănhiên. B. Đ tăbi n. 
C. Ch năl căt ănhiên. D. Cácăy uăt ăngẫuănhiên. 
 
Câu 94: Trongăl chăsửăphátătriểnăcủaăsinhăgi iăquaăcácăụ iăụ aăchất,ăcâyăcóăm chăvàăụ ngăvậtălênăc nă ă
ụ iănàoăsau ụây? 
 
A. Đ iăNguyênăsinh. B. Đ iăTânăsinh. C. Đ iăC ăsinh. D. Đ iăTrungăsinh. 
 
Câu 95: Trongăm tăquầnăxãăsinhăvậtăh ăn c,ăn uăhaiăloàiăcáăcóă ăsinhătháiătrùngănhauăthìăgi aăchúngă
th ngăx yăra m iăquanăhệ 
 
A. c ngăsinh. B. c nhătranh. 
 
C. sinhăvậtănàyăứnăsinhăvậtăkhác. D. kí sinh. 
 
Câu 96: Choăchu iăthứcăứn:ăLúa→Châuăchấu→Rắn →Di uăhâu.ăTrongăchu iăthứcăứnănày,ăsinhăvậtătiêuă
th ăbậcă2ălà 
 
A. lúa. B. châuăchấu. C. nhái. D. rắn. 
 
Câu 97: Khiănóiăv ă nhăh ngăcủaăcácănhânăt ămôiătr ngăụ năquáătrìnhăquangăh pă ăth căvật,ăphátă
biểuănàoăsauăụây sai? 
 



A. C ngăụ ăquangăh păluônătỉălệăthuậnăv iăc ngăụ ăánhăsáng. 
 
B. Quang h păb ăgi măm nhăvàăcóăthểăb ăngừngătrệăkhiăcâyăb ăthi uăn c. 
 
C. Nhiệtăụ ă nhăh ngăụ năquangăh păthôngăquaă nhăh ngăụ năcácăph năứngăenzimătrongăquangă
h p. 
 

D. CO2 nhăh ngăụ năquangăh păvìăCO2 làănguyênăliệuăcủaăphaăt i. 
 
Câu 98: Khiănóiăv ăho tăụ ngăcủaăhệătuầnăhoànă ăthú,ăphátăbiểuănàoăsauăụây sai? 
 
A. Timăcoădãnăt ăụ ngătheoăchuăkìălàănh ăhệădẫnătruy nătim. 
 
B. Khiătâmăthấtătráiăco,ămáuătừătâmăthấtătráiăụ căụẩyăvàoăụ ngăm chăph i. 
 
C. Khiătâmănhĩăco,ămáuăụ căụẩyătừătâmănhĩăxu ngătâmăthất. 
 
D. Loài cóăkh iăl ngăcơăthểăl năcóăs ănh pătim/phútăítăhơnăloàiăcóăkh iăl ngăcơăthểănh . 
 
Câu 99: D ngăụ tăbi nănàoăsauăụâyălàmătứngăs ăl ngăalenăcủaă1ăgenătrongăt ăbàoănh ng không làm 
xuấtăhiệnăalen 
 
m i? 
 
A. Đ tăbi năgen. 
 
C. Đ tăbi năụ oăụo năNST. 

 
 
B. Đ tăbi năt ăụaăb i. 
 
D. Đ tăbi năchuyểnăụo nătrongă1ăNST. 
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Câu 100: Khiănóiăv ăụ tăbi năgen,ăphátăbiểuănàoăsauăụây sai? 
 
A. Đ tăbi năthayăth ă1ăcặpănuclêôtităcóăthể không làmăthayăụ iătỉălệăựAă+ăT)/ựGă+ăX)ăcủaăgen. 
 
B. Đ tăbi năụiểmăcóăthể không gâyăh iăchoăthểăụ tăbi n. 
 
C. Đ tăbi năgenăcóăthểălàmăthayăụ iăs ăl ngăliênăk tăhiụrôăcủaăgen. 
 
D. Nh ngăcơăthểămangăalenăụ tăbi năụ uălàăthểăụ tăbi n. 
 
Câu 101: M tăloàiăth căvật,ăchoă2ăcâyăựP)ăụ uăd ăh p tửăv ă2ăcặpăgenăcùngănằmătrênă1ăcặpă
NSTăgiaoăphấnăv iănhau, thuăụ căF1. Choăbi tăcácăgenăliênăk tăhoànătoàn.ăTheoălíăthuy t,ăF1 
cóăt iăụaăbaoănhiêuălo iăkiểuăgen? 
 
