TRƯỜNG ĐHKHTN – TP.HCM
TRUNG TÂM BDVH & LTĐH

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2014 – Tháng 6/2014
Môn: Sinh học
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề: 123

Câu 1: Mô tả nào dưới đây về quá trình dịch mã là đúng ?
A. Quá trình dịch mã chỉ thực sự được bắt đầu khi tARN có bộ ba đối mã là AUG liên kết được với codon m
đầu trên mARN.
B. Quá trình dịch mã chỉ kết thúc khi tARN mang một axit amin đặc biệt gắn vào codon kết thúc trên mARN.
C. Quá trình dịch mã chỉ thực sự được bắt đầu khi tARN có bộ ba đối mã là UAX liên kết được với codon m
đầu trên mARN.
D. Quá trình dịch mã chỉ kết thúc khi tARN mang bộ ba đối mã đến khớp vào với bộ ba kết thúc trên mARN.
Câu 2: Mô tả nào dưới đây về quá trình phiên mã và dịch mã là đúng?
A. Phiên mã và dịch mã sinh vật nhân thực xảy ra c ng một n i trong tế bào.
B. sinh vật nhân thực, phiên mã chỉ diễn ra một phần c a gen c u trúc.
C. Mỗi gen sinh vật nhân s được phiên mã ra một phân tử mARN riêng.
D. t t cả loài sinh vật, sau khi phiên mã t o mARN kết thúc, dịch mã mới bắt đầu tiến hành..
Câu 3: Mỗi tế bào lưỡng bội 1 loài có 4 cặp NST chứa cả thảy 283.10 6 cặp nuclêôtit. kì giữa, chiều dài
trung bình c a 1 NST là 2 m, thì các ADN đã co ngắn khoảng
A. 1000 lần
B. 8000 lần
C. 6000 lần
D. 4000 lần
Câu 4: Cho các nhóm loài và loài sau đây
1 Thực vật n i. 2 Diều hâu.
3 Kiến
4 Mối 5 Cá mập 6 Cá rô phi. 7 Giun 8 C
Các nhóm loài và loài thuộc bậc dinh dưỡng c p 2 là
A. (2), (3), (4),) và (8).
B. 2 , 3 , 4 , 6 và 7 . C. (3), (4), (6) và (7). D (3), (5), (6) và (4).
Câu 5: một bu ng trứng c a một c th , có 20 tế bào sinh trứng mang bộ NST 2n đều tiến hành giảm phân.
Trong đó có một số tế bào sinh trứng có 1 cặp NST không phân ly phân bào I, phân bào II và các tế bào
c n l i diễn ra bình thường. Số nhiễm sắc th bị tiêu biến trong các th định hướng n-1 và th định hướng n
t ng cộng lả 786. Cho biết quá trình giảm phân t o ra được 15 tế bào trứng n 1và 1 tế bào trứng n-1. Số
nhiễm sắc th trong mỗi tế bào sinh trứng nói trên đó là
A. 30 nhiễm sắc th
B. 20 nhiễm sắc th
C. 38 nhiễm sắc th
D. 26 nhiễm sắc th
Câu 6: Gen B g m có 120 chu kì xoắn và có X = 30%. Gen này bị đột biến m t đi một đo n giữa gen, tr
thành gen b. Đo n m t dài 20,4 nm và có T = 20%. Gen b có số nucleotit lo i Guanin là
A. 336
B. 444
C. 684
D. 696
Câu 7: Một gen c u trúc bị m t 3 cặp nucleotit vị trí nucleotit thứ 302, 304 và 309. Chuỗi polipeptit do gen
đột biến t ng hợp có số lượng và thành phần axit amin thay đ i như thế nào? Biết rằng mỗi axit amin chỉ được
mã hoá b i một bộ ba nh t định và không xu t hiện mã kết thúc.
