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HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 83: Ở sinh vật nhân thực, NST được cấu trúc bởi 2 thành phần nào sau đây ? 

  A. tARN và prôtêin histôn.  B. ADN và prôtêin histôn.  

  C. ADN và mARN.  D. ADN và rARN. 

♥ Chọn B 

Câu 84: Bảng dưới đây mô tả các diễn biến hoạt động cơ bản của nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào 

(nguyên phân – giảm phân) 

(A) Các kì Ghép 

cặp 

(B) Diễn biến cơ bản của NST 

1. Kì đầu  a. 2 cromatit trong từng NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn và đi về 

hai cực của tế bào. 

2. Kì giữa  b. NST đơn duỗi xoắn thành sợi mãnh 

3. Kì sau  c. NST kép bắt đầu co xoắn và đính vào thoi phân bào ở tâm động 

4. Kì cuối  d. NST kép xoắn cực đại và xếp một hàng ngang trên mặt phẳng xích đạo của thoi 

phân bào 

5. Kì đầu I  e. Các NST kép nằm trong 2 nhân mới là bộ đơn bội kép  

6. Kì giữa I  f. Các NST kép trong cặp tương đồng phân li độc lập với nhau về hai cực của tế bào   

7. Kì sau I  g. NST kép xoắn cực đại và xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi 

phân bào 

8. Kì cuối I  h. NST kép bắt đầu đóng xoắn và có sự tiếp hợp giữa các NST kép của cặp tương 

đồng 

Hãy xếp các cột (A) và (B) cho phù hợp ? 

A. 1.c; 2d; 3a; 4b; 5h; 6.g; 7f; 8e   B. 1.c; 2d; 3g; 4b; 5h; 6.a; 7e; 8f 

C. 1.a; 2d; 3c; 4b; 5e; 6.g; 7f; 8h   D. 1.a; 2g; 3c; 4b; 5d; 6.g; 7f; 8h 

♥ Chọn A  

Giảm phân I: 

=> Kết quả: Mỗi tế bào mang 2n NST đơn qua giảm phân I tạo ra 2 con chứa n NST kép bằng một nửa bộ 

NST của tế bào mẹ. 

Câu 85: Khi môi trường không có lactôzơ nhưng enzim chuyển hóa lactôzơ vẫn được tạo ra. Có bao nhiêu giả 

thuyết sau đây đúng với hiện tượng trên? 

I. Do vùng khởi động (P) của opêron bị bất hoạt. 



II. Do gen điều hòa (R) bị đột biến nên không tạo được prôtêin ức chế. 

III. Do vùng vận hành (O) bị đột biến nên không liên kết được với prôtêin ức chế. 

IV. Do gen cấu trúc (Z, Y, A) bị đột biến làm tăng khả năng biểu hiện của gen. 

  A. 3.  B. 2. C. 4.  D. 1.  

 

♥ Chọn B 

+ Cơ chế hoạt động của Opereon là việc tạo lactozơ làm bất hoạt protein ức chế do gen điều hòa sản xuất ra. 

Nên lúc đó tổng hợp enzim chuyển hóa lactozơ. 

+ Khi không có lactozơ, nhưng vẫn tổng hợp enzim là do 

 - Vùng vận hành bị đột biến dẫn đến không liên kết được với protein ức chế và sự phiên mã các gen cấu trúc 

vẫn hoạt động 

 - Do gen điều hòa R bị đột biến và tạo ra sản phẩm bị mất chức năng 

 

Câu 86: Sự trao đổi chéo không cân giữa các cromatit không cùng ch ị em trong một cặp NST t ương đồng 

là nguyên nhân d ẫn đế  n 

A. hoán vị gen.     B. đột biến đảo đo ạn  

C. đột biế  n lặp đo ạn.     D. đột biế n chuyển đo ạn 

♥ Chọn C 

Giải thích: 

Sự trao đổi chéo không cân giữa các cromatit không cùng ch ị em trong một cặp NST t ương đồng là nguyên 

nhân d ẫn đế  n đột biến lặp đoạn. 