A. 3. B. 5. C. 4. D. 7. 
 
Câu 102: Khiănóiăv ăCLTNătheoăthuy tăti năhóaăhiệnăụ i,ăphátăbiểu nàoăsauăụâyăụúng? 
 
A. CLTNălàănhânăt ăụ nhăh ngăquáătrìnhăti năhóa. 
 
B. CLTNătácăụ ngătr căti pălênăkiểuăgenălàmăbi năụ iătầnăs ăalenăcủaăquầnăthể. 
 
C. CLTNăchỉădiễnăraăkhiămôiătr ngăs ngăthayăụ i. 
 
D. CLTNăt oăraăkiểuăgenăm iăquyăụ nhăkiểuăhìnhăthíchănghiăv iămôiătr ng. 
 
Câu 103: Khiănóiăv ăkíchăth căquầnăthểăsinhăvật,ăphátăbiểuănàoăsauăụâyăụúng? 
 
 
A. Kíchăth căquầnăthểăluônăgi ngănhauăgi aăcácăquầnăthểăcùngăloài. 
 
B. Kíchăth căquầnăthểăchỉăph ăthu căvàoămứcăụ ăsinhăs năvàămứcăụ ătửăvongăcủaăquầnăthể. 
 
C. N uăkíchăth căquầnăthểăv tăquáămứcăt iăụaăthìămứcăụ ăc nhătranhăgi aăcácăcáăthểăs ă
tứngăcao. 
 
D. N uăkíchăth căquầnăthểăxu ngăd iămứcăt iăthiểu,ămứcăụ ăsinhăs năcủaăquầnăthểăs ătứngă
lên. 
 
Câu 104: Khiănóiăv ăhệăsinhătháiătrênăc n,ăphátăbiểuănàoăsauăụâyăụúng? 
 
A. Th căvậtăụóngăvaiătròăchủăy uătrongăviệcătruy nănứngăl ngătừămôiătr ngăvôăsinhăvàoăquầnă
xãăsinhăvật. 
 
B. S ăthấtăthoátănứngăl ngăquaăm iăbậcădinhăd ỡngătrongăhệăsinhătháiălà không ụángăkể. 
 
C. Vậtăchấtăvàănứngăl ngăụ uăụ cătraoăụ iătheoăvòngătuầnăhoànăkín. 
 
D. Viăkhuẩnălàănhómăsinhăvậtăduyănhấtăcóăkh ănứngăphânăgi iăcácăchấtăh uăcơăthànhăcácăchấtă
vôăcơ. Câu 105: Khiănóiăv ăụ tăbi nălặpăụo năNST,ăphátăbiểuănàoăsauăụây sai? A. Đ tăbi nălặpă
ụo nălàmătứngăs ăl ngăgenătrênă1ăNST. 
 
B. Đ tăbi nălặpăụo năluônăcóăl iăchoăthểăụ tăbi n. 
 
C. Đ tăbi nălặpăụo năcóăthểălàmăchoă2ăalenăcủaă1ăgenăcùngănằmătrênă1ăNST. 
 
D. Đ tăbi nălặpăụo năcóăthểădẫnăụ nălặpăgen,ăt oăụi uăkiệnăchoăụ tăbi năgen,ăt oăraăcácăgenă
m i. 
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Câu 106: Trongăquáătrìnhăgi măphână ăcơăthểăcóăkiểuăgenăAaBb,ăcóăm tăs ăt ăbàoăx yăraăs  
không phânăliăcủaătấtăc  cácăcặpăNSTă ăgi măphânăI,ăgi măphânăIIădiễnăraăbìnhăth ng,ăt oăraă
cácăgiaoătửăụ tăbi n.ăN uăgiaoătửăụ tăbi nănàyăk tăh păv iăgiaoătửăAbăthìăt oăthànhăh pătửăcóă
kiểuăgenănàoăsauăụây? 
 