A. Giảm 1, thay đ i 1
B. Giảm 1, thay đ i 2 C. Giảm 2, thay đ i 1
D. Giảm 2, thay đ i 2
Câu 8: một loài thực vật, được biết mỗi gen quy đinh một tính tr ng và đều trội hoàn toàn; không xảy ra đột
biến mới. Cho một cây ba nhiễm k p có ki u gen AAaBbb th ph n với cây ba nhiễm k p có ki u gen đ ng
hợp lặn s cho đời con với tỉ lệ cây ba nhiễm k p có ki u hình giống cây làm m là
A. 5/12
B. 5/48
C. 1/18
D. 1/12
Câu 9: Phát bi u nào dưới đây là không đúng?
A.Chức năng c a mARN là truyền đ t thông tin về chuỗi polipeptit..
B.Chức năng cũa riboxom là n i t ng hợp chuỗi polipeptit.
C. Chức năng c a gen c u trúc là trực tiếp tham gia t ng hợp chuỗi polipeptit
D.Chức năng c a tARN là vận chuy n axit amin.
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Câu 10: Cho cây có ki u gen AaBbCcDd giao ph n với cây có ki u gen AaBbCcdd. Biết các cặp gen này nằm
trên các cặp nhiễm sắc th khác nhau, mỗi tính tr ng do một gen quy định và đều trội không hoàn toàn. Số loai
ki u gen và số lo i ki u hình có th t o ra được thế hệ sau là
A. 36 ki u gen và 36 ki u hình
B. 54 ki u gen và 36 ki u hình
C. 54 ki u gen và 54 ki u hình
D. 27 ki u gen và 27 ki u hình.
Câu 11: một loài thực vật, ki u gen A-bb và aaB- quy định quả tr n; ki u gen A- B- quy định quả d t; ki u
gen aabb quy định quả dài. Một gen cặp nhiễm sắc th khác có 2 alen,alen trội D quy định hoa màu đ trội
hoàn toàn so với alen lặn d quy định hoa màu trắng. đời con c a ph p lai nào sau đây, tính theo l thuyết co
cây quả d t, hoa đ chiếm 18,75%?
A. AaBBDd x AABBDd.
B. AaBbDd x aabbDd.
C. AaBbDd x AaBbdd. D. AaBbDd x AaBbDd.
Câu 12: cà chua, alen A quy định quả đ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng; alen B quy định
quả tr n trội hoàn toàn so với alen b quy định quả bầu d c. Các cặp gen này nằm trên c ng một cặp nhiễm sắc
th . Cho các cây thuần ch ng lai nhau được F1 dị hợp 2 cặp gen. Tiến hành cho các cây quả vàng,bầu d c th
ph n với các cây F1 thì thế hệ lai thu được 800 cây quả đ , bầu d c : 800 cây quả vàng, tr n : 200 cây quả đ ,
tr n : 200 cây quả vàng, bầu d c. Cây F1 nói trên có ki u gen và tỉ lệ tế bào sinh h t ph n có xảy ra hoán vị
gen trong qua trình giảm phân lần lượt là
AB
AB
Ab
Ab
A.
và 20%.
B.
và 40%.
C.
và 20%.
D.
và 40%
ab
ab
aB
aB
Câu 13: Nếu cho cây có ki u gen AaBbCcDd tự th ph n thì tỷ lệ cây có chiều cao cây thuộc lo i cao trung
bình là bao nhiêu? Biết rằng các cặp alen quy định các tính tr ng khác nhau nằm trên các cặp NST tư ng đ ng
khác nhau và các gen tư ng tác với nhau theo ki u tác động cộng gộp quy định chiều cao c a cây.
A. 0,230
B. 0,313
C. 0,078
D. 0,273
Câu 14:
một loài thực vật, cho cây thuần ch ng hoa vàng giao ph n với cây thuần ch ng hoa trắng P thu
được F1 g m toàn cây hoa trắng. Cho F1 tự th ph n thu được F2 có tỉ lệ phân li ki u hình là 12 cây hoa trắng:3
cây hoa đ :1 cây hoa vàng. Cho các cây hoa đ thu được F2 tự th ph n được F3, Xác su t cây có ki u hình
hoa vàng F3 là
A. 1/2.
B. 1/9
C. 1/6.
D. 1/12.
Câu 15: Nói về tư ng tác gen, câu nhận x t nào sau đây là đúng?
