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SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƢƠNG 

TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020-2021 

Môn: SINH HỌC12 – Ban KHTN 

Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian giao đề) 

Số câu hỏi của đề thi:  40 câu – Số trang:  05 trang 

 

 

 

- Họ và tên thí sinh: ....................................................   - Số báo danh : ........................ 
 

 

                            

 Câu 1. Tiến hoá nhỏ là quá trình 

 A. biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới. 

 B. biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể dẫn tới sự biến đổi kiểu hình. 

 C. biến đổi kiểu hình của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới. 

 D. hình thành các nhóm phân loại trên loài. 

 Câu 2. Tiến hóa hóa học là quá trình tổng hợp 

 A. các chất vô cơ từ các chất hữu cơ theo phƣơng thức sinh học. 

 B. các chất hữu cơ từ các chất vô cơ theo phƣơng thức sinh học. 

 C. các chất vô cơ từ các chất hữu cơ theo phƣơng thức hóa học. 

 D. các chất hữu cơ từ các chất vô cơ theo phƣơng thức hóa học. 

 Câu 3. Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định 

hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) của quần thể này có thành phần kiểu gen là 0, 5AA : 0, 4Aa : 

0,1aa . Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Nếu quần thể này giao phấn ngẫu nhiên thì thành phần kiểu gen F1  ở là 0, 36AA : 0, 48Aa : 

0,16aa 

II. Nếu cho tất cả các cây hoa đỏ ở P giao phấn ngẫu nhiên thì thu đƣợc F1  có 91% số cây hoa 

đỏ. 

III. Nếu cho tất cả các cây hoa đỏ ở P tự thụ phấn thì thu đƣợc F1  có 1/9 số cây hoa trắng. 

IV. Nếu quần thể này tự thụ phấn thì thành phần kiểu gen ở F1 là 0,6 AA : 0,2 Aa : 0,2 aa. 

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

 Câu 4. Phát biểu nào sau đây là đúng về hệ sinh thái?  

 A. Trong hệ sinh thái, năng lƣợng đƣợc sử dụng lại, còn vật chất thì không.  

 B. Trong hệ sinh thái, hiệu suất sinh thái tăng dần qua mỗi bậc dinh dƣỡng.  

 C. Trong hệ sinh thái, nhóm loài có sinh khối lớn nhất là sinh vật thuộc bậc dinh dƣỡng 

cao nhất.  

 D. Sự thất thoát năng lƣợng qua mỗi bậc dinh dƣỡng trong hệ sinh thái là rất lớn.  

 Câu 5. Hình thành loài bằng phƣơng thức nào xảy ra nhanh nhất? 

 A. Cách li sinh thái  B. cách li tập tính    

       C. Lai xa và đa bội hoá                                      D. Cách li địa lí  

 Câu 6. Bể cá cảnh đƣợc gọi là:  

 A. hệ sinh thái "khép kín" B. hệ sinh thái vi mô              

 C. hệ sinh thái tự nhiên  D. hệ sinh thái nhân tạo   

 Câu 7. Chọn lọc tự nhiên đƣợc xem là nhân tố tiến hoá cơ bản nhất vì 

 A.  nó định hƣớng quá trình tích luỹ biến dị, quy định nhịp độ biến đổi kiểu gen của quần 

thể. 

 B.  tăng cƣờng sự phân hoá kiểu gen trong quần thể gốc. 

 C.  đảm bảo sự sống sót của những cá thể thích nghi nhất. 

 D.  diễn ra với nhiều hình thức khác nhau. 

 Câu 8. Cơ quan tƣơng đồng là những cơ quan 
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 A. có nguồn gốc khác nhau, nằm ở những vị trí tƣơng ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo 

giống nhau. 

 B. có nguồn gốc khác nhau nhƣng đảm nhiệm những chức phận giống nhau, có hình thái 

tƣơng tự. 

 C. cùng nguồn gốc, nằm ở những vị trí tƣơng ứng trên cơ thể, có thể thực hiện các chức 

năng khác nhau. 

 D. cùng nguồn gốc, đảm nhiệm những chức phận giống nhau. 

 Câu 9. Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái thƣờng gặp ở những đối tƣợng  

 A. Thực vật       

 B. Thực vật và động vật có khả năng di chuyển xa 

 C. Động vật       

 D. Thực vật và động vật ít có khả năng di chuyển  

 Câu 10. Một loài thực vật, tính trạng màu sắc quả do 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập tƣơng 

tác bổ sung quy định. Khi trong kiểu gen có cả gen A và B thì quy định quả đỏ, chỉ có A hoặc B 

thì quy định quả vàng, không có A và B thì quy định quả xanh. Một quần thể đang cân bằng di 

truyền có tần số A = 0,6; B = 0,2. Biết không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết khi lấy ngẫu 

nhiên một cây quả đỏ, xác suất thu đƣợc cây thuần chủng là bao nhiêu? 

   A.  1/21                    B.  2/21               C. 5/21                   D. 3/121. 

 Câu 11. Thành phần hữu sinh của một hệ sinh thái bao gồm: 

 A. sinh vật ăn thực vật, sinh vật ăn động vật, sinh vật phân giải 

 B. sinh vật sản xuất, sinh vật ăn động vật, sinh vật phân giải 

 C. sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải 

 D. sinh vật sản xuất, sinh vật ăn thực vật, sinh vật phân giải 

 Câu 12. Ví dụ nào sau đây phản ánh quan hệ hợp tác giữa các loài?  

 A. Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ  

       B. Chim sáo đậu trên lƣng trâu rừng 

 C. Cây phong lan bám trên thân cây gỗ  

       D. Vi khuẩn lam sống trong nốt sần rễ cây họ đậu  

 Câu 13. Mục đích của phƣơng pháp nghiên cứu tế bào học: 

 A. tìm hiểu cấu trúc của tế bào 

 B. tìm ra quy luật di truyền của các tính trạng ở trong tế bào ngƣời. 

 C. tìm ra vị trí của các gen ở trên NST để lập bản đồ di truyền. 

 D. tìm ra khuyết tật về kiểu gen của các bệnh di truyền để điều trị kịp thời. 

 Câu 14. Quan hệ hỗ trợ trong quần thể là:  

 A. mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động sống. 

 B. mối quan hệ giữa các cá thể sinh vật trong một vùng hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt 

động sống. 

 C. mối quan hệ giữa các cá thể sinh vật giúp nhau trong các hoạt động sống. 

 D. mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài hỗ trợ nhau trong việc di cƣ do mùa thay đổi. 

 Câu 15. Dựa vào những biến đổi về địa chất, khí hậu, sinh vật. Ngƣời ta chia lịch sử trái đất 

thành các đại theo thời gian từ trƣớc đên nay là 

 A. đại thái cổ, đại cổ sinh, đại trung sinh đại nguyên sinh, đại tân sinh. 

 B. đại thái cổ, đại nguyên sinh, đại cổ sinh, đại trung sinh, đại tân sinh. 

 C. đại cổ sinh, đại nguyên sinh,  đại thái cổ, đại trung sinh, đại tân sinh. 

 D. đại thái cổ, đại nguyên sinh, đại trung sinh, đại cổ sinh, đại tân sinh. 

 Câu 16. Cho biết các công đoạn đƣợc tiến hành trong chọn giống thuần dựa trên nguồn biến 

dị tổ hợp nhƣ sau: 

(1) Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau. 

(2) Lai các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau với nhau. 

 (3) Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen mong muốn. 
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(4) Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn. 

Trình tự đúng các công đoạn là: 

 A.  (1) → (2) → (4) → (3) B. (2) → (3) → (4) → (1)   

 C. (4) → (1) → (2) → (3) D. (2) → (3) → (1) → (4) 

 Câu 17. Trong các nhân tố tiến hoá, nhân tố làm thay đổi tần số alen của quần thể chậm nhất 

là: 

 A.  đột biến.                          B. Di - nhập gen 

 C. giao phối không ngẫu nhiên. D. chọn lọc tự nhiên.     

 Câu 18. Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ P là: 0,45AA: 0,30Aa: 

0,25aa. Cho biết trong quá trình chọn lọc ngƣời ta đã đào thải các cá thể có kiểu hình lặn. Tính 

theo lí thuyết, tỉ lệ các loại kiểu gen thu đƣợc ở F1 là: 

    A. 0,7AA: 0,2Aa: 0,1aa. 

    B. 0,525AA: 0,150Aa: 0,325aa.  

     C. 0,36AA: 0,24Aa: 0,40aa. 

     D.  0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa.  

 Câu 19. Con mối mới nở "liếm" hậu môn đồng loại để tự cấy trùng roi Trichomonas. Trùng 

roi có enzim phân giải đƣợc xelulôzơ ở gỗ mà mối ăn. Quan hệ này giữa mối và trùng roi là:  

 A. hội sinh B. hợp tác C. kí sinh D. cộng sinh.  

 Câu 20. Loài lúa mì trồng hiện nay đƣợc hình thành trên cơ sở 

 A. kết quả của quá trình lai xa khác loài 

 B. kết quả của quá trình lai xa và đa bội hoá nhiều lần 

 C. kết quả của tự đa bội  2n thành 4n của loài lúa mì 

 D. sự cách li địa lí giữa lúa mì châu Âu và lúa mì châu Mỹ 

 Câu 21. Tập hợp những quần thể nào sau đây là quần thể sinh vật?  

