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H丑, tên thí sinh: ..................................................................... 
S嘘 báo danh: .......................................................................... 

  Mã đ隠 thi 001 

Câu 81: Có th吋 s穎 d映ng hóa ch医t nào sau đây đ吋 phát hi羽n quá trình hô h医p 荏 th詠c v壱t th違i ra khí CO2? 
A. Dung d鵜ch NaCl.          B. Dung d鵜ch Ca(OH)2.    C. Dung d鵜ch KCl.            D. Dung d鵜ch H2SO4. 

Câu 82: A瓜ng v壱t nào sau đây trao đ鰻i khí v噂i môi tr逢運ng thông qua h羽 th嘘ng 嘘ng khí?  
A. Châu ch医u.  B. S逢 t穎.  C. Chu瓜t.  D. 蔭ch đ欝ng.  

Câu 83: Axit amin là đ挨n phân c医u t衣o nên phân t穎 nào sau đây?  
A. ADN.                             B. mARN.                           C. tARN.                            D. Prôtêin. 

Câu 84: Phân t穎 nào sau đây tr詠c ti院p làm khuôn cho quá trình d鵜ch mã?  
A. ADN.                           B. mARN.                       C. tARN.                             D. rARN. 

Câu 85: M瓜t phân t穎 ADN 荏 vi khu育n có 10% s嘘 nuclêôtit lo衣i A. Theo lí thuy院t, t雨 l羽 nuclêôtit lo衣i G c栄a 
phân t穎 này là  

A. 10%.  B. 30%.  C. 20%.  D. 40%.  
Câu 86: Theo lí thuy院t, c挨 th吋 có ki吋u gen aaBB gi違m phân t衣o ra lo衣i giao t穎 aB chi院m t雨 l羽  

A. 50%.  B. 15%.  C. 25%.  D. 100%.  
Câu 87: C挨 th吋 có ki吋u gen nào sau đây là c挨 th吋 đ欝ng h嬰p t穎 v隠 t医t c違 các c員p gen đang xét? 

A. aabbdd.                          B. AabbDD.                        C. aaBbDD.                        D. aaBBDd. 
Câu 88: Theo lí thuy院t, phép lai nào sau đây cho đ運i con có 1 lo衣i ki吋u gen?   

A. AA × Aa.  B.  AA × aa.  C. Aa × Aa.  D. Aa × aa.  
Câu 89:  Theo lí thuy院t, phép lai nào sau đây cho đ運i con có ki吋u gen phân li theo t雨 l羽 1 : 1 ?   

A. AA × AA.  B.  Aa × aa.  C. Aa × Aa.  D. AA × aa.  
Câu 90:  Cho bi院t alen D quy đ鵜nh hoa đ臼 tr瓜i hoàn toàn so v噂i alen d quy đ鵜nh hoa tr逸ng. Theo lí thuy院t, 
phép lai gi英a các cây có ki吋u gen nào sau đây t衣o ra đ運i con có 2 lo衣i ki吋u hình?   

A. Dd × Dd.  B.  DD × dd.  C. dd × dd.  D. DD × DD.  
Câu 91: M瓜t qu亥n th吋 th詠c v壱t giao ph医n đang 荏 tr衣ng thái cân b茨ng di truy隠n, xét 1 gen có hai alen là A 
và a, trong đó t亥n s嘘 alen A là 0,4. Theo lí thuy院t, t亥n s嘘 ki吋u gen aa c栄a qu亥n th吋 là  

A. 0,36.  B. 0,16.  C. 0,40.  D. 0,48.  
Câu 92: T瑛 m瓜t cây hoa quý hi院m, b茨ng cách áp d映ng k┄ thu壱t nào sau đây có th吋 nhanh chóng t衣o ra nhi隠u 
cây có ki吋u gen gi嘘ng nhau và gi嘘ng v噂i cây hoa ban đ亥u? 