A. Một gen tham gia qui định nhiều tính tr ng khác nhau.
B. Tư ng tác giữa 2 cặp gen không alen chỉ gặp động vật, thực vật mới có tư ng tác b i 3, 4 cặp gen.
C. Chỉ có các sản ph m c a các gen có th tư ng tác với nhau đ hình thành nên tính tr ng
D. Chính gen trong tế bào đã trực tiếp tác động qua l i với nhau.
Câu 16: Tính tr ng lông vằn và lông tr n một n i gà do một gen có 2 alen A,a quy định, F 1 đ ng lo t một
ki u hình, cho cặp gà F1 lai với nhau F2 có 16 gà trống lông vằn : 8 gà mái lông vằn : 8 gà mái lông tr n. Phát
bi u nào sau đây là đúng?
1. Tính tr ng lông vằn trội so với lông không vằn
2. Bố m có vai tr ngang nhau trong việc truyền tính tr ng cho con
3. Cặp NST giới tính c a gà mái là XX, gà trống là XY
4. Ki u gen cặp gà F1 đem lai là XAXa x XA Y
A. 1,4
B. 1,3, 4
C. 1, 2, 3
D. 3,4
Câu 17: Câu có nội dung đúng sau đây là
A. Các đo n mang gen trong 2 nhiễm sắc th giới tính X và Y đều không tư ng đ ng với nhau.
B. Trên nhiễm sắc th giới tính, ngoài các gen qui định tính đực hoặc tính cái, c n có các gen qui định các
tính tr ng thường.
C. động vật đ n tính đ con, giới cái mang cặp nhiễm sắc th giới tính XX và giới đực mang cặp nhiễm sắc
th giới tính XY.
D. các loài động vật đ n tính đ trứng, giới cái mang cặp nhiễm sắc th giới tính XY c n giới đực mang cặp
nhiễm sắc th giới tính XX.
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Câu 18: Bằng chứng nào sau đây phản ánh hiện tượng m t chức năng nên c quan bị tiêu giảm chức năng
quy định c u t o ?
A. Gai cây hoàng liên là biến d ng c a lá, gai cây hoa h ng là do sự phát tri n c a bi u bì thân
B. Gai xư ng r ng, tua cuốn c a đậu Hà Lan đều là biến d ng c a lá.
C. Chi trước c a các loài động vật có xư ng sống có các xư ng phân bố theo thứ tự tư ng tự nhau.
D. Trong hoa đực c a cây đu đ có 10 nhị, giữa hoa v n c n di tích c a nhu .
Câu 19: một loài thực vật, alen A quy định h t vàng là trội hoàn toàn so với alen a quy định h t xanh alen B
quy định h t tr n là trội hoàn toàn so với b quy định h t nhăn. Hai cặp gen này phân ly độc lập. một quần
th cân bằng di truyền, người ta cho biết thu được 76,44%h t vàng, tr n và 1,44% h t xanh, nhăn.Tỉ lệ các
h t có ki u hình vàng, nhăn và các h t có ki u hình xanh, tr n lần lượt là
A. 14,56% và 7,56%
B. 8,19% và 13,93%.
C. 13,93% và 8,19%. D. 13,44% và 8,68%
Câu 20: Cho lai thứ đậu thuần ch ng có quả đ , tr n với thứ đậu thuần ch ng có quả vàng, bầu d c bầu d c
được F1 đều có quả đ , tr n. Lai phân tích F1 thu được F2 có tỉ lệ ki u hình 9 vàng, bầu d c : 3 đ , bầu d c :
3 vàng, tr n : 1 đ , tr n. Ki u gen F1 là
AD BE
A. AaBbDdEe
B. AaBbDd.
C. AaBb.
D.
ad be
Câu 21: Với 2 gen alen A và a, bắt đầu bằng 1 cá th có ki u gen Aa và 2 cá th có ki u gen aa Cho cây đó tự
th ph n liên tiếp qua n thế hệ. Khi n tiến tới vô cực, kết quả về sự phân bố ki u gen trong quần th s là:
A. 100%Aa
B. AA=aa=1/2
C. AA=1/4 ; aa=3/4
D. AA=1/6 ; aa=5/6
Câu 22: Những quá trình nào sau đây không t o ra được biến dị di truyền?