 A. Những con cá sống trong Hồ Tây. 

 B. Những con tê giác một sừng sống trong Vƣờn Quốc Gia Cát Tiên. 

 C. Những cây cỏ sống trên đồng cỏ Ba Vì. 

 D. Những con chim sống trong rừng Cúc Phƣơng. 

 Câu 22. Cho chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào  Tôm  Cá rô  Chim bói cá. Trong chuỗi 

thức ăn này, cá rô thuộc bậc dinh dƣỡng: 

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

 Câu 23. Ngành khoa học vận dụng những hiểu biết về di truyền học ngƣời vào y học, giúp 

giải thích, chẩn đoán, phòng ngừa, hạn chế các bệnh, tật di truyền và điều trị trong một số 

trƣờng hợp bệnh lí gọi là 

           A. Di truyền Y học.                                         B. Di truyền học.   

      C. Di truyền học Ngƣời.                                    D. Di truyền Y học tƣ vấn. 

 Câu 24. Cho các phát biểu về vai trò của quan hệ cạnh tranh. Có mấy phát biểu đúng: 

I. Đảm bảo sự tăng số lƣợng không ngừng của quần thể. 

II. Đảm bảo số lƣợng của các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp. 

III. Đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể. 

    IV. Đảm bảo sự phân bố của các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp. 

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

 Câu 25. Hiện tƣợng giao phối gần sẽ dẫn đến làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể 

theo hƣớng  

 A. tăng tần số kiểu gen đồng hợp tử.    

 B. tăng tần số kiểu gen đồng hợp tử và giảm dần số kiểu gen dị hợp tử.       

 C. tăng tần số kiểu gen dị hợp tử và giảm dần số kiểu gen đồng hợp tử.     

 D. giảm tần số kiểu gen dị hợp tử.    
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 Câu 26. Giả sử một quần xã có lƣới thức ăn gồm 7 loài đƣợc kí hiệu là: A, B, C, D, E, G, H. 

Trong đó loài A là sinh vật sản xuất, các loài còn lại là sinh vật tiêu thụ. Theo lí thuyết, có bao 

nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về lƣới thức ăn này? 

 

I. Chuỗi thức ăn dài nhất có 5 bậc dinh dƣỡng. 

II. Có tổng số 11 chuỗi thức ăn. 

III. Nếu loại bỏ bớt cá thể của loài A thì tất cả các loài còn lại đều giảm số lƣợng cá thể. 

IV. Nếu loài A bị nhiễm độc ở nồng độ thấp thì loài H sẽ bị nhiễm độc ở nồng độ cao hơn so với 

loài A. 

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

 Câu 27. Cá rô phi Việt Nam chịu lạnh đến 5,6
0
C, dƣới nhiệt độ này cá chết, chịu nóng đến 

42
0
C, trên nhiệt độ này cá cũng sẽ chết, các chức năng sống biểu hiện tốt nhất từ 20

0
C đến 

35
0
C. Khoảng nhiệt độ từ 20

0
C đến 35

0
C đƣợc gọi là:  

 A. khoảng thuận lợi.  B. giới hạn chịu đựng .    

 C. điểm gây chết giới hạn trên. D. điểm gây chết giới hạn dƣới. 

 Câu 28. Trong một ao, ngƣời ta có thể nuôi kết hợp nhiều loại cá: trắm cỏ, trắm đen, mè trắng, 

mè hoa, trôi, chép,....vì: 

 A. mỗi loài có một ổ sinh thái riêng nên sẽ giảm mức độ cạnh tranh gay gắt với nhau 

tận dụng đƣợc nguồn thức ăn là các loài động vật nổi và tảo.   

 B. tận dụng nguồn thức ăn là các loài động vật đáy.  

 C. tạo sự đa dạng loài trong hệ sinh thái ao. 

       D. tận dụng đƣợc nguồn thức ăn là các loài động vật nổi và tảo.  

 Câu 29. Những thành quả nào sau đây có đƣợc ở cây trồng mà không phải do công nghệ gen? 

 A. Giống lúa "gạo vàng"                                   B. Giống bông kháng sâu hại.                           

 C. Giống lúa lùn năng suất cao IR22.               D. Giống cà chua để lâu không bị hƣ hỏng.    

 Câu 30. Lừa lai với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản. Hiện tƣợng này biểu hiện 

cho 

 A.  cách li tập tính.           B.  cách li mùa vụ. 

 C.  cách li sau hợp tử.          D.  cách li trƣớc hợp tử.    

 Câu 31. Phân bố theo nhóm các cá thể của quần thể trong không gian có đặc điểm là:  

 A. xảy ra khi có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể, thƣờng xuất hiện sau 

giai đoạn sinh sản. 

 B. thƣờng gặp khi điều kiện sống của môi trƣờng phân bố đồng đều trong môi trƣờng, 

nhƣng ít gặp trong thực tế. 

 C. thƣờng không đƣợc biểu hiện ở những sinh vật có lối sống bầy, đàn; có hậu quả làm 

giảm khả năng đấu tranh sinh tồn của các cá thể trong quần thể. 

 D. các cá thể của quần thể tập trung theo từng nhóm ở nơi có điều kiện sống tốt nhất. 

 Câu 32. Một quần thể ở thế hệ F1 có cấu trúc di truyền 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa. Khi cho tự 

phối bắt buộc, cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ F3 đƣợc dự đoán là: 

    A. 0,54AA: 0,12Aa: 0,34aa. 

    B. 0,57AA: 0,06Aa: 0,37aa.        

    C. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa. 

     D. 0,48AA: 0,24Aa: 0,28aa.        

 Câu 33. Phát biểu nào sau đây là đúng đối với tháp sinh thái?  
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 A. Tháp số lƣợng bao giờ cũng có dạng đáy lớn, đỉnh nhỏ.  

 B. Tháp số lƣợng đƣợc xây dựng dựa trên sinh khối của mỗi bậc dinh dƣỡng.  

 C. Tháp sinh khối luôn có dạng đáy lớn, đỉnh nhỏ.  

 D. Tháp năng lƣợng bao giờ cũng có dạng đáy lớn, đỉnh nhỏ.  

 Câu 34. Cách li trƣớc hợp tử là 

 A.  trở ngại ngăn cản sự thụ tinh. B. trở ngại ngăn cản tạo thành giao tử. 

 C. trở ngại ngăn cản con lai hữu thụ. D. trở ngại ngăn cản con lai phát triển.  

 Câu 35.  Trong giờ thực hành, một bạn học sinh đã mô tả ngắn gọn quan hệ sinh thái giữa các 

loài trong một vƣờn xoài nhƣ sau: Cây xoài là thức ăn của sâu đục thân, sâu hại quả, chim ăn 

quả, côn trùng cánh cứng ăn vỏ cây và loài động vật ăn rễ cây. Chim ăn sâu, côn trùng cánh 

cứng, sâu đục thân và sâu hại quả. Chim sâu và chim ăn hạt đều là thức ăn của chim ăn thịt cỡ 

lớn. Động vật ăn rễ cây là thức ăn của rắn, thú ăn thịt và chim ăn thịt cỡ lớn. Từ các mô tả 

này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Chuỗi thức ăn dài nhất trong lƣới thức ăn này có tối đa 4 mắt xích. 

II. Nếu số lƣợng động vật ăn rễ cây bị giảm mạnh thì sự cạnh tranh giữa chim ăn thịt cỡ lớn 

và rắn gay gắt hơn so với sự cạnh tranh giữa rắn và thú ăn thịt. 
III.Chim ăn thịt cỡ lớn có thể là động vật tiêu thụ bậc 2, cũng có thể là động vật ăn thịt bậc 3. 

IV. Các loài sâu đục thân, sâu hại quả, động vật ăn rễ cây và côn trùng cánh cứng có ổ sinh 

thái trùng nhau hoàn toàn. 

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

 Câu 36. Ngƣời ta thƣờng sử dụng chất côsixin nhằm tạo giống mới đem lại hiệu quả kinh tế 

cao đối với loài nào sau đây?   
A. cây dâu tằm .      B. thỏ.                  C. cây ngô.                        D. cây đậu tƣơng.   

 Câu 37. Ý nghĩa sinh thái của kiểu phân bố đồng đều của các cá thể trong quần thể là:   

 A. làm tăng khả năng chống chịu của các cá thể trƣớc các điều kiện bất lợi của môi 

trƣờng. 

 B. duy trì mật độ hợp lí của quần thể. 

 C. tạo sự cân bằng về tỉ lệ sinh sản và tỉ lệ tử vong của quần thể. 

 D. làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể. 

 Câu 38. Dƣới đây là các bƣớc trong quy trình công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật: 

(1) Chọn vật liệu nuôi cấy 

(2) Cấy cây vào môi trƣờng thích ứng 

(3) Trồng cây trong vƣờn ƣơm 

(4) Khử trùng 

(5) Tạo rễ 

(6) Tạo chồi trong môi trƣờng nhân tạo 

Trình tự đúng trong quy trình nuôi cấy mô tế bào thực vật là: 

 A.  (1)  (4)  (6)  (5)  (2)  (3). B.  (1)  (2)  (3)  (5)  (6)  (4). 

 C.  (1)  (4)  (5)  (6)  (2)  (3). D.  (1)  (3)  (6)  (5)  (2)  (4). 

 Câu 39. Theo quan niệm hiện đại, đơn vị cơ sở của tiến hóa là 

 A.  loài. B. phân tử. C. quần thể. D.  cá thể.  

 Câu 40. Mục đích của di truyền tƣ vấn là: 

1. Giải thích nguyên nhân, cơ chế về khả năng mắc bệnh di truyền ở thế hệ sau. 

2. Cho lời khuyên về kết hôn giữa những ngƣời có nguy cơ mang gen lặn. 

3. Cho lời khuyên về sinh sản để hạn chế sinh ra những đứa trẻ tật nguyền. 

4. Xây dựng phả hệ di truyền của những ngƣời đến tƣ vấn di truyền. 

Phƣơng án đúng là: 

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

-------------------------------------------------Hết----------------------------------------- 
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SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƢƠNG 

TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020-2021 

Môn: SINH HỌC 12 – Ban KHTN 

Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian giao đề) 

Số câu hỏi của đề thi:  40 câu – Số trang:  05 trang 

 

 

 

- Họ và tên thí sinh: ....................................................   - Số báo danh : ........................ 
 

