




Chuyên đề 3 di truyền quần thể 

Câu 1: Ý nghĩa của việc đa hình về kiểu gen ở quần thể giao phối là 

A. giúp quần thể có tiền năng thích ứng cao khi môi trường sống thay đổi. 

B. tạo điều kiện cho các gen phát sinh đột biến, cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp 

cho CLTN. 

C. làm cho quần thể phát sinh nhiều biến dị tổ hợp, cung cấp nguồn nguyên liệu thứ 

cấp cho CLTN. 

D. giúp cho quần thể cân bằng di truyền lâu dài. 

Câu 2: Tại sao một alen đột biến ở trạng thái lặn xuất hiện trong một quần thể giao 

phối, sau nhiều thế hệ, người ta thấy alen này trở nên phổ biến trong quần thể? 

A. Do tốc độ đột biến hình thành alen này ngày càng cao hơn. 

B. Do môi trường xuất hiện thêm nhiều tác nhân đột biến mới. 

C. Do quá trình giao phối diễn ra mạnh mẽ hơn trước. 

D. Do môi trường sống liên tục thay đổi theo một hướng xác định. 

Câu 3: Một quần thể người đang ở trạng thái cân bằng di truyền, tỉ lệ các nhóm máu 

là : nhóm A = 0,27; nhóm B = 0,40; nhóm AB = 0,24; nhóm O = 0,09. Tần số tương 

đối của alen IA và IB lần lượt là 

A. 0,4 và 0,3. 

B. 0,3 và 0,4. 

C. 0,2 và 0,5. 

D. 0,5 và 0,2. 

Câu 4. Hai quần thể thuộc cùng một loài. Quần thể thứ nhất có 900 cá thể, tần số alen 

A là 0,6. Quần thể thứ 2 có 300 cá thể, trong đó tần số alen a là 0,4. Nếu toàn bộ các 

cá thể của quần thể 2 di nhập vào quần thể 1 tạo nên quần thể mới. Khi quần thể mới 

đạt trạng thái cân bằng di truyền thì kiểu gen AA có tỉ lệ 

A. 0,3025. 

B. 0,45 

C. 0,495 

D. 0,55 



Câu 5: Trong một quần thể ngẫu phối, ban đầu có 0,64 AA + 0,32 Aa + 0,04 aa. Nếu 

khả năng thích nghi của kiểu gen AA và Aa kém hơn so với kiểu gen aa thì tỉ lệ của 

kiểu gen dị hợp (Aa) sẽ thay đổi như thế nào trong các thế hệ tiếp theo của quần thể? 

A. Liên tục giảm dần qua các thế hệ. 

B. Liên tục tăng dần qua các thế hệ. 

C. Ở giai đoạn đầu tăng dần, sau đó giảm dần. 

D. Ở giai đoạn đầu giảm dần, sau đó tăng dần. 

Câu 6: Cấu trúc của quần thể qua 3 thế hệ tự thụ phấn là I3 là: 0,35 AA + 0,1 Aa + 

0,55 aa = 1. Cấu trúc di truyền của quần thể xuất phát là 

A. 0,1 AA : 0,8 Aa : 0,1 aa. 

B. 0,8 Aa : 0,2 aa. 

C. 0,3 AA : 0,5 Aa : 0,2 aa.  

D. 0,2 AA : 0,8 Aa. 

Câu 7. Trong các yếu tố sau, yếu tố nào ít ảnh hưởng đến cân bằng Hacđi – Vanbec 

nhất? 

A. Phiêu bạt gen. 

B. Giao phối không tự do. 

C. Đột biến. 

D. Nhập gen. 

Câu 8. Quần thể nào sau đây đang đạt trạng thái cân bằng Hacđi – Vanbec? 

A. 100% Aa. 

B. 100 % AA. 

C. 36% Aa : 48% AA : 16% aa.    

D. 25% AA :  50% aa : 25% Aa. 

Câu 9: Tại sao quần thể giao phối lại đa dạng di truyền? 

A. Vì quần thể là đơn vị tiến hoá của loài nên phải có tính đa hình về di truyền. 

B. Vì quần thể dễ phát sinh các đột biến nên tạo ra tính đa dạng về di truyền. 

C. các cá thể giao phối tự do nên đã tạo điêu kiện cho đột biến được nhân lên. 



D. các cá thể giao phối tự do nên các gen được tổ hợp với nhau tạo ra các loại kiểu gen. 

Câu 10: Một quần thể xuất phát có tỉ lệ của thể dị hợp bằng 60%. Sau một số thế hệ 

tự phối liên tiếp, tỉ lệ của thế dị hợp còn lại bằng 3,75%. Số thế hệ tự phổi đã xảy ra ở 

quần thể tính đến thời điểm nói trên là 

A. 3 thế hệ. 

B. 4 thế hệ. 

C. 5 thế hệ. 

D. 6 thế hệ. 

Câu 11: Ở người, bệnh bạch tạng là do một cặp alen lặn nằm trên NST thường gây ra. 

Ở một thành phố với khoảng 6 triệu dân người ta nhận thấy có khoảng 600 người bị 

bệnh này. Cho rằng quần thể cân bằng di truyền về locus nghiên cứu. Về lý thuyết số 

lượng người mang alen bệnh mà không biểu hiện bệnh là 

A. 118 800 người. 

B. 198 000 người. 

C. 60 000 người. 

D. 59 400 người. 

Câu 12: Trong 1 quần thể người đang cân bằng về mặt di truyền, có tỷ lệ người nhóm 

máu AB = 20%; nhóm máu O = 9%; nhóm máu B = 16%. Một người đàn ông có 

nhóm máu A kết hôn với người phụ nữ có nhóm máu B (cả hai người này đều thuộc 

quần thể trên). Xác suất để đứa con đầu lòng của họ là con trai có nhóm máu B bằng 

bao nhiêu? 