A. C y truyên phôi và nhân bản vô tính động vật.
B. Chuy n gen từ tế bào thực vật vào tế bào vi khu n.
C. Cho lai hữu tính giữa các cá th có ki u gen khác nhau.
D. Dung hợp tế bào trần, nuôi c y h t ph n sau đó lưỡng bội hoá.
Câu 23: Quy trình k thuật c a liệu pháp gen không có bước nào sau đây?
A. D ng virut sống trong c th người làm th truyền sau khi đã lo i b đi những gen gây bệnh c a virut.
B. Th truyền được gắn gen lành cho xâm nhập vào tế bào c a bệnh nhân.
C. Tế bào mang ADN tái t hợp c a bệnh nhân được đưa vào c th bệnh nhân đ sản sinh ra những tế bào
bình thường thay thế những tế bào bệnh.
D. D ng enzim cắt b gen đột biến đ chửa trị các bệnh di truyền.
Câu 24: người, x t một gen nằm trên đo n không tư ng đ ng c a nhiễm sắc th giới tính X có hai alen:
alen A không gây bệnh trội hoàn toàn so với alen a gây bệnh. Một người ph nữ bình thường nhưng có em trai
bị bệnh kết hôn với một người đàn ông bình thường nhưng có em gái và bố bị bệnh. Xác su t đ hai con c a
cặp vợ ch ng này g m một trai và một gái đều không bị bệnh là bao nhiêu? Biết rằng những người khác trong
cả hai gia đình trên đều không bị bệnh.
A. 0,383.
B. 0,765.
C. 0,375.
D. 0,486.
Câu 25: Cho những ví d sau:
1 Cánh d i và cánh côn tr ng.
2 Vây ngực c a cá voi và cánh d i.
(3) Mang cá và mang tôm.
4 Chi trước c a thú và tay người.
Những ví d về c quan tư ng đ ng là
A. (1) và (3).
B. (1) và (4).
C. (1) và (2).
D. (2) và (4).
Câu 26: Nhân tố nào sau đây làm không làm biến đ i thành phần kiều gen c a quần th :
A. Quá trình đột biến.
B. Quá trình giao phối
C. Qúa trình chọn lọc tự nhiên D. Các c chế cách li.
Câu 27: Theo quan niệm hiện đ i, khi nói về chọn lọc tự nhiên, phát bi u nào sau đây không đúng?
A. Chọn lọc tự nhiên thực ch t là quá trình phân hoá khả năng sống sót và khả năng sinh sản c a các cá th
với các ki u gen khác nhau trong quần th .
B. Khi môi trường thay đ i theo một hướng xác định thì chọn lọc tự nhiên s làm biến đ i tần số alen c a quần
th theo hướng xác định.
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C. Chọn lọc tự nhiên chỉ đóng vai tr sàng lọc và giữ l i những cá th có ki u gen quy định ki u hình thích
nghi mà không t o ra các ki u gen thích nghi.
D. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên ki u gen qua đó làm biến đ i tần số alen c a quần th .
Câu 28: Điều mô tả nào dưới đây ph hợp với tinh thần c a học thuyết Đacuyn?
A. Các BD có lợi đều được CLTN giữ l i cho các thế hệ sau.
B. Những biến dị làm tăng khả năng sinh sản thì biến dị đó được CLTN giữ l i cho các thế hệ sau.
C. Những biến dị làm tăng khả năng sống sót thì biến dị đó được CLTN giữ l i cho các thế hệ sau.
D. Chỉ các BD cá th xu t hiện riêng r trong quá trình sinh sản mới được CLTN giữ l i các thế hệ sau.
Câu 29: Câu khẳng định nào sau đây là chính xác nh t ?