A. AAaBbb. B. AaaBBb. C. AAaBBb. D. AaaBbb. 
 
Câu 107: ăụậuăHàăLan,ăalenăquyăụ nhăhoaăụ ătr iăhoànătoànăsoăv iăalenăquyăụ nhăhoaătrắng.ă
Trongăthíănghiệmăth c hànhălaiăgi ng,ăm tănhómăh căsinhăụãălấyătấtăc ăcácăh tăphấnăcủaă1ăcâyă
ụậuăhoaăụ ăth ăphấnăchoă1ăcâyăụậuăhoaăụ ăkhác.ăTheoălíăthuy t,ăd ăụoánănàoăsauăụâyăsai? 
 
A. Đ iăconăcóăthểăcóă1ălo iăkiểuăgenăvàă1ălo iăkiểuăhình. 
 
B. Đ iăconăcóăthểăcóă2ălo iăkiểuăgenăvàă1ălo iăkiểuăhình. 
 
C. Đ iăconăcóăthểăcóă3ălo iăkiểuăgenăvàă2ălo iăkiểuăhình. 
 
D. Đ iăcon cóăthểăcóă2ălo iăkiểuăgenăvàă2ălo iăkiểuăhình. 
 
Câu 108: M tăloàiăth căvật,ăchoăcâyăthânăcao,ăláănguyênăgiaoăphấnăv iăcâyăthânăthấp,ăláăxẻă
ựP),ăthuăụ căF1ăg mătoàn 
 

cây thân cao, lá nguyên. Lai phân tích cây F1,ăthuăụ căFaăcóăkiểuăhìnhăphânăliătheoătỉălệă1ăcâyă
thân cao, lá nguyên : 1 
 
câyăthânăcao,ăláăxẻă:ă1ăcâyăthânăthấp,ăláănguyênă:ă1ăcâyăthânăthấp,ăláăxẻ.ăChoăbi tăm iăgenăquyă
ụ nhă1ătínhătr ng.ăTheoălíăthuy t,ăphátăbiểuănàoăsauăụâyăụúng? 
 

A. Câyăthânăthấp,ăláănguyênă ăFa gi măphânăbìnhăth ngăt oăraă4ălo iăgiaoătử. 
 

B. Cho cây F1 t ăth ăphấn,ăthuăụ căF2 cóă1/3ăs ăcâyăthânăcao,ăláăxẻ. 
 
C. Câyăthânăcao,ăláăxẻă ăFaăụ ngăh pătửăv ă2ăcặpăgen. 
 

D. Câyăthânăcao,ăláănguyênă ăFaăvàăcâyăthânăcao,ăláănguyênă ăF1 cóăkiểuăgenăgi ngănhau. 
 
Câu 109: Khiănóiăv ăquáătrìnhăhìnhăthànhăloàiăm iăbằngăconăụ ngăcáchăliăụ aălí,ăphátăbiểuănàoă
sauăụâyăụúng? A. Quáătrìnhănàyăchỉăx yăraă ăụ ngăvậtămà không x yăraă ăth căvật. 
 
B. Cáchăliăụ aălíălàănguyênănhânătr căti păgâyăraănh ngăbi năụ iăt ơngăứngătrênăcơăthểăsinhăvật.  
 
C. V năgenăcủaăquầnăthểăcóăthểăb ăthayăụ iănhanhăhơnăn uăcóătácăụ ngăcủaăcácăy uăt ăngẫuă
nhiên. 
 
D. Quáătrìnhănàyăth ngăx yăraăm tăcáchăchậmăch p, không cóăs ătácăụ ngăcủaăCLTN. 
 
Câu 110: Khiănóiăv ăcácăụặcătr ngăcơăb năcủaăquầnăthểăsinhăvật,ăphátăbiểuănàoăsauăụâyă
ụúng? 
 