 

  

 Câu 1. Mục đích của phƣơng pháp nghiên cứu tế bào học: 

 A. tìm ra vị trí của các gen ở trên NST để lập bản đồ di truyền. 

 B. tìm ra quy luật di truyền của các tính trạng ở trong tế bào ngƣời. 

 C. tìm hiểu cấu trúc của tế bào 

 D. tìm ra khuyết tật về kiểu gen của các bệnh di truyền để điều trị kịp thời. 

 Câu 2. Một quần thể ở thế hệ F1 có cấu trúc di truyền 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa. Khi cho tự 

phối bắt buộc, cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ F3 đƣợc dự đoán là: 

    A. 0,54AA: 0,12Aa: 0,34aa. 

    B. 0,57AA: 0,06Aa: 0,37aa.        

    C. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa. 

     D. 0,48AA: 0,24Aa: 0,28aa. 

 Câu 3. Một loài thực vật, tính trạng màu sắc quả do 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập tƣơng tác 

bổ sung quy định. Khi trong kiểu gen có cả gen A và B thì quy định quả đỏ, chỉ có A hoặc B thì 

quy định quả vàng, không có A và B thì quy định quả xanh. Một quần thể đang cân bằng di 

truyền có tần số A = 0,6; B = 0,2. Biết không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết khi lấy ngẫu 

nhiên một cây quả đỏ, xác suất thu đƣợc cây thuần chủng là bao nhiêu? 

      A.  1/21                    B.  2/21               C. 5/21                   D. 3/121. 

 Câu 4. Thành phần hữu sinh của một hệ sinh thái bao gồm: 

 A. sinh vật sản xuất, sinh vật ăn thực vật, sinh vật phân giải 

 B. sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải 

 C. sinh vật sản xuất, sinh vật ăn động vật, sinh vật phân giải 

 D. sinh vật ăn thực vật, sinh vật ăn động vật, sinh vật phân giải 

 Câu 5. Hình thành loài bằng phƣơng thức nào xảy ra nhanh nhất? 

 A. cách li tập tính                          B. Cách li địa lí     

       C. Lai xa và đa bội hoá                          D. Cách li sinh thái   

 Câu 6. Phân bố theo nhóm các cá thể của quần thể trong không gian có đặc điểm là:  

 A. xảy ra khi có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể, thƣờng xuất hiện sau 

giai đoạn sinh sản. 

 B. thƣờng không đƣợc biểu hiện ở những sinh vật có lối sống bầy, đàn; có hậu quả làm 

giảm khả năng đấu tranh sinh tồn của các cá thể trong quần thể. 

 C. thƣờng gặp khi điều kiện sống của môi trƣờng phân bố đồng đều trong môi trƣờng, 

nhƣng ít gặp trong thực tế. 

 D. các cá thể của quần thể tập trung theo từng nhóm ở nơi có điều kiện sống tốt nhất. 

 Câu 7. Mục đích của di truyền tƣ vấn là: 

1. Giải thích nguyên nhân, cơ chế về khả năng mắc bệnh di truyền ở thế hệ sau. 

2. Cho lời khuyên về kết hôn giữa những ngƣời có nguy cơ mang gen lặn. 

3. Cho lời khuyên về sinh sản để hạn chế sinh ra những đứa trẻ tật nguyền. 

4. Xây dựng phả hệ di truyền của những ngƣời đến tƣ vấn di truyền. 

Phƣơng án đúng là: 

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

MÃ ĐỀ THI: 209 
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 Câu 8. Cho chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào  Tôm  Cá rô  Chim bói cá. Trong chuỗi 

thức ăn này, cá rô thuộc bậc dinh dƣỡng: 

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

 Câu 9. Ý nghĩa sinh thái của kiểu phân bố đồng đều của các cá thể trong quần thể là:   

 A. làm tăng khả năng chống chịu của các cá thể trƣớc các điều kiện bất lợi của môi 

trƣờng. 

 B. tạo sự cân bằng về tỉ lệ sinh sản và tỉ lệ tử vong của quần thể. 

 C. duy trì mật độ hợp lí của quần thể. 

 D. làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể. 

 Câu 10. Hiện tƣợng giao phối gần sẽ dẫn đến làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể 

theo hƣớng  

 A. giảm tần số kiểu gen dị hợp tử.    

 B. tăng tần số kiểu gen đồng hợp tử.    

 C. tăng tần số kiểu gen dị hợp tử và giảm dần số kiểu gen đồng hợp tử.     

 D. tăng tần số kiểu gen đồng hợp tử và giảm dần số kiểu gen dị hợp tử.       

 Câu 11. Phát biểu nào sau đây là đúng đối với tháp sinh thái?  

 A. Tháp số lƣợng bao giờ cũng có dạng đáy lớn, đỉnh nhỏ.  

 B. Tháp năng lƣợng bao giờ cũng có dạng đáy lớn, đỉnh nhỏ.  

 C. Tháp sinh khối luôn có dạng đáy lớn, đỉnh nhỏ.  

 D. Tháp số lƣợng đƣợc xây dựng dựa trên sinh khối của mỗi bậc dinh dƣỡng.  

 Câu 12. Theo quan niệm hiện đại, đơn vị cơ sở của tiến hóa là 

 A.  cá thể. B.  loài. C. phân tử. D. quần thể. 

 Câu 13.  Trong giờ thực hành, một bạn học sinh đã mô tả ngắn gọn quan hệ sinh thái giữa các 

loài trong một vƣờn xoài nhƣ sau: Cây xoài là thức ăn của sâu đục thân, sâu hại quả, chim ăn 

quả, côn trùng cánh cứng ăn vỏ cây và loài động vật ăn rễ cây. Chim ăn sâu, côn trùng cánh 

cứng, sâu đục thân và sâu hại quả. Chim sâu và chim ăn hạt đều là thức ăn của chim ăn thịt cỡ 

lớn. Động vật ăn rễ cây là thức ăn của rắn, thú ăn thịt và chim ăn thịt cỡ lớn. Từ các mô tả 

này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Chuỗi thức ăn dài nhất trong lƣới thức ăn này có tối đa 4 mắt xích. 

II. Nếu số lƣợng động vật ăn rễ cây bị giảm mạnh thì sự cạnh tranh giữa chim ăn thịt cỡ lớn 

và rắn gay gắt hơn so với sự cạnh tranh giữa rắn và thú ăn thịt. 

III. Chim ăn thịt cỡ lớn có thể là động vật tiêu thụ bậc 2, cũng có thể là động vật ăn thịt bậc 

3. 

IV. Các loài sâu đục thân, sâu hại quả, động vật ăn rễ cây và côn trùng cánh cứng có ổ sinh 

thái trùng nhau hoàn toàn. 

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

 Câu 14. Những thành quả nào sau đây có đƣợc ở cây trồng mà không phải do công nghệ gen? 

 A. Giống cà chua để lâu không bị hƣ hỏng.    

 B. Giống lúa lùn năng suất cao IR22. 

 C. Giống lúa "gạo vàng" 

 D. Giống bông kháng sâu hại.                           

 Câu 15. Cá rô phi Việt Nam chịu lạnh đến 5,6
0
C, dƣới nhiệt độ này cá chết, chịu nóng đến 

42
0
C, trên nhiệt độ này cá cũng sẽ chết, các chức năng sống biểu hiện tốt nhất từ 20

0
C đến 

35
0
C. Khoảng nhiệt độ từ 20

0
C đến 35

0
C đƣợc gọi là:  

 A. khoảng thuận lợi.  B. giới hạn chịu đựng .    

 C. điểm gây chết giới hạn dƣới. D. điểm gây chết giới hạn trên.   

 Câu 16. Ví dụ nào sau đây phản ánh quan hệ hợp tác giữa các loài?  

 A. Vi khuẩn lam sống trong nốt sần rễ cây họ đậu    

      B. Chim sáo đậu trên lƣng trâu rừng 

 C. Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ  
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       D. Cây phong lan bám trên thân cây gỗ   

 Câu 17. Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ P là: 0,45AA: 0,30Aa: 

0,25aa. Cho biết trong quá trình chọn lọc ngƣời ta đã đào thải các cá thể có kiểu hình lặn. Tính 

theo lí thuyết, tỉ lệ các loại kiểu gen thu đƣợc ở F1 là: 

    A. 0,7AA: 0,2Aa: 0,1aa. 

    B. 0,525AA: 0,150Aa: 0,325aa.  

     C. 0,36AA: 0,24Aa: 0,40aa. 

     D.  0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa. 

Câu 18. Loài lúa mì trồng hiện nay đƣợc hình thành trên cơ sở 

 A. kết quả của tự đa bội  2n thành 4n của loài lúa mì 

 B. sự cách li địa lí giữa lúa mì châu Âu và lúa mì châu Mỹ 

 C. kết quả của quá trình lai xa và đa bội hoá nhiều lần 

 D. kết quả của quá trình lai xa khác loài 

 Câu 19. Trong các nhân tố tiến hoá, nhân tố làm thay đổi tần số alen của quần thể chậm nhất 

là 

 A.  đột biến.                          B. chọn lọc tự nhiên.     

 C. Di - nhập gen  D. giao phối không ngẫu nhiên.  

 Câu 20. Trong một ao, ngƣời ta có thể nuôi kết hợp nhiều loại cá: trắm cỏ, trắm đen, mè trắng, 

mè hoa, trôi, chép,....vì: 

 A. tận dụng nguồn thức ăn là các loài động vật đáy.  

 B. tạo sự đa dạng loài trong hệ sinh thái ao. 

 C. tận dụng đƣợc nguồn thức ăn là các loài động vật nổi và tảo.  

 D. mỗi loài có một ổ sinh thái riêng nên sẽ giảm mức độ cạnh tranh gay gắt với nhau 

tận dụng đƣợc nguồn thức ăn là các loài động vật nổi và tảo.  