A. Số lượng NST nhiều hay ít không hoàn toàn phản ánh mức độ tiến hoá th p hay cao c a sinh vật nhân s .
B. Số lượng NST nhiều hay ít không hoàn toàn phản ánh mức độ tiến hoá cao hay th p c a sinh vật nhân thực.
C. Số lượng NST phản ánh mức độ tiến hoá c a sinh vật nhân thực.
D. Số lượng NST không phản ánh mức độ tiến hoá c a sinh vật nhân thực.
Câu 30: Cho các thông tin về vai tr c a các nhân tố tiến hoá như sau:
1 Làm thay đ i tần số alen và thành phần ki u gen c a quần th theo một hướng xác định.
2 Làm phát sinh các biến dị di truyền c a quần th , cung c p ngu n biến dị s c p cho quá trình tiến hoá.
3 Có th lo i b hoàn toàn một alen nào đó kh i quần th cho d alen đó là có lợi.
4 Không làm thay đ i tần số alen nhưng làm thay đ i thành phần ki u gen c a quần th .
5 Làm thay đ i tần số alen và thành phần ki u gen c a quần th r t chậm.
Các thông tin nói về vai tr c a đột biến gen là
A. (1) và (4).
B. (2) và (5).
C. (1) và (3).
D. (3) và (4).
Câu 31: Nội dung nào dưới đây về quá trình phát sinh loài người là không đúng ?
A. Quá trình chuy n biến từ vượn thành người đã diễn ra trên một lãnh th tư ng đối rộng từ Châu Phi, Châu
Âu, đến tận Châu Á.
B. Loài Homo sapiens đã chuy n từ giai đo n tiến hóa sinh học sang giai đo n tiến hóa xã hội.
C. Từ người Neandectan tiến hoá thành người hiện đ i.
D. Các nhà khoa học cho rằng người Neandectan đã bị loài Homo sapiens c nh tranh nên bị tuyệt ch ng
Câu 32 Các sinh vật chuy n đời sống từ dưới nước lên c n vào kỷ nào, đ i nào?
A. Kỷ Cambri, đ i C sinh
B. Kỷ Tam điệp, đ i Trung Sinh
C. Kỷ Silua, đ i C sinh
D. Kỷ Giura, đ i Trung sinh
Câu 33: Cá rô phi Việt Nam sống được trong môi trường nước có nhiệt độ từ 5,60C đến 420C. Cá ch p sống
môi trường nước có nhiệt độ từ 20C đến 440C. Biên độ dao động nhiệt độ c a ao h nước ta là: miền Bắc từ
20C đến 420C. miền Nam từ 100C đến 400C. Phát bi u nào sau đây không đúng?
A. Cá ch p và cá rô phi đều có th nuôi được cả hai miền.
B. Khả năng phân bố c a cá ch p rộng h n cá rô phi.
C. Cá ch p có th sống mọi ao h
miền Nam.
D. Cá rô phi có th sống mọi ao h
miền Bắc.
Câu 34: Nếu kích thước c a quần th giảm xuống dưới mức tối thi u thì quần th s suy thoái và dễ bị diệt
vong do nguyên nhân chính là :
A. M t hiệu quả nhóm. B. Sức sinh sản giảm. C. Không kiếm đ thức ăn.
D. Gen lặn có h i bi u hiện.
Câu 35: Khi nói về sự phân bố cá th trong quần th sinh vật, phát bi u nào sau đây không đúng?
A. Phân bố đ ng đều có nghĩa làm giảm mức độ c nh tranh giữa các cá th trong quần th .
B. Phân bố theo nhóm thường gặp khi điều kiện sống phân bố đ ng đều trong môi trường, có sự c nh tranh
gay gắt giữa các cá th trong quần th .
C. Phân bố theo nhóm là ki u phân bố ph biến nh t, giúp các cá th hỗ trợ nhau chống l i điều kiện b t lợi
c a môi trường
D. Phân bố ng u nhiên thường gặp khi điều kiện sống phân bố đ ng đều trong môi trường và không có sự
c nh tranh gay gắt giữa các cá th trong quần th .
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Câu 36: Trong sự t n t i c a quần xã, khống chế sinh học có vai tr
A. điều h a tỉ lệ đực cái các quần th , đảm bảo cân băng quần xã.
B. điều h a các nhóm tu i trong quần th , đảm bảo cân bằng c a quần xã.
C. điều h a mật độ các quần th , đảm bảo cân bằng c a quần xã.
D. điều h a n i c a các quần th , đảm bảo cân bằng c a quần xã.
Câu 37: Khi nói về chu trình cacbon, phát bi u nào sau đây không đúng?
