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I. Câu hỏi định hướng ôn tập 

Câu 1 : Nêu được tác động của con người tới môi trường thông qua các thời kì phát 

triển của xã hội ? 

Câu 2:. Nêu các tác nhân gây ô nhiễm chủ yếu ( nguyên nhân, tác động , hậu quả 

gây ra cho con người và môi trường, biện pháp hạn chế ô nhiễm) 

Câu 3: Thế nào là di truyền, biến dị, biến dị tổ hợp?  

-Trình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa thực tiễn của di truyền học? 

-Thế nào là tính trạng, cặp tính trạng tương phản, tính trạng trội, tính trạng lặn, giống 

thuần chủng? Cho ví dụ?  

-Thế nào là kiểu gen, kiểu hình,  phép lai phân tích? Ý nghĩa thực tiễn của quy luật 

phân li? Vai trò của biến dị tổ hợp? 

Câu 4: Bài tập lai 1 cặp tính trạng? 

Ở cà chua, quả đỏ là trội hoàn toàn so với quả vàng. Hãy xác định kết quả về kiểu 

gen, kiểu hình của F1, F2 trong trường hợp lai quả đỏ với quả vàng? 

Câu 5:  Bài tập lai 2 cặp tính trạng?  

Ở chuột, 2 cặp tính trạng màu lông và chiều dài đuôi do  2 cặp gen nằm trên NST 

thường PLĐL. Biết lông đen là trội hoàn toàn sơ với lông nâu, đuôi ngắn là trội hoàn 

toàn so với đuôi dài. Cho P thuần chủng lông đen, đuôi dài lai với lông nâu đuôi 

ngắn, được F1 cho tạp giao với nhau. 

a. Lập sơ đồ lai từ P đến F2 

b. Cho F1 lai phân tích thì kết quả thu được như thế nào? 

Câu 6.Trình bày cấu tạo ( hóa học, cấu trúc không gian phân tử), tính đa dạng và đặc 

thù của  ADN. Đặc điểm về Nuclotit, số vòng xoắn, liên kết hidro, khối lượng ADN. 

II: Câu hỏi TNKQ minh họa 

Câu 1: Ở bí quả tròn (B) là tính trạng trội, quả bầu dục (b) là tính trạng lặn. 

Cho lai 

 bí tròn (Bb) với bí bầu dục (bb) thì kết quả cho: 

A. 25% BB : 50% Bb :25% bb B. 100% Bb 

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

Câu 2: Phép lai giữa cá thể trội chưa biết kiểu gen với cá thể mang tính trạng 

lặn là: 
A. Tạo giống mới. B. Lai hữu tính. 

C. Tạo dòng thuần chủng. D. Lai phân tích. 

Câu 3: Lai 2 cặp tính trạng, số lượng kiểu hình tạo ra nhiều nhất là: 
A. 3 B. 4 C. 2 D. 1 

Câu 4: Tỉ lệ kiểu hình ở F2 trong lai 2 cặp tính trạng là: 
A. 1:1 B. 9:3:3:1 C. 3:1 D. 3:3:1:1 

Câu 5: Quy luật phân li độc lập cho kết quả: 



A. Con lai luôn phân tính. B. Sự di truyền các cặp tính trạng không phụ thuộc vào nhau. 

C. Con lai luôn đồng tính. D. Con lai luôn thuần chủng. 

Câu 6: Các hình thức khai thác thiên nhiên của con người thời nguyên thuỷ là: 

A.Hái quả, săn bắt thú. 

B.Bắt cá, hái quả. 

C. Săn bắt thú, hái lượm cây rùng. 

D. Săn bắt động vật và hái lượm cây rừng. 

Câu 7 : Hậu quả gây nên cho môi trường tự nhiên do con người săn bắt động vật quá 

mức là 

A. Động vật mất nơi cư trú . 

C. Nhiều loài có nguy cơ bị tiệt chủng, mất cân bằng sinh thái.   

D. Nhiều loài trở về trạng thái cân bằng . 

 Câu 8: Thế kỉ XVIII được coi là điểm mốc của 

A. Sự phát triển của nền nông nghiệp .                    B. Thời đại văn minh công nghiệp  

B. Sự phát triên đô thị.                                             D. Nền nông nghiệp cơ giới hoá . 

Câu 9:Tao bể lắng , lọc nước thải để hạn chế 

A.Ô nhiễm nguồn nước .                               B. Ô nhiễm không khí. 

C. Ô nhiễm do chất phóng xạ .                D. Ô nhiễm do hoạt động thiên tai. 

Câu 10: Lắp đặt các thiết bị lọc khí cho cầc nhà máy để hạn chế 

A.Ô nhiễm không khí. B. Ô nhiễm nguồn nước . 

C.Ô nhiễm do chất phóng xạ . D. Ô nhiễm do tiếng ồn . 

Câu 11. Đơn phân cấu tạo nên ADN là: 

A. Ribonucleotit B. Nucleotit  

C. Polinucleotit D. Axit amin 

Câu 12. Cấu trúc không gian của phân tử ADN là: 

    A.1 chuỗi xoắn đơn, xoắn đều quanh 1 trục từ trái sang phải 

    B.1 chuỗi xoắn kép, xoắn đều quanh 1 trục từ trái sang phải 

    C. 2 chuỗi xoắn đơn, xoắn đều quanh 1 trục từ phải sang ữái 

    D. 2 chuỗi xoắn kép, xoắn đều quanh 1 trục từ phải sang trái 

Câu 13. Tính đa dạng của ADN do yếu tố nào sau đây quy định? 

     A.Trình tự sắp xếp các nuclêôtit trong cấu trúc của ADN 

B.Số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các nuclêôtit trong cấu trúc của ADN 

 C. Hàm lượng ADN trong nhân tế bào. 

     D. Số lượng các nuclêôtit 

Câu 14: Những đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lí của một cơ thể được gọi là: 

A. Cặp tính trạng tương phản.          C. Tính trạng 

B. Nhân tố di truyền ( gen).  D. Dòng thuần chủng. 

Câu 15: Thế hệ thứ nhất của một cặp bố mẹ được kí hiệu là:  

A. P B. G  C. F1                                        D. F2 

Câu 16: Di truyền là hiện tượng: 

A. Con cái giống bố hoặc mẹ về tất cả các tính trạng. 

B. Con cái giống bố và mẹ về một số tính trạng. 



 C.Truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu. 

D. Truyền đạt các tính trạng của bố mẹ cho con cháu. 

Câu 17: Hiện tượng con sinh ra khác với bố mẹ và khác nhau về nhiều chi tiết được gọi 

là: 

A. Biến dị có tính quy luật trong sinh sản. 

B. Biến dị không có tính quy luật trong sinh sản.  

C. Biến dị. 

D. Biến dị tương ứng với môi trường. 

Câu 18: Hình thức sinh sản tạo ra nhiêu biên dị tô họp ở sinh vật là: 

      A. Sinh sản vô tính                                         C. Sinh sản hữu tính 

 B. Sinh sản sinh dưỡng    D. Sinh sản nẩy chồi 

Câu 19: Biến dị tổ họp là: 

    A.Xuất hiện tổ hợp mới giống các tính trạng cùa bổ. 

B. Xuất hiện tổ hợp mới giống các tính trạng của mẹ. 

C. Sự tổ hợp lại các tính trạng của p làm xuất hiện các kiểu hình khác P. 

D. Do ảnh hưởng các yếu tố bên trong cơ thể. 

Câu 20: Kiểu gen dưới đây tạo được hai loại giao từ là: 

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

 

 

 

 