 Câu 21. Lừa lai với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản. Hiện tƣợng này biểu hiện 

cho 

 A.  cách li trƣớc hợp tử.   B.  cách li tập tính.            

 C.  cách li sau hợp tử.          D.  cách li mùa vụ. 

 Câu 22. Cho biết các công đoạn đƣợc tiến hành trong chọn giống thuần dựa trên nguồn biến 

dị tổ hợp nhƣ sau: 

(1) Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau. 

(2) Lai các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau với nhau. 

 (3) Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen mong muốn. 

(4) Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn. 

Trình tự đúng các công đoạn là: 

 A.  (1) → (2) → (4) → (3) B. (2) → (3) → (1) → (4) 

 C. (2) → (3) → (4) → (1) D. (4) → (1) → (2) → (3) 

 Câu 23. Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái thƣờng gặp ở những đối tƣợng  

 A. Động vật       

 B. Thực vật        

 C. Thực vật và động vật có khả năng di chuyển xa  

       D. Thực vật và động vật ít có khả năng di chuyển  

 Câu 24. Ngành khoa học vận dụng những hiểu biết về di truyền học ngƣời vào y học, giúp 

giải thích, chẩn đoán, phòng ngừa, hạn chế các bệnh, tật di truyền và điều trị trong một số 

trƣờng hợp bệnh lí gọi là 

     A.Di truyền Y học.                                     B. Di truyền học.   

      C. Di truyền học Ngƣời.                            D. Di truyền Y học tƣ vấn. 

 Câu 25. Giả sử một quần xã có lƣới thức ăn gồm 7 loài đƣợc kí hiệu là: A, B, C, D, E, G, H. 

Trong đó loài A là sinh vật sản xuất, các loài còn lại là sinh vật tiêu thụ. Theo lí thuyết, có bao 

nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về lƣới thức ăn này? 
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I. Chuỗi thức ăn dài nhất có 5 bậc dinh dƣỡng. 

II. Có tổng số 11 chuỗi thức ăn. 

III. Nếu loại bỏ bớt cá thể của loài A thì tất cả các loài còn lại đều giảm số lƣợng cá thể. 

IV. Nếu loài A bị nhiễm độc ở nồng độ thấp thì loài H sẽ bị nhiễm độc ở nồng độ cao hơn so với 

loài A. 

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

 Câu 26. Cho các phát biểu về vai trò của quan hệ cạnh tranh. Có mấy phát biểu đúng: 

I. Đảm bảo sự tăng số lƣợng không ngừng của quần thể. 

II. Đảm bảo số lƣợng của các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp. 

III. Đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể. 

IV. Đảm bảo sự phân bố của các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp. 

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

 Câu 27. Tiến hóa hóa học là quá trình tổng hợp 

 A. các chất hữu cơ từ các chất vô cơ theo phƣơng thức hóa học. 

 B. các chất vô cơ từ các chất hữu cơ theo phƣơng thức hóa học. 

 C. các chất vô cơ từ các chất hữu cơ theo phƣơng thức sinh học. 

 D. các chất hữu cơ từ các chất vô cơ theo phƣơng thức sinh học. 

 Câu 28. Bể cá cảnh đƣợc gọi là:  

 A. hệ sinh thái vi mô                                     B. hệ sinh thái nhân tạo   

 C. hệ sinh thái tự nhiên  D. hệ sinh thái "khép kín" 

 Câu 29. Tiến hoá nhỏ là quá trình 

 A. biến đổi kiểu hình của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới. 

 B. biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới. 

 C. biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể dẫn tới sự biến đổi kiểu hình. 

 D. hình thành các nhóm phân loại trên loài. 

 Câu 30. Tập hợp những quần thể nào sau đây là quần thể sinh vật?  

 A. Những cây cỏ sống trên đồng cỏ Ba Vì. 

 B. Những con chim sống trong rừng Cúc Phƣơng. 

 C. Những con tê giác một sừng sống trong Vƣờn Quốc Gia Cát Tiên. 

 D. Những con cá sống trong Hồ Tây. 

 Câu 31. Dƣới đây là các bƣớc trong quy trình công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật: 

(1) Chọn vật liệu nuôi cấy 

(2) Cấy cây vào môi trƣờng thích ứng 

(3) Trồng cây trong vƣờn ƣơm 

(4) Khử trùng 

(5) Tạo rễ 

(6) Tạo chồi trong môi trƣờng nhân tạo 

Trình tự đúng trong quy trình nuôi cấy mô tế bào thực vật là: 

 A.  (1)  (3)  (6)  (5)  (2)  (4). B.  (1)  (2)  (3)  (5)  (6)  (4). 

 C.  (1)  (4)  (5)  (6)  (2)  (3). D.  (1)  (4)  (6)  (5)  (2)  (3). 

 Câu 32. Dựa vào những biến đổi về địa chất, khí hậu, sinh vật. Ngƣời ta chia lịch sử trái đất 

thành các đại theo thời gian từ trƣớc đên nay là 

 A. đại cổ sinh, đại nguyên sinh,  đại thái cổ, đại trung sinh, đại tân sinh. 
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 B. đại thái cổ, đại cổ sinh, đại trung sinh đại nguyên sinh, đại tân sinh. 

 C. đại thái cổ, đại nguyên sinh, đại cổ sinh, đại trung sinh, đại tân sinh. 

 D. đại thái cổ, đại nguyên sinh, đại trung sinh, đại cổ sinh, đại tân sinh. 

 Câu 33. Cơ quan tƣơng đồng là những cơ quan 

 A. có nguồn gốc khác nhau, nằm ở những vị trí tƣơng ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo 

giống nhau. 

 B. cùng nguồn gốc, nằm ở những vị trí tƣơng ứng trên cơ thể, có thể thực hiện các chức 

năng khác nhau. 

 C. cùng nguồn gốc, đảm nhiệm những chức phận giống nhau. 

 D. có nguồn gốc khác nhau nhƣng đảm nhiệm những chức phận giống nhau, có hình thái 

tƣơng tự. 

 Câu 34. Phát biểu nào sau đây là đúng về hệ sinh thái?  

 A. Sự thất thoát năng lƣợng qua mỗi bậc dinh dƣỡng trong hệ sinh thái là rất lớn.  

 B. Trong hệ sinh thái, hiệu suất sinh thái tăng dần qua mỗi bậc dinh dƣỡng.  

 C. Trong hệ sinh thái, nhóm loài có sinh khối lớn nhất là sinh vật thuộc bậc dinh dƣỡng 

cao nhất.  

 D. Trong hệ sinh thái, năng lƣợng đƣợc sử dụng lại, còn vật chất thì không.  

 Câu 35. Chọn lọc tự nhiên đƣợc xem là nhân tố tiến hoá cơ bản nhất vì 

 A.  đảm bảo sự sống sót của những cá thể thích nghi nhất. 

 B.  diễn ra với nhiều hình thức khác nhau. 

 C.  nó định hƣớng quá trình tích luỹ biến dị, quy định nhịp độ biến đổi kiểu gen của quần 

thể. 

 D.  tăng cƣờng sự phân hoá kiểu gen trong quần thể gốc. 

 Câu 36. Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định 

hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) của quần thể này có thành phần kiểu gen là 0, 5AA : 0, 4Aa : 

0,1aa . Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Nếu quần thể này giao phấn ngẫu nhiên thì thành phần kiểu gen F1  ở là 0, 36AA : 0, 48Aa : 

0,16aa 

II. Nếu cho tất cả các cây hoa đỏ ở P giao phấn ngẫu nhiên thì thu đƣợc F1  có 91% số cây hoa 

đỏ. 

III. Nếu cho tất cả các cây hoa đỏ ở P tự thụ phấn thì thu đƣợc F1  có 1/9 số cây hoa trắng. 

IV. Nếu quần thể này tự thụ phấn thì thành phần kiểu gen ở F1 là 0,6 AA : 0,2 Aa : 0,2 aa. 

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

 Câu 37. Ngƣời ta thƣờng sử dụng chất côsixin nhằm tạo giống mới đem lại hiệu quả kinh tế 

cao đối với loài nào sau đây?   
A.     cây dâu tằm .      B. thỏ.                  C. cây ngô.                   D. cây đậu tƣơng.   

 Câu 38. Quan hệ hỗ trợ trong quần thể là:  

 A. mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động sống. 

 B. mối quan hệ giữa các cá thể sinh vật trong một vùng hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt 

động sống. 

 C. mối quan hệ giữa các cá thể sinh vật giúp nhau trong các hoạt động sống. 

 D. mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài hỗ trợ nhau trong việc di cƣ do mùa thay đổi. 

 Câu 39. Con mối mới nở "liếm" hậu môn đồng loại để tự cấy trùng roi Trichomonas. Trùng 

roi có enzim phân giải đƣợc xelulôzơ ở gỗ mà mối ăn. Quan hệ này giữa mối và trùng roi là:  

 A. hợp tác            B. hội sinh                 C. cộng sinh                 D. kí sinh 

 Câu 40. Cách li trƣớc hợp tử là 

 A. trở ngại ngăn cản con lai phát triển. B. trở ngại ngăn cản con lai hữu thụ. 

 C.  trở ngại ngăn cản sự thụ tinh. D. trở ngại ngăn cản tạo thành giao tử. 

 

-------------------------------------------------Hết----------------------------------------- 
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SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƢƠNG 

TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020-2021 

Môn: SINH HỌC 12 – Ban KHTN 

Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian giao đề) 

Số câu hỏi của đề thi:  40 câu – Số trang:  05 trang 

 

 

 

- Họ và tên thí sinh: ....................................................   - Số báo danh : ........................ 
 