Câu 88: Cho các bệnh và hội chứng ở người như sau: 

(a) Hội chứng Tơcnơ  (b) Hội chứng Đao  (c) Hội chứng AIDS 

(d) Hội chứng Claiphentơ  (e) Bệnh máu khó đông  (f) Bệnh mù màu đỏ - xanh lục 

(g) Bệnh bạch tạng  (h) Động kinh   (i) Bệnh Phenikito niệu  

(k) viêm hô hấp cấp tính do corona 

Các nhận xét sau đây:  

(I) có một hội chứng (hay bệnh) chỉ xuất hiện ở nữ giới  

(II) có ba bệnh hoặc hội chứng do đột biến nhiễm sắc thể gây nên 

(III) có hai bệnh (hay hội chứng) không phải đột biến gen cũng không phải do đột biến nhiễm sắc thể gây nên 

(IV) có năm bệnh hoặc hội chứng do đột biến gen gây nên 

Số nhận xét đúng là 

A. 4    B. 3    C. 2    D. 1 

♥ Chọn A 

Giải thích: 

(I) Đúng. có một hội chứng (hay bệnh) chỉ xuất hiện ở nữ giới : XO (Tocnơ) 

(II) Đúng. (Hội chứng Tơcnơ; Hội chứng Đao; Hội chứng Claiphentơ) 

(III) Đúng. Hội chứng AIDS; viêm hô hấp cấp tính do corona đều do virus 

(IV) Đúng. Bệnh máu khó đông; Bệnh mù màu đỏ - xanh lục; bạch tạng; động kinh; Phenikito niệu 

Số nhận xét đúng là 4 



Câu 90: Hai t ế bào sinh tinh đều có kiểu gen 
AB

ab
XDXd giảm phân bình thường nhưng xả y ra hoán vị gen ở mộ 

t trong hai t ế bào. Theo lí thuyết, số lo ạ  i giao t ử tối đa được t ạo ra là: 

A. 4 B. 16 C. 6 D. 8 

♥ Chọn C 

Giải thích: 

Hai t ế bào sinh tinh đều có kiểu gen AB/ab XDXd 

Các loại giao tử liên kết: AB XD; AB XD; ab XD; ab Xd 

Các loại giao tử hoán vị  

Tế bào 1 không hoán vị: tạo tối đa 2 loại giao tử liên kết 

Tế bào 2 có hoán vị gen tạo tối đa 4 loại giao tử (2 giao tử liên kết, 2 giao tử hoán vị) 

Kết luận: Vậy tối đa thu được 6 loại giao tử 

Câu 92: Một quần thể có tỉ lệ kiểu gen: 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa. Tần số alen A là  

A. 0,5.   B. 0,3.    C. 0,4.   D. 0,6.  

♥ Chọn C 

 Giải thích: 

0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa. Tần số alen A = 
0,48

0,16
2

 = 0,4 

Câu 97: Biết không xảy ra đột biến, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, ở đời con của phép lai nào sau 

đây có tỷ lệ kiểu hình của giới đực khác với tỉ lệ kiểu hình của giới cái?  

A. XAXA × XAY. B. XAXa × XaY.  C. XaXa × XaY.  D. XaXa × XAY.  

♥ Chọn D 

 Giải thích: 

A. XAXA × XAY.  đực và cái đều cho KH trội 

B. XAXa × XaY.  đực và cái đều cho 1 trội: 1 lặn 

C. XaXa × XaY.  đực và cái đều cho KH lặn 

D. XaXa × XAY.  đực cho KH lặn, cái cho KH trội 

Câu 100: Cơ thể có bộ NST bị mất hai chiếc được gọi là: 

A. Thể một nhiễm kép B. Thể dị bội C. Thể đột biến D. Thể không nhiễm 

♥ Chọn B 

 

Câu 101: Ở cà độc dược tế bào hạt phấn 12 NST tương đồng. Số NST của thể một là:  

        A. 12                                   B. 23                           C. 66                        D. 24    

♥ Chọn B 



 Lưu ý: Học sinh dễ bị bẫy đề thi; đề yêu cầu tính 2n – 1 

Theo đề: hạt phấn là n = 12   2n = 24   2n – 1 = 23. 

Câu 102: Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai AaBB × Aabb cho đời 

con có tỉ lệ kiểu gen là:  

A. 1:1.    B. 1:2:1.  C. 3:1.   D. 3:3:1:1. 

♥ Chọn B 

 Giải thích: 

AaBB × Aabb  tỉ lệ kiểu gen ở đời con: (1AA: 2Aa: 1aa)(1Bb) = 1:2:1 

Câu 105: Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24. Loài này có thể tạo ra tối đa bao nhiêu 

kiểu đột biến 2n – 1 – 1 ? 

