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PHÒNG GD& ðT PHÙ CÁT ðỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I , Năm học 2010 – 2011 
     Môn: Sinh học    Lớp: 9 
     Thời gian làm bài: 45 phút ( không kể thời gian phát ñề ) 
     Ngày kiểm tra:  27 / 12  / 2010 

I- PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 5,0 ñiểm)  
* Hãy chọn ý ñúng trong các câu sau: 

Câu 1: Phép lai nào trong các phép lai sau cho tỉ lệ kiểu hình là 3 : 1 ? 
A.   Aa  x  aa                     B.        AA x Aa                        C.      Aa x Aa                                D. AA x aa 
Câu 2: Trong nguyên phân, NST tập trung tại mặt phẳng xích ñạo của thoi phân bào ở kì nào ? 
A.   Kì ñầu                         B. Kì giữa                                 C.       Kì sau                                  D.Kì cuối 
Câu 3:  Khi lai phân tích cây hoa ñỏ F1 trong thí nghiệm của Menðen thu ñược kết quả là: 
A.Toàn hoa ñỏ                   B. Toàn hoa trắng              C.1 hoa ñỏ : 1 hoa trắng        D.3 hoa ñỏ : 1 hoa trắng 
Câu 4: Theo Menðen ,với n cặp gen dị hợp phân li ñộc lập thì số lượng các loại giao tử là bao nhiêu ? 
A.   5n                                 B.   4n                                        C.    3n                                            D. 2n 

Câu 5:  ðơn phân cấu tạo nên phân tử ADN là: 
A.  Prôtêin                          B . Axit amin                            C.  Vitamin                                     D. Nuclêôtit 
Câu 6:  Gen B dài 5100 A0 . Số nuclêôtit của gen B là ? 
A.    3000                            B.   2400                                   C.   1800                                         D. 1200 

Câu 7:  Dạng ñột biến cấu trúc gây ung thư máu ở người là: 
A.    Mất ñoạn NST 20       B.   ðảo ñoạn NST 20            C.   Mất ñoạn NST 21           D. ðảo ñoạn NST 21 
Câu 8:  Kiểu hình là: 
A.  kết quả sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường                   B. kết quả sự tác ñộng của kiểu gen                           
C.   kết quả sự tác ñộng của môi trường                                        D.  kết quả biểu hiện của ñột biến 
Câu 9:( 1,0 ñiểm) Hãy dùng thông tin ở cột 1 ghép vào thông tin ở cột 2 sao cho phù hợp: 

Cột 1 Cột 2 Trả lời 
1. Kì ñầu 
 
2. Kì giữa 
 
3. Kì sau 
 
4.  Kì cuối 

A. Các NST ñơn dãn xoắn ở dạng sợi mảnh dần thành  nhiễm sắc chất. 
 
B. -Các NST kép bắt ñầu ñóng xoắn và co ngắn. 
    -Các NST kép dính vào các sợi tơ của thoi phân bào ở tâm ñộng . 
C.-Các NST kép ñóng xoắn cực ñại . 
    - Các NST kép xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích ñạo của thoi phân bào. 
D.Từng NST kép chẻ dọc ở tâm ñộng thành hai NST ñơn phân li về hai cực của  
      tế bào. 

1---- 
 
2---- 
 
3---- 
 
4---- 

 
Câu 10:(1,0 ñiểm)Hãy dùng từ hoặc cụm từ thích hợp ñiền vào chỗ số 1,2,3..ñể câu sau hoàn chỉnh 
Khi lai hai bố mẹ khác nhau về--------(1)-------- tính trạng thuần chủng tương phản di truyền ñộc lập với 
nhau, cho F2 có tỉ lệ mỗi---------(2)-------bằng ------(3)-----của các -----(4)-----hợp thành nó. 
 

 Câu 11:(1,0 ñiểm)  Hãy chọn câu ñúng và câu sai trong các câu sau: 
Câu ðúng Sai 

1. ADN là một chuỗi xoắn kép từ trái sang phải 
2.  Mỗi chu kì xoắn của ARN cao 34A0  gồm 10 cặp nuclêôtit. 
3. ðơn phân của ARN là  Axit amin 
4. ARN gồm 3 loại: mARN , tARN,  rARN   

  

 
II/ PHẦN TỰ LUẬN: (5ñiểm) 
Câu 1:( 2ñiểm) Phân biệt thường biến với ñột biến. 
Câu 2 ( 1 ñiểm ) Nêu những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân. 
Câu 3:( 2ñiểm) Ở cây cà chua, màu quả ñỏ là tính trội, màu quả vàng là tính lặn. 
a) Xác ñịnh kết quả F1 và F2 khi lai hai giống cà chua thuần chủng quả ñỏ và quả vàng. 
a) Khi giao phấn hai cây quả vàng với nhau thì kết quả sẽ như thế nào?                                                      

(Biết mỗi gen qui ñịnh một tính trạng và các gen nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau). 
----------------------//---------------------- 

            