 

 Câu 1. Lừa lai với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản. Hiện tƣợng này biểu hiện 

cho 

 A.  cách li mùa vụ.  B.  cách li sau hợp tử.          

 C.  cách li tập tính.           D.  cách li trƣớc hợp tử.    

 Câu 2. Ví dụ nào sau đây phản ánh quan hệ hợp tác giữa các loài?  

 A. Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ  

       B. Cây phong lan bám trên thân cây gỗ   

 C. Vi khuẩn lam sống trong nốt sần rễ cây họ đậu    

       D. Chim sáo đậu trên lƣng trâu rừng 

 Câu 3. Loài lúa mì trồng hiện nay đƣợc hình thành trên cơ sở 

 A. kết quả của tự đa bội  2n thành 4n của loài lúa mì 

 B. kết quả của quá trình lai xa khác loài 

 C. kết quả của quá trình lai xa và đa bội hoá nhiều lần 

 D. sự cách li địa lí giữa lúa mì châu Âu và lúa mì châu Mỹ 

 Câu 4. Tập hợp những quần thể nào sau đây là quần thể sinh vật?  

 A. Những con chim sống trong rừng Cúc Phƣơng. 

 B. Những con cá sống trong Hồ Tây. 

 C. Những con tê giác một sừng sống trong Vƣờn Quốc Gia Cát Tiên. 

 D. Những cây cỏ sống trên đồng cỏ Ba Vì. 

 Câu 5. Ngƣời ta thƣờng sử dụng chất côsixin nhằm tạo giống mới đem lại hiệu quả kinh tế 

cao đối với loài nào sau đây?   
A.     cây dâu tằm .      B. thỏ.                  C. cây ngô.                 D. cây đậu tƣơng.   

 Câu 6. Tiến hoá nhỏ là quá trình 

 A. biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới. 

 B. biến đổi kiểu hình của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới. 

 C. hình thành các nhóm phân loại trên loài. 

 D. biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể dẫn tới sự biến đổi kiểu hình. 

 Câu 7. Hình thành loài bằng phƣơng thức nào xảy ra nhanh nhất? 

 A. Cách li địa lí  B. Lai xa và đa bội hoá 

 C. Cách li sinh thái  D. cách li tập tính   

 Câu 8. Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định 

hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) của quần thể này có thành phần kiểu gen là 0, 5AA : 0, 4Aa : 

0,1aa . Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Nếu quần thể này giao phấn ngẫu nhiên thì thành phần kiểu gen F1  ở là 0, 36AA : 0, 48Aa : 

0,16aa 

II. Nếu cho tất cả các cây hoa đỏ ở P giao phấn ngẫu nhiên thì thu đƣợc F1  có 91% số cây hoa 

đỏ. 

III. Nếu cho tất cả các cây hoa đỏ ở P tự thụ phấn thì thu đƣợc F1  có 1/9 số cây hoa trắng. 

IV. Nếu quần thể này tự thụ phấn thì thành phần kiểu gen ở F1 là 0,6 AA : 0,2 Aa : 0,2 aa. 

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

MÃ ĐỀ THI: 357 
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 Câu 9. 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 hoạt 

động sống. 

 B. mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài hỗ trợ nhau trong việc di cƣ do mùa thay đổi. 

 C. mối quan hệ giữa các cá thể sinh vật giúp nhau trong các hoạt động sống. 

 D. mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động sống. 

 Câu 10. Cách li trƣớc hợp tử là 

 A. trở ngại ngăn cản tạo thành giao tử. B. trở ngại ngăn cản con lai phát triển. 

 C.  trở ngại ngăn cản sự thụ tinh. D. trở ngại ngăn cản con lai hữu thụ. 

 Câu 11. Phát biểu nào sau đây là đúng về hệ sinh thái?  

 A. Trong hệ sinh thái, năng lƣợng đƣợc sử dụng lại, còn vật chất thì không.  

 B. Sự thất thoát năng lƣợng qua mỗi bậc dinh dƣỡng trong hệ sinh thái là rất lớn.  

 C. Trong hệ sinh thái, nhóm loài có sinh khối lớn nhất là sinh vật thuộc bậc dinh dƣỡng 

cao nhất.  

 D. Trong hệ sinh thái, hiệu suất sinh thái tăng dần qua mỗi bậc dinh dƣỡng.  

 Câu 12. Cá rô phi Việt Nam chịu lạnh đến 5,6
0
C, dƣới nhiệt độ này cá chết, chịu nóng đến 

42
0
C, trên nhiệt độ này cá cũng sẽ chết, các chức năng sống biểu hiện tốt nhất từ 20

0
C đến 

35
0
C. Khoảng nhiệt độ từ 20

0
C đến 35

0
C đƣợc gọi là:  

 A. giới hạn chịu đựng .  B. điểm gây chết giới hạn dƣới. 

 C. điểm gây chết giới hạn trên.                           D. khoảng thuận lợi. 

 Câu 13. Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ P là: 0,45AA: 0,30Aa: 

0,25aa. Cho biết trong quá trình chọn lọc ngƣời ta đã đào thải các cá thể có kiểu hình lặn. Tính 

theo lí thuyết, tỉ lệ các loại kiểu gen thu đƣợc ở F1 là: 

     A.0,7AA: 0,2Aa: 0,1aa. 

    B. 0,525AA: 0,150Aa: 0,325aa.  

     C. 0,36AA: 0,24Aa: 0,40aa. 

     D.  0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa. 

 Câu 14. Ngành khoa học vận dụng những hiểu biết về di truyền học ngƣời vào y học, giúp 

giải thích, chẩn đoán, phòng ngừa, hạn chế các bệnh, tật di truyền và điều trị trong một số 

trƣờng hợp bệnh lí gọi là 

      A. Di truyền Y học.                                         B. Di truyền học.   

      C. Di truyền học Ngƣời.                                  D. Di truyền Y học tƣ vấn. 

 Câu 15. Cho các phát biểu về vai trò của quan hệ cạnh tranh. Có mấy phát biểu đúng: 

I. Đảm bảo sự tăng số lƣợng không ngừng của quần thể. 

II. Đảm bảo số lƣợng của các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp. 

III. Đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể. 

IV. Đảm bảo sự phân bố của các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp. 

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

 Câu 16. Chọn lọc tự nhiên đƣợc xem là nhân tố tiến hoá cơ bản nhất vì 

 A.  nó định hƣớng quá trình tích luỹ biến dị, quy định nhịp độ biến đổi kiểu gen của quần 

thể. 

 B.  tăng cƣờng sự phân hoá kiểu gen trong quần thể gốc. 

 C.  đảm bảo sự sống sót của những cá thể thích nghi nhất. 

 D.  diễn ra với nhiều hình thức khác nhau. 

 Câu 17. Một quần thể ở thế hệ F1 có cấu trúc di truyền 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa. Khi cho tự 

phối bắt buộc, cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ F3 đƣợc dự đoán là: 

    A. 0,54AA: 0,12Aa: 0,34aa. 

    B. 0,57AA: 0,06Aa: 0,37aa.        

    C. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa. 

     D. 0,48AA: 0,24Aa: 0,28aa.  
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Câu 18. Những thành quả nào sau đây có đƣợc ở cây trồng mà không phải do công nghệ gen? 

 A. Giống cà chua để lâu không bị hƣ hỏng.    

 B. Giống lúa "gạo vàng" 

 C. Giống lúa lùn năng suất cao IR22. 

 D. Giống bông kháng sâu hại.                           

 Câu 19. Phát biểu nào sau đây là đúng đối với tháp sinh thái?  

 A. Tháp số lƣợng bao giờ cũng có dạng đáy lớn, đỉnh nhỏ.  

 B. Tháp số lƣợng đƣợc xây dựng dựa trên sinh khối của mỗi bậc dinh dƣỡng.  

 C. Tháp sinh khối luôn có dạng đáy lớn, đỉnh nhỏ.  

 D. Tháp năng lƣợng bao giờ cũng có dạng đáy lớn, đỉnh nhỏ.  

 Câu 20. Cơ quan tƣơng đồng là những cơ quan 

 A. cùng nguồn gốc, nằm ở những vị trí tƣơng ứng trên cơ thể, có thể thực hiện các chức 

năng khác nhau. 

 B. có nguồn gốc khác nhau, nằm ở những vị trí tƣơng ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo 

giống nhau. 

 C. cùng nguồn gốc, đảm nhiệm những chức phận giống nhau. 

 D. có nguồn gốc khác nhau nhƣng đảm nhiệm những chức phận giống nhau, có hình thái 

tƣơng tự. 

 Câu 21. Cho biết các công đoạn đƣợc tiến hành trong chọn giống thuần dựa trên nguồn biến 

dị tổ hợp nhƣ sau: 

(1) Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau. 

(2) Lai các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau với nhau. 

 (3) Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen mong muốn. 

(4) Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn. 

Trình tự đúng các công đoạn là: 

 A. (2) → (3) → (4) → (1) B. (2) → (3) → (1) → (4) 

 C. (4) → (1) → (2) → (3)                                  D.  (1) → (2) → (4) → (3)  

  

 Câu 22. Một loài thực vật, tính trạng màu sắc quả do 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập tƣơng 

tác bổ sung quy định. Khi trong kiểu gen có cả gen A và B thì quy định quả đỏ, chỉ có A hoặc B 

thì quy định quả vàng, không có A và B thì quy định quả xanh. Một quần thể đang cân bằng di 

truyền có tần số A = 0,6; B = 0,2. Biết không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết khi lấy ngẫu 

nhiên một cây quả đỏ, xác suất thu đƣợc cây thuần chủng là bao nhiêu? 