  A. 44.  B. 55. C. 66   D. 77.  

♥ Chọn C 

 * Số cặp NST : n = 12 

 * Số loại đột biến dị bội kép: 2

nC   

 * Kiểu đột biến 2n – 1 – 1 là dạng thể một nhiễm kép : 2 2

n 12C C 66 

Câu 106: Một đột biến gen lặn ở một gen nằm trong ti thể gây nên chứng động kinh ở người. Phát biểu nào 

sau đây là đúng khi nói về đặc điểm di truyền của bệnh trên ? 

A. Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh thì tất cả các con gái của họ đều bị bệnh. 

B. Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh thì tất cả các con trai của họ đều bị bệnh. 

C. Nếu mẹ bị bệnh, bố không bị bệnh thì các con của họ đều bị bệnh. 

D. Bệnh này chỉ gặp ở nữ giới mà không gặp ở nam giới. 

♥ Chọn C 

 

Câu 109: Ba tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen Aa
Bd

bD
 giảm phân bình thường trong đó có 2 tế bào xảy 

ra hoán vị giữa alen D và alen d. Theo lí thuyết, kết thúc giảm phân không thể tạo ra 

 A. 6 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau B. 6 loại giao tử với tỉ lệ 3:3:2:2:1:1 

 C. 4 loại giao tử với tỉ lệ 2:2:1:1 D. 8 loại giao tử với tỉ lệ 3:3:1:1:1:1:1:1 

♥ Chọn B 

 1 TB sinh tinh giảm phân cho 4 giao tử. 

Hai tế bào hoán vị D và d tạo ra 2 nhóm giao tử sau: 

+ Nhóm 1: ABd, abD (giao tử liên kết) và ABD, abd (giao tử hoán vị). Tỉ lệ : 1:1:1:1. 

+ Nhóm 2: aBd, AbD (giao tử liên kết) và aBD, Abd (giao tử hoán vị). Tỉ lệ : 1:1:1:1. 

Một tế bào còn lại không hoán vị chỉ cho 2 loại giao tử là ABd và abD tỉ lệ 2:2. (nhóm 3) 

hoặc 2 loại giao tử là aBd và AbD tỉ lệ 2:2. (nhóm 4) 



Câu A. 1 tế bào hoán vị tạo nhóm 1, 1 tế bào hoán vị tạo nhóm 2, 1 tế bào không hoán vị tạo nhóm 3 (hoặc 4) 

1ABd + 1abD + 1ABD + 1abd + 1aBd + 1AbD + 1aBD + 1Abd + 2ABd + 2abD 

→ tỉ lệ 3ABd + 3abD + 1ABD + 1abd + 1aBd + 1AbD + 1aBD + 1Abd → tỉ lệ 3:3:1:1:1:1:1:1 → A đúng. 

Câu C. 2 tế bào hoán vị tạo nhóm 1 (hoặc 2): 2ABd + 2abD + 2ABD + 2abd. 

1 tế bào không hoán vị tạo nhóm 3 (hoặc 4): 2ABd + 2abD 

→ Tổng : 4ABd + 4abD + 2ABD + 2abd. → 4 loại giao tử với tỉ lệ 2:2:1:1. C đúng. 

Câu D. 2 tế bào hoán vị tạo nhóm 1 (hoặc 2): 2ABd + 2abD + 2ABD + 2abd. 

1 tế bào không hoán vị tạo nhóm 4 (hoặc 3): 2ABd + 2abD 

→ Tổng 6 loại giao tử tỉ lệ bằng nhau: 2ABd + 2abD + 2ABD + 2abd + 2ABd + 2abD → D đúng 

Câu B. là tỉ lệ của 1 tế bào hoán vị (nhóm 1) và 2 tế bào không hoán vị tạo nhóm 3 và nhóm 4.  

→ không đúng dữ kiện đề bài. 

Câu 110: Cho các nhận định sau: 

(a) Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n. Cây tứ bội được phát sinh từ loài này có bộ nhiễm 

sắc thể là 4n 

(b) Theo lí thuyết, ở một tế bào có kiểu gen AaBBDd giảm phân bình thường tạo ra tối đa là 4 loại giao tử 

(c) Ở nhân thực, phân tử mARN không chứa loại đơn phân Timin 

(d) Một tính trạng chịu sự chi phối của hai hay nhiều gen gọi là phân li độc lập 

(e) Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n. Cây tam bội được phát sinh từ loài này có bộ 

nhiễm sắc thể là 2n + 1 

(f) Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n. Thể một kép thuộc loài này có bộ nhiễm sắc thể là  

