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Chƣơng I: Các thí nghiệm của Menđen 

Bài 1: Men đen và di truyền học. 

- Khái niệm di truyền và biến dị. 

- Một số thuật ngữ và kí hiệu của di truyền. 

Bài 2: Lai một cặp tính trạng. 

- Thí nghiệm của menđen. 

- Kiểu hình, kiểu gen, thể đồng hợp, thể dị hợp. 

Chƣơng II:  

Bài 8: Nhiễm Sắc thể 

Cấu trúc và chức năng của nhiễm sắc thể. 

Bài 13: Di truyền liên kết 

- Thí nghiệm của Moocgan. 

- Khái niệm và chức năng của di truyền liên kết. 

Chƣơng III: ADN và Gen 

Bài 15: ADN 

- Cấu tạo hóa học của phân tử ADN. 

- Cấu trúc không gian của phân tử ADN 

- Chức năng của ADN. 

- Bài tập tính số nuclêôtit của từng loại A,T,G,X. 

Bài 16: ADN và bản chất của gen 

- Bài tập xác định trình tự các nuclêôtit của ADN con khi ADN mẹ tự nhân đôi. 

Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN. 

- Phân loại  các ARN. 

- Bài tập xác định trình tự các nuclêôtit của ARN do ADN tổng hợp. 

Chƣơng IV: biến dị. 

Bài 21: Đột biến gen: 

- Khái niệm đột biến gen. 

- Phân biệt các loại đột biến gen. 

Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. 

- Khái niệm đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. 

- Phân biệt các loại đột cấu trúc nhiễm sắc thể. 

Bài 25: Thƣờng biến 

- Khái niệm thường biến. 

- Phân biệt thường biến và đột biến. 

Bài 26: Thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến. 

Nhận biết một vài dạng đột biến ở thực vật, động vật và con người. 

Bài 27: Thực hành: Quan sát thƣờng biến. 

Nhận biết một vài dạng đột biến ở thực vật, động vật.  

Chƣơng V: di truyền học ngƣời. 

Bài 28: Phƣơng pháp nghiên cứu di truyền ngƣời 

- Nghiên cứu phả hệ. 

- Nghiên cứu trẻ đồng sinh. 

Hết 

Giáo viên bộ môn: Phan Thị Ngọc Linh + Phùng Thị Quý 

 

 

 



 
 