      A.  1/21                    B.  2/21               C. 5/21                   D. 3/121. 

 Câu 23. Tiến hóa hóa học là quá trình tổng hợp 

 A. các chất vô cơ từ các chất hữu cơ theo phƣơng thức sinh học. 

 B. các chất hữu cơ từ các chất vô cơ theo phƣơng thức sinh học. 

 C. các chất hữu cơ từ các chất vô cơ theo phƣơng thức hóa học. 

 D. các chất vô cơ từ các chất hữu cơ theo phƣơng thức hóa học. 

 Câu 24. Cho chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào  Tôm  Cá rô  Chim bói cá. Trong chuỗi 

thức ăn này, cá rô thuộc bậc dinh dƣỡng: 

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

 Câu 25. Con mối mới nở "liếm" hậu môn đồng loại để tự cấy trùng roi Trichomonas. Trùng 

roi có enzim phân giải đƣợc xelulôzơ ở gỗ mà mối ăn. Quan hệ này giữa mối và trùng roi là:  

 A. cộng sinh B. hợp tác C. hội sinh  D. kí sinh 

 Câu 26. Bể cá cảnh đƣợc gọi là:  

 A. hệ sinh thái "khép kín" B. hệ sinh thái tự nhiên 

 C. hệ sinh thái vi mô  D. hệ sinh thái nhân tạo   

Câu 27.  Trong giờ thực hành, một bạn học sinh đã mô tả ngắn gọn quan hệ sinh thái giữa các 

loài trong một vƣờn xoài nhƣ sau: Cây xoài là thức ăn của sâu đục thân, sâu hại quả, chim ăn 
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quả, côn trùng cánh cứng ăn vỏ cây và loài động vật ăn rễ cây. Chim ăn sâu, côn trùng cánh 

cứng, sâu đục thân và sâu hại quả. Chim sâu và chim ăn hạt đều là thức ăn của chim ăn thịt cỡ 

lớn. Động vật ăn rễ cây là thức ăn của rắn, thú ăn thịt và chim ăn thịt cỡ lớn. Từ các mô tả này, 

có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Chuỗi thức ăn dài nhất trong lƣới thức ăn này có tối đa 4 mắt xích. 

II. Nếu số lƣợng động vật ăn rễ cây bị giảm mạnh thì sự cạnh tranh giữa chim ăn thịt cỡ lớn 

và rắn gay gắt hơn so với sự cạnh tranh giữa rắn và thú ăn thịt. 
III. Chim ăn thịt cỡ lớn có thể là động vật tiêu thụ bậc 2, cũng có thể là động vật ăn thịt bậc 3. 

IV. Các loài sâu đục thân, sâu hại quả, động vật ăn rễ cây và côn trùng cánh cứng có ổ sinh 

thái trùng nhau hoàn toàn. 

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

 Câu 28. Thành phần hữu sinh của một hệ sinh thái bao gồm: 

 A. sinh vật sản xuất, sinh vật ăn động vật, sinh vật phân giải 

 B. sinh vật sản xuất, sinh vật ăn thực vật, sinh vật phân giải 

 C. sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải 

 D. sinh vật ăn thực vật, sinh vật ăn động vật, sinh vật phân giải 

 Câu 29. Mục đích của di truyền tƣ vấn là: 

1. Giải thích nguyên nhân, cơ chế về khả năng mắc bệnh di truyền ở thế hệ sau. 

2. Cho lời khuyên về kết hôn giữa những ngƣời có nguy cơ mang gen lặn. 

3. Cho lời khuyên về sinh sản để hạn chế sinh ra những đứa trẻ tật nguyền. 

4. Xây dựng phả hệ di truyền của những ngƣời đến tƣ vấn di truyền. 

Phƣơng án đúng là: 

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

 Câu 30. Mục đích của phƣơng pháp nghiên cứu tế bào học: 

 A. tìm hiểu cấu trúc của tế bào 

 B. tìm ra khuyết tật về kiểu gen của các bệnh di truyền để điều trị kịp thời. 

 C. tìm ra vị trí của các gen ở trên NST để lập bản đồ di truyền. 

 D. tìm ra quy luật di truyền của các tính trạng ở trong tế bào ngƣời. 

 Câu 31. Ý nghĩa sinh thái của kiểu phân bố đồng đều của các cá thể trong quần thể là:   

 A. duy trì mật độ hợp lí của quần thể. 

 B. làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể. 

 C. làm tăng khả năng chống chịu của các cá thể trƣớc các điều kiện bất lợi của môi trƣờng. 

 D. tạo sự cân bằng về tỉ lệ sinh sản và tỉ lệ tử vong của quần thể. 

 Câu 32. Trong một ao, ngƣời ta có thể nuôi kết hợp nhiều loại cá: trắm cỏ, trắm đen, mè trắng, 

mè hoa, trôi, chép,....vì: 

 A. tạo sự đa dạng loài trong hệ sinh thái ao. 

 B. tận dụng nguồn thức ăn là các loài động vật đáy.  

 C. mỗi loài có một ổ sinh thái riêng nên sẽ giảm mức độ cạnh tranh gay gắt với nhau 

tận dụng đƣợc nguồn thức ăn là các loài động vật nổi và tảo.  

       D. tận dụng đƣợc nguồn thức ăn là các loài động vật nổi và tảo.  

 Câu 33. Phân bố theo nhóm các cá thể của quần thể trong không gian có đặc điểm là:  

 A. xảy ra khi có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể, thƣờng xuất hiện sau 

giai đoạn sinh sản. 

 B. thƣờng gặp khi điều kiện sống của môi trƣờng phân bố đồng đều trong môi trƣờng, 

nhƣng ít gặp trong thực tế. 

 C. thƣờng không đƣợc biểu hiện ở những sinh vật có lối sống bầy, đàn; có hậu quả làm 

giảm khả năng đấu tranh sinh tồn của các cá thể trong quần thể. 

 D. các cá thể của quần thể tập trung theo từng nhóm ở nơi có điều kiện sống tốt nhất. 

 Câu 34. Hiện tƣợng giao phối gần sẽ dẫn đến làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể 

theo hƣớng  
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 A. tăng tần số kiểu gen dị hợp tử và giảm dần số kiểu gen đồng hợp tử.     

 B. tăng tần số kiểu gen đồng hợp tử.    

 C. tăng tần số kiểu gen đồng hợp tử và giảm dần số kiểu gen dị hợp tử.       

 D. giảm tần số kiểu gen dị hợp tử.    

 Câu 35. Theo quan niệm hiện đại, đơn vị cơ sở của tiến hóa là 

 A.  loài. B. phân tử. C.  cá thể.  D. quần thể. 

 Câu 36. Dựa vào những biến đổi về địa chất, khí hậu, sinh vật. Ngƣời ta chia lịch sử trái đất 

thành các đại theo thời gian từ trƣớc đên nay là 

 A. đại thái cổ, đại cổ sinh, đại trung sinh đại nguyên sinh, đại tân sinh. 

 B. đại thái cổ, đại nguyên sinh, đại trung sinh, đại cổ sinh, đại tân sinh. 

 C. đại thái cổ, đại nguyên sinh, đại cổ sinh, đại trung sinh, đại tân sinh. 

 D. đại cổ sinh, đại nguyên sinh,  đại thái cổ, đại trung sinh, đại tân sinh. 

 Câu 37. Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái thƣờng gặp ở những đối tƣợng  

 A. Thực vật và động vật có khả năng di chuyển xa  

       B. Thực vật và động vật ít có khả năng di chuyển  

 C. Động vật       

 D. Thực vật        

 Câu 38. Trong các nhân tố tiến hoá, nhân tố làm thay đổi tần số alen của quần thể chậm nhất 

là 

 A. chọn lọc tự nhiên.                                        B.  đột biến.                          

 C. giao phối không ngẫu nhiên.    D. Di - nhập gen 

 Câu 39. Dƣới đây là các bƣớc trong quy trình công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật: 

(1) Chọn vật liệu nuôi cấy 

(2) Cấy cây vào môi trƣờng thích ứng 

(3) Trồng cây trong vƣờn ƣơm 

(4) Khử trùng 

(5) Tạo rễ 

(6) Tạo chồi trong môi trƣờng nhân tạo 

Trình tự đúng trong quy trình nuôi cấy mô tế bào thực vật là: 

 A.  (1)  (2)  (3)  (5)  (6)  (4). B.  (1)  (3)  (6)  (5)  (2)  (4). 

 C.  (1)  (4)  (5)  (6)  (2)  (3). D.  (1)  (4)  (6)  (5)  (2)  (3). 

 Câu 40. Giả sử một quần xã có lƣới thức ăn gồm 7 loài đƣợc kí hiệu là: A, B, C, D, E, G, H. 

Trong đó loài A là sinh vật sản xuất, các loài còn lại là sinh vật tiêu thụ. Theo lí thuyết, có bao 

nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về lƣới thức ăn này? 

 

I. Chuỗi thức ăn dài nhất có 5 bậc dinh dƣỡng. 

II. Có tổng số 11 chuỗi thức ăn. 

III. Nếu loại bỏ bớt cá thể của loài A thì tất cả các loài còn lại đều giảm số lƣợng cá thể. 

IV. Nếu loài A bị nhiễm độc ở nồng độ thấp thì loài H sẽ bị nhiễm độc ở nồng độ cao hơn so với 

loài A. 