2n – 1 – 1 

Số nhận định đúng là 

A. 6. B. 5. C. 3. D. 4. 

♥ Chọn C 

 (b) Sai. ở một tế bào có kiểu gen AaBBDd giảm phân bình thường tạo ra tối đa là 2 loại giao tử, nhưng số 

lượng là 4 

(d) Sai. Một tính trạng chịu sự chi phối của hai hay nhiều gen gọi là tương tác gen 

(e) Sai. Cây tam bội là 3n 

Câu 111: Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định hoa tím trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa 

trắng. Thế hệ xuất phát (P) có 70% số cây hoa tím. Ở F2, số cây hoa trắng chiếm 48,75%. Cho rằng quần thể 

không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Tần số kiểu gen ở thế hệ P là 0,2AA : 0,5Aa : 0,3aa. 

II. Tần số alen A ở thế hệ F3 là 0,55. 

III. Tỉ lệ kiểu hình ở F1 là 23 cây hoa tím : 17 cây hoa trắng. 

IV. Hiệu số giữa tỉ lệ cây hoa trắng với tỉ lệ cây hoa tím đồng hợp tử tăng dần qua các thế hệ. 



 A. 1  B. 2 C. 3 D. 4 

♥ Chọn B 

 Gọi cấu trúc di truyền của quần thể ở P là: xAA : yAa : zaa. Ở P, số cây hoa tím có tỉ lệ 70% = 0,7 → z = 1 – 

0,7 = 0,3. 

Ý I. Tự thụ phấn 2 thế hệ, tại F2: Tần số KG  

aa = 
2(1 1/ 2 ) (1 1/ 2 )

0,3 0,5; 0,2
2 2

ny y
z aa y x

 
       

Cấu trúc di truyền ở P là 0,2AA : 0,5Aa : 0,3aa → I đúng. 

Ý II. Tần số alen A là p 0,45
2

y
x   → II sai. 

Ý III. Tỉ lệ kiểu gen ở F1 là 0,325AA : 0,25Aa : 0,425aa 

→ Tỉ lệ kiểu hình là 0,575 tím : 0,425 trắng = 23 tím : 17 trắng → III đúng. 

Ý IV. Hiệu số giữa tỉ lệ cây hoa trắng với tỉ lệ cây hoa tím đồng hợp tử không đổi qua các thế hệ tự thụ phấn 

(sau mỗi thế hệ tăng: 
(1 1 / 2 )

2

ny 
) → IV sai. 

Vậy có 2 ý đúng 

Câu 113: Cho biết một đoạn mạch gốc của gen A có 15 nuclêôtit là: 3’AXG GXA AXA TAA GGG5’. Các 

côđon mã hóa axit amin: 5’UGX3’, 5’UGU3’ quy định Cys; 5’XGU3’, 5’XGX3’ ; 5’XGA3’; 5’XGG3’ quy định 

Arg; 5’GGG3’, 5’GGA3’, 5’GGX3’, 5’GGU3’ quy định Gly; 5’AUU3’, 5’AUX3’, 5’AUA3’ quy định Ile; 

5’XXX3’, 5’XXU3’, 5’XXA3’, 5’XXG3’ quy định Pro; 5’UXX3’ quy định Ser. Đoạn mạch gốc của gen nói trên 

mang thông tin quy định trình tự của 5 axit amin. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Nếu gen A bị đột biến thay thế cặp A-T ở vị trí thứ 12 của đoạn ADN nói trên bằng cặp G-X thì sẽ làm tăng sức 

sống của thể đột biến. 

II. Nếu gen A bị đột biến thay thế cặp A-T ở vị trí thứ 6 của đoạn ADN nói trên bằng bất kì một cặp nuclêôtit nào 

cũng không làm thay đổi cấu trúc của chuỗi pôlipeptit. 

III. Nếu gen A bị đột biến thay thế cặp G-X ở vị trí thứ 4 của đoạn ADN nói trên bằng cặp A-T thì sẽ làm xuất 

hiện bộ ba kết thúc sớm. 

IV. Nếu gen A bị đột biến thay thế cặp G-X ở vị trí thứ 13 của đoạn ADN nói trên bằng cặp A-T thì sẽ làm cho 

chuỗi polipeptit bị thay đổi 1 axit amin.  

 A. 1    B. 3    C. 2    D. 4 

♥ Chọn C 

 Giải thích: 

Có 2 phát biểu đúng, đó là III và IV.  Đáp án C. 

