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PHÒNG GD – ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I  

 MÔN: SINH HỌC 9 

NĂM HỌC 2020 - 2021 

Thời gian làm bài: 45 phút  
 

 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu) 

 
A/ TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM): Chọn đáp án chính xác nhất. 

Câu 1: Nhóm gen liên kết là: 

 A. Các gen nằm trên cùng các cặp NST. B. Các gen nằm trên cùng cromatit. 

 C. Các gen nằm trên cùng 1 NST. D. Các gen nằm trên cùng 1 cặp NST. 

Câu 2: Phép lai: AaBbccDd x aaBbCcDd cho F1 có kiểu hình lặn về cả 4 gen chiếm tỉ lệ bao nhiêu? 

 A. 1/48. B. 1/128. C. 1/24. D. 1/64. 

Câu 3: Ở bí, gen B quy định quả tròn, gen b quy định quả bầu dục, tính trạng trội át hoàn toàn tính trạng 

lặn. Nếu cho lai quả bí tròn (Bb) với quả bí bầu dục (bb) thì kết quả F1 có tỉ lệ kiểu gen là: 

 A. 100% Bb B. 50% Bb : 50% bb 

 C. 100% BB D. 25% BB : 50% Bb : 25%bb 

Câu 4: Vật chất di truyền ở cấp độ tế bào là: 

 A. Axit nucleic. B. NST. C. Nucleotit. D. Nucleosome. 

Câu 5: Hậu quả của đột biến gen là: 

 A. Tạo ra đặc điểm di truyền mới có lợi cho bản thân sinh vật. 

 B. Thường gây hại cho bản thân sinh vật. 

 C. Không ảnh hưởng tới sự phát triển của sinh vật. 

 D. Làm tăng khả năng thích nghi của cơ thể với môi trường sống. 

Câu 6: Kiểu hình là: 

 A. đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lí của cơ thể. 

 B. tổ hợp toàn bộ các tính trạng trội của cơ thể sinh vật. 

 C. tổ hợp toàn bộ các gen nằm trong tế bào của cơ thể sinh vật. 

 D. tổ hợp toàn bộ các tính trạng của cơ thể sinh vật. 

Câu 7: Cá thể có kiểu gen AaBb giao phối với cá thể có kiểu gen nào sẽ cho tỉ lệ kiểu gen 1:1:1:1? 

 A. AaBb. B. AaBB. C. AABB. D. AABb. 

Câu 8: Muốn F1 xuất hiện đồng loạt 1 tính trạng, kiểu gen của P là: 

 A. AA x AA hoặc AA x aa hoặc aa x aa. 

 B. AA x aa hoặc AA x Aa hoặc aa x aa. 

 C. AA x AA hoặc AA x Aa hoặc aa x aa hoặc AA x aa. 

 D. AA x AA hoặc AA x Aa hoặc aa x aa. 

Câu 9: Theo Menđen, tính trạng được biểu hiện ở cơ thể lai F1 được gọi là: 

 A. tính trạng trội. B. tính trạng lặn. 

 C. tính trạng tương ứng. D. tính trạng trung gian. 

Câu 10: Phép lai: AaBbccDd x AabbCcdd có thể sinh ra đời con có bao nhiêu kiểu gen ? 

 A. 24. B. 81. C. 48. D. 16. 

Câu 11: Hiện tượng tăng số lượng xảy ra ở toàn bộ các NST trong tế bào được gọi là: 

 A. Đột biến cấu trúc NST. B. Đột biến dị bội thể. 

 C. Đột biến mất đoạn NST. D. Đột biến đa bội thể. 

Câu 12: Một gen có 120 chu kỳ xoắn và A + T = 960 nu. Số liên kết hydro của gen là 

 A. 2070. B. 3120. C. 3210. D. 3300. 
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Câu 13: Phép lai P : AaBb x aabb cho F1 có tỉ lệ kiểu gen 

 A. 9 : 3 : 3 : 1 B. 1 : 2 : 1 : 2 : 1 C. 3 : 3 : 1 : 1 D. 1 : 1 : 1 : 1 

Câu 14: Đột biến gen là: 

 A. những biến đổi số lượng xảy ra ở một hoặc một số cặp NST. 

 B. những biến đổi trong cấu trúc của NST. 

 C. những biến đổi trong cấu trúc của gen. 

 D. những biến đổi số lượng xảy ra ở tất cả bộ NST. 

Câu 15: Một đoạn gen có chiều dài 4080Å, T/X = 2/3. Sau đột biến chiều dài gen không đổi, tỉ lệ T/X= 

159/241. Dạng đột biến là: 

 A. Mất 1 cặp nucleotit. B. Thay thế 1 cặp A-T bằng G-X. 

 C. Mất 3 cặp nucleotit. D. Thay thế 3 cặp A-T bằng G-X. 

Xét các đoạn gen I, II, III sau: 

3’ –AGTTGA-     -AGXTGA-     -GAGXTGA- 

5’ –TXAAXT- → -TXGAXT- → -XTXGAXT- 

 I  II   III 

Sử dụng dữ liệu trên, trả lời các câu 16, 17. 

Câu 16: Từ gen I sang gen II là dạng đột biến gì? 

 A. Thay 1 cặp T-A bằng 1 cặp X-G.  B. Thay 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X. 

 C. Thay 1 cặp X-G bằng 1 cặp T-A.  D. Thay 1 cặp A-T bằng 1 cặp X-G. 

Câu 17: Từ gen II sang gen III là dạng đột biến nào? 

 A. Thay thế 2 cặp nucleotit.    B. Thêm 1 cặp nucleotit. 

 C. Đảo vị trí của 2 cặp nucleotit.   D. Mất 2 cặp nucleotit. 

Câu 18: Đặc điểm nào của cây Đậu Hà Lan tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu các quy luật di 

truyền của Men đen? 

 A. Có hoa lưỡng tính, tự thụ phấn không nghiêm ngặt. 

 B. Có hoa đơn tính, giao phấn nghiêm ngặt. 

 C. Có hoa lưỡng tính, tự thụ phấn nghiêm ngặt. 

 D. Sinh sản nhanh và phát triển mạnh. 

Câu 19: Trội hoàn toàn là trường hợp nào sau đây? 

 A. Gen quy định tính trạng trội hoàn toàn lấn át alen cùng cặp để biểu hiện tính trạng trội. 

 B. F1 đồng tính còn F2 phân li 3 : 1. 

 C. Thế hệ lai chỉ xuất hiện 1 tính trạng trội. 

 D. Tính trạng trội được biểu hiện ở kiểu gen dị hợp. 

Câu 20: Các dạng đột biến cấu trúc của NST được gọi là: 

 A. Mất đoạn, chuyển đoạn, đảo đoạn, thêm đoạn. 

 B. Mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, thêm đoạn. 

 C. Mất đoạn, chuyển đoạn, đảo đoạn, lặp đoạn. 

 D. Mất đoạn, chuyển đoạn, đảo đoạn. 

B/ TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) 

Câu 1: (2 điểm) Trình bày diễn biến của nhiễm sắc thể (NST) ở các kì của quá trình giảm phân II. 

Câu 2: (2 điểm) Trình bày cấu trúc các bậc của phân tử protein. 

Câu 3: (1 điểm) Phân tử ARN có trình tự các nucleotit như sau: 

– A – G – X – A – U – A – G  – U – G – X – U – G – U – X – 

Hãy xác định đoạn ADN đã tổng hợp nên đoạn ARN trên. 

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

----------- HẾT ---------- 

 

 