A. 5/32 

B. 9/88 

C. 15/176 

D. 9/44 

Câu 13: Nhận định nào sau đây không chính xác khi nói về tác động của quá trình 

giao phối? 

A. Quá trình giao phối làm cho gen đột biến được nhân lên và phát tán trong quần thể. 

B. Giao phối không ngẫu nhiên thường làm giảm tính đa dạng di truyền. 

C. Quá trình giai phối ngẫu nhiên sẽ làm tăng tính đa dạng của quần thể. 



D. Giao phối gần sẽ làm thay đổi tần số các alen có hại trong quần thể. 

Câu 14: Quần thể ruồi giấm đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét gen quy định 

màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể X không có alen trên Y, alen A quy định mắt đỏ trội 

hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Tần số alen a là 0,2. Phát biểu nào sau đây 

không đúng với quần thể trên? 

A. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể cái có kiểu hình trội, xác suất để cá thể này thuần chủng là 

3

4
. 

B. Trong số các cá thể mang kiểu hình lặn, tỉ lệ giới tính là 5 đực : 1 cái. 

C. Trong số các cá thể mang kiểu hình trội, tỉ lệ giới tính là 5 đực : 6 cái. 

D. Giới cái có kiểu hình mắt đỏ mang kiểu gen dị hợp chiếm 32%. 

Câu 15: Ở một loài thực vật, alen A quy định hạt tròn trội hoàn toàn so với alen a qui 

định hạt dài; alen B qui định hạt đỏ trội hoàn toàn so với alen b qui định hạt trắng. Hai 

cặp gen A, a và B, b phân li độc lập. Khi thu hoạch ở một quần thể cân bằng di truyền, 

người ta thu được 63% hạt tròn, đỏ; 21% hạt tròn, trắng; 12% hạt dài, đỏ; 4% hạt dài, 

trắng. Tần số tương đối của các alen A, a, B, b trong quần thể lần lượt là 

A. 0,5; 0,5; 0,6; 0,4.  

B. 0, 4; 0,6; 0,5; 0,5. 

C. 0,6; 0.4; 0,5; 0,5. 

D. 0,7; 0,3; 0,6; 0,4. 

Câu 16: Một quần thể có cấu trúc như sau P : 17,34% AA : 59,32% Aa : 23,04% aa. 

Trong quần thể trên, sau khi xảy ra 3 thế hệ giao phối ngẫu nhiên thì kết quả nào sau 

đây không xuất hiện ở F3? 

A. Tỉ lệ kiểu gen 22,09% AA : 49,82% Aa : 28,09% aa. 

B. Tần số tương đối của A/a = 0,47/0,53. 

C. Tỉ lệ thể dị hợp giảm và tỉ lệ thế đồng hợp tăng so với P 

D. Tần số alen A giảm và tần số alen a tăng lên so với P. 

Câu 17: Ở một loài thực vật giao phấn, một gen có 2 alen A quy định hoa đỏ trội 

không hoàn toàn so với a quy định hoa trắng, thể dị hợp cho hoa hồng. Quần thể nào 

dưới đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền? 

A. Quần thể gồm cả cây hoa đỏ và cây hoa hồng. 



B. Quần thề chỉ có cây hoa đỏ. 

C. Quần thể chỉ có cây hoa hồng. 

D. Quần thể gồm cả cây hoa hồng và cây hoa trắng. 

Câu 18: Sự giao phối ngẫu nhiên đã làm cho quần thể đa hình về kiểu gen và kiểu 

hình nên dẫn đến  

A. các cá thể có sức sống ngày càng giảm. 

B. các cá thể trong quần thể chỉ giống nhau về cơ bản, sai khác nhau về nhiều chi tiết 

C. tính thích nghi của các cá thể ngày càng giảm. 

D. tỉ lệ các cá thể mang kiểu gen dị hợp càng ngày càng giảm. 

Câu 19: Ở một quần thể ngẫu phối, thế hệ ban đầu có thành phần kiểu gen là: 0,4225 

BB + 0,4550 Bb + 0,1225 bb = 1. Khi trong quần thể này, các cá thể có kiểu gen dị 

hợp có sức sống và khả năng sinh sản cao hơn hẳn so với các cá thể có kiểu gen đồng 

hợp thì 

A. tần số alen trội và tần số alen lặn có xu hướng bằng nhau. 

B. tần số alen trội và tần số alen lặn có xu hướng không thay đổi. 

C. alen trội có xu hướng bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể. 

D. alen lặn có xu hướng bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể. 

Câu 20: Trong một quần thể giao phối, xét 1 gen có 2 alen A và a nằm trên NST 

thường. Trong số các nhận định sau, nhận định nào đúng? 

A. Gen A không bao giờ bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể. 

B. Nếu alen A có lợi, alen a có hại thì alen a sẽ bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể sau 

nhiều thế hệ. 

C. Tần số tương đối của A luôn tăng, a luôn giảm. 

D. Tần số tương đối của alen A có thể là: 0,3; 0,55; 0,75. 

Câu 21: Một quần thể có thành phần kiểu gen là: 30% AA: 20% Aa : 50% aa. Tiến 

hành loại bỏ tất cả các cá thể có kiểu hình lặn, sau đó để các cá thể giao phối tự do thì 

thành phần kiểu gen của quần thể F1 là 

A. 25% AA : 50% Aa : 25% aa. 

B. 81% AA : 18% Aa : 1% aa. 



C. 64% AA : 32% Aa : 4% aa.                    

D. 60% AA : 40% aa.                                    

Câu 22: Một quần thể có 360 cá thể kiểu gen AA, 280 cá thể có kiểu gen Aa, 360 cá 

thể có kiểu gen aa. Nhận đinh nào dưới đây đúng? 

A. Quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền 

B. Tần số của alen A là 0,6 

C. Sau một thế hệ giao phối tự do, kiểu gen aa chiếm tỉ lệ 0,25. 

D. Sau một thế hệ giao phối tự do, kiểu gen AA chiếm tỉ lệ 0,36. 

Câu 23: Một quần thể có cấu trúc di truyền ban đầu P : 35 AA : 14 Aa : 91 aa. Cho các 

cá thể trong quần thể tự phối bắt buộc qua 3 thế hệ thì tỉ lệ kiểu gen aa F3 trong quần 

thể là 

A. 69,375 %.             

B. 75,215 %.             

C. 51,45 %.                

D. 18,75 %. 

Câu 24: Trong một trại chăn nuôi có 1200 con bò, trong đó có 432 con lông đen, 576 

con lông lang trắng đen và số còn lại là bò lông vàng. Biết rằng, kiểu gen AA quy 

định lông đen, Aa quy định lông lang trắng đen, aa quy định lông vàng. Tần số tương 

đối của mỗi alen trong quần thể là  

A. A = 0,8; a = 0,2  

B. A = 0,6; a = 0,4                  

C. A = 0,4; a = 0,6                   

C. A = 0,84; a = 0,16. 

Câu 25: Cho gen A quy định hạt đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định hạt trắng. Thế 

hệ ban đầu có 1 cá thể mang kiểu gen Aa và 2 cá thể mang kiểu gen aa. Cho chúng tự 

thụ phấn bắt buộc qua 3 thế hệ, sau đó cho ngẫu phối ở thế hệ thứ 3. Theo lí thuyết ở 

thế hệ thứ 4 quần thể có 

A. 0,168 hạt đỏ : 0,832 hạt trắng. 

B. 0,75% hạt đỏ : 0,25% hạt trắng.  



C. 0,31 hạt đỏ : 0,69 hạt trắng. 

D. 0,5 hạt đỏ : 0,5 hạt trắng.  

Câu 26: Nếu cấu trúc di truyền của quần thể qua 3 thế hệ tự thụ phấn là 0,35 AA : 0,1 

Aa : 0,55 aa, thì cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ xuất phát là 

A. 0,55 AA : 0,1 Aa : 0,35 aa. 

B. 0,35 AA : 0,1 Aa : 0,55 aa. 

C. 0,2 Aa : 0,8 aa.   

D. 0,8 Aa : 0,2 aa.   

Câu 27: Trong một quần thể lưỡng bội, giao phối tự do, xét một gen có 2 alen A và a 

có tần số tương ứng là 0,8 và 0,2; một gen khác nhóm liên kết với nó có 2 alen B và b 

có tần số tương ứng là 0,7 và 0,3. Trong trường hợp 1 gen quy định 1 tính trạng, tính 

trạng trội là trội hoàn toàn, các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Tỉ lệ cá thể mang 

kiểu hình trội cả 2 tính trạng được dự đoán xuất hiện trong quần thể này là 

A. 91% 

B. 96% 

C. 87,36% 

D. 56% 

Câu 28: Một quần thể tự phối ban đầu có tỉ lệ kiểu gen aa là 10%, còn lại là 2 kiểu gen 

là AA và Aa. Sau 5 thế hệ tự phối, tỉ lệ thể dị hợp trong quần thể còn lại là 1,875%. 

Xác định cấu trúc di truyền của quần thể gốc. 

A. 0,3 AA + 0,6 Aa + 0,1 aa = 1.  

B. 0,6 AA + 0,3 Aa + 0,1 aa = 1 

C. 0,0375 AA + 0,8625 Aa + 0,1 aa = 1.  

D. 0,8625 AA + 0,0375 Aa + 0,1 aa = 1. 

Câu 29: Một quần thể giao phối có cấu trúc ban đầu là: 0,2 AABb: 0,2 AaBb: 0,3 

aaBB: 0,3 aabb. Tính tỉ lệ cơ thể mang 2 cặp gen dị hợp sau 1 thế hệ là: 

A. 42% 

B. 50% 

C. 21% 



D. 25% 

Câu 30: Ở thỏ, màu lông vàng do 1 gen có 2 alen qui định, gen a qui định lông vàng, 

nằm trên NST thường,  không ảnh hưởng đến sức sống và khả năng sinh sản. Khi 

những con thỏ giao phối ngẫu nhiên, tính trung bình có 16% số thỏ lông vàng. Nếu 

sau đó tách riêng các con thỏ lông vàng, các cá thể còn lại giao phối với nhau thì tỉ lệ 

thỏ lông vàng thu được trong thế hệ kế tiếp theo lý thuyết là bao nhiêu? 

A. 5,3%.   

B. 8,1%. 

C. 3,2%.  

D. 4,5%. 

Câu 31: Ở một loài bướm, màu cánh được xác định bởi một lô cut gồm 3 alen (A1, 

A2, A3) theo thứ tự bậc trội lặn là A1 : cánh đen, trội hơn A2 : cánh xám; A2 : cánh 

xám, trội hơn A3 : cánh trắng. Trong một cuộc điều tra ở một quần thể bướm, người ta 

thu được tần số alen như sau: A1 = 0,4; A2 = 0,4; A3 = 0,2. Nếu quần thể này tiếp tục 

giao phối ngẫu nhiên thì tần số các cá thể bướm có kiểu hình cánh đen, cánh xám, 

cánh trắng ở thế hệ sau lần lượt là 

A. 0,48; 0,32; 0,2. 

B. 0,64; 0,32; 0,04. 

C. 0,74; 0,25; 0,01. 

D. 0,32; 0,48; 0,2 

Câu 32: Nhận định nào không đúng về đặc điểm cấu trúc di truyền của quần thể tự 

phối? 

A. Sự tự phối làm cho quần thể phân chia thành những dòng thuần có kiểu gen khác 

nhau. 

B. Trong các thế hệ con cháu của thực vật tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết của 

động vật, sự chọn lọc không mang lại hiệu quả. 