Mạch gốc của gen A có 3’AXG GXA AXG TAA GGG5’.  Đoạn phân tử mARN là 5’UGX XGU UGU 

AUU XXX5’. 



I sai. Vì đột biến thay thế cặp A-T ở vị trí thứ 12 thành cặp G-X thì sẽ làm thay đổi bộ ba AUU thành AUX. 

Mà cả hai bộ ba này đều quy định tổng hợp axit amin Ile. Vì vậy không làm thay đổi cấu trúc của protein nên 

đây là đột biến trung tính. 

II đúng. Vì khi đột biến thay thế cặp A-T ở vị trí thứ 6 bằng bất kì một cặp nuclêôtit nào khác thì sẽ làm cho 

bộ ba XGU trở thành các bộ ba XGX hoặc XGG hoặc XGA. Mà các bộ ba này đều quy định tổng hợp axit 

amin Arg nên không làm thay đổi cấu trúc của chuỗi pôlipeptit. 

III sai. Vì khi gen A bị đột biến thay thế cặp G-X ở vị trí thứ 4 bằng cặp A-T thì sẽ làm cho bộ ba XGU thành 

bộ ba UGU. Mà UGU không phải là bộ ba kết thúc. 

IV đúng. Vì khi gen A bị đột biến thay thế cặp G-X ở vị trí thứ 13 bằng cặp A-T thì sẽ làm thay đổi bộ ba 

XXX được thay bằng bộ ba UXX. Mà bộ ba XXX quy định Pro còn bộ ba UXX quy định Ser nên chuỗi 

pôlipeptit sẽ bị thay đổi axit amin Pro thành axit amin Ser. 

Câu 114: Một loài động vật, tính trạng màu mắt được quy định bởi 1 gen nằm trên NST thường có 4 alen, các 

alen trội là trội hoàn toàn. Tiến hành các phép lai sau 

Phép lai Thế hệ P Tỉ lệ kiểu hình F1 (%) 

Đỏ Vàng Nâu Trắng 

1 ♂ mắt đỏ   ♀ mắt nâu 25 25 50 0 

2 ♂ mắt vàng   ♀ mắt vàng 0 75 0 25 

Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây chưa đúng ? 

(a). Nếu cho cá thể mắt nâu ở thế hệ P của phép lai 1 giao phối với cá thể mắt vàng ở thế hệ P của phép lai 

2, không thể thu được phân li tỉ lệ 50% cá thể mắt nâu : 25% cá thể mắt vàng : 25% cá thể mắt trắng. 

(b). Ở loài này, kiểu hình mắt đỏ được quy định bởi nhiều loại kiểu gen nhất. 

(c). Theo lý thuyết, tính trạng mắt nâu có tối đa 3 loại kiểu gen 

(d). Ở loài này, cho cá thể đực mắt nâu giao phối với các cá thể cái có kiểu hình khác, có tối đa 6 phép lai 

đều thu được đời con gồm toàn cá thể mắt nâu. 

(e). Thế hệ F1 của phép lai 1 có kiểu gen không thể phân li theo tỉ lệ 1 : 2 : 1. 

(g). Cho cá thể đực mắt đỏ ở P của phép lai 1 giao phối với cá thể cái mắt vàng ở P của phép lai 2, có thể 

thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 : 2 :  1 

Số nội dung chưa đúng là  

 A. 1    B. 3    C. 2    D. 4 

♥ Chọn B 

Phương pháp:  

Bước 1: Xét tỉ lệ kiểu hình của từng phép lai   thứ tự trội lặn.  

Bước 2: Xác định kiểu hình P của các phép lai.  

Bước 3: Xét các trường hợp có thể xảy ra.  

Phân tích:  

Phép lai 2: Mắt vàng   mắt vàng   3 vàng :1 trắng   vàng trội so với trắng (vàng > trắng) 

Phép lai 1: Mắt đỏ   mắt nâu   mắt vàng   Mắt đỏ, mắt nâu trội so với mắt vàng 

Phép lai 1: Mắt đỏ   mắt nâu   1 đỏ : 2 nâu : 1 vàng   Mắt nâu trội so với đỏ 

 

Qui ước: nâu  > đỏ > vàng > trắng  

                  A1 > A2 >   A3  > A4  

Suy ra:  kiểu gen của 2 phép lai là  



Phép lai 1:  A2A4 × A1A3 hoặc A2A3   A1A4  (để thu được vàng A3A4) 

              Hoặc: A1A3    A2A3  (để thu được vàng A3A3) 

