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Sở Giáo Dục và Đào Tạo TPHCM 

Trường THPT HƯNG ĐẠO 

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HKI KHỐI 12 MÔN SINH HỌC 

HÌNH THỨC BÀI KT: TRẮC NGHIỆM 32 CÂU 

NỘI DUNG LẤY TỪ PHẦN TRẮC NGHIỆM 60%-CÒN LẠI LẤY BÊN NGOÀI 40% 

I. GIỚI HẠN BÀI: BÀI 1à BÀI 6 (40%) 

II- PHẦN TRẮC NGHIỆM (60%) 

GEN-MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN 

Câu 1: Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự các nucleotit như sau : 

…….3’ TAX TTA GXG 5’….. Đoạn mạch bổ sung với nó có trình tự nucleotit là : 

A.5’ TAX TTA GXG 3’                     B.5’ ATG AAT XGX 3’ 

C.3’ XGX AAT ATG 5’                     D.3’ ATG AAT XGX 5’ 

Câu 2: Ở sinh vật nhân thực, axit amin đầu tiên được đưa đến riboxom trong quá trình dịch mã là  

A.Valin                 B.Metionin             C.Foocmin metionin           D.alanin 

Câu 3 : Số bộ ba mã hóa cho các axit amin là: 

A.21                             B.42                 C.61                         D.64 

Câu 4 : Trong quá trình nhân đôi ADN, các đoạn Okazaki được nối lại với nhau nhờ enzim nối:  

A. helicaza         B. ADN giraza                   C. ADN ligaza  D. ADN polimeraza 

Câu 5: Gen của sinh vật nhân sơ khác gen của sinh vật nhân thực ở chỗ : 

A. có vùng mã hóa liên tục                                      B. có vùng mã hóa không liên tục 

C. gồm 3 vùng: điều hòa, mã hóa và kết thúc                D. có tín hiệu kết thúc dịch mã 

Câu 6: Đặc điểm nào dưới đây không đúng với mã di truyền? 

A.Mã di truyền mang tính thoái hóa, nghĩa là 1 loại axit amin được mã hóa bởi 2 hay nhiều bộ ba 

B.Mã di truyền mang tính riêng biệt, mỗi loài sinh vật đều có 1 bộ mã di truyền riêng. 

C,Mã di truyền là mã bộ ba, nghĩa là cứ 3 nucleotit kế tiếp nhau qui định 1 axit amin 

D.Mã di truyền được đọc liên tục từ 1 điểm xác định và liên tục theo từng cụm 3 nucleotit (không gối lên 
nhau) 

Câu 7: Trong các loại nucleotit tham gia cấu tạo nên ADN không có loại: 

A.Adenin (A)           B.Uraxin (U)            C.Timin (T)           D.Guanin (G) 

Câu 8: Đoạn okazaki là đoạn ADN được tổng hợp: 

A.liên tục trên mạch ADN trong quá trình nhân đôi 

B.gián đoạn theo chiều tháo xoắn của ADN trong quá trình nhân đôi 

C.gián đoạn theo hướng ngược chiều tháo xoắn của ADN trong quá trình nhân đôi 

D. theo chiều tháo xoắn của ADN trong quá trình nhân đôi 
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Câu 9: Một gen có 900 cặp nucleotit và có tỉ lệ các loại nu bằng nhau. Số liên kết hidrô của gen là: 

A.2250                  B.1798                     C.1125                          D.3060 

Ta có Tổng số Nu của gen: N = A+T+G+X = (2A+2G) = 1800 à A+ G = 900.  

Mà A = G à A=T=G=X= 450. 

H = 2A + 3G = 2250 

Câu 10: Một gen nhân đôi 1 lần đã nhận của môi trường nội bào 18900 nucleotit tự do, trong đó có 3780 
Adenin. Tỉ lệ phần trăm từng loại nucleotit của gen là; 

A.A = T = 35% và G = X =15%                    B.A = T = 20% và G = X = 30% 

C.A = T =10% và G = X = 40%                    D.A = T = 40% và G = X = 10%      
Ta có: Gọi n là số lần nhân đôi  

Số Nu tự do mà môi trường cung cấp cho nhân đôi: Nmt = N (2n -1) = 18900 = N (21 -1) à N =18900. 

