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Chuyên đề:  HƯỚNG DẪN HỌC SINH RÈN LUYỆN KĨ NĂNG PHÂN TÍCH 

ĐỀ  VÀ GIẢI NHANH MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SINH HỌC  

     

     Từ năm 2007 đến nay đề thi tuyển sinh đại học môn Sinh có xu hướng tăng dần số lượng 

và độ khó của các dạng bài tập. Với bài tập trắc nghiệm, nếu đọc đề thật kỹ thì ngay từ đầu 

học sinh có thể nhanh chóng lọai bỏ các đáp án vô lý, thậm chí có thể chọn được ngay một 

đáp án đúng mà không phải tiến hành giải từng bước như đối với một bài tập tự luận. 

  Một lời khuyên cho các em là không phải con số nào ra trong bài tập trắc nghiệm cũng cần  

bấm máy tính, không phải phép lai nào trong các bài tập lai cũng cần viết ra sơ đồ lai… Biết 

cách suy luận nhanh các em sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian mà vẫn có một kết quả bài 

làm chính xác. 

  Sau đây là một số ví dụ nhằm hướng dẫn các em rèn luyện kĩ năng phân tích đề và giải 

nhanh một số dạng bài tập trắc nghiệm Sinh học. 

  

Câu 1/  Trong một loài thực vật, nếu có cả 2 gen A và B trong cùng kiểu gen cho kiểu hình 

quả tròn, các kiểu gen khác cho kiểu hình quả dài. Cho lai phân tích các cá thể dị hợp cả 2 

cặp gen, tính theo lí thuyết thì kết quả phân li kiểu hình ở đời con sẽ là:          

A.3 quả tròn: 1 quả dài.                  B.1 quả tròn: 3 quả dài.     

C.1 quả tròn: 1 quả dài.                  D.100% quả tròn. 

Nhận xét đề:  Đây là phép lai phân tích 2 cặp gen dị hợp, tương tác  kết quả lai cho 4 tổ 

hợp loại đáp án C,D .  Chỉ có  kiểu gen A-B- cho kiểu hình quả tròn  Chọn đáp án B.  

 

Câu 2/ Đem lai 2 cá thể thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản được thế hệ 

F1.Cho F1  lai phân tích, kết quả nào sau đây phù hợp với hiện tượng di truyền liên kết có 

hoán vị gen?      A. 13: 3           B.9:3:3:1         C.4:4:1:1           D.9:6:1 

 Nhận xét đề: F1 dị hợp 2 cặp gen lai phân tích tỉ lệ kiểu hình F2 phụ thuộc vào số kiểu 

giao tử của F1.Các đáp án A,B,D đều có tổng tỉ lệ kiểu hình là 16 = 4 x 4 nên loại Chọn C 

Hoặc dễ nhận thấy các đáp án A, B, D là kết quả của PLĐL và tương tác gen  chọn C 

 

Câu 3/ Ở  một loài thực vật, gen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen a qui định 

thân thấp; gen B qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b qui định hoa trắng . Lai cây 
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thân cao hoa đỏ với cây thân thấp hoa trắng thu được F1 phân li theo tỉ lệ: 37,5% cây thân 

cao, hoa trắng: 37,5% cây thân thấp, hoa đỏ: 12,5% cây thân cao, hoa đỏ: 12,5% cây thân 

thấp, hoa trắng. Cho biết không có đột biến xảy ra. Kiểu gen của cây bố mẹ trong phép lai 

trên là:       A. Ab/aB x ab/ ab     B. AaBB x aabb  C. AaBb x aabb     D.AB/ab x ab/ab 

Nhận xét đề:  Tỉ lệ cao trắng(Ab) = thấp đỏ(aB) = 37,5% > 25%   Ab và aB là giao tử 

liên kết  Chọn đáp án A. 