Phép lai 2:  A3A4   A3A4   

Bài giải : 

    (a). Sai (lưu ý ở đây đề bài hỏi “không thể”) 

Khi cho mắt nâu ở thế hệ P của phép lai 1 giao phối với cái mắt vàng ở thế hệ P của phép lai 2, ta có:  

Trường hợp 1: A1A3   A3A4   2 nâu : 2 vàng = 1 nâu : 1 vàng 

Trường hợp 2: A1A4   A3A4   2 nâu : 1 vàng : 1 trắng 

Vậy, có thể thu được 2 nâu : 1 vàng : 1 trắng ở trường hợp 2 

(b). Sai, mắt nâu có nhiều kiểu gen nhất vì alen A1: mắt nâu là trội nhất 

Minh họa kiểu gen: A1A1 ; A1A2 ; A1A3; A1A4  

 (c). Sai. Có 4 loại: A1A1 (đồng hợp) ; A1A2 ; A1A3; A1A4 (dị hợp) 

 (d). Đúng 

Số kiểu gen tối đa trong quần thể là 2

4C 4 10   

→ kiểu gen quy định kiểu hình mắt nâu là 4; mắt đỏ là 3; mắt vàng là 2; mắt trắng là 1 

→ Để đời con toàn mắt nâu thì con đực mắt nâu có kiểu gen A1A1  

→ Phép lai: nâu A1A1    đỏ (3KG) ; vàng (2 KG); trắng (1 KG) 

→ Số phép lai là 6 = (3+2+1) 

(e). Đúng, phép lai 1: đỏ × nâu → đỏ : vàng : nâu 

     P1: A1A3 × A2A4 → A1A2:A1A4:A2A3:A3A4 = 1 : 1 : 1 : 1 

     P1: A1A3    A2A3  → A1A2:A1A3:A2A3:A3A3 = 1 : 1 : 1 : 1 

P1: A1A4   A2A3 → A1A2:A1A3:A2A4:A3A4 = 1 : 1 : 1 : 1 

 (g). Lưu ý, câu hỏi: “có thể” nên tình huống này đúng 

Con mắt vàng ở phép lai 1: A3A4  (P: A3A4 × A3A4) 

Con mắt đỏ ở ở phép lai 2: A2A3 hoặc A2A4 

Trường hợp 1: A2A4 (đỏ) × A3A4 → 2 đỏ : 1 vàng : 1 trắng   

Trường hợp 2: A2A3 (đỏ) × A3A4 → 2 đỏ : 2 vàng  

Câu 116: Cà độc dược có bộ NST 2n = 24. Giả sử một thể đột biến của loài này chứa cặp NST số 2 có một 

chiếc bị mất đoạn nhỏ không chứa tâm động, cặp NST số 5 có một chiếc bị đảo đoạn. Biết không phát sinh đột 

biến mới, thể đột biến này giảm phân bình thường và không xảy ra trao đổi chéo. Theo lí thuyết, có bao nhiêu 

phát biểu sau đây đúng về thể đột biến này? 

I. Giao tử bình thường tạo ra từ thể đột biến này chiếm tỉ lệ 1/4. 

II. Sự hoạt động của các gen trên NST bị đảo của cặp số 5 có thể bị thay đổi. 

III. Giao tử chứa NST bị mất đoạn chiếm tỉ lệ 1/3 trong số giao tử đột biến. 

IV. Các gen còn lại trên NST mất đoạn của cặp số 2 nhân đôi với số lần khác nhau. 

 A. 1  B. 3 C. 4 D. 2 

♥ Chọn D 

Ta biểu thị cặp NST tương đồng như sau: Alen trội biểu thị cho NST bình thường, alen lặn biểu thị cho NST 

bị đột biến → 2 cặp NST tương đồng đang xét đến là AaBb. 

- Giao tử không mang đột biến là giao tử AB, chiếm tỷ lệ 1/4 → (I) Đúng. 



- Do đảo đoạn làm thay đổi vị trí gen trên NST nên sự hoạt động của các gen trên NST bị đảo của cặp số 5 có 

thể bị thay đổi, một gen nào đó vốn đang hoạt động nay chuyển đến vị trí mới có thể không hoạt động hoặc 

tăng giảm mức độ hoạt động (SGK trang 25) . (II) Đúng. 

- Giao tử mang đột biến là các giao tử Ab, aB và ab → Giao tử chứa NST bị mất đoạn là giao tử a gồm aB và 

ab chiếm tỷ lệ 2/3 giao tử đột biến → (III) Sai. 