A. Trong quần xã, hợp ch t cacbon được trao đ i thông qua chuỗi và lưới thức ăn.
B. Không phải t t cả lượng cacbon c a quần xã sinh vật được trao đ i liên t c theo v ng tuần hoàn kín.
C. Khí CO2 tr l i môi trường hoàn toàn do ho t động hô h p c a động vật.
D. Cacbon từ môi trường ngoài vào quần xã sinh vật ch yếu thông qua quá trình quang hợp.
Câu 38: Giả sử, b n và gia đình b n chuy n đến một n i đảo xa xôi với một con b và một lượng lớn lúa
m ch k m theo tiện nghi khác đ lâu ngày . Đ có được năng lượng lớn nh t và sống qua một thời gian dài,
b n cần
A. d ng lúa m ch nuôi b và uống sữa c a nó.
B. ăn thịt b và sau đó ăn lúa m ch.
C. cho b ăn lúa m ch, uống sữa nó và sau đó ăn thịt nó.
D. uống sữa b , ăn thịt con b khi nó hết sữa, sau đó ăn lúa m ch.
Câu 39: Có s đ phả hệ sau đây:
Nữ không bệnh.
Nữ bệnh.
Nam không bệnh.
Nam bệnh

S đ phả hệ trên nói về bệnh P người do một trong hai alen c a một gen quy định. Biết rằng không xảy ra
đột biến t t cả các cá th trong phả hệ. Xác su t đ cặp vợ ch ng thế hệ III trong phả hệ này sinh ra đứa
con gái không bị mắc bệnh và một đứa con trai măc bệnh bệnh trên là
A. 1/12
B. 1/16
C. 1/9
D. 1/18
Câu 40: Khi nói về chu trình sinh địa hóa nit , phát bi u nào sau đây là đúng?
A. Động vật có xư ng sống có th h p thu nhiều ngu n nit như muối amôn NH 4 ) , nitrat ( NO3 )
B. Vi khu n phản nitrat hoá có th phân huỷ amôn NH+ thành nit phân tử N2)
C. Một số loài cây tr ng như các cây thuộc họ Đậu , có khả năng cố định nit từ không khí.
D. Thực vật h p th nit dưới d ng muối, như muối amôn ( NH 4 ) , nitrat ( NO3 ).
Câu 41: Một đo n m ch gốc cuả gen c u trúc có trình tự các bộ ba mã hoá như sau:
16
3’...A G G-T A X-G X X-A G X- AGX -G T T- X X X...5’
Gen bị đột biến nên cặp nucleotit thứ 16 bị thay bằng cặp A-T G thay bằng A s làm cho
A. axit amin tư ng ứng bộ ba này bị thay bằng một axit amin khác.
B. quá trình dịch mã kết thúc bộ ba này.
C. không làm thay đ i trình tự c a các axit amin trong chuỗi polipeptit.
D. quá trình dịch mã bắt đầu từ bộ ba này.
Câu 42: Sự phân li c a các nhiễm sắc th NST kì sau c a nguyên phân diễn ra theo cách:
A. Mỗi NST k p trong cặp đ ng d ng không tách qua tâm động và phân li ng u nhiên về mỗi cực
B. Một nửa số lượng NST k p đi về mỗi cực
C. Mỗi NST k p tách qua tâm động đ mỗi NST đ n phân li về mỗi cực
D. Mỗi NST k p tách tâm động, tháo xoắn hoàn toàn và mỗi NST đ n phân li về mỗi cực.
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Câu 43: Cho biết các gen phân ly độc lập, X t ph p lai: AaBbCcDd x AaBbCcDd. đời con, ki u gen có
phân nửa 1 2 số locut gen tr ng thái dị hợp chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