 

Câu 4/ Khi lai 2 thứ đậu thuần chủng hạt trơn, không có tua cuốn và hạt nhăn có tua cuốn 

với nhau đều được F1 toàn hạt trơn có tua cuốn . Sau đó cho F1 giao phấn với nhau, cho 

rằng 2 cặp gen qui định 2 cặp tính trạng trên cùng nằm trên một cặp NST tương đồng và liên 

kết hoàn toàn với nhau thì F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình là :  

A. 1 hạt trơn có tua cuốn : 1 hạt nhăn không có tua cuốn. 

B. 1 hạt trơn không có tua cuốn : 2 hạt trơn có tua cuốn: 1 hạt nhăn có tua cuốn  

C. 9 hạt trơn có tua cuốn : 3 hạt nhăn không có tua cuốn :3 hạt trơn có tua cuốn: 1 hạt nhăn 

không có tua cuốn. 

D. 3 hạt trơn có tua cuốn : 1 hạt nhăn không có tua cuốn. 

Nhận xét đề: P trơn, không có tua x nhăn, có tua cuốn  F1 toàn hạt trơn, có tua cuốn  P 

liên kết đối (dị hợp chéo)  kết quả tương tự phép lai 1 cặp tính trạng trội không hoàn toàn 

Chọn đáp án B. 

 

Câu 5/ Mỗi gen qui định một tính trạng các gen là trội hoàn toàn. Phép lai nào sau đây cho 

thế hệ sau phân li  kiểu hình theo tỉ lệ: 1: 1: 1: 1         

A. Aabb x aaBb         B. AaBb x aaBb    C. aaBb x AaBB        D. aaBb x aaBb 

Nhận xét đề: Thế hệ con có 4 kiểu hình bằng nhau ( 1A-B-: 1A-bb-:1aaB-:1aabb)  =>  mỗi 

cá thể đời P  phải cho 2 loại giao tử bằng nhau  loại đáp án B.  Mỗi cá thể đời P  cho  loại 

giao tử ab để có kiểu gen aabb  loại đáp án C. Đáp án D không có gen A nên không thể 

cho 4 loại kiểu hình.  Chọn đáp án A 

 

Câu 6/  Ở một loài thực vật, A qui định thân cao, a : thân thấp; gen B qui định hạt tròn, b: 

hạt dài ; gen D qui định hạt vàng, d : hạt trắng. Nếu xảy ra hoán vị gen (tần số < 50%) thì 

phát biểu đúng với cá thể mang gen là : 
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A. Tạo ra 8 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau          

B. Tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau 

C. Tạo ra 8 loại giao tử với tỉ lệ không bằng nhau      

D. Tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ không bằng  nhau 

Nhận xét đề: P chứa 3 cặp gen dị hợp có hoán vị sẽ tạo 2
3 

= 8 loại giao tử với tỉ lệ phụ 

thuộc tần số hoán vị  Chọn đáp án C 

 

Câu 7/  Cho một cá thể có kiểu gen AABbccDdEe tự thụ phấn, tỉ lệ phân li về kiểu hình ở 

F1 như thế nào?   ( Biết : mỗi gen qui định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn và các gen 

phân li độc lập) 

A. 9 : 3 :3 :1      B. 27: 9: 9: 9: 3: 3: 3: 1       C. 1: 1: 1: 1: 2: 2: 2: 2: 4          D. 3 : 3 : 1 : 1  

Nhận xét đề: Đây là phép lai các tính trạng trội, lặn hoàn toàn và các gen phân li độc lập, 

Cá thể tự thụ có 3 cặp gen dị hợp kết quả lai về kiểu hình là (3:1)
3
  chọn đáp án B 

 

Câu 8/ Ở cà chua, A: quả đỏ, a : quả vàng; B quả tròn, b : quả bầu dục. Lai 2 giống cà chua 

quả đỏ, bầu dục với quả vàng, tròn được F1 quả đỏ, tròn. F1 tự thụ phấn được F2 có 2036 

cây, trong đó có 1145 cây quả đỏ tròn. Các tính trạng trên di truyền theo qui luật nào ? 

