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ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I 

MÔN SINH HỌC 9 

NĂM HỌC 2020 – 2021 

* 

A. TRẮC NGHIỆM   

Chọn câu trả lời đúng nhất: 
1. Di truyền là hiện tượng 

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

B. con cái giống bố hoặc mẹ về tất cả các tính trạng. 

C. con cái giống bố và mẹ về một số tính trạng. 

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

2. Công trình nghiên cứu của Menden công phu và hoàn chỉnh nhất trên đối tượng: 
A. Ruồi giấm  B. Đậu Hà Lan  C. Con ngƣời.  D. Vi khuẩn E. Coli. 

3. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “Theo định luật phân li của Menđen, khi lai giữa 

các cá thể khác nhau về … và …, thế hệ lại thứ … xuất hiện cả tính trạng của bố và mẹ 

theo tỉ lệ …” 
A. Một cặp tính trạng tƣơng phản; thuần chủng; hai; 3 trội : 1 lặn. 

B. Hai cặp tính trạng; thuần chủng; hai; 3 trội : 1 lặn. 

C. Một cặp tính trạng tƣơng phản; thuần chủng; nhất; 3 trội : 1 lặn. 

D. Một cặp tính trạng tƣơng phản; thuần chủng; hai; xấp xỉ 3 trội : 1 lặn. 

4. Ở đậu Hà Lan, hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh. Cho giao phấn giữa cây hạt 

vàng thuần chủng với cây hạt xanh, kiểu hình ở cây F1 sẽ như thế nào?  

A. 100% cây hạt vàng   B. 1 hạt vàng : 3 hạt xanh 

C. 3 hạt vàng : 1 hạt xanh   D. 1 hạt vàng : 1 hạt xanh 

5. Xét tính trạng màu sắc hoa: A: hoa đỏ     a: hoa trắng 

Cho cây hoa đỏ ở thế hệ P tự thụ phấn, F1 xuất hiện cả hoa đỏ và hoa trắng. Tỉ lệ kiểu 

gen ở F1 là: 

A. 1AA : 1Aa. B. 1Aa : 1aa.  C. 100% AA.  D. 1AA : 2Aa : 1aa. 

6. Ở lúa, tính trạng thân cao (A) là trội hoàn toàn so với tính trạng thân thấp (a). Nếu 

đời con có tỉ lệ 50% thân cao : 50% thân thấp thì bố mẹ có kiểu gen là: 

A. AA x aa.  B. Aa x Aa.  C. Aa x aa.  D. aa x aa. 

7. Mục đích của phép lai phân tích nhằm xác định 

A. KG, KH của cá thể mang tính trạng trội.  B. KG của tất cả các tính trạng. 

C. KH của cá thể mang tính trạng trội.  D. KG của cá thể mang tính trạng trội. 

8. Phép lai nào sau đây được gọi là phép lai phân tích? 

A. Aa x Aa.  B. Aa x AA.  C. Aa x aa.  D. AA x Aa. 

9. Ở cà chua, tính trạng quả đỏ là trội hoàn toàn so với quả vàng. Khi lai hai cơ thể 

thuần chủng bố quả đỏ với mẹ quả vàng, F1 thu được toàn quả đỏ. Cho F1 tự thụ phấn  

thì kết quả F2 sẽ là    
A. toàn quả đỏ     B. toàn quả vàng   

C. 3 quả đỏ : 1 quả vàng    D. 3 quả vàng : 1 quả đỏ  

10. Tỉ lệ xấp xỉ 3 trội : 1 lặn xuất hiện trong các phép lai nào? 

 A. AA x AA  B. AA x aa  C. Aa x aa  D. Aa x Aa 

11. NST là cấu trúc có ở 

A. bên ngoài tế bào    B. trong các bào quan  

 C. trong nhân tế bào    D. trên màng tế bào. 

12. Cấu trúc hiển vi của NST được mô tả ở kỳ nào của phân chia tế bào? 
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 A. Kỳ đầu.   B. Kỳ giữa.  C. Kỳ sau.  D. Kỳ cuối. 

13. Thành phần hoá học của nhiễm sắc thể gồm có 

 A. ADN và lipôprôtêin     B. Lipôprôtêin và axit amin  

 C. ADN và prôtêin loại histon   D. ADN  

14. Có 10 tinh bào bậc 1 tiến hành giảm phân, kết quả tạo ra   

 A. 40 tinh trùng B. 30 tinh trùng  C. 20 tinh trùng D. 10 tinh trùng 

16. Có 24 noãn bào bậc I của chuột tham gia giảm phân bình thường. Số thể cực được 

tạo ra là bao nhiêu? 