A. Nuôi c医y h衣t ph医n. B. Nuôi c医y mô. 
C. Nuôi c医y noãn ch逢a đ逢嬰c th映 tinh. D. Lai h英u tính. 

Câu 93: Theo thuy院t ti院n hóa hi羽n đ衣i, nhân t嘘 ti院n hóa nào sau đây ch雨 làm thay đ鰻i t亥n s嘘 ki吋u gen mà 
không làm thay đ鰻i t亥n s嘘 alen c栄a qu亥n th吋?  

A. Giao ph嘘i không ng磯u nhiên.  B. A瓜t bi院n.  
C. Ch丑n l丑c t詠 nhiên.  D. Các y院u t嘘 ng磯u nhiên.  

Câu 94: Trong l鵜ch s穎 phát tri吋n c栄a sinh gi噂i qua các đ衣i đ鵜a ch医t, cây có m衣ch và đ瓜ng v壱t lên c衣n 荏 đ衣i 
nào sau đây?  

A. A衣i Nguyên sinh.  B. A衣i Tân sinh.  C. A衣i C鰻 sinh.  D. A衣i Trung sinh.  
Câu 95: Trong m瓜t qu亥n xã sinh v壱t h欝 n逢噂c, n院u hai loài cá có 鰻 sinh thái trùng nhau thì gi英a chúng 
th逢運ng x違y ra m嘘i quan h羽  

A. c瓜ng sinh.  B. c衣nh tranh.  
C. sinh v壱t này <n sinh v壱t khác.  D. kí sinh.  

Câu 96: Cho chu厩i th泳c <n: Lúa  Châu ch医u  Nhái  R逸n  Di隠u hâu. Trong chu厩i th泳c <n này, sinh 
v壱t tiêu th映 b壱c 2 là 

A. lúa. B. châu ch医u.                   C. nhái. D. r逸n. 
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Câu 97:  Khi nói v隠 違nh h逢荏ng c栄a các nhân t嘘 môi tr逢運ng đ院n quá trình quang h嬰p 荏 th詠c v壱t, phát bi吋u 
nào sau đây sai? 

A. C逢運ng đ瓜 quang h嬰p luôn t雨 l羽 thu壱n v噂i c逢運ng đ瓜 ánh sáng. 
B. Quang h嬰p b鵜 gi違m m衣nh và có th吋 b鵜 ng瑛ng tr羽 khi cây b鵜 thi院u n逢噂c. 
C. Nhi羽t đ瓜 違nh h逢荏ng đ院n quang h嬰p thông qua 違nh h逢荏ng đ院n các ph違n 泳ng enzim trong quang h嬰p. 
D. CO2 違nh h逢荏ng đ院n quang h嬰p vì CO2 là nguyên li羽u c栄a pha t嘘i. 

Câu 98: Khi nói v隠 ho衣t đ瓜ng c栄a h羽 tu亥n hoàn 荏 thú, phát bi吋u nào sau đây sai? 
A. Tim co dãn t詠 đ瓜ng theo chu kì là nh運 h羽 d磯n truy隠n tim. 
B. Khi tâm th医t trái co, máu t瑛 tâm th医t trái đ逢嬰c đ育y vào đ瓜ng m衣ch ph鰻i. 
C. Khi tâm nh┄ co, máu đ逢嬰c đ育y t瑛 tâm nh┄ xu嘘ng tâm th医t. 
D. Loài có kh嘘i l逢嬰ng c挨 th吋 l噂n có s嘘 nh鵜p tim/phút ít h挨n loài có kh嘘i l逢嬰ng c挨 th吋 nh臼. 

Câu 99: D衣ng đ瓜t bi院n nào sau đây làm t<ng s嘘 l逢嬰ng alen c栄a 1 gen trong t院 bào nh逢ng không làm xu医t 
hi羽n alen m噂i? 

A. A瓜t bi院n gen.                                                  B. A瓜t bi院n t詠 đa b瓜i. 
C. A瓜t bi院n đ違o đo衣n NST.                                 D. A瓜t bi院n chuy吋n đo衣n trong 1 NST. 