A. Kíchăth căcủaăquầnăthể không ph ăthu căvàoăụi uăkiệnămôiătr ng. 
 
B. S ăphânăb ăcáăthểăcóă nhăh ngăt iăkh ănứngăkhaiăthácăngu năs ngătrongămôiătr ng. 
 
C. Mậtăụ ăcáăthểăcủaăm iăquầnăthểăluônă năụ nh, không thayăụ iătheoămùa,ătheoănứm. 
 
D. Khiăkíchăth căquầnăthểăụ tămứcăt iăụaăthìăt căụ ătứngătr ngăcủaăquầnăthểălàăl nănhất. 
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Câu 111: Gi ăsửăm tăl iăthứcăứnăụ cămôăt ănh ăsau:ăTh ,ăchu t,ăchâuăchấuăvàăchimăsẻăụ uă
ứnăth căvật;ăchâuăchấu làăthứcăứnăcủaăchimăsẻ;ăcáoăứnăth ăvàăchimăsẻ;ăcúămèoăứnăchu t.ăPhátă
biểuănàoăsauăụâyăụúngăv ăl iăthứcăứnănày?ăA. Cáoăvàăcúămèoăcóă ăsinhătháiăv ădinhăd ỡngă
khác nhau. 
 
B. Cóă5ăloàiăcùngăthu căbậcădinhăd ỡngăcấpă2. 
 
C. Chu iăthứcăứnădàiănhấtăg măcóă5ămắtăxích. 
 
D. Cúămèoălàăsinhăvậtătiêuăth ăbậcă3. 
 
Câu 112: Khiănóiăv ăthànhăphầnăh uăsinhătrongăhệăsinhăthái,ăphátăbiểuănàoăsauăụâyăụúng? 
 
A. Tấtăc ănấmăụ uălàăsinhăvậtăphânăgi i. 
 
B. Sinhăvậtătiêuăth ăbậcă3ăluônăcóăsinhăkh iăl năhơnăsinhăvậtătiêuăth ăbậcă2. 
 
C. Tấtăc ăcácăloàiăụ ngăvậtăứnăth tăthu căcùngăm tăbậcădinhăd ỡng. 
 
D. Viăsinhăvậtăt ăd ỡngăụ căx păvàoănhómăsinhăvậtăs năxuất. 
 
Câu 113: Baăt ăbàoăsinhătinhăcủaăcơăthểăcóăkiểuă
gen Aa 

BD gi măphânăbìnhăth ngătrongăụóăcóă1ăt ăbàoăx yăraă
hoán 

bd    

v ăgi aăalenăDăvàăalenăd.ăTheoălíăthuy t,ăk tăthúcăgi măphânăcóăthểăt oăra 

A. t iăụaă8ălo iăgiaoătử. B. lo iăgiaoătửămangă3ăalenătr iăchi mătỉălệă1/8. 

C. 6ălo iăgiaoătửăv iătỉălệăbằngănhau. D. 4ălo iăgiaoătửăv iătỉălệă5ă:ă5ă:ă1ă:ă1. 
 
Câu 114: M tăloàiăth căvậtăcóăb ăNSTă2nă=ă24.ăGi ăsửăcóă1ăthểăụ tăbi năcủaăloàiănàyăchỉăb ăụ tă
bi nămấtăụo nănh  khôngăchứaătâmăụ ngă ă1ăNSTăthu căcặpăs ă5.ăChoăbi tăkhôngăphátăsinhă
ụ tăbi năm i,ăthểăụ tăbi nănàyăgi măphânăbìnhăth ngăvàăkhôngăx yăraătraoăụ iăchéo.ăTheoălíă
thuy t,ăcóăbaoănhiêuăphátăbiểuăsauăụâyăụúngăv ăthểăụ tăbi nănày?ăI.ăGiaoătửăụ căt oăraătừăthểă
ụ tăbi nănàyăcóă12ăNST. 
 
Mứcăụ ăbiểuăhiệnăcủaătấtăc ăcácăgenătrênăNSTăs ă5ăụ uătứngălên. 
 
Trongăt ngăs ăgiaoătửăụ căt oăraăcóă50%ăs ăgiaoătửăkhôngămangăNSTăụ tăbi n. 
 
IV.ăTấtăc ăcácăgenăcònăl iătrênăNSTăs ă5ăụ uăkhôngăcóăkh ănứngănhânăụôi. 
 