Mà A= T = 3780 = 3780/18900 x 100% = 20%. à G = X = 30% 

 

PHIÊN MÃ- DỊCH MÃ 

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về quá trình dịch mã : 

A.Ở tế bào nhân sơ, sau khi quá trình dịch mã kết thúc, foocmin metionin được cắt khỏi chuỗi polipeptit nhờ 
enzim đặc hiệu. 

B.Trong quá trình dịch mã ở tế bào nhân thực, tARN mang axit amin mở đầu là metionin đến riboxom để bắt 
đầu quá trình dịch mã  

C.Các chuỗi polipeptit sau khi dịch mã được cắt bỏ axit amin mở đầu và tiếp tục hình thành các bậc cấu trúc 
cao hơn để trở thành protein có hoạt tính sinh học 

D.Sau khi hoàn tất quá trình dịch mã, riboxom tách khỏi mARN và giữ nguyên cấu trúc để chuẩn bị cho quá 
trình dịch mã tiếp theo  

Câu 2: Khi nói về quá trình dịch mã, những phát biểu nào sau đây đúng?  

(1) Dịch mã là quá trình tổng hợp prôtêin, quá trình này chỉ diễn ra trong nhân của tế bào nhân thực.  

(2) Quá trình dịch mã có thể chia thành hai giai đoạn là hoạt hoá axit amin và tổng hợp chuỗi 
pôlipeptit.  

(3) Trong quá trình dịch mã, trên mỗi phân tử mARN thường có một số ribôxôm cùng hoạt động.  

(4) Quá trình dịch mã kết thúc khi ribôxôm tiếp xúc với côđon 5’ UUG 3’ trên phân tử mARN.  

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

Câu 3: ARN được tổng hợp từ mạch nào của gen ? 

A. từ cả 2 mạch B. khi thì từ mạch 1, khi thì từ mạch 2 

C. từ mạch có chiều 5’à3’ D. từ mạch mang mã gốc 

Câu 4: Qúa trình dịch mã kết thúc khi riboxom : 

A. di chuyển đến bộ ba AUG 

B. tiếp xúc với 1 trong các bộ ba UAU, UAX, UXG 
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C. tiếp xúc với 1 trong các bộ ba UAA, UAG, UGA 

D. rời khỏi mARN và trở lại dạng tự do với 2 tiểu phần (hạt) lớn và bé 

Câu 5: Đột biến nào trong gen làm cho quá trình dịch mã không thực hiện được? 

A.Đột biến ở mã kết thúc                                  B. Đột biến ở bộ ba cạnh mã kết thúc                         

C Đột biến ở bộ ba giữa                                     D Đột biến ở mã mở đầu 

Câu 6: Vai trò của Poliriboxom (polixom)? 

A.đảm bảo quá trình dịch mã diễn ra liên tục  

B.làm tăng hiệu suất tổng hợp protein cùng loại 

C.làm tăng hiệu suất tổng hợp protein khác loại 

D.đảm bảo quá trình dịch mã diễn ra chính xác 

Câu 7:Thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp quá trình dịch mã? 

A. mARN             B. ADN                      C. tARN                     D. Riboxom 

Câu 8: Trong tế bào nhân thực, nơi nào xảy ra quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit?  

A.tế bào chất           B.Màng tế bào            C.Nhân              D.Ti thể 

Câu 9: Khi nói về cơ chế dịch mã ở sinh vật nhân thực, nhận định nào sau đây không đúng? 

A.Khi dịch mã, riboxom chuyển dịch theo chiều 5’à 3’ trên phân tử mARN 

B.Khi dịch mã, riboxom chuyển dịch theo chiều 3’à 5’ trên phân tử mARN 

C.Trong cùng 1 thời điểm có thể có nhiều riboxom tham gia dịch mã trên 1 phân tử  mARN 

D.Axit amin mở đầu trong quá trình dịch mã là metionin 

Câu 10: ARN vận chuyển mang axit amin mở đầu tiến vào riboxom có bộ ba đối mã là: 

A. UAX.            B. AUX.                    C. AUA.                      D. XUA 

Bộ ba mở đầu có ở mARN: AUG à mã đối: UAX 

ĐIỀU HÒA BIỂU HIỆN GEN 

Câu 1 : Cụm gen cấu trúc có liên quan về chức năng, thường được phân bố liền nhau, có chung 1 cơ chế 
điều hòa được gọi là : 

A. vùng vận hành        B. vùng khởi động           C. Operon            D. gen điều hòa 

Câu 2: Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, khi môi trường không có lactoz, gen 
điều hòa R có vai trò : 