Câu 100:  Khi nói v隠 đ瓜t bi院n gen, phát bi吋u nào sau đây sai? 
A. A瓜t bi院n thay th院 1 c員p nuclêôtit có th吋 không làm thay đ鰻i t雨 l羽 (A + T)/(G + X) c栄a gen. 
B. A瓜t bi院n đi吋m có th吋 không gây h衣i cho th吋 đ瓜t bi院n. 
C. A瓜t bi院n gen có th吋 làm thay đ鰻i s嘘 l逢嬰ng liên k院t hiđrô c栄a gen. 
D. Nh英ng c挨 th吋 mang alen đ瓜t bi院n đ隠u là th吋 đ瓜t bi院n. 

Câu 101: M瓜t loài th詠c v壱t, cho 2 cây (P) đ隠u d鵜 h嬰p t穎 v隠 2 c員p gen cùng n茨m trên 1 c員p NST giao ph医n v噂i 
nhau, thu đ逢嬰c F1.  Cho bi院t các gen liên k院t hoàn toàn. Theo lí thuy院t, F1 có t嘘i đa bao nhiêu lo衣i ki吋u gen?  

A. 3. B. 5.              C. 4. D. 7. 
Câu 102: Khi nói v隠 CLTN theo thuy院t ti院n hóa hi羽n đ衣i, phát bi吋u nào sau đây đúng?  

A. CLTN là nhân t嘘 đ鵜nh h逢噂ng quá trình ti院n hóa. 
B. CLTN tác đ瓜ng tr詠c ti院p lên ki吋u gen làm bi院n đ鰻i t亥n s嘘 alen c栄a qu亥n th吋. 
C. CLTN ch雨 di宇n ra khi môi tr逢運ng s嘘ng thay đ鰻i. 
D. CLTN t衣o ra ki吋u gen m噂i quy đ鵜nh ki吋u hình thích nghi v噂i môi tr逢運ng. 

Câu 103: Khi nói v隠 kích th逢噂c qu亥n th吋 sinh v壱t, phát bi吋u nào sau đây đúng?  
A. Kích th逢噂c qu亥n th吋 luôn gi嘘ng nhau gi英a các qu亥n th吋 cùng loài. 
B. Kích th逢噂c qu亥n th吋 ch雨 ph映 thu瓜c vào m泳c đ瓜 sinh s違n và m泳c đ瓜 t穎 vong c栄a qu亥n th吋. 
C. N院u kích th逢噂c qu亥n th吋 v逢嬰t quá m泳c t嘘i đa thì m泳c đ瓜 c衣nh tranh gi英a các cá th吋 s胤 t<ng cao. 
D. N院u kích th逢噂c qu亥n th吋 xu嘘ng d逢噂i m泳c t嘘i thi吋u, m泳c đ瓜 sinh s違n c栄a qu亥n th吋 s胤 t<ng lên. 

Câu 104: Khi nói v隠 h羽 sinh thái trên c衣n, phát bi吋u nào sau đây đúng? 
A. Th詠c v壱t đóng vai trò ch栄 y院u trong vi羽c truy隠n n<ng l逢嬰ng t瑛 môi tr逢運ng vô sinh vào qu亥n xã sinh v壱t. 
B. S詠 th医t thoát n<ng l逢嬰ng qua m厩i b壱c dinh d逢叡ng trong h羽 sinh thái là không đáng k吋. 
C. V壱t ch医t và n<ng l逢嬰ng đ隠u đ逢嬰c trao đ鰻i theo vòng tu亥n hoàn kín. 
D. Vi khu育n là nhóm sinh v壱t duy nh医t có kh違 n<ng phân gi違i các ch医t h英u c挨 thành các ch医t vô c挨. 