A. 1. B. 3. C. 4. D. 2. 
 

Câu 115: M tăloàiăth căvật,ăchoăcâyăthânăcao,ăhoaăụ ăựP)ăt ăth ăphấn,ăthuăụ căF1 cóă4ălo iă
kiểuăhìnhătrongăụóăcóă1% s ăcâyăthânăthấp,ăhoaătrắng.ăBi tărằngăm iăgenăquyăụ nhă1ătínhătr ng.ă
Theo lí thuy t,ăcóăbaoănhiêuăphátăbiểuăsauăụâyăụúng? 
 

I. F1 cóăt iăụaă9ălo iăkiểuăgen. 
 

F1 cóă32%ăs ăcâyăụ ngăh pătửăv ă1ăcặpăgen. 
 

F1 cóă24%ăs ăcâyăthânăcao,ăhoaătrắng. 
 
IV.ăKiểuăgenăcủaăPăcóăthểă
là 

AB    
 

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

 
Câu 116: ăru iăgiấm,ăalenăAăquyăụ nhăthânăxámătr iăhoànătoànăsoăv iăalenăaăquyăụ nhăthână
ụen;ăalenăBăquyăụ nh cánhădàiătr iăhoànătoànăsoăv iăalenăbăquyăụ nhăcánhăc t;ăalenăDăquyăụ nhă
mắtăụ ătr iăhoànătoànăso 
 
 
 
v iăalenădăquyăụ nhămắtătrắng.ăPhépălaiă
P: 

AB 

X D X d  

AB 
X DY  ,ăthuăụ căF1 cóă5,125%ăs ăcáăthểăcóă
kiểu 

 

ab ab 

 

     
 

hìnhălặnăv ă3ătínhătr ng.ăTheoălíăthuy t,ăs ăcáăthểăcáiăd ăh pătửăv ă1ătrongă3ăcặpăgenă ăF1 chi mătỉă
lệ 

 

A. 28,25%. B. 10,25%.  C. 25,00%. D. 14,75%. 
 

 

Câu 117: M tăloàiăth căvật,ăchoăcâyăhoaăụ ăựP)ăt ăth ăphấn,ăthuăụ căF1 g mă56,25%ăcâyăhoaă
ụ ;ă18,75%ăcâyăhoa h ng;ă18,75%ăcâyăhoaăvàng;ă6,25%ăcâyăhoaătrắng.ăLaiăphânătíchăcâyăhoaă
ụ ăd ăh pătửăv ă2ăcặpăgenă ăF1,ăthuăụ căFa.ăTheoălíăthuy t,ăcóăbaoănhiêuăphátăbiểuăsauăụâyă
ụúng? 
 

I. F1 cóă6ălo iăkiểuăgenăquyăụ nhăkiểuăhìnhăhoaăụ . 
 

Cácăcâyăhoaăụ ăF1 gi măphânăụ uăchoă4ălo iăgiaoătửăv iătỉălệăbằngănhau. 
 

Fa cóăs ăcâyăhoaăvàngăchi mă25%. 
 

IV. Fa cóăs ăcâyăhoaăụ ăchi mătỉălệăl nănhất.   

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 
 
Câu 118: M tăloàiăth căvật,ătínhătr ngăchi uăcaoăthânădoă2ăcặpăgenăA,ăaăvàăB,ăbăphânăliăụ călậpă
cùngăquyăụ nh:ăkiểu genăcóăc ă2ălo iăalenătr iăAăvàăBăquyăụ nhăthânăcao,ăcácăkiểuăgenăcònăl iă
ụ uăquyăụ nhăthânăthấp.ăAlenăDăquyăụ nhăhoaăvàngătr iăhoànătoànăsoăv iăalenădăquyăụ nhăhoa 

trắng.ăChoăcâyăd ăh pătửăv ă3ăcặpăgenăựP)ăt ăth ăphấn,ăthuăụ căF1 cóăkiểuăhìnhăphânăliătheoătỉă
lệă6ăcâyăthânăcao,ăhoaăvàngă:ă6ăcâyăthânăthấp,ăhoaăvàngă:ă3ăcâyăthânăcao,ăhoaătrắngă:ă1ăcâyă
thânăthấp,ăhoaătrắng.ăTheoălíăthuy t,ăcóăbaoănhiêuăphátăbiểuăsauăụâyăụúng? 
 