C. Qua nhiều thế hệ tự phối, các gen ở trạng thái dị hợp chuyển dần sang trạng thái 

đồng hợp. 

D. Làm giảm thể đồng hợp trội, tăng tỉ lệ của thể đồng hợp lặn, triệt tiêu ưu thế lai, 

giảm sức sống. 



Câu 33: Ở ruồi giấm, gen B quy định thân xám trội hoàn toàn so với gen b quy định 

thân đen. Phép lai giữa ruồi đực thân đen với ruồi cái thân xám thu được F1 50% ruồi 

thân xám; 50% ruồi thân đen. Cho F1 ngẫu phối thì tỉ lệ kiểu gen ở F2 là: 

A. 0,0625 BB : 0,375 Bb : 0,5625 bb.  

B. 0,25 BB : 0,5 Bb : 0,25 bb.  

C. 0,125 BB : 0,5 Bb : 0,375 bb. 

D. 0,5625 BB : 0,375 Bb : 0,0625 bb. 

Câu 34: Nếu có một quần thể giao phối ở một thời điểm nào đó chưa có sự cân bằng 

di truyền thì khi nào quần thể sẽ đạt trạng thái cân bằng di truyền? 

A. Sau nhiều thế hệ tự do giao phối tuỳ thuộc và thành phần kiểu gen của P. 

B. Sau 2 thế hệ tự do giao phối. 

C. Sau 1 thế hệ tự do giao phối. 

D. Không thể đạt trạng thái cân bằng di truyền được. 

Câu 35: Một quần thể có 100% cá thể mang kiểu gen dị hợp Aa tự thụ phấn qua 3 thế 

hệ liên tiếp. Thành phần kiểu gen ở thế hệ thứ 3 là: 

A. 0,2 AA : 0,4 Aa : 0,4 aa.  

B. 0,375AA : 0,25Aa : 0,375aa. 

C. 0,4375 AA : 0,125 Aa : 0,4375 aa. 

D. 0,25 AA : 0,5Aa : 0,25aa. 

Câu 36: Ở bò, gen quy định chiều cao chân là 1 gen có 2 alen nằm trên NST thường, 

trong đó A quy định chân cao còn a quy định chân thấp. Ở 1 trang trại nhân giống, có 

1 con đực giống chân cao và 50 con cái chân thấp. Quá trình ngẫu phối đã sinh ra đời 

con có có 75% cá thể chân cao và 25% còn lại là chân thấp. Trong số 10 con đực nói 

trên, có bao nhiêu con thuần chủng về tính trạng chiều cao chân? 

A. 4 con. 

B. 5 con. 

C. 6 con. 

D. 7 con. 

Câu 37: Tại sao trong quần thể ngẫu phối lại khó tìm được 2 cá thể giống nhau? 



A. Do một gen thường có nhiều alen khác nhau. 

B. Do số gen trong kiểu gen của mỗi cá thể rất lớn. 

C. Do các cá thể giao phối ngẫu nhiên và tự do. 

D. Do số biến dị tổ hợp rất lớn. 

Câu 38: Một quần thể ngẫu phối đang chịu tác động của CLTN có cấu trúc di truyền 

qua các thế hệ như sau: 

P: 0,60 AA + 0,30Aa + 0,10aa = 1. 

F1: 0,45AA + 0,25Aa + 0,30aa = 1. 

F2: 0,40AA + 0,20Aa + 0,40aa = 1. 

F3: 0,30AA + 0,15Aa + 0,55aa = 1. 

F4: 0,15AA + 0,10Aa + 0,75aa = 1. 

Nhận xét nào sau đây đúng nhất về tác động của CLTN đến quần thể này? 

A. Các cá thể mang kiểu hình trội đang bị loại bỏ dần dần. 

B. CLTN đang loại bỏ những kiểu gen dị hợp. 

C. CLTN đang loại bỏ những kiểu gen đồng hợp. 

D. Các cá thể mang kiểu hình lặn đang bị loại bỏ dần dần. 

Câu 39: Cho một quần thể ngẫu phối có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát là P: 

0,25AA + 0,5Aa + 0,25aa = 1. Do điều kiện môi trường thay đổi nên các cá thể có 

kiểu gen aa không có khả năng sinh sản và bị chết từ quá trình phát triển phôi. Xác 

định cấu trúc di truyền ở quần thể F2: 

A. 0,6 AA : 0,4 Aa 

B. 0,5625 AA : 0,375 Aa : 0,0625 aa 

C. 0,5 AA : 0,5 Aa. 

D. 0,45 AA : 0,45 Aa : 0,1 aa. 

Câu 40: Dựa vào đâu để quá trình giao phối tạo được tổ hợp gen thích nghi? 

A. Vì giao phối ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể. 

B. Vì giá trị thích nghi của đột biến gen phụ thuộc vào khả năng phát tán thông qua 

giao phối. 

C. Vì giá trị thịc nghi của đột biến phụ thuộc vào môi trường. 



D. Vì giá trị thích nghi của đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen. 

Câu 41: Quần thể giao phối có thành phần kiểu gen là: 0,5 AA : 0,4 Aa : 0,1 aa. Nếu 

xảy ra đột biến lặn với tần số 5% thì tần số tương đối của các alen A và a ở thế hệ sau 

lần lượt là 

A. 0,7 A : 0,3 a. 

B. 0,665 A : 0,335 a. 

C. 0,635 A : 0,365 a. 

D. 0,765 A : 0,236 a. 

Câu 42: Cấu trúc di truyền của một quần thể tự phối là 20 AA : 10 aa. Sau 5 thế hệ, 

cấu trúc di truyền của quần thể này là 

A. 0,5 AA : 0,5 aa 

B. 0,8 AA : 0,2 aa. 

C. 20 AA : 10 aa. 

D. 10 AA : 20 aa. 

Câu 43: Một quần thể gồm toàn các cá thể có kiểu gen Aa tự thụ phấn liên tục n thế 

hệ, kết quả tỉ lệ kiểu gen sẽ là 

A. AA = aa =  
1

1
2n

 ; Aa =
1

2n

  