Câu 105: Khi nói v隠 đ瓜t bi院n l員p đo衣n NST, phát bi吋u nào sau đây sai? 
A. A瓜t bi院n l員p đo衣n làm t<ng s嘘 l逢嬰ng gen trên 1 NST. 
B. A瓜t bi院n l員p đo衣n luôn có l嬰i cho th吋 đ瓜t bi院n. 
C. A瓜t bi院n l員p đo衣n có th吋 làm cho 2 alen c栄a 1 gen cùng n茨m trên 1 NST. 
D. A瓜t bi院n l員p đo衣n có th吋 d磯n đ院n l員p gen, t衣o đi隠u ki羽n cho đ瓜t bi院n gen, t衣o ra các gen m噂i. 

Câu 106: Trong quá trình gi違m phân 荏 c挨 th吋 có ki吋u gen AaBb, có m瓜t s嘘 t院 bào x違y ra s詠 không phân li 
c栄a t医t c違 các c員p NST 荏 gi違m phân I, gi違m phân II di宇n ra bình th逢運ng, t衣o ra các giao t穎 đ瓜t bi院n. N院u 
giao t穎 đ瓜t bi院n này k院t h嬰p v噂i giao t穎 Ab thì t衣o thành h嬰p t穎 có ki吋u gen nào sau đây? 

A. AAaBbb. B. AaaBBb.             C. AAaBBb.                       D. AaaBbb. 
Câu 107: 雲 đ壱u Hà Lan, alen quy đ鵜nh hoa đ臼 tr瓜i hoàn toàn so v噂i alen quy đ鵜nh hoa tr逸ng. Trong thí 
nghi羽m th詠c hành lai gi嘘ng, m瓜t nhóm h丑c sinh đã l医y t医t c違 các h衣t ph医n c栄a 1 cây đ壱u hoa đ臼 th映 ph医n 
cho 1 cây đ壱u hoa đ臼 khác. Theo lí thuy院t, d詠 đoán nào sau đây sai? 

A. A運i con có th吋 có 1 lo衣i ki吋u gen và 1 lo衣i ki吋u hình. 
B. A運i con có th吋 có 2 lo衣i ki吋u gen và 1 lo衣i ki吋u hình. 
C. A運i con có th吋 có 3 lo衣i ki吋u gen và 2 lo衣i ki吋u hình. 
D. A運i con có th吋 có 2 lo衣i ki吋u gen và 2 lo衣i ki吋u hình. 
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Câu 108: M瓜t loài th詠c v壱t, cho cây thân cao, lá nguyên giao ph医n v噂i cây thân th医p, lá x飲 (P), thu đ逢嬰c 

F1 g欝m toàn cây thân cao, lá nguyên. Lai phân tích cây F1, thu đ逢嬰c Fa có ki吋u hình phân li theo t雨 l羽 1 cây 

thân cao, lá nguyên : 1 cây thân cao, lá x飲 : 1 cây thân th医p, lá nguyên : 1 cây thân th医p, lá x飲. Cho bi院t 

m厩i gen quy đ鵜nh 1 tính tr衣ng. Theo lí thuy院t, phát bi吋u nào sau đây đúng? 

A. Cây thân th医p, lá nguyên 荏 Fa gi違m phân bình th逢運ng t衣o ra 4 lo衣i giao t穎. 

B. Cho cây F1 t詠 th映 ph医n, thu đ逢嬰c F2 có 1/3 s嘘 cây thân cao, lá x飲. 

C. Cây thân cao, lá x飲 荏 Fa đ欝ng h嬰p t穎 v隠 2 c員p gen. 
D. Cây thân cao, lá nguyên 荏 Fa và cây thân cao, lá nguyên 荏 F1 có ki吋u gen gi嘘ng nhau. 

Câu 109: Khi nói v隠 quá trình hình thành loài m噂i b茨ng con đ逢運ng cách li đ鵜a lí, phát bi吋u nào sau đây đúng? 
A. Quá trình này ch雨 x違y ra 荏 đ瓜ng v壱t mà không x違y ra 荏 th詠c v壱t. 
B. Cách li đ鵜a lí là nguyên nhân tr詠c ti院p gây ra nh英ng bi院n đ鰻i t逢挨ng 泳ng trên c挨 th吋 sinh v壱t. 
C. V嘘n gen c栄a qu亥n th吋 có th吋 b鵜 thay đ鰻i nhanh h挨n n院u có tác đ瓜ng c栄a các y院u t嘘 ng磯u nhiên. 
D. Quá trình này th逢運ng x違y ra m瓜t cách ch壱m ch衣p, không có s詠 tác đ瓜ng c栄a CLTN. 

Câu 110: Khi nói v隠 các đ員c tr逢ng c挨 b違n c栄a qu亥n th吋 sinh v壱t, phát bi吋u nào sau đây đúng?  
A. Kích th逢噂c c栄a qu亥n th吋 không ph映 thu瓜c vào đi隠u ki羽n môi tr逢運ng. 
B. S詠 phân b嘘 cá th吋 có 違nh h逢荏ng t噂i kh違 n<ng khai thác ngu欝n s嘘ng trong môi tr逢運ng. 
C. M壱t đ瓜 cá th吋 c栄a m厩i qu亥n th吋 luôn 鰻n đ鵜nh, không thay đ鰻i theo mùa, theo n<m. 
D. Khi kích th逢噂c qu亥n th吋 đ衣t m泳c t嘘i đa thì t嘘c đ瓜 t<ng tr逢荏ng c栄a qu亥n th吋 là l噂n nh医t. 

Câu 111: Gi違 s穎 m瓜t l逢噂i th泳c <n đ逢嬰c mô t違 nh逢 sau: Th臼, chu瓜t, châu ch医u và chim s飲 đ隠u <n th詠c v壱t; 
châu ch医u là th泳c <n c栄a chim s飲; cáo <n th臼 và chim s飲; cú mèo <n chu瓜t. Phát bi吋u nào sau đây đúng v隠 
l逢噂i th泳c <n này? 

A. Cáo và cú mèo có 鰻 sinh thái v隠 dinh d逢叡ng khác nhau. 

B.  Có 5 loài cùng thu瓜c b壱c dinh d逢叡ng c医p 2. 
C. Chu厩i th泳c <n dài nh医t g欝m có 5 m逸t xích. 
D. Cú mèo là sinh v壱t tiêu th映 b壱c 3. 

Câu 112: Khi nói v隠 thành ph亥n h英u sinh trong h羽 sinh thái, phát bi吋u nào sau đây đúng? 

A. T医t c違 n医m đ隠u là sinh v壱t phân gi違i. 

B. Sinh v壱t tiêu th映 b壱c 3 luôn có sinh kh嘘i l噂n h挨n sinh v壱t tiêu th映 b壱c 2. 

C. T医t c違 các loài đ瓜ng v壱t <n th鵜t thu瓜c cùng m瓜t b壱c dinh d逢叡ng. 
D. Vi sinh v壱t t詠 d逢叡ng đ逢嬰c x院p vào nhóm sinh v壱t s違n xu医t. 

Câu 113:  Ba t院 bào sinh tinh c栄a c挨 th吋 có ki吋u gen Aa
BD
bd

 gi違m phân bình th逢運ng trong đó có 1 t院 bào 

x違y ra hoán v鵜 gi英a alen D và alen d. Theo lí thuy院t, k院t thúc gi違m phân có th吋 t衣o ra  

A. t嘘i đa 8 lo衣i giao t穎. B. lo衣i giao t穎 mang 3 alen tr瓜i chi院m t雨 l羽 1/8. 
C. 6 lo衣i giao t穎 v噂i t雨 l羽 b茨ng nhau. D. 4 lo衣i giao t穎 v噂i t雨 l羽 5 : 5 : 1 : 1. 

Câu 114: M瓜t loài th詠c v壱t có b瓜 NST 2n = 24. Gi違 s穎 có 1 th吋 đ瓜t bi院n c栄a loài này ch雨 b鵜 đ瓜t bi院n m医t 
đo衣n nh臼 không ch泳a tâm đ瓜ng 荏 1 NST thu瓜c c員p s嘘 5. Cho bi院t không phát sinh đ瓜t bi院n m噂i, th吋 đ瓜t 
bi院n này gi違m phân bình th逢運ng và không x違y ra trao đ鰻i chéo. Theo lí thuy院t, có bao nhiêu phát bi吋u sau 
đây đúng v隠 th吋 đ瓜t bi院n này? 

I. Giao t穎 đ逢嬰c t衣o ra t瑛 th吋 đ瓜t bi院n này có 12 NST. 

II. M泳c đ瓜 bi吋u hi羽n c栄a t医t c違 các gen trên NST s嘘 5 đ隠u t<ng lên. 
III. Trong t鰻ng s嘘 giao t穎 đ逢嬰c t衣o ra có 50% s嘘 giao t穎 không mang NST đ瓜t bi院n. 
IV. T医t c違 các gen còn l衣i trên NST s嘘 5 đ隠u không có kh違 n<ng nhân đôi.  

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



Trang 4/4 – Mã đ隠 thi 001 
 

Câu 115:  M瓜t loài th詠c v壱t, cho cây thân cao, hoa đ臼 (P) t詠 th映 ph医n, thu đ逢嬰c F1 có 4 lo衣i ki吋u hình trong 
đó có 1% s嘘 cây thân th医p, hoa tr逸ng. Bi院t r茨ng m厩i gen quy đ鵜nh 1 tính tr衣ng. Theo lí thuy院t, có bao nhiêu 
phát bi吋u sau đây đúng? 
I. F1 có t嘘i đa 9 lo衣i ki吋u gen. 
II. F1 có 32% s嘘 cây đ欝ng h嬰p t穎 v隠 1 c員p gen.  
III. F1 có 24% s嘘 cây thân cao, hoa tr逸ng. 

IV. Ki 吋u gen c栄a P có th吋 là 
AB
ab

. 

A. 1.                           B. 2.                           C. 3.                        D. 4.  
Câu 116: 雲 ru欝i gi医m, alen A quy đ鵜nh thân xám tr瓜i hoàn toàn so v噂i alen a quy đ鵜nh thân đen; alen B 
quy đ鵜nh cánh dài tr瓜i hoàn toàn so v噂i alen b quy đ鵜nh cánh c映t; alen D quy đ鵜nh m逸t đ臼 tr瓜i hoàn toàn so 

v噂i alen d quy đ鵜nh m逸t tr逸ng. Phép lai P: AB
ab

XDXd × 
AB
ab

XDY, thu đ逢嬰c F1 có 5,125% s嘘 cá th吋 có ki吋u 

hình l員n v隠 3 tính tr衣ng. Theo lí thuy院t, s嘘 cá th吋 cái d鵜 h嬰p t穎 v隠 1 trong 3 c員p gen 荏 F1 chi院m t雨 l羽 
A. 28,25%.  B. 10,25%.   C. 25,00%.   D. 14,75%.   

Câu 117: M瓜t loài th詠c v壱t, cho cây hoa đ臼 (P) t詠 th映 ph医n, thu đ逢嬰c F1 g欝m 56,25% cây hoa đ臼; 18,75% 
cây hoa h欝ng; 18,75% cây hoa vàng; 6,25% cây hoa tr逸ng. Lai phân tích cây hoa đ臼 d鵜 h嬰p t穎 v隠 2 c員p gen 
荏 F1, thu đ逢嬰c Fa. Theo lí thuy院t, có bao nhiêu phát bi吋u sau đây đúng? 
I. F1 có 6 lo衣i ki吋u gen quy đ鵜nh ki吋u hình hoa đ臼. 
II. Các cây hoa đ臼 F1 gi違m phân đ隠u cho 4 lo衣i giao t穎 v噂i t雨 l羽 b茨ng nhau. 
III. Fa có s嘘 cây hoa vàng chi院m 25%. 
IV. Fa có s嘘 cây hoa đ臼 chi院m t雨 l羽 l噂n nh医t. 

A. 1.                                           B. 2.                                       C. 3.                                    D. 4.  
Câu 118: M瓜t loài th詠c v壱t, tính tr衣ng chi隠u cao thân do 2 c員p gen A, a và B, b phân li đ瓜c l壱p cùng quy đ鵜nh: 
ki吋u gen có c違 2 lo衣i alen tr瓜i A và B quy đ鵜nh thân cao, các ki吋u gen còn l衣i đ隠u quy đ鵜nh thân th医p. Alen D 
quy đ鵜nh hoa vàng tr瓜i hoàn toàn so v噂i alen d quy đ鵜nh hoa tr逸ng. Cho cây d鵜 h嬰p t穎 v隠 3 c員p gen (P) t詠 th映 
ph医n, thu đ逢嬰c F1 có ki吋u hình phân li theo t雨 l羽 6 cây thân cao, hoa vàng : 6 cây thân th医p, hoa vàng : 3 cây 
thân cao, hoa tr逸ng : 1 cây thân th医p, hoa tr逸ng. Theo lí thuy院t, có bao nhiêu phát bi吋u sau đây đúng? 

I. Ki吋u gen c栄a cây P có th吋 là 
Ad

Bb.
aD

 

II. F1 có 1/4 s嘘 cây thân cao, hoa vàng d鵜 h嬰p t穎 v隠 3 c員p gen. 
III. F1 có t嘘i đa 7 lo衣i ki吋u gen.                  
IV. F1 có 3 lo衣i ki吋u gen quy đ鵜nh cây thân th医p, hoa vàng.  

A. 2.  B. 4.  C. 3.  D. 1.  
 Câu 119: M瓜t qu亥n th吋 th詠c v壱t t詠 th映 ph医n, alen A quy đ鵜nh hoa đ臼 tr瓜i hoàn toàn so v噂i alen a quy đ鵜nh 
hoa tr逸ng. Th院 h羽 xu医t phát (P) có 20% s嘘 cây hoa tr逸ng. 雲 F3, s嘘 cây hoa tr逸ng chi院m 25%. Cho r茨ng qu亥n 
th吋 không ch鵜u tác đ瓜ng c栄a các nhân t嘘 ti院n hóa khác. Theo lí thuy院t, có bao nhiêu phát bi吋u sau đây đúng? 
I. T亥n s嘘 ki吋u gen 荏 th院 h羽 P là 24/35 AA : 4/35 Aa : 7/35 aa. 
II. T亥n s嘘 alen A 荏 th院 h羽 P là 9/35. 
III. T 雨 l羽 ki吋u hình 荏 F1 là 27 cây hoa đ臼 : 8 cây hoa tr逸ng. 
IV. Hi羽u s嘘 gi英a t雨 l羽 cây hoa đ臼 có ki吋u gen đ欝ng h嬰p t穎 v噂i t雨 l羽 cây hoa tr逸ng gi違m d亥n qua các th院 h羽. 

A. 1.                           B. 2.                         C. 3.                          D. 4. 
Câu 120: S挨 đ欝 ph違 h羽 d逢噂i đây mô t違 s詠 di truy隠n b羽nh 
mù màu và b羽nh máu khó đông 荏 ng逢運i. M厩i b羽nh do 1 
trong 2 alen c栄a 1 gen n茨m 荏 vùng không t逢挨ng đ欝ng 
trên NST gi噂i tính X quy đ鵜nh, 2 gen này cách nhau 
20cM. Theo lí thuy院t, có bao nhiêu phát bi吋u sau đây 
đúng? 

 
I. Ng逢運i s嘘 1 và ng逢運i s嘘 3 có th吋 có ki吋u gen gi嘘ng nhau. 
II. Xác đ鵜nh đ逢嬰c t嘘i đa ki吋u gen c栄a 6 ng逢運i.  
III. Xác su医t sinh con b鵜 c違 2 b羽nh c栄a c員p 6 - 7 là 2/25. 
IV. Xác su医t sinh con th泳 ba không b鵜 b羽nh c栄a c員p 3 - 4 là 1/2.  

A. 3.  B. 2.  C. 1.  D. 4.  
------------------------ H蔭T ------------------------ 