A. tổng hợp nên 1 loại protein, protein này có khả năng liên kết với vùng khởi động (P) để khởi động quá trình 
phiên mã 

B. tổng hợp nên loại protein ức chế, protein ức chế này có khả năng liên kết với vùng vận hành (O) để ngăn 
cản quá trình phiên mã 

C. là nơi gắn vào của protein ức chế, để ngăn cản quá trình phiên mã 

D. là nơi gắn vào của 1 loại  protein để khởi động quá trình phiên mã 

Câu 3: Điều hòa hoạt của gen chính là điều hòa : 



4 
 

A.lượng mARN của gen được tạo ra            B.lượng sản phẩm của gen được tạo ra 

C.lượng rARN của gen được tạo ra              D.lượng tARN của gen được tạo ra  

Câu 4: Theo giai đoạn phát triển của cá thể và theo nhu cầu hoạt động sống của tế bào thì 

A.tất cả các gen trong tế bào đều hoạt động 

B.phần lớn các gen trong tế bào đều hoạt động 

C.chỉ có một số gen trong tế bào hoạt động 

D.tất cả các gen trong tế bào có lúc đồng loạt hoạt động, có khi đồng loạt dừng 

Câu 5: Theo Jacop và Mono, các thành phần cấu tạo của Operon Lac gồm: 

A.gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P) 

B.vùng vận hành (0), nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P) 

C.gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (0) 

D.gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (0), vùng khởi động (P) 

 Câu 6: Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là gì ?        

 A.nơi tiếp xúc với enzim ARN polimeraza                 

 B.mang thông tin quy định protein điều hòa 

 C.mang thông tin quy định enzim ARN polimeraza                  

 D.nơi liên kết với protein điều hòa 

Câu 7: Điều hòa gen ở sinh vật nhân sơ chủ yếu diễn ra ở mức độ :  

A.trước phiên mã          B.phiên mã              C.dịch mã           D.sau dịch mã  

Câu 8: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac ở vi khuẩn E.coli, vùng khởi động (promoter) 
là : 

A.nơi mà chất cảm ứng có thể liên kết để khởi đầu phiên mã 

B.những trình tự nucleotit đặc biệt, tại đó protein ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã 

C. những trình tự nucleotit mang thông tin mã hóa cho phân tử protein ức chế 

D.nơi mà ARN polimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã 

Câu 9: điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ được hiểu là 

A. Gen có được phiên mã và dịch mã hay không 

B. Gen có được biểu hiện ở kiểu hình hay không 

C. Gen có được dịch mã hay không 

D. Gen có được phiên mã hay không 

Câu 10: Hoạt động nào không diễn ra trong cơ chế điều hòa hoạt động của gen khi môi trường không có 

lactôzơ  

A. Gen cấu trúc được phiên mã 

B. Protein ức chế bám vào gen chỉ huy  
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C. Phiên mã ở nhóm gen cấu trúc không diễn ra 

D. Protein ức chế cản trở hoạt động của ARN polimeraza 

 

ĐỘT BIẾN GEN 

Câu 1:  Phát biểu đúng về đột biến điểm : 

A.Trong số các loại đột biến điểm thì phần lớn đột biến thay thế cặp nucleotit là ít gây hại nhất. 

B.Đột biến điểm là những biến đổi đồng thời tại nhiều điểm khác nhau trong gen. 

C.Trong bất cứ trường hợp nào, tuyệt đại đa số đột biến điểm là có hại. 

D.Đột biến điểm là những biến đổi nhỏ nên ít có vai trò trong quá trình tiến hóa. 

Câu 2  Bệnh hồng cầu hình liềm ở người là do đột biến : 

A. thêm 1 cặp nucleotit.                                  B. thay 2 cặp nucleotit.   

C. mất 1 cặp nucleotit.                                    D. thay 1 cặp nucleotit. 

Câu 3: Trong các trường hợp đột biến mất cặp nucleotit sau đây, trường hợp nào gây ảnh hưởng 
nghiêm trọng nhất tới sự thay đổi cấu trúc protein ? 