A. Tương tác gen không alen            B. Liên kết gen hoàn toàn       

C. Phân li độc lập                              D. Liên kết gen không hoàn toàn 

 Nhận xét đề: đây là phép lai 2 tính  f1 đồng tính, dị hợp 2 cặp gen(A-B-); đỏ tròn (A-B-) 

ở F2 chiếm tỉ lệ 1145/2036 = 56.25% = 9/16 đây là kết quả phép lai phân li độc lập 

Chọn đáp án C 

 

Câu 9/. Phép lai P : AaBBDd x AaBbDd có thể tạo ra bao nhiêu kiểu gen đồng hợp về tất cả 

các gen ở thế hệ F1?   A. 4       B. 1      C. 2      D. 8 

 Nhận xét đề: 2 cơ thể tạo số loại giao tử chung giống nhau là 4Chọn đáp án A 

  

Câu 10/Hai gen qui định 2 tính trạng khác nhau nằm trên cùng 1 NST cách nhau 20cM. 

Cho cá thể dị hợp tử hai cặp gen lai phân tích trong trường hợp hoán vị gen tỉ lệ kiểu hình ở 

Fa là :   A. 3:3:1:1                 B. 4:4:1:1          C. 3: 3: 2: 2               D. 1:1:1:1 
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Nhận xét đề: đây là lai phân tích với f= 20%  2 giao tử  hoán vị =10% ; 2 giao tử  liên 

kết = 40%  Chọn đáp án B 

 

Câu 11/. Quá trình giảm phân ở một cơ thể có kiểu gen ABD / Abd, tần số hoán vị 20% đã 

không xảy ra đột biến, tỉ lệ giao tử Abd là:     

A. 40%             B. 20%                 C. 15%                     D. 10%   

Nhận xét đề: Abd là giao tử liên kết, f = 20%  tỉ lệ giao tử liên kết  = (100-f)/2 = 40%   

 Chọn đáp án A 

 

Câu 12/. Ở cà chua alen A quy định thân cao; a: thân thấp; B: quả tròn; b: quả bầu dục. Hai 

cặp alen này liên kết. Cho lai hai thứ cà chua thuần chủng được F1 toàn cà chua thân cao, 

quả tròn. Cho F1 giao phấn ở F2 thu đựơc: 510 thân cao, quả tròn; 241thân cao, quả bầu 

dục; 239 thân thấp, quả tròn; 10 thân thấp, quả bầu dục. Xác tần số hoán vị gen?   

  A.   40%      B.  20%            C.  10%         D.  40% 

Nhận xét đề: tỉ lệ thấp, bầu dục (aabb) = 10/1000 = 1% = 0.01 đây là số chính phương  

hoán vị gen xảy ra ở 2 bên; ab là giao tử hoán vị  F1 dị hợp chéo( Ab/aB) và f = 2 0.01 = 

0.2 = 20% Chọn đáp án B 

 

Câu 13 : Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định 

thân thấp, gen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với gen b qui định quả dài. Các cặp gen 

này nằm trên cùng một cặp nhiễm sắc thể. Cây dị hợp tử về 2 cặp gen giao phấn với cây 

thân thấp, quả tròn thu được đời con phân li theo tỉ lệ : 310 cây thân cao, quả tròn : 190 cây 

thân cao, quả dài : 440 cây thân thấp, quả tròn : 60 cây thân thấp, quả dài. Cho biết không 

có đột biến xảy ra. Tần số hoán vị giữa hai gen nói trên là : 

 A. 12% B. 36% C. 24% D. 6% 

Nhận xét đề: tỉ lệ thấp , bầu dục = 60/1000 = 6% đây không phải là số chính phương  

hoán vị xảy ra 1 bên  f = 4. 6% = 24% Chọn đáp án C 

 

Câu 14: Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định 

thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng. Lai cây 

thân cao, hoa đỏ với cây thân thấp, hoa trắng thu được F1 phân li theo tỉ lệ : 37,5% cây thân 
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cao, hoa trắng : 37,5% cây thân thấp, hoa đỏ : 12,5% cây thân cao, hoa đỏ : 12,5% cây thân 

thấp, hoa trắng. Cho biết không có đột biến xảy ra. Kiểu gen của cây bố, mẹ trong phép lai 

trên là   A. 
Ab ab

aB ab
  B. AaBB aabb  C. AaBb aabb  D. 

Ab ab

ab ab
  

Nhận xét đề: Trội lặn hoàn toàn, