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A. LÝ THUYẾT 

BÀI 1: GEN- MÃ DI TRUYỀN VÀ NHÂN ĐÔI ADN 

1. Gen là gì ? 

2.Enzim ADN – polimeraza trượt theo chiều nào trên mạch khuôn trong quá trình nhân đôi ADN ? 

3.Quá trình tự nhân đôi của ADN mạch mới được tổng  gián đoạn trên mạch khuôn có chiều? 

4. Quá trình nhân đôi ADN dựa trên những nguyên tắc nào ? 

5. Nguyên tắc bổ sung trong nhân đôi ADN( A liên kết với… 

6. Nguyên tắc bổ sung trong dịch mã ? A liên kết với… 

7. Nguyên tắc bổ sung trong phiên mã ? A liên kết với… 

8. Quá trình tổng hợp ADN gồm mấy bước? Tên và nội dung từng bước? 

9. Quá trình tự nhân đôi của ADN mạch mới được tổng  liên tục trên mạch khuôn có chiều? 

10. Mã di truyền là gì ? 

11. Thế nào là tính liên tục của mã di truyền ? Thế nào là tính phổ biến của mã di truyền ? Thế nào là tính đặc 

hiệu của mã di truyền ?Thế nào là tính thoái hoá của mã di truyền ? 

12.Vai trò của enzim ADN – polimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là gì ? 

BÀI 2 : PHIÊN MÃ – DỊCH MÃ 

1. Phiên mã là gì ? Sản phẩm của quá trình phiên mã là gì ? 

2.Quá trình dịch mã bao gồm các giai đoạn chính ? Tên ? 

3. Nêu tên các loại ARN ? 

4. Chức năng của ARN thông tin ? Chức năng của ARN vận chuyển ? Chức năng của ARN ribôxom ? 

5. Trên 1 Marn có nhiều riboxom trượt  thành phần axit amin của chuỗi polipeptit sẽ như thế nào? 

6. Trên nhiều Marn có một riboxom trượt  thành phần axit amin của chuỗi polipeptit sẽ như thế nào? 

7. Loại ARN nào có bộ ba đối mã ? 

8. Sản phẩm của phiên mã của sinh vật nhân sơ và nhân thực có điểm nào khác nhau?  

9. Enzim ARN – polimeraza trượt theo chiều nào trên mạch gốc của gen trong quá trình phiên mã ? 

10. Phân tử ARN được phiên mã có chiều như thế nào ? 

11. Trong phiên mã, mạch nào của AND được làm khuôn ? 

12. Diễn biến của quá trình phiên mã? 

14. Dịch mã là gì ? 

15. Sản phẩm của quá trình dịch mã ?  

16. Thành phần tham gia dịch mã ? 

17. Poliriboxom là gì ? 

18. Ý nghĩa của poliriboxom ? 

19.Tên gọi  axit amin mở đầu của chuỗi polipeptit ở tế bào nhân sơ ? 

20. Tên gọi  axit amin mở đầu của chuỗi polipeptit ở tế bào nhân thực ? 

21. Ribôxom trượt trên ARN thông tin theo chiều nào ? 

22. Cơ chế phân tử của hiện tượng di truyền được thể hiện như thế nào ? 

BÀI 3: ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG GEN 

1. Chức năng của vùng vận hành trong Operon Lac ? 

2. Điều hoà hoạt động gen là gì ? 

3. Operon là gì ? Các thành phần cấu trúc của Operon Lac? 

4. Vai trò của gen điều hoà trong cơ chế điều hoà hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ ? 

5. Vai trò của protêin ức chế trong cơ chế điều hoà hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ ? 

6. Chức năng của các gen cấu trúc trong Operon Lac ? 

7. Chức năng của vùng khởi động trong Operon Lac ? 

+ Sự điều hoà hoạt động của operôn lactôzơ. 

* Khi môi trường không có lactôzơ. 

* Khi môi  trường có lactôzơ. 

BÀI 4: ĐỘT BIẾN GEN 

1. Đột biến điểm là gì ?Các dạng đột biến điểm ? Hậu quả của đột biến gen ?Thể đột biến là gì ? 

2.Mức độ có hại hoặc có lợi của đột biến gen phụ thuộc vào yếu tố nào ? 



3. Ý nghĩa của đột biến gen trong quá trình tiến hoá – chọn giống ? 

4. Bài tập. 

BÀI 5: NST VÀ ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST 
1.Cấu trúc NST ở sinh vật nhân sơ ? 

2.Mỗi loài có một bộ NST đặc trưng về? 

3.Cấu tạo NST ?  

4. Cấu trúc của 1Nuclêôxom ? 

5.Trật tự (cấu tạo- đường kính) siêu hiển vi của NST ?  

6. Đột biến cấu trúc NST là gì ? 

7. Các dạng đột biến cấu trúc NST ? khái niệm, hậu quả, ví dụ từng dạng ? 

BÀI 6 : ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST 

1. Các dạng đột biến số lượng NST ? 

2. Đột biến lệch bội là gì ? Các dạng – công thức từng dạng ? Ý nghĩa- hậu quả của đột biến lệch bội ? 

3. Đột biến thể tự đa bội là gì ? 

4. Đột biến thể dị đa bội là gì ? 

5. Sự không phân li của 1 cặp NST tương đồng trong nguyên phân của tế bào sinh dưỡng sẽ làm xuất hiện ở cơ 

thể những loại tế bào sinh dưỡng nào ? 

6. Ở một loài sinh vật có bộ NST lưỡng bội 2n = 24. Đột biến có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại thể ba ? 

7. Cơ chế phát sinh thể lệch bội ? 

8. Cơ chế phát sinh thể tự đa bội ? 

9. Cơ chế phát sinh thể dị đa bội ? 

10. Thế nào là thể song nhị bội ? 

11. Đặc điểm của cơ thể đa bội ? 

12. Bài tập. 

BÀI 8: QUY LUẬT MENĐEN- QUY LUẬT PHÂN LI 

1. Nội dung của quy luật phân li của Menđen theo thuật ngữ di truyền học hiện đại là gì ? 

2. Cơ sở tế bào học của quy luật phân li ?  

3. Đối tượng nghiên cứu di truyền của Menđen là gì ? 

4. Làm thế nào để biết chính xác kiểu gen của 1 cá thể có kiểu hình trội ? 

5. Theo quan niệm của Menđen, mỗi tính trạng của cơ thể do yếu tố nào quy định ? 

6. Bài tập. 

BÀI 9: QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP 

1. Nội dung của quy luật phân li độc lập của Menđen? 

2. Điều kiện quan trọng nhất để quy luật phân li độc lập nghiệm đúng là gì? 

3. Cơ sở tế bào học quy luật phân li độc lập? 

4. Bài tập. 

BÀI 10: TƯƠNG TÁC GEN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN 

1. thế nào là gen đa hiệu ? 

2. Tương tác gen là gì? 

3. Các kiểu tương tác giữa các gen không alen? 

4. Bài tập. 

BÀI 11: LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN 

1. Thế nào là 1nhóm gen liên kết? 

2. Số nhóm gen liên kết của 1loài là bao nhiêu?Thí nghiệm của Moocgan về liên kết không hoàn toàn  

3. Hoán vị gen là gì ? 

4. 2 gen càng gần nhau thì tần số hoán vị gen sẽ như thế nào ? 

5. Ý nghĩa của hoán vị gen ?Ý nghĩa liên kết gen  

6.Bản đồ di truyền là gì ? 

7. Tần số hoán vị gen thể hiện được điều gì ? 

8. Bài tập. 

BÀI 12 : DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN 

1. Đặc điểm di truyền của tính trạng do gen nằm trên NST giới tính X ? 

2.Đặc điểm di truyền của tính trạng do gen nằm trên NST giới tính Y ? 

3. Làm thế nào để biết 1bệnh nào đó ở người là do gen lặn trên NST giới tính X hay do gen lặn trên NST 

thường quy định ? 



4.Đặc điểm di truyền của gen ngoài nhân ? 

5. Gen ngoài nhân là gen nằm ở đâu ? 

6. Khi lai hai thứ lúa mạch xanh lục và lục nhạt với nhau thì thu được kết quả như sau : 

- lai thuận : P : bố lá xanh lục x mẹ lá xanh nhạt             F1 : 100% xanh nhạt 

- lai nghịch :P : mẹ lá xanh lục x bố lá xanh nhạt             F1 : 100% xanh lục 

 rút ra được kết luận gì ? Nếu cho F1 của phép lai thuận tự thụ phấn thì kiểu hình ở F2 sẽ như thế nào ? 

7. Thí nghiệm về sự di truyền liên kết với giới tính ?Cơ sở tế bào học di truyền liên kết với giới tính  

8.Làm thế nào để biết 1 tính trạng nào đó do gen trên NST thường hay NST giới tính quy định ? 

9. Bài tập. 

BÀI 13 : ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA TÍNH TRẠNG 

1. Mức phản ứng của 1 kiểu gen là gì ? 

2. Thế nào là sự mềm dẻo kiểu hình ? 

3. Đặc điểm của mức phản ứng ? 

BÀI 16-17. CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ 

1.Khái niệm quần thể ?  

2.Tần số mỗi alen được tính như thế nào ? 

3.Tần số một loại kiểu gen được tính như thế nào  ? 

4.Cấu trúc di truyền của quần thể tự phối biến đổi như thế nào qua các thế hệ  ? 

5. Đặc điểm di truyền của quần thể ngẫu phối ? 

6.Nội dung định luật Hacđi – Vanbec ?Điều kiện nghiệm đúng của định luật ? 

7. Bài tập 

BÀI 18. CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP. 

1.Nguồn vật liệu chọn giống ? 

2. Các bước chọn giống từ nguồn biến dị tổ hợp ? 

3.Ưu thế lai là gì ?Cơ sở di truyền của ưu thế lai ?Quy trình tạo giống có ưu thế lai  ? 

BÀI 19. TẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN VÀ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO  

1.Các bước tạo giống bằng phương pháp gây đột biến ? 

2. Các bước  lai tế bào sinh dưỡng ? 

3. Cách tiến hành nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh ? 

4. Ý nghĩa nuôi cấy mô thực vật ? 

5. Nhân bản vô tính được tiến hành như thế nào  ?  

6.Cấy truyền phôi là gì ? 

BÀI 20.TẠO GIỐNG NHỜ CÔNG NGHỆ GEN ? 

1. Công nghệ gen là gì ?Quy trình công nghệ gen ? 

2. Cho ví dụ về công nghệ gen ở thực vật, động vật, vi sinh vật ? 

BÀI 21. DI TRUYỀN Y HỌC. 

1. Thế nào là bệnh di truyền phân tử? Giải thích nguyên nhân của bệnh phenyketo niệu? 

2. Thế nào là hội chứng bệnh? Cho ví dụ minh họa? 

3. Thế nào là bệnh ung thư – nguyên nhân? Phân biệt khối u ác tính – khối u lành tính?  

BÀI 22. BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI.... 

1. Liệu pháp gen: khái niệm,biện pháp,mục đích? 

2. Một số phương pháp để hạn chế bớt gánh nặng di truyền, để bảo vệ vốn gen của loài người ? 

BÀI 24:  BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA 

1. Cơ quan tương đồng; cơ quan thoái hóa; cơ quan tương tự? 

2.  Bằng chứng tế bào học và bằng chứng sinh học phân tử? 

B. BÀI TẬP  

1. Quy luật phân li độc lập? 

2. Quy luật liên kết gen và hoán vị gen? 

3. Quy luật tương tác gen? 

4. Quy luật di truyền liên kết giới tính? 

5. Bài tập tự thụ và ngẫu phối? 

* MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG 



1. Cho biết các cô đon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: GGG – Gly; XXX – Pro; GXU – Ala; XGA – 

Arg; UXG – Ser; AGX – Ser. Một đoạn mạch gốc của một gen ở vi khuẩn có trình tự các nuclêôtit là 

5’AGXXGAXXXGGG3’. Nếu đoạn mạch gốc này mang thông tin mã hóa cho đoạn pôlipeptit có 4 axit amin , 

hãy xác định trình tự của 4 axit amin đó. 