A.mất 3 cặp nucleotit kế tiếp nhau ở vị trí giữa của gen 

B.mất 2 cặp nucleotit ở vị trí giữa của gen 

C.mất 1 cặp nucleotit ở vị trí đầu của gen        

D.mất 1 cặp nucleotit ở vị trí giữa của gen 

Câu 4: Phát biểu không đúng về đột biến gen : 

A.làm thay đổi vị trí gen trên NST                    

B.có thể làm thay đổi 1 hoặc nhiều axit amin 

C.làm phát sinh các alen mới trong quần thể 

D.làm biến đổi 1 hoặc 1 số cặp nucleotit trong cấu trúc gen 

Câu 5: Loại đột biến gen không làm thay đổi số liên kết hiđro của gen? 

A.mất 1 cặp nucleotit                                     B.thay thế 1 cặp A – T = 1 cặp G – X  

C.thay thế 1 cặp A – T = 1 cặp T – A               D.thêm1 cặp nucleotit 

Câu 6: Sự biểu hiện kiểu hình của đột biến gen trong đời cá thể như thế nào ? 

A.đột biến gen lặn chỉ biểu hiện ở thể dị hợp 

B. đột biến gen trội biểu hiện khi ở thể đồng hợp và dị hợp 

C. đột biến gen trội chỉ biểu hiện khi ở thể đồng hợp 

D. đột biến gen lặn không biểu hiện được 

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đột biến gen? 

A.Có nhiều dạng đột biến điểm như : mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn 

B.Tất cả các đột biến gen đều có hại 
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C.Tất cả các đột biến gen đều biểu hiện ngay thành kiểu hình 

D.Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen 

Câu 8: Một gen cấu trúc bị đột biến mất đi 1 bộ ba nucleotit mã hóa cho 1 axit amin. Chuỗi polipeptit 
do gen đột biến mã hóa có thể  

A.mất 1 axit amin                          B.thay thế 1 axit amin này bằng 1 axit amin khác 

C.thêm vào1 axit amin                   D.có số lượng axit amin không thay đổi 

Câu 9: Dạng đột biến thay thế 1 cặp nucleotit này bằng1 cặp nucleotit khác loại thì 

A. tòan bộ các bộ ba trong gen bị thay đổi. 

B. chỉ bộ ba có nucleotit thay thế mới thay đổi còn các bộ ba khác không thay đổi. 

C. nhiều bộ ba bị thay đổi. 

D. các bộ ba từ vị trí bị đột biến đến cuối gen bị thay đổi. 

Câu 10 : Loại đột biến gen làm thay đổi lớn nhất cấu trúc Protein là : 

A.thêm 1 cặp nucleotit vào bộ ba thứ nhất              B.thay 1 cặp nucleotit 

C.mất 1 cặp nucleotit ở bộ ba cuối cùng                 D.mất 3 cặp nu thuộc 1 bộ ba 

NHIỄM SẮC THỂ VÀ ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ 

Câu 1: Đột biến mất đoạn trên NST số 5 ở người gây hậu quả : 

A.Hội chứng Đao.                                       B.Bệnh ung thư máu. 

C.Hội chứng “Tiếng mèo kêu” .                 D.Thiếu máu hồng cầu hình liềm.  

Câu 2: Việc loại khỏi NST những gen không mong muốn trong công tác chọn giống được ứng dụng từ 
dạng đột biến : 

A. lặp đoạn.                     B. đảo đoạn.          C. mất đoạn nhỏ.              D. chuyển đoạn. 

Câu 3: Hậu quả của đột biến cấu trúc liên quan đến NST 21 hoặc 22 ở người là : 

A. gây bệnh ung thư máu.                                          B. gây hội chứng Đao. 

C. gây thiếu máu hồng cầu hình lưỡi liềm.            D. gây hội chứng mèo kêu.     

Câu 4: Hiện tượng 1 đoạn NST bị đứt ra rồi đảo ngược 1800 và nối lại là : 

A. lặp đoạn.                      B. đảo đoạn.            C. mất đoạn.              D. chuyển đoạn. 

Câu 5: NST ở sinh vật nhân thực được cấu tạo từ chất nhiễm sắc có thành phần chủ yếu là : 

A. ARN và protein.                                         B. ADN dạng vòng.                

C. ADN và protein histon.                              D. ARN và protein histon. 

 Câu 6:  Ở đại mạch đột biến cấu trúc NST làm tăng hoạt tính của enzim amilaza, rất có ý nghĩa trong 
công nghiệp sản xuất bia. Đó là dạng đột biến : 

A. đảo đoạn.                      B. lặp đoạn.            C. chuyển đoạn.               D. mất đoạn. 

Câu 7: Đột biến NST gồm các dạng : 