B. AA = aa =  

1
1

16

2

n


; Aa = 
1

16n

 

C. AA = aa =  

1
1

2

2

n


; Aa =
1

2n

  

D. AA = aa =

1
1
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2
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; Aa = 
1
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Câu 44: Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy 

định hoa vàng. Thế hệ xuất phát (P) của một quần thể tự thụ phấn có tần số các kiểu 

gen là 0,6AA : 0,4Aa. Biết rằng không có các yếu tố làm thay đổi tần số alen của quần 

thể, tính theo lí thuyết, tỉ lệ cây hoa đỏ ở F1 là 

A. 90% 

B. 96% 



C. 64%. 

D. 84% 

Câu 45: Nhận định nào dưới đây không đúng khi nói về quần thể ngẫu phối? 

A. Quần thể giao phối là nguyên nhân dẫn đến sự đa hình về kiểu gen. 

B. Có sự đa dạng về kiểu gen tạo nên sự đa dạng về kiểu hình. 

C. Các cá thể trong quần thể chỉ giống nhau ở những nét cơ bản và khác nhay về nhiều 

chi tiết./ 

D. Các cá thể trong các quần thể khác nhau của cùng một loài không thể giao phối với 

nhau. 

Câu 46: Thành phần kiểu gen của một quần thể ngẫu phối có tính chất 

A. không đặc trưng và không ổn định. 

B. đặc trưng và không ổn định. 

C. đặc trưng và ổn định. 

D. không đặc trưng và ổn định. 

Câu 47: Một huyện có 120000 dân, trong đó có 48 người bị bệnh bạch tạng (bệnh do 

gen lặn trên NST thường gây nên). Quần thể trên đã đạt trạng thái cân bằng di truyền. 

Số người không mắc bệnh nhưng mang gen gây bệnh là 

A. 4704 người. 

B. 2400 người. 

C. 2352 người. 

D. 5000 người. 

Câu 48: Một quần thể được gọi là cân bằng khi 

A. tần số alen không đổi qua các thế hệ 

B. tần số kiểu gen không đổi qua các thế hệ. 

C. tần số alen và tần số kiểu gen thay đổi qua các thế hệ. 

D. tần số alen và tần số kiểu gen không thay đổi qua các thế hệ. 

Câu 49: Trong các đặc điểm sau, đặc điểm nào không đúng khi nói về quần thể tự thụ 

phấn? 

A. Độ đa dạng di truyền giảm dần qua các thế hệ. 



B. Qua mỗi thế hệ tự thụ thì tỉ lệ dị hợp giảm đi một nửa. 

C. Qua mỗi thế hệ tự thụ thì tỉ lệ đồng hợp tăng lên gấp đôi. 

D. Ưu thế lai giảm dần qua các thế hệ. 

Câu 50: Yếu tố nào dưới đây không thay đổi ở các thế hệ trong quần thể tự thụ? 

A. Tần số kiểu gen. 

B. Tần số kiểu hình. 

C. Tần số tương đối của các alen. 

D. Tần số tương đối của các alen và tần số kiểu gen. 

Câu 51: Ở người gen A qui định mắt nhìn màu bình thường, alen a qui định bệnh mù 

màu đỏ và lục; gen B qui định máu đông bình thường, alen b qui định bệnh máu khó 

đông. Các gen này nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên Y. Gen D 

quy định thuận tay phải, alen d quy định thuận tay trái nằm trên NST thường. Số kiểu 

gen tối đa về 3 locut trên trong quần thể người là 

A. 15. 

B. 27. 

C. 42. 

D. 45. 

Câu 52: Trong 1 quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét 2 cặp gen Aa, Bb 

trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau. Alen A có tần số tương đối là 0,4 và alen B có 

tần số tương đối là 0,6. Tần số mỗi loại giao tử của quần thể này là 

A. AB = 0,24, Ab = 0,36, aB = 0,16,  ab = 0,24 

B. AB = 0,24 , Ab = 0,16, aB = 0,36, ab = 0,24. 

C. AB = 0,48,  Ab = 0,32, aB = 0,36, ab = 0,48 

D. AB = 0,48, Ab = 0,16, aB = 0,36, ab = 0,48 

Câu 53: Xét 2 alen W, w của một quần thể cân bằng với tổng số 225 cá thể, trong đó 

số cá thể đồng hợp trội gấp 2 lần số cá thể dị hợp và gấp 16 lần số cá thể lặn. Số cá thể 

có kiểu gen dị hợp trong quần thể là bao nhiêu? 

A. 36 cá thể   

B. 144 cá thể.   



C. 18 cá thể   

D. 72 cá thể. 

Câu 54: Ở một loài thực vật, gen 1 có 2 alen, gen 2 có 3 alen, gen 3 có 4 alen. Gen 1 

và gen 2 nằm trên một cặp NST còn gen 3 nằm trên một cặp NST khác. Số kiểu gen 

đồng hợp tối đa có thể tạo thành từ 3 gen trên là 

A. 24 kiểu gen. 

B. 210 kiểu gen. 

C. 276 kiểu gen. 

D. 12 kiểu gen. 

Câu 55: Ở một loài có bộ NST 2n, gen A có 10 alen nằm trên cặp NST tương đồng. 

Kết luận nào sau đây không đúng? 

A. Có tất cả 10 kiểu gen đồng hợp. 

B. Tổng số kiểu gen có thể có về cặp gen này là 54. 

C. Trong tế bào sinh dưỡng, gen tồn tại theo từng cặp alen tương ứng. 

D. Số kiểu gen dị hợp về gen này là 45. 

Câu 56: Gen A nằm trên NST số 2 có 8 alen, gen B nằm trên NST số 4 có 10 alen. Số 

loại kiểu gen dị hợp về cả hai cặp gen này là 

A. 80. 

B. 640. 

C. 1260. 

D. 1980. 

Câu 57: Một quần thể được coi là ngẫu phối khi 

A. các cá thể trong quần thể giao phối dựa vào kiểu genvà kiểu hình.  

B. các cá thể trong quần thể giao phối hoàn toàn ngẫu nhiên.    

C. các cá thể trong quần thể giao phối dựa vào kiểu hình.      

D. các cá thể trong quần thể giao phối dựa vào kiểu gen. 

Câu 58: Nhận xét nào dưới đây đúng với hiện tượng đa hình cân bằng di truyền trong 

quần thể? 

A. Không có sự thay thế hoàn toàn alen này bằng 1 alen khác. 



B. Có sự ưu tiên duy trì các thể dị hợp về một gen hay một nhóm gen. 

C. Các thể dị hợp thường tỏ ra có ưu thế hơn thể đồng hợp về sức sống, khả năng sinh 

sản, khả năng phản ứng trước ngoại cảnh. 

D. Cả 3 ý trên đều đúng. 

Câu 59: Gen A có 5 alen,gen D có 2 alen. Hai gen này cùng nằm trên NST X không 

có alen tương ứng trên Y. Gen B có 3 alen nằm trên NST thường. Hỏi số kiểu gen 

tối đa trong quần thể là bao nhiêu? 

A. 330. 

B. 30. 

C. 270. 

D. 390. 

Câu 60: Trong một số quần thể ngẫu phối ở trạng thái cân bằng di truyền dưới đây, xét 

1 lôcut có 2 alen A, a, quần thể nào có tỉ lệ kiểu gen dị hợp cao nhất? 

A. Quần thể có tỉ lệ kiểu hình lặn chiếm 0,64. 

B. Quần thể có tỉ lệ kiểu hình lặn chiếm 0,25. 

C. Quần thể có tỉ lệ kiểu hình lặn chiếm 0,09. 

D. Quần thể có tỉ lệ kiểu hình lặn chiếm 0,01. 

Câu 61: Gen A quy định cây cao, a quy định cây thấp. Ở 1 quần thể ngẫu phối có 

thành phần kiểu gen xuất phát là 1 Aa : 1 aa. Trong các tỉ lệ kiểu hình sau đâu là tỉ lệ  

kiểu hình của thế hệ ngẫu phối? 

A. 3 cây cao : 1 cây thấp. 

B. 1 cây cao : 1 cây thấp. 

C. 7 cây cao : 9 cây thấp. 

D. 9 cây cao : 7 cây thấp. 

Câu 62: Ở 1 loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định 

thân thấp. Một quần thể ngẫu phối có cấu trúc di truyền là: 0,25 AA : 0,1 Aa : 0,65 aa. 

Hỏi, sau 3 thế hệ thì ngẫu phối tỉ lệ kiểu hình của quần thể là 

A. 51% thân cao : 49% thân thấp. 

B. 75% thân cao : 25% thân thấp. 



C. 25% thân cao : 75% thân thấp. 

D. 49% thân cao : 51% thân thấp 

Câu 63: Trong một quần thể thực vật, người ta thấy số cá thể có kiểu hình trội chiếm 

64%. Hỏi tỉ lệ giữa giao tử mang gen trội và giao tử mang gen lặn là bao nhiêu? Biết 1 

gen quy định 1 tính trạng. 

A. 33% 

B. 50% 

C. 67% 

D. 75% 

Câu 64: Cho một quần thể có kiểu gen ở thế hệ xuất phát là 0,45 AA : 0,4 Aa : 0,15 

aa. Nếu cá thể giao phối tự do thì ở F1 thành phần kiểu gen là 

A. 9% AA : 42% Aa : 49% aa. 

B. 42,25% AA : 45,5% Aa : 12,25% aa. 

C. 12,25% AA : 45,5% Aa : 42,25% aa. 

D. 49% AA : 42% Aa : 9% aa. 

Câu 65: Ở hoa mõm chó, kiểu gen AA cho hoa đỏ, aa cho hoa trắng còn kiểu gen dị 

hợp Aa cho hoa hồng. Ở 1 quần thể chưa đạt trạng thái cân bằng di truyền có 1050 cây 

hoa đỏ, 150 cây hoa hồng và 300 cây hoa trắng. Hỏi, khi đạt trạng thái cân bằng di 

truyền thì thành phần kiểu gen của quần thể như thế nào? 

A. 0,5625 AA : 0,375 Aa : 0,0625 aa. 

B. 0,49 AA : 0,42 Aa : 0,09 aa 

C. 0,64 AA : 0,32 Aa : 0,04 aa. 

D. 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa. 

Câu 66: Một quần thể sóc có 160 con sống trong vườn thực vật và có tần số gen B là 

0,9. Một quần thể sóc khác sống trong khu rừng bên cạnh có tần số của alen này là 

0,5. Do mùa đông khắc nghiệt đột ngột, 40 cá thể sóc trưởng thành từ quần thể rừng 

sang vườn thực vật kiếm ăn và hoà nhập vào quần thể ở đây, tần số alen B sau sự di cư 

này là bao nhiêu? 

A. 0,7 

B. 0,82. 



C. 0,85 

D. 0,9. 

Câu 67: Số alen của 3 gen I, II, III lần lượt là 3, 4 và 5 alen. Biết các gen đều năm trên 

NST thường và không cùng nhóm gen liên kết. Trong quần thể, số kiểu gen đồng hợp 

và số kiểu gen dị hợp về tất cả các gen lần lượt là 

A. 120 và 180. 

B. 30 và 60. 

C. 60 và 180. 

D. 60 và 120. 

Câu 68: Ở người, gen quy định nhóm máu có 3 alen nằm trên NST thường, gen quy 

định khả năng nhìn màu gồm 2 alen nằm trên NST giới tính X không có alen tương 

ứng trên Y quy định. Số kiểu gen tối đa có thể có ở người về các gen này là 

A. 9. 

B. 18. 

C. 27. 

D. 30. 

Câu 69: Về mặt lý luận, định luật Hacđi – Vanbec có ý nghĩa là 

A. giải thích được sự cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài trong thiên nhiên. 

B. giải thích được nguyên nhân của sự duy trì ổn định của một số quần thể trong một 

thời gian dài. 