                    A.  2               B.  1                        C.  3                         D. 4  
-------------------------------------------------Hết----------------------------------------- 
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SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƢƠNG 

TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020-2021 

Môn: SINH HỌC 12 – Ban KHTN 

Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian giao đề) 

Số câu hỏi của đề thi:  40 câu – Số trang:  05 trang 

 

 

 

- Họ và tên thí sinh: ....................................................   - Số báo danh : ........................ 
 

                            

 Câu 1. Hình thành loài bằng phƣơng thức nào xảy ra nhanh nhất? 

 A. Cách li sinh thái  B. Lai xa và đa bội hoá  

       C. cách li tập tính  D. Cách li địa lí  

 Câu 2. Mục đích của di truyền tƣ vấn là: 

1. Giải thích nguyên nhân, cơ chế về khả năng mắc bệnh di truyền ở thế hệ sau. 

2. Cho lời khuyên về kết hôn giữa những ngƣời có nguy cơ mang gen lặn. 

3. Cho lời khuyên về sinh sản để hạn chế sinh ra những đứa trẻ tật nguyền. 

4. Xây dựng phả hệ di truyền của những ngƣời đến tƣ vấn di truyền. 

Phƣơng án đúng là: 

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

 Câu 3. Một loài thực vật, tính trạng màu sắc quả do 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập tƣơng tác 

bổ sung quy định. Khi trong kiểu gen có cả gen A và B thì quy định quả đỏ, chỉ có A hoặc B thì 

quy định quả vàng, không có A và B thì quy định quả xanh. Một quần thể đang cân bằng di 

truyền có tần số A = 0,6; B = 0,2. Biết không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết khi lấy ngẫu 

nhiên một cây quả đỏ, xác suất thu đƣợc cây thuần chủng là bao nhiêu? 

         A.  1/21                    B.  2/21               C. 5/21                   D. 3/121. 

 Câu 4. Trong một ao, ngƣời ta có thể nuôi kết hợp nhiều loại cá: trắm cỏ, trắm đen, mè trắng, 

mè hoa, trôi, chép,....vì: 

 A. tận dụng nguồn thức ăn là các loài động vật đáy.  

 B. mỗi loài có một ổ sinh thái riêng nên sẽ giảm mức độ cạnh tranh gay gắt với nhau 

tận dụng đƣợc nguồn thức ăn là các loài động vật nổi và tảo.   

 C. tạo sự đa dạng loài trong hệ sinh thái ao. 

       D. tận dụng đƣợc nguồn thức ăn là các loài động vật nổi và tảo.  

 Câu 5. Theo quan niệm hiện đại, đơn vị cơ sở của tiến hóa là 

 A. phân tử. B. quần thể. C.  cá thể.  D.  loài.  

 Câu 6. Phát biểu nào sau đây là đúng đối với tháp sinh thái?  

 A. Tháp sinh khối luôn có dạng đáy lớn, đỉnh nhỏ.  

 B. Tháp số lƣợng bao giờ cũng có dạng đáy lớn, đỉnh nhỏ.  

 C. Tháp năng lƣợng bao giờ cũng có dạng đáy lớn, đỉnh nhỏ.  

 D. Tháp số lƣợng đƣợc xây dựng dựa trên sinh khối của mỗi bậc dinh dƣỡng.  

 Câu 7. Tiến hoá nhỏ là quá trình 

 A. biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể dẫn tới sự biến đổi kiểu hình. 

 B. hình thành các nhóm phân loại trên loài. 

 C. biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới. 

 D. biến đổi kiểu hình của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới. 

 Câu 8. Mục đích của phƣơng pháp nghiên cứu tế bào học: 

 A. tìm hiểu cấu trúc của tế bào 

 B. tìm ra vị trí của các gen ở trên NST để lập bản đồ di truyền. 

 C. tìm ra quy luật di truyền của các tính trạng ở trong tế bào ngƣời. 

 D. tìm ra khuyết tật về kiểu gen của các bệnh di truyền để điều trị kịp thời. 

MÃ ĐỀ THI: 485 
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 Câu 9. Cá rô phi Việt Nam chịu lạnh đến 5,6
0
C, dƣới nhiệt độ này cá chết, chịu nóng đến 

42
0
C, trên nhiệt độ này cá cũng sẽ chết, các chức năng sống biểu hiện tốt nhất từ 20

0
C đến 

35
0
C. Khoảng nhiệt độ từ 20

0
C đến 35

0
C đƣợc gọi là:  

 A. giới hạn chịu đựng .  B. điểm gây chết giới hạn trên.   

 C. điểm gây chết giới hạn dƣới. D. khoảng thuận lợi. 

 Câu 10. Hiện tƣợng giao phối gần sẽ dẫn đến làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể 

theo hƣớng  

 A. tăng tần số kiểu gen đồng hợp tử.    

 B. tăng tần số kiểu gen dị hợp tử và giảm dần số kiểu gen đồng hợp tử.     

 C. giảm tần số kiểu gen dị hợp tử.    

 D. tăng tần số kiểu gen đồng hợp tử và giảm dần số kiểu gen dị hợp tử.       

 Câu 11. Trong các nhân tố tiến hoá, nhân tố làm thay đổi tần số alen của quần thể chậm nhất 

là 

 A.  đột biến.                          B. chọn lọc tự nhiên.     

 C. Di - nhập gen  D. giao phối không ngẫu nhiên.  

 Câu 12. Tập hợp những quần thể nào sau đây là quần thể sinh vật?  

 A. Những cây cỏ sống trên đồng cỏ Ba Vì. 

 B. Những con chim sống trong rừng Cúc Phƣơng. 

 C. Những con tê giác một sừng sống trong Vƣờn Quốc Gia Cát Tiên. 

 D. Những con cá sống trong Hồ Tây. 

 Câu 13. Bể cá cảnh đƣợc gọi là:  

 A. hệ sinh thái tự nhiên  B. hệ sinh thái "khép kín" 

 C. hệ sinh thái vi mô  D. hệ sinh thái nhân tạo   

 Câu 14. Phân bố theo nhóm các cá thể của quần thể trong không gian có đặc điểm là:  

 A. thƣờng gặp khi điều kiện sống của môi trƣờng phân bố đồng đều trong môi trƣờng, 

nhƣng ít gặp trong thực tế. 

 B. xảy ra khi có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể, thƣờng xuất hiện sau 

giai đoạn sinh sản. 

 C. thƣờng không đƣợc biểu hiện ở những sinh vật có lối sống bầy, đàn; có hậu quả làm 

giảm khả năng đấu tranh sinh tồn của các cá thể trong quần thể. 

 D. các cá thể của quần thể tập trung theo từng nhóm ở nơi có điều kiện sống tốt nhất. 

 Câu 15. Một quần thể ở thế hệ F1 có cấu trúc di truyền 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa. Khi cho tự 

phối bắt buộc, cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ F3 đƣợc dự đoán là: 

    A. 0,54AA: 0,12Aa: 0,34aa. 

    B. 0,57AA: 0,06Aa: 0,37aa.        

    C. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa. 

     D. 0,48AA: 0,24Aa: 0,28aa. 

 Câu 16. Chọn lọc tự nhiên đƣợc xem là nhân tố tiến hoá cơ bản nhất vì 

 A.  diễn ra với nhiều hình thức khác nhau. 

 B.  nó định hƣớng quá trình tích luỹ biến dị, quy định nhịp độ biến đổi kiểu gen của quần 

thể. 

 C.  đảm bảo sự sống sót của những cá thể thích nghi nhất. 

 D.  tăng cƣờng sự phân hoá kiểu gen trong quần thể gốc. 

 Câu 17. Ngành khoa học vận dụng những hiểu biết về di truyền học ngƣời vào y học, giúp 

giải thích, chẩn đoán, phòng ngừa, hạn chế các bệnh, tật di truyền và điều trị trong một số 

trƣờng hợp bệnh lí gọi là 

      A.Di truyền Y học.                                            B. Di truyền học.   

      C. Di truyền học Ngƣời.                                    D. Di truyền Y học tƣ vấn. 

 Câu 18. Cách li trƣớc hợp tử là 

 A.  trở ngại ngăn cản sự thụ tinh. B. trở ngại ngăn cản con lai hữu thụ. 
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 C. trở ngại ngăn cản tạo thành giao tử. D. trở ngại ngăn cản con lai phát triển.  

 Câu 19. Cho biết các công đoạn đƣợc tiến hành trong chọn giống thuần dựa trên nguồn biến 

dị tổ hợp nhƣ sau: 

(1) Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau. 

(2) Lai các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau với nhau. 

 (3) Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen mong muốn. 

(4) Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn. 

Trình tự đúng các công đoạn là: 

 A. (2) → (3) → (4) → (1) B. (2) → (3) → (1) → (4) 

 C.  (1) → (2) → (4) → (3) D. (4) → (1) → (2) → (3) 

 Câu 20. Con mối mới nở "liếm" hậu môn đồng loại để tự cấy trùng roi Trichomonas. Trùng 

roi có enzim phân giải đƣợc xelulôzơ ở gỗ mà mối ăn. Quan hệ này giữa mối và trùng roi là:  

 A. cộng sinh B. hội sinh C. kí sinh D. hợp tác  

 Câu 21. Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định 

hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) của quần thể này có thành phần kiểu gen là 0, 5AA : 0, 4Aa : 

0,1aa . Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Nếu quần thể này giao phấn ngẫu nhiên thì thành phần kiểu gen F1  ở là 0, 36AA : 0, 48Aa : 

0,16aa 

II. Nếu cho tất cả các cây hoa đỏ ở P giao phấn ngẫu nhiên thì thu đƣợc F1  có 91% số cây hoa 

đỏ. 