2. Ở một loài động vật giao phối, xét phép lai ♂AaBb   ♀AaBb . Giả sử trong quá trình giảm phân của cơ thể 

đực, ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác 

diễn ra bình thường; cơ thể cái giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao 

tử đực và cái trong thụ tinh có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại hợp tử lưỡng bội và bao nhiêu loại hợp tử lệch 

bội? 

3. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Cho phép lai AaBbDdEE x aaBBDdee. 

Tính: 

- Số kiểu tổ hợp giao tử? 

- Kiểu gen AabbDdEe chiếm bao nhiêu? 

- Đời con có bao nhiêu loại kiểu gen, loại kiểu hình? 

- Kiểu hình mang 4 tính trạng trội chiếm bao nhiêu? 

4.  Ở một loài động vật, tính trạng màu lông do sự tương tác của hai alen trội A và B quy định. Trong kiểu gen, 

khi có cả alen A và alen B thì cho lông đen, khi chỉ có alen A hoặc alen B thì cho lông nâu, khi không có alen 

trội nào thì cho lông trắng. Cho phép lai P : AaBb x aaBb, theo lí thuyết, trong tổng số các cá thể thu được ở F1, 

số cá thể lông đen có kiểu gen dị hợp tử về hai cặp gen chiếm tỉ lệ bao nhiêu? 

5. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra 

đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số 24%. Theo lí thuyết, phép lai DE/de x DE/de cho đời 

con có tỉ lệ kiểu hình trội về hai tính trạng trên chiếm bao nhiêu? 

6. Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một cặp gen quy định, tính trạng hình dạng quả do một cặp 

gen khác quy định. Cho cây hoa đỏ, quả tròn thuần chủng giao phấn với cây hoa vàng, quả bầu dục thuần chủng 

(P), thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ, quả tròn. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 4 loại kiểu hình, 

trong đó cây hoa đỏ, quả bầu dục chiếm tỉ lệ 9%. Xác định:  

- Hoa đỏ, quả tròn có bao nhiêu kiểu gen quy định?           

- kiểu gen F1 và tần số hoán vị gen nếu có? 

7. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Xét các phép lai sau:  

(1) AaBb × aabb. (2) aaBb × AaBB. (3) aaBb × aaBb. (4) AABb × AaBb. (5) AaBb × AaBB. (6) AaBb × aaBb. 

(7) AAbb × aaBb. (8) Aabb × aaBb. Theo lí thuyết, trong các phép lai trên, có bao nhiêu phép lai cho đời con có 

2 loại kiểu hình? 

8. Một quần thể thực vật ở thể hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gen 0, 4AA : 0, 4Aa : 0, 2aa. Nếu xảy ra tự 

thụ phấn thì theo lí thuyết, thành phần kiểu gen ở F2 như thế nào? 

9. Một quần thể có 60 cá thể AA; 40 cá thể Aa; 100 cá thể aa.  

- Quần thể trên đạt trạng thái cân bằng di truyền hay không? 

- Xác định cấu trúc di truyền của quần thể sau một thế hệ ngẫu phối? 

10. Một quần thể gia súc đang ở trạng thái cân bằng di truyền có 64% số cá thể lông vàng, các các thể còn lại có 

lông đen. Biết gen A quy định lông vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định lông đen. Tần số của alen A và 

alen a trong quần thể này lần lượt là bao nhiêu?           

11. Từ một quần thể thực vật ban đầu (P), sau 3 thế hệ tự thụ phấn thì thành phần kiểu gen của quần thể là  

0, 525AA : 0, 050Aa : 0, 425aa. Cho rằng QT không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác, tính theo lí 

thuyết, thành phần kiểu gen của (P) như thế nào? 

12.  Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Biết rằng không xảy 

ra đột biến mới. Theo lí thuyết, phép lai : A a AX X × X Y cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ như thế 

nào? 

 

Hết 