C. giải thích được tác dụng của chọn lọc tự nhiên trong quần thể. 

D. giải thích được sự hình thành các loài mới từ một loài ban đầu 

Câu 70: Khi nói về quần thể ngẫu phối, nhận định nào sau đây là sai? 

A. Quần thể ngẫu phối là quần thể mà các cá thể trong quần thể lựa chọn bạn tình để 

giao phối ngẫu nhiên. 

B. Quần thể ngẫu phối có thể duy trì tần số các kiều gen khác nhau trong những điều 

kiện nhất định. 

C. Trong quần thể ngẫu phối không có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau về mặt sinh 

sản. 



D. Trong quần thể ngẫu phối, các cá thể giao phối với nhau một cách ngẫu nhiên sẽ 

tạo nên lượng biến dị di truyền rất lớn. 

Câu 71: Điều nào sau đây không làm cho quần thể duy trì tần số kiểu gen ở trạng thái 

cân bằng? 

A. Quá trình chọn lọc xảy ra trong quần thể. 

B. Các cá thể trong quần thể giao phối ngẫu nhiên. 

C. Không có sự di – nhập gen xảy ra trong quần thể. 

D. Quá trình đột biến không xảy ra trong quần thể. 

Câu 72: Điều tra nhóm máu ở 1 quần thể gồm 100000 người dân, kết quả cho thấy có 

6000 người mang nhóm màu AB, 13000 người nhóm máu A, 45 000 người nhóm máu 

B. Biết rằng quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền. Tính số người nhóm máu B có 

kiểu gen đồng hợp. 

A. 6000 người 

B. 9000 người. 

C. 15000 người 

D. 30000 người. 

Câu 73: Một quần thể có tần số tương đối của alen a ở giới cái ban đầu là 0,3, ở giới 

đực tần số là 0,2. Sau một thế hệ ngẫu phối, quần thể sẽ có cấu trúc di truyền như thế 

nào? 

A. 0,49 AA : 0,42 Aa : 0,09 aa.  

B. 0,64 AA : 0,32 Aa : 0,04 aa.  

C. 0,24 AA : 0,62 Aa : 0,14 aa. 

D. 0,56 AA : 0,38 Aa : 0,06 aa 

Câu 74: Trong quần thể ban đầu có thành phàn kiểu gen là 0,7 AA : 0,3 aa. Cho quần 

thể ngẫu phối qua một vài thế hệ sau đó cho tự phối liên tục qua 3 thế hệ. Tỉ lệ các cá 

thể dị hợp trong quần thể là bao nhiêu, biết rằng không có đột biến, không có di – 

nhập gen, không diễn ra CLTN. 

A. 0,06 

B. 0,6 

C. 0,0525 



D. 0,525 

Câu 75: Khi trải qua các thế hệ tự thụ phấn nghiêm ngặt, quần thể mang cấu trúc di 

truyền nào dưới đây bị thay đổi về thành phần kiểu gen? 

A. 100% AA 

B. 100% Aa  

C. 100% aa 

D. 0,2 AA : 0,8 aa. 

Câu 76: Một quần thể ban đầu có cấu trúc di truyền là : 0,8 AA + 0,2 Aa. Sau một thế 

hệ ngẫu phối người ta thu được ở đời con 4000 cá thể. Tính theo lí thuyết, số cá thể có 

kiểu gen dị hợp ở đời con là 

A. 720 cá thể. 

B. 90 cá thể. 

C. 960 cá thể. 

D. 680 cá thể. 

Câu 77: Trong quần thể giao phối từ tỉ lệ kiểu hình có thể suy ra 

A. tỉ lệ kiểu gen và tần số tương đối của các alen. 

B. vốn gen của quần thể. 

C. nguồn gốc tiến hóa của các loài. 

D. tỉ lệ các kiểu gen tương ứng. 

Câu 78: Ý nghĩa nào sau đây không phải của định luật Hacđi – Vanbec? 

A. Nếu biết tỉ lệ các kiểu hình ta có thể suy ra được tần số alen, thành phần kiểu gen 

và ngược lại. 

B. Giải thích trong thiên nhiên có những quần thể đã duy trì ổn định trong một thời 

gian dài. 

C. Phản ánh trạng thái động của quần thể và giải thích cơ sở của tiến hoá. 

D. Phản ánh trạng thái cân bằng di truyền trong quần thể. 

Câu 79: Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về vai trò của ngẫu phối? 

A. Ngẫu phối làm cho đột biến phát tán trong quần thể. 

B. Ngẫu phối hình thành vô số các biến dị tổ hợp. 



C. Ngẫu phối gây áp lực chủ yếu đối với sự thay đổi tần số các alen. 

D. Ngẫu phối hình thành vô số các biến dị tổ hợp. 

Câu 80: Một quần thể bao gồm 120 cá thể có KG AA, 400 cá thể có KG Aa, 680 cá 

thể có KG aa. Tần số elen A và a trong quần thể trên lần lượt là bao nhiêu? 

A. 26,65%; 73,35% 

B. 73,35%; 26,65% 

C. 25%; 75%. 

D. 75%; 25%. 

Câu 81: Ở một quần thể sau khi trải qua ba thế hệ tự phối, tỉ lệ của thể dị hợp trong 

quần thể bằng 8%. Biết rằng ở thế hệ xuất phát, quần thể có 20% số cá thể đồng hợp 

trội và cánh dài là tính trội hoàn toàn so với cánh ngắn. Hãy cho biết trước khi xảy ra 

quá trình tự phối, tỉ lệ kiểu hình nào sau đây là của quần thể trên? 