A. đột biến cấu trúc và đột biến số lượng NST.                B. lệch bội và đa bội.                             

C. thêm đoạn và đảo đoạn NST.                                       D. đa bội chẵn và đa bội lẻ. 
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 Câu 8: Các dạng đột biến chỉ làm thay đổi vị trí của gen trong phạm vi 1 NST là 

A.đảo đoạn và lặp đoạn                                         B.đảo đoạn và mất đoạn 

C.đảo đoạn và chuyển đoạn trên 1 NST                    D.mất đoạn và lặp đoạn 

Câu 9: Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực, sợi nhiễm sắc có đường kính: 

A.11nm (sợi cơ bản)                   B.30nm               C.2nm (ADN)           D.300nm (Sợi siêu xoắn) 

Câu 10: Hội chứng nào sau đây là đột biến lệch bội dạng thể một ? 

A. Tơcnơ  (XO)                     B. Đao                  C. 3X D. Claiphentơ 

Câu 11: Cơ chế phát sinh đột biến đa bội là do sự không phân ly của : 

A. một cặp NST nào đó B. một số cặp NST 

C. nhiều cặp NST D. tất cả các cặp NST 

Câu 12: Một số bệnh, tật, hội chứng di truyền chỉ gặp ở nữ mà không gặp ở nam : 

A. Hội chứng Claiphentơ, tật dính ngón tay 2 và 3            

B. Hội chứng 3X, Hội chứng Tơc nơ                    

C. Hội chứng Đao, bệnh ung thư máu                              

D. Bệnh mù màu, bệnh máu khó đông 

Câu 13: Dạng đột biến nào dưới đây có giá trị trong chọn giống cây trồng nhằm tạo ra những giống 
năng suất cao, phẩm chất tốt, không có hạt ? 

A. Đột biến gen      B. Đột biến đa bội lẻ     C. Đột biến đa bội chẵn                    D. Đột biến lệch bội       

Câu 14: Trong nhân tế bào sinh dưỡng của 1 cơ thể sinh vật có 2 bộ NST lưỡng bội của 2 loài khác 
nhau, đó là : 

A. thể tự đa bội         B. thể lệch bội                C. thể dị đa bội               D. thể bốn kép 

Câu 15 : Vì sao cơ thể lai F1 trong lai khác loài (lai xa) thường bất thụ? 

A.vì 2 loài bố mẹ có hình thái khác nhau              B.vì F1 có bộ NST không tương đồng 

C.vì 2 loài bố mẹ thích nghi với môi trường khác nhau 

D.vì 2 loài bố mẹ có bộ NST khác nhau về số lượng 

Câu 16 : Ở cải bắp 2n = 18, số NST ở thể tam bội là : 

   A.9                          B.19                         C.27                     D.36 

Thể tam bội: 3n = 27. 

Câu 17: Một loài sinh vật có bộ NST 2n. Trong quá trình giảm phân, bộ NST của tế bào không phân ly, 
tạo thành giao tử chứa 2n, Khi thụ tinh, sự kết hợp của giao tử 2n với giao tử bình thường (n) sẽ tạo ra 
hợp tử có thể phát triển thành: 

A.thể lưỡng bội             B.thể đơn bội          C.thể tam bội         D.thể tứ bội  

Câu 18: Ở 1 loài, có bộ NST lưỡng bội 2n = 20. Số lượng NST ở thể một nhiễm là 

A.2n – 1 = 19            B.2n + 1 = 21             C.n= 10            D.2n + 2 = 22 
Câu 19: Loài A có bộ NSTđơn bội n = 5, loài B có bộ NST đơn bội n = 6, thể song nhị bội tạo ra từ 2 loài 
trên có bộ NST bao nhiêu? (2n + 2m) 
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A. 11   B.16    C. 32   D.  22. 
Câu 20: Nuôi cấy hạt phấn của một cây lưỡng bội có kiểu gen aaBb để tạo nên các mô đơn bội. Sau đó xử 
lí các mô đơn bội này bằng cônsixin gây lưỡng bội hóa và kích thích chúng phát triển thành cây hoàn chỉnh. 
Các cây này có kiểu gen là:  
A. aaBb, abbb.             B. aaaB, aaab.                C. aaaB, aBbb.   D. aaBB, aabb. 
 
aaBb giảm phân có giao tử là: aB, ab à xử lý consixin à aaBB, aabb  
 

--CHÚC CÁM EM LÀM BÀI THÀNH CÔNG-- 


