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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH 

 SÓC TRĂNG Năm học 2016-2017 

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 ĐỀ CHÍNH THỨC 

Môn: SINH HỌC - Lớp 12 

(Thời gian làm bài 180 phút, không kể phát đề) 

Ngày thi: 18/9/2016 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Đề thi này có 02 trang 

Câu 1: (2,0 điểm) 

Điện thế nghỉ là gì? Điện thế nghỉ được hình thành như thế nào? 

Câu 2: (2,0 điểm) 

Xét các nhóm động vật sau: chim, sâu bọ, lưỡng cư, cá, bò sát. 

a) Hãy sắp xếp các nhóm loài trên theo chiều hướng tiến hóa của hệ tuần 

hoàn và chỉ ra đặc điểm tiến hóa của từng nhóm loài trên về hệ tuần hoàn. 

b) Chức năng của nhóm loài nào có sự khác biệt so với các nhóm loài còn 

lại? Sự khác biệt đó là gì? 

Câu 3: (2,0 điểm) 

a) Cấu tạo răng, hàm của trâu phù hợp với ăn cỏ như thế nào? 

b) Nêu sự khác biệt cơ bản trong hoạt động tiêu hóa và hấp thu dinh 

dưỡng ở động vật ăn cỏ nhai lại và động vật ăn cỏ không nhai lại. 

Câu 4: (2,0 điểm) 

a) So sánh trinh sinh với các hình thức phân đôi, nẩy chồi ở động vật? 

b) Động vật chuyển từ dưới nước lên cạn gặp những trở ngại gì liên quan 

đến sinh sản? Những trở ngại đó đã được khắc phục như thế nào? 

Câu 5: (2,0 điểm) 

Kể tên nhóm động vật có cơ quan hô hấp hiệu quả nhất ở trên cạn. Trình 

bày cấu tạo cơ quan và cơ chế hô hấp ở nhóm động vật đó? 

Câu 6: (2,0 điểm) 

Nguyên tắc bổ sung là gì? Nguyên tắc bổ sung được thể hiện qua những 

cơ chế di truyền như thế nào? 
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Câu 7: (2,0 điểm) 

a) Dựa trên cơ sở nào người ta phân loại các gen thành gen cấu trúc và 

gen điều hoà? 

b) Trong tự nhiên, dạng đột biến gen nào là phổ biến nhất? Vì sao? 

Câu 8: (2,0 điểm) 

a) Lai thuận – nghịch có ý nghĩa gì trong nghiên cứu di truyền? Giải thích. 

b) Các thể đột biến chuyển đoạn giữa các nhiễm sắc thể có những đặc 

điểm gì khác so với các loại thể đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể khác? Nêu ý 

nghĩa của đột biến này trong chọn giống và tiến hóa? 

Câu 9: (2,0 điểm) 

Đưa 12 vi khuẩn (mỗi vi khuẩn chỉ chứa 1 ADN và ADN có cấu tạo từ 

nuclêôtit có N15) vào môi trường nuôi chỉ chứa N14. Sau một thời gian nuôi cấy, 

người ta thu toàn bộ các vi khuẩn, phá màng tế bào và thu lấy phân tử ADN. 

Trong các phân tử ADN này, loại ADN chứa N15 chiếm tỉ lệ 6,25%. Hỏi: 

a) Số lượng vi khuẩn đã bị phá màng là bao nhiêu? 

b) Nếu các vi khuẩn này tiếp tục được nuôi cấy và nhân đôi 3 lần nữa thì 

trong các vi khuẩn mới tạo thành số phân tử ADN cấu tạo hoàn toàn bằng N14 là 

bao nhiêu? 

Câu 10: (2,0 điểm) 

Với ba qui luật di truyền khác nhau hãy cho ví dụ và viết sơ đồ lai từ P 

đến F1 sao cho F1 có tỉ lệ phân ly kiểu hình là 3:1. 

--- HẾT --- 
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