- Các gen trên cùng NST luôn nhân đôi cùng nhau → (IV) Sai. 

Vậy có 2 nội dung đúng. 

Câu 117: Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng; alen B quy 

định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả dài; 2 gen này trên 2 cặp NST. Trong 1 quần thể đang ở 

trạng thái cân bằng di truyền có 27% cây hoa vàng, quả tròn; 9% cây hoa vàng, quả dài; còn lại là các cây hoa 

đỏ, quả tròn và các cây hoa đỏ, quả dài. Theo lí thuyết, trong số cây hoa đỏ, quả tròn của quần thể này, tỉ lệ cây 

đồng hợp 1 cặp gen là  

 A. 1/12.  B. 2/3 C. 5/12 .  D. 1/2.  

♥ Chọn C 

Phương pháp: cân bằng = ngẫu phối  

Bước 1: Tính tỉ lệ aa   tần số alen a, A  

Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc p2AA + 2pqAa + q2aa = 1  

  tần số alen b, B 

Bước 2: Viết cấu trúc di truyền của quần thể.  

Bước 3: Tính yêu cầu của đề bài.  

Cách giải:  

Ta có aaB- = 0,27; aabb = 0,09   aa = 0,27 + 0,09 = 0,36   tần số alen a = 0,36  = 0,6   tần số alen A = 

0,4  

Thay ngược aa = 0,36 vào aabb (aabb = 0,09 = aa*bb = 0,36*b)  bb = 0,25(b=0,5; B=0,5)  B- = 0, 75.  

Cấu trúc di truyền của quần thể: (0,16AA:0,48Aa:0,36aa)(0,25BB:0,5Bb:0,25bb)  

A-B- = (1-0,36aa)   0,75 = 0,48  

Trong số cây hoa đỏ, quả tròn của quần thể này, tỉ lệ cây đồng hợp 1 cặp gen là:  

0,48 0,25 0,16 0,5 0,2 5

0,48 0,48 12

AaBB AABb

A B

   
  

 
 

Câu 118: Phả hệ dưới đây mô tả hai bệnh di truyền phân li độc lập với nhau, mỗi bệnh do một gen quy định. Biết 

không xảy ra đột biến ở tất cả mọi người trong phả hệ. Tính theo lí thuyết, xác suất để cặp vợ chồng 15-16 sinh 

con đầu lòng là gái và không bị bệnh. 

 

A. 12/72   B. 1/6    C. 25/36   D. 25/72 

♥ Chọn D 

Giải thích: 



- Người số 8 bị cả 2 bệnh nên đã truyền alen ab cho người số 15. → Kiểu gen của người số 15 là Aa. 

- Bố và mẹ của người số 16 không bị bệnh nhưng người số 16 có em trai bị 2 bệnh cho nên xác suất kiểu gen 

của người số 16 là (
1

3
 AA : 

2

3
Aa). 

- Người số 7 bị bệnh 1 cho nên người số 15 có kiểu gen Bb. 

- Bố và mẹ của người số 16 không bị bệnh nhưng người số 16 có em trai bị 2 bệnh cho nên xác suất kiểu gen 

của người số 16 là (
1

3
 BB : 

2

3
Bb). 

- Ở phả hệ này, cặp vợ chồng số 15-16 sinh con không bị bệnh thứ nhất = 
5

6
; Xác suất sinh con không bị bệnh 

thứ hai = 
5

6
. 

- Xác suất sinh con gái = 
1

2
. 

→ Xác suất sinh con gái và không bị bệnh = 
1 5 5 25

2 6 6 72
    

Câu 119: Ở ruồi giấm, tính trạng màu mắt và hình dạng cánh do 2 gen (A, a) và (B, b) nằm trên vùng không 

tương đồng cuả NST giới tính X qui định, quan hệ trội lặn hoàn toàn. Trong đó, A qui định mắt đỏ, a mắt trắng, 

B cánh nguyên, b cánh xẻ. Cho ruồi cái thuần chủng mang kiểu hình trội về 2 tính trạng giao phối với ruồi đực 

mang 2 tính trạng lặn thu F1. Cho đời con F1 tạp giao, F2 thu được 140 mắt đỏ cánh nguyên, 10 mắt trắng cánh 

nguyên, 10 mắt đỏ cánh xẻ, 18 mắt trắng cánh xẻ. Biết rằng có 1 số con mắt trắng cánh xẻ bị chết ở giao đoạn 

phôi, không có đột biến xảy ra và quá trình phát sinh giao tử đực cái bình thường. Số lượng ruồi giấm bị chết 

là: 

A. 22    B. 18     C. 10     D. 40 

♥ Chọn A 

Bài giải: 

Bước 1: Kiểu gen P = A A a

B B bX X      X Y  

             Kiểu gen F1 = A a A

B b BX X      X Y  

Bước 2: F2 xuất hiện 4 kiểu hình chứng tỏ có hiện tượng hoán vị gen. Mắt trắng, cánh xẻ chỉ xuất hiện ở con 

đực. 