 A. 72  ` B. 48   C. 24   D. 12 

15. Chức năng của ADN là 

 A. Lƣu giữ thông tin.    B. Truyền đạt thông tin. 

 C. Lƣu giữ và truyền đạt thông tin.  D. Tham gia cấu trúc của NST 

16. Bản chất hoá học của gen là 

 A. Axit nucleic.  B. ADN.  C. Bazơ nitric. D. Protein. 

17. Tính đặc thù của protein là do 

 A. Trình tự sắp xếp axit amin   B. Cấu trúc không gian. 

 C. Số lƣợng axit amin    D. Thành phần axit amin. 

18. ADN được duy trì tính ổn định qua các thế hệ nhờ cơ chế 

 A. Nguyên phân.  B. Nhân đôi.  C. Giảm phân. D. Di truyền. 

 B. TỰ LUẬN 

1. a. Trình bày cấu trúc không gian của phân tử ADN.  

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

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

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

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

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

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

 b. Nêu bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng theo sơ đồ: 

 Gen (1 đoạn phân tử ADN)   mARN   Prôtêin   Tính trạng 

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

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

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

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

2. a. Biến dị là gì? Nêu khái niệm và phân loại đột biến gen, đột biến NST 

*Biến dị là  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

*Khái niệm và phân loại đột biến gen, đột biến NST 
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Loại đột biến Khái niệm Phân loại 

Đột biến gen   

Đột 

biến 

NST 

Đột biến cấu 

trúc NST 
  

Đột biến số 

lượng NST 
  

b. Phân biệt đột biến và thường biến 

Thường biến Đột biến 

  

  

  

  

4. Vẽ sơ đồ, giải thích nguyên nhân phát sinh các thể dị bội (2n + 1); (2n – 1). Cho ví dụ 

các thể dị bội (2n + 1); (2n – 1) ở người. 

 *Sơ đồ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Giải thích: 

- Trong giảm phân sự không phân li của 1 cặp NST tƣơng đồng nào đó tạo thành 1 giao 

tử mang 2 NST trong 1 cặp và 1 giao tử không mang NST nào của cặp đó. 

- Sự thụ tinh của các giao tử bất thƣờng này với các giao tử bình thƣờng sẽ tạo ra các 

thể dị bội (2n +1 ) và (2n – 1) NST. 
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C. BÀI TẬP  
Bài 1: Một phân tử ADN có 1863 nuclêôtit loại Guanin, số lƣợng nuclêôtit loại Xitozin gấp 

3 lần số nuclêôtit  loại Ađênin. 

a. Tính số lƣợng nuclêôtit các loại trong phân tử ADN. 

b. Tính thành phần % nuclêôtit các loại trong phân tử ADN. 

c. Tính chiều dài của phân tử ADN ra mm. 

Bài 2: Một phân tử ADN có 120 nuclêôtit loại X, tỉ lệ số lƣợng 
3

G A
7

  

a. Tính số lƣợng nuclêôtit các loại trong phân tử ADN. 

b. Tính khối lƣợng phân tử ADN. 

Bài 3: Một gen có 2720 liên kết hydro và có số nuclêôtit loại X là 480. Xác định: 

a. Số lƣợng nuclêôtit từng loại của gen 

b. Chiều dài của gen. 

Bài 4: Một đoạn phân tử ADN có khối lƣợng 9.10
5
 đvC. 

a. Tính tổng số nuclêôtit trên đoạn phân tử ADN. 

b. Tính chiều dài đoạn phân tử ADN. 

c. Nếu đoạn phân tử ADN có A = 20% tổng số nuclêôtit thì số lƣợng mỗi loại nuclêôtit 

bằng bao nhiêu? Tính số liên kết hiđro giữa các cặp nuclêôtit. 

Bài 5: Hai gen đều có chiều dài bằng 4080A
o
.  

Gen thứ nhất có hiệu số giữa Ađenin với Guanin bằng 5% số nuclêôtit của gen. 

Gen thứ hai có số nuclêôtit loại Ađenin ít hơn so với Ađenin của gen thứ nhất là 180 

nuclêôtit. 

a. Tính số lƣợng nuclêôtit từng loại của mỗi gen. 

b. Tính số liên kết hydro có trong 2 gen. 

 

 

 
 

 