III. Nếu cho tất cả các cây hoa đỏ ở P tự thụ phấn thì thu đƣợc F1  có 1/9 số cây hoa trắng. 

IV. Nếu quần thể này tự thụ phấn thì thành phần kiểu gen ở F1 là 0,6 AA : 0,2 Aa : 0,2 aa. 

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

 Câu 22. Ngƣời ta thƣờng sử dụng chất côsixin nhằm tạo giống mới đem lại hiệu quả kinh tế 

cao đối với loài nào sau đây?   

A. cây dâu tằm .      B. thỏ.                  C. cây ngô.                        D. cây đậu tƣơng.   

 Câu 23. Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái thƣờng gặp ở những đối tƣợng  

 A. Thực vật và động vật có khả năng di chuyển xa  

      B. Động vật        

 C. Thực vật       

 D. Thực vật và động vật ít có khả năng di chuyển  

 Câu 24.  Trong giờ thực hành, một bạn học sinh đã mô tả ngắn gọn quan hệ sinh thái giữa các 

loài trong một vƣờn xoài nhƣ sau: Cây xoài là thức ăn của sâu đục thân, sâu hại quả, chim ăn 

quả, côn trùng cánh cứng ăn vỏ cây và loài động vật ăn rễ cây. Chim ăn sâu, côn trùng cánh 

cứng, sâu đục thân và sâu hại quả. Chim sâu và chim ăn hạt đều là thức ăn của chim ăn thịt cỡ 

lớn. Động vật ăn rễ cây là thức ăn của rắn, thú ăn thịt và chim ăn thịt cỡ lớn. Từ các mô tả 

này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Chuỗi thức ăn dài nhất trong lƣới thức ăn này có tối đa 4 mắt xích. 

II. Nếu số lƣợng động vật ăn rễ cây bị giảm mạnh thì sự cạnh tranh giữa chim ăn thịt cỡ lớn 

và rắn gay gắt hơn so với sự cạnh tranh giữa rắn và thú ăn thịt. 
III. Chim ăn thịt cỡ lớn có thể là động vật tiêu thụ bậc 2, cũng có thể là động vật ăn thịt bậc 3. 

IV. Các loài sâu đục thân, sâu hại quả, động vật ăn rễ cây và côn trùng cánh cứng có ổ sinh 

thái trùng nhau hoàn toàn. 

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

 Câu 25. Dƣới đây là các bƣớc trong quy trình công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật: 

(1) Chọn vật liệu nuôi cấy 

(2) Cấy cây vào môi trƣờng thích ứng 

(3) Trồng cây trong vƣờn ƣơm 

(4) Khử trùng 

(5) Tạo rễ 
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(6) Tạo chồi trong môi trƣờng nhân tạo 

Trình tự đúng trong quy trình nuôi cấy mô tế bào thực vật là: 

 A.  (1)  (2)  (3)  (5)  (6)  (4). B.  (1)  (4)  (6)  (5)  (2)  (3). 

 C.  (1)  (4)  (5)  (6)  (2)  (3). D.  (1)  (3)  (6)  (5)  (2)  (4). 

 Câu 26. Cho chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào  Tôm  Cá rô  Chim bói cá. Trong chuỗi 

thức ăn này, cá rô thuộc bậc dinh dƣỡng: 

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

 Câu 27. Cho các phát biểu về vai trò của quan hệ cạnh tranh. Có mấy phát biểu đúng: 

I. Đảm bảo sự tăng số lƣợng không ngừng của quần thể. 

II. Đảm bảo số lƣợng của các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp. 

III. Đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể. 

IV. Đảm bảo sự phân bố của các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp. 

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

 Câu 28. Dựa vào những biến đổi về địa chất, khí hậu, sinh vật. Ngƣời ta chia lịch sử trái đất 

thành các đại theo thời gian từ trƣớc đên nay là 

 A. đại thái cổ, đại nguyên sinh, đại trung sinh, đại cổ sinh, đại tân sinh. 

 B. đại thái cổ, đại nguyên sinh, đại cổ sinh, đại trung sinh, đại tân sinh. 

 C. đại thái cổ, đại cổ sinh, đại trung sinh đại nguyên sinh, đại tân sinh. 

 D. đại cổ sinh, đại nguyên sinh,  đại thái cổ, đại trung sinh, đại tân sinh. 

 Câu 29. Ý nghĩa sinh thái của kiểu phân bố đồng đều của các cá thể trong quần thể là:   

 A. duy trì mật độ hợp lí của quần thể. 

 B. tạo sự cân bằng về tỉ lệ sinh sản và tỉ lệ tử vong của quần thể. 

 C. làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể. 
 D. làm tăng khả năng chống chịu của các cá thể trƣớc các điều kiện bất lợi của môi trƣờng. 

 Câu 30. Lừa lai với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản. Hiện tƣợng này biểu hiện 

cho 

 A.  cách li sau hợp tử.          B.  cách li tập tính.            

 C.  cách li mùa vụ.  D.  cách li trƣớc hợp tử.    

 Câu 31. Quan hệ hỗ trợ trong quần thể là:  

 A. mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài hỗ trợ nhau trong việc di cƣ do mùa thay đổi. 

 B. mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động sống. 

 C. mối quan hệ giữa các cá thể sinh vật trong một vùng hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt 

động sống. 

 D. mối quan hệ giữa các cá thể sinh vật giúp nhau trong các hoạt động sống. 

 Câu 32. Loài lúa mì trồng hiện nay đƣợc hình thành trên cơ sở 

 A. kết quả của quá trình lai xa khác loài 

 B. kết quả của quá trình lai xa và đa bội hoá nhiều lần 

 C. sự cách li địa lí giữa lúa mì châu Âu và lúa mì châu Mỹ 

 D. kết quả của tự đa bội  2n thành 4n của loài lúa mì 

 Câu 33. Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ P là: 0,45AA: 0,30Aa: 

0,25aa. Cho biết trong quá trình chọn lọc ngƣời ta đã đào thải các cá thể có kiểu hình lặn. Tính 

theo lí thuyết, tỉ lệ các loại kiểu gen thu đƣợc ở F1 là: 

     A.0,7AA: 0,2Aa: 0,1aa. 

    B. 0,525AA: 0,150Aa: 0,325aa.  

     C. 0,36AA: 0,24Aa: 0,40aa. 

     D.  0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa.  

 Câu 34. Cơ quan tƣơng đồng là những cơ quan 

 A. cùng nguồn gốc, nằm ở những vị trí tƣơng ứng trên cơ thể, có thể thực hiện các chức 

năng khác nhau. 
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 B. có nguồn gốc khác nhau nhƣng đảm nhiệm những chức phận giống nhau, có hình thái 

tƣơng tự. 

 C. có nguồn gốc khác nhau, nằm ở những vị trí tƣơng ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo 

giống nhau. 

 D. cùng nguồn gốc, đảm nhiệm những chức phận giống nhau. 

 Câu 35. Phát biểu nào sau đây là đúng về hệ sinh thái?  

 A. Sự thất thoát năng lƣợng qua mỗi bậc dinh dƣỡng trong hệ sinh thái là rất lớn.  

 B. Trong hệ sinh thái, năng lƣợng đƣợc sử dụng lại, còn vật chất thì không.  

 C. Trong hệ sinh thái, nhóm loài có sinh khối lớn nhất là sinh vật thuộc bậc dinh dƣỡng 

cao nhất.  

 D. Trong hệ sinh thái, hiệu suất sinh thái tăng dần qua mỗi bậc dinh dƣỡng.  

 Câu 36. Tiến hóa hóa học là quá trình tổng hợp 

 A. các chất vô cơ từ các chất hữu cơ theo phƣơng thức hóa học. 

 B. các chất hữu cơ từ các chất vô cơ theo phƣơng thức hóa học. 

 C. các chất vô cơ từ các chất hữu cơ theo phƣơng thức sinh học. 

 D. các chất hữu cơ từ các chất vô cơ theo phƣơng thức sinh học. 

 Câu 37. Giả sử một quần xã có lƣới thức ăn gồm 7 loài đƣợc kí hiệu là: A, B, C, D, E, G, H. 

Trong đó loài A là sinh vật sản xuất, các loài còn lại là sinh vật tiêu thụ. Theo lí thuyết, có bao 

nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về lƣới thức ăn này? 

 

I. Chuỗi thức ăn dài nhất có 5 bậc dinh dƣỡng. 

II. Có tổng số 11 chuỗi thức ăn. 

III. Nếu loại bỏ bớt cá thể của loài A thì tất cả các loài còn lại đều giảm số lƣợng cá thể. 

IV. Nếu loài A bị nhiễm độc ở nồng độ thấp thì loài H sẽ bị nhiễm độc ở nồng độ cao hơn so với 

loài A. 

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

 Câu 38. Ví dụ nào sau đây phản ánh quan hệ hợp tác giữa các loài?  

 A. Vi khuẩn lam sống trong nốt sần rễ cây họ đậu    

      B. Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ 

 C. Cây phong lan bám trên thân cây gỗ    

       D. Chim sáo đậu trên lƣng trâu rừng 

 Câu 39. Thành phần hữu sinh của một hệ sinh thái bao gồm: 

 A. sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải 

 B. sinh vật ăn thực vật, sinh vật ăn động vật, sinh vật phân giải 

 C. sinh vật sản xuất, sinh vật ăn thực vật, sinh vật phân giải 

 D. sinh vật sản xuất, sinh vật ăn động vật, sinh vật phân giải 

 Câu 40. Những thành quả nào sau đây có đƣợc ở cây trồng mà không phải do công nghệ gen? 

 A. Giống cà chua để lâu không bị hƣ hỏng.    

 B. Giống lúa lùn năng suất cao IR22. 

 C. Giống bông kháng sâu hại.                           

 D. Giống lúa "gạo vàng". 

-------------------------------------------------Hết----------------------------------------- 

  

 