A. 36% cánh dài : 64% cánh ngắn   

B. 64% cánh dài : 36% cánh ngắn 

C. 84% cánh dài : 16% cánh ngắn  

D.16% cánh dài : 84% cánh ngắn 

Câu 82: Cấu trúc di truyền của một quần thể như sau : 0,2 AABb : 0,2 AaBb : 0,3 

aaBB : 0,3 aabb. Biết các alen trội lặn hoàn toàn, nếu quần thể trên giao phối tự do thì 

tỉ lệ cá thể mang kiểu hình trội thuần chủng về cả hai gen trên sau hai thế hệ là 

A. 3,75%.                   

B. 2,25%.                 

C. 5%.             

D. 4,5%. 

Câu 83: Trong một quần thể cân bằng di truyền, xét 1 gen có 2 alen A và a có quan hệ 

trội lặn hoàn toàn. Quần thể có 64% cá thể có kiểu hình trội. Đột nhiên điều kiện sống 

thay đổi làm chết tất cả các cá thể có kiểu hình lặn trước khi trưởng thành. Sau đó, 

điều kiện sống trở lại như cũ. Thành phần kiểu gen của quần thể về 2 alen trên sau 

một thế hệ ngẫu phối là 

A. 0,14275 AA + 0,47175 Aa + 0,39225 aa.                    

B. 0,1 AA + 0,44Aa + 0,46 aa.                      



C. 0,16 AA + 0,48Aa + 0,36 aa.  

D. 0,390625 AA + 0,46875Aa + 0,140625 aa.  

Câu 84: Quần thể tự thụ có đặc điểm nào dưới đây? 

A. Tần số tương đối các alen duy trì không đổi nhưng tần số các kiểu gen luôn thay 

đổi qua các thế hệ. 

B. Tần số tương đối các alen và tần số các kiểu gen luôn thay đổi qua các thế hệ. 

C. Tần số tương đối các alen luôn thay đổi nhưng tần số các kiểu gen duy trì không 

đổi qua các thế hệ. 

D. Tần số tương đối các alen và tần số các kiểu gen luôn duy trì không đổi qua các thế 

hệ. 

Câu 85: Cấu trúc di truyền của quần thể tự phối biến đổi qua các thế hệ theo hướng 

A. giảm dần tỉ lệ dị hợp tử, tăng dần tỉ lệ đồng hợp tử. 

B. giảm dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử trội, tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn. 

C. tăng dần tỉ lệ dị hợp tử, giảm dần tỉ lệ đồng hợp tử. 

D. giảm dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn, tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử trội. 

Câu 86: Định luật Hacđi-Vanbec nghiệm đúng trong điều kiện nào dưới đây? 

A. Quần thể có kích thước nhỏ. 

B. Có dòng gen giữa quần thể với quần thể khác. 

C. Quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hoá. 

D. Quần thể tự phối qua nhiều thế hệ. 

Câu 87: Luật Hôn nhân và gia đình cấm không cho những người có họ hàng gần 

(trong vòng ba đời) kết hôn với nhau vì lý do nào sau đây? 

A. Không phù hợp với phong tục tập quán của Việt Nam. 

B. Kết hôn gần sẽ làm tăng tần số kiểu gen đồng hợp tử và đồng hợp tử gen lặn có hại 

sẽ được biểu hiện thành kiểu hình. 

C. Kết hôn gần sẽ làm giảm dần tần số kiểu gen đồng hợp, làm giảm sức sống của 

dòng họ. 

D. Kết hôn gần sẽ làm giảm sự đa dạng trong vốn gen của dòng họ. 

Câu 88: Phát biểu nào dưới đây về trẻ đồng sinh cùng trứng là đúng? 



A. Có kiểu gen khác nhau. 

B. Luôn có kiểu hình giống hệt nhau. 

C. Có giới tính khác nhau. 

D. Có nguồn gốc từ cùng một hợp tử. 

Câu 89: Khi nói về quá trình tự phối của một quần thể đa hình, nhận định nào dưới 

đây là không chính xác? 

A. Không làm thay đổi tần số tương đối của các alen. 

B. Tạo ra thế hệ sau đồng nhất về mặt di truyền. 

C. Tỉ lệ dị hợp tử giảm dần qua các thế hệ. 

D. Tỉ lệ đồng hợp tử tăng dần qua các thế hệ. 

Câu 90: Cho gen A nằm trên NST thường của 1 loài giao phối, trong đó alen A (hạt 

đen) trội hoàn toàn với alen a1 (hạt nâu) và a2 (hạt trắng). Kiểu gen a1a2 có màu nâu. 

Số phép lai có thể xuất hiện trong loài là  

A. 9.    

B. 18.  

C. 30.  

D. 36. 

 

 

ĐÁP ÁN 

1 A 11 A 21 C 31 B 41 B 51 C 61 C 71 A 81 A 

2 D 12 C 22 C 32 C 42 C 52 B 62 A 72 B 82 B 

3 B 13 D 23 A 33 A 43 C 53 D 63 C 73 D 83 D 

4 A 14 A 24 B 34 C 44 A 54 A 64 B 74 C 84 A 

5 C 15 C 25 C 35 B 45 D 55 B 65 A 75 B 85 A 

6 B 16 D 26 D 36 B 46 C 56 C 66 B 76 A 86 C 

7 C 17 B 27 C 37 D 47 A 57 B 67 C 77 A 87 B 

8 B 18 B 28 A 38 A 48 D 58 D 68 D 78 C 88 D 

9 D 19 A 29 C 39 A 49 C 59 D 69 B 79 C 89 B 

10 B 20 D 30 B 40 D 50 C 60 B 70 C 80 A 90 D 

 