I.ăKiểuăgenăcủaăcâyăPăcóăthểălàă
Ad���� 

 

F1 cóă1/4ăs ăcâyăthânăcao,ăhoaăvàngăd ăh pătửăv ă3ăcặpăgen. 
 

F1 cóăt iăụaă7ălo iăkiểuăgen. 
 

IV. F1 cóă3ălo iăkiểuăgenăquyăụ nhăcâyăthânăthấp,ăhoaăvàng. 
 
A. 2. B. 4. C. 3. D. 1. 
 
Câu 119: M tăquầnăthểăth căvậtăt ăth ăphấn,ăalenăAăquyăụ nhăhoaăụ ătr iăhoànătoànăsoăv iă
alenăaăquyăụ nhăhoaătrắng. Th ăhệăxuấtăphátăựP)ăcóă20%ăs ăcâyăhoaătrắng.ă ăF3,ăs ăcâyăhoaă
trắngăchi mă25%.ăChoărằngăquầnăthểăkhôngăch uătácăụ ngăcủaăcácănhânăt ăti năhóaăkhác.ă
Theoălíăthuy t,ăcóăbaoănhiêuăphátăbiểuăsauăụâyăụúng? 
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I.ăTầnăs ăkiểuăgenă ăth ăhệăPălàă24/35ăAAă:ă4/35ăAaă:ă7/35ăaa. 
 
Tầnăs ăalenăAă ăth ăhệăPălàă9/35. 
 

Tỉălệăkiểuăhìnhă ăF1 làă27ăcâyăhoaăụ ă:ă8ăcâyăhoaătrắng. 
 
IV.ăHiệuăs ăgi aătỉălệăcâyăhoaăụ ăcóăkiểuăgenăụ ngăh pătửăv iătỉălệăcâyăhoaătrắngăgi mădầnăquaă
cácăth ăhệ. 
 
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 
 
Câu 120: Sơăụ ăph ăhệăd iăụâyămôăt ăs ădiătruy năbệnhămùămàuăvàăbệnhămáuăkhóăụôngă ă
ng i.ăM iăbệnhădoă1 trongă2ăalenăcủaă1ăgenănằmă ăvùngăkhôngăt ơngăụ ngătrênăNSTăgi iătínhă
X quy ụ nh,ă2ăgenănàyăcáchănhauă20cM.ăTheoălíăthuy t,ăcóăbaoănhiêuăphátăbiểuăsauăụâyăụúng?  
 
 
 
 
 
 

 
I.ăNg iăs ă1ăvàăng iăs ă3ăcóăthểăcóăkiểuăgenăgi ngănhau. 
 
Xácăụ nhăụ căt iăụaăkiểuăgenăcủaă6ăng i. 
 
Xácăsuấtăsinhăconăb ăc ă2ăbệnhăcủaăcặpă6ă- 7 là 2/25. 
 
IV.ăXácăsuấtăsinhăconăthứăbaăkhôngăb ăbệnhăcủaăcặpă3ă- 4 là 
1/2.   

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


	Câu 150: Loại bào tử sau là loại bào tử sinh sản của vi khuẩn
	Câu 152: Các hình thức sinh sản chủ yếu của tế bào nhân sơ là
	Câu 154: Xạ khuẩn sinh sản bằng
	Câu 156: Nấm men rượu sinh sản bằng
	Câu 157: Nhân tố sinh trưởng là tất cả các chất
	Câu 159. Cơ chế tác động của các hợp chất phenol là
	Câu 160. Cơ chế tác động của các loại cồn là
	Câu 161. Cơ chế tác động của chất kháng sinh là
	Câu 163: Nhiệt độ ảnh hưởng đến
	Câu 164: Vi sinh vật ký sinh trong động vật thuộc nhóm vi sinh vật
	Câu 167: Vi khuẩn lactic thuộc nhóm vi sinh vật