Đặt x = tỉ lệ kiểu hình mắt trắng, cánh xẻ (aabb) a

bX Y  

Tỉ lệ kiểu hình mắt đỏ, cánh nguyên ( A B  ) : 0,5 + x 

Tỉ lệ kiểu hình mắt đỏ, cánh xẻ ( A bb )= mắt trắng, cánh nguyên ( aaB ) : 0,25 – x 

Ta có tỉ lệ: 
0,5 x 140

x 0,2
0,25 x 10


  


 

Bước 3: mắt đỏ, cánh nguyên ( A B  ) : 0,5 + 0,2 = 0,7 



Suy ra: Tổng cá thể F2 (gồm cá thể chết) = 
140

0,7
 = 200 cá thể 

Kết luận: số cá thể chết = 200 – (140 + 10 + 10 + 18) = 22 

Cách 2: Gọi z = số cá thể chết cần tìm 

Tỉ lệ kiểu hình mắt đỏ, cánh nguyên ( A B  ) : 0,5 + x = 
140

140 10 10 18 z   
 (1) 

Tỉ lệ kiểu hình mắt đỏ, cánh xẻ ( A bb ):           0,25 – x = 
10

140 10 10 18 z   
(2) 

Từ (1) chia (2) ta có: 
0,5 x 140

x 0,2
0,25 x 10


  


 

Thế x = 0,2 vào (1) hoặc (2) ta được z = 22. 

Câu 120: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B 

quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với 

alen d quy định quả dài. Cho cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn (P) tự thụ phấn, thu được F1 có tỉ lệ: 6 cây thân cao, 

hoa đỏ, quả tròn : 3 cây thân cao, hoa đỏ, quả dài : 3 cây thân thấp, hoa đỏ, quả tròn : 2 cây thân cao, hoa trắng, 

quả tròn : 1 cây thân cao, hoa trắng, quả dài : 1 cây thân thấp, hoa trắng, quả tròn. Biết không xảy ra đột biến.  

Khi lấy ngẫu nhiên 1 cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn ở F1. Xác suất thu được cây dị hợp về cả 3 cặp gen là.  

 A. 2/3    B. 1/3    C. 1/6    D. 1/2. 

♥ Chọn A 

Giải thích: 

A cao >> a thấp; B đỏ >> b trắng; D tròn >> d dài.  

Cho cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn (P) tự thụ phấn, thu được  

F1 có tỉ lệ: 6 cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn : 3 cây thân cao, hoa đỏ, quả dài : 3 cây thân thấp, hoa đỏ, quả tròn 

: 2 cây thân cao, hoa trắng, quả tròn : 1 cây thân cao, hoa trắng, quả dài : 1 cây thân thấp, hoa trắng, quả tròn. = 

(3:1)x(1:2:1) 

Tỷ lệ kiểu hình đối với từng cặp gen ở F1 đều là 3 : 1 (3 cao : 1 thấp; 3 đỏ : 1 trắng; 3 tròn : 1 dài).  

⇒ P dị hợp 3 cặp (Aa, Bb, Dd) 

Tỷ lệ kiểu hình F1: 6A-B-D- : 3A-B-dd : 3aaB-D- : 2A-bbD- : 1 A-bbdd : 1aabbD- = 3B- (2A-D- : 1A-dd : 

1aaD-) : 1bb(2A-D- : 1A-dd : 1aaD-) = (3B- : 1bb)( 1A-dd : 2A-D- : 1aaD-) 

⇒ Kiểu gen P: Ad/aD Bb 

Khi lấy ngẫu nhiên 1 cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn ở F1. Xác suất thu được cây dị hợp về cả 3 cặp gen là 2/3. 

 đúng 

Vì F1: (1 Ad/Ad: 2 Ad/aD: 1aD/aD)(1BB: 2Bb: 1bb) 

 

 