A. 1/32.
B. 9/64.
C. 3/18 .
D. 3/8.
Câu 44: một loài thú, được biết mỗi gen quy định 1 tính tr ng, tính tr ng trội đều là trội hoàn toàn và hiện
AB De
tư ng hoán vị gen chỉ xảy ra giới cái với tần số như nhau t t cả cặp NST. Có một cặp bố m P:
ab dE
AB De M
XMXm x
X Y. đời con F1 các thú con có ki u hình cả năm tính tr ng trội chiếm 24,375%. Cho thú
ab dE
m lai phân tích thì tính theo l thuyết, kết quả lai cho thú con có ki u hình giống m chiếm tỉ lệ
A. 3,75%.
B. 7,50%.
C. 3,00%.
D. 1,50%.
Câu 45: Một cá th ki u gen aaBbDDEe sau một thời gian dài thực hiện giao phối gần, số d ng thuần xu t
hiện là:
A. 4
B. 6
C. 8
D. 16
Câu 46: người, tính tr ng tóc xoăn do gen A, tóc thẳng do gen a nằm trên NST thường quy định, máu khó
đông do gen h, máu đông bình thường do gen H, mắt m màu do gen m, mắt bình thường do gen M. Locut
gen về máu và locut gen về mắt đều nằm trên đo n không tư ng đ ng c a NST giới tính X.Với 3 locut gen
trên, có th cho tối đa số lo i ki u gen khác nhau mỗi giới đực, cái trong quần th là:
A. 42 lo i ki u gen giới nữ, 30 lo i ki u gen giới nam.
B. 30 lo i ki u gen giới nữ, 12 lo i ki u gen giới nam.
C.10 lo i ki u gen giới nữ, 6 lo i ki u gen giới nam.
D. 5 lo i ki u gen giới nữ, 3 lo i ki u gen giới nam.
Câu 47: Chức năng giống nhau các c quan tư ng tự là do
A. tiến hoá ng u nhiên trong quá trình phát tri n c a các loài.
B. các loài mang c quan đó tiến hóa từ một ngu n gốc.
C.các loài có ngu n gốc khác nhau nhưng phát tri n trong những điều kiện giống nhau.
D. loài khác nhau, nhưng các c quan đó có c u t o giống nhau.
Câu 48: Cho một cặp th thuần ch ng giao phối nhau được F1 toàn th lông trắng, dài. Đem th đực F1 lai
phân tích thu được 25% th cái lông trắng, dài : 25% th cái lông xám, dài : 50% th đực lông xám, ngắn.
C n đem th cái F1 lai phân tích thì thu được 46% th lông xám, ngắn : 29% th lông xám, dài : 21% th lông
trắng, dài : 4% th lông trắng, ngắn. Cho biết chiều dài lông do một gen có 2 alen D và d chi phối. Không
xảy ra đột biến. Ki u gen th cái F1 là
Ad B b
A. AaBbXDXd.
B.
X X.
C. AaXBDXbd.
D. XAdXaDBb
aD
Câu 49: Trong c chế điều hoà ho t động c a opêrôn Lac, khi môi trường không có Lactôz thì s :
A. Không có ch t cảm ứng liên kết với prôtêin ức chế, do đó prôtêin ức chế liên kết bình thường với v ng vận
hành (O).
B. Không có ch t cảm ứng liên kết với v ng vận hành O , do đó không ức chế v ng vận hành.
C. Không có ch t cảm ứng liên kết với gen điều hoà R , do đó không ức chế gen điều hoà.
D. Không có ch t cảm ứng liên kết với v ng kh i động P ,
Câu 50: Khi nghiên cứu một bệnh mới xu t hiện một quần th động vật ng u phối,người ta phát hiện bệnh
đó do một đột biến gen làm cho hemoglobin d ng A tr thành d ng S và khi thống kê đàn động vật trưỡng
thành th y cứ 100 con thì có 75 con đ ng hợp tử AA, 25 con dị hợp tử AS. không có cá th ki u gen SS. Vậy
thế hệ sau, tính theo lí thuyết đàn con trưỡng thành có tỉ lệ các ki u gen x p xỉ như sau:
A. AA=76,56%; AS=21,88%; SS=1,56%.
B. AA=1,56%; AS=21,88%; SS=76,56%;
C. AA=77,8%; AS=22,2%; SS=0%.
D. AA=79,9%; AS=20,1%; SS=0%.
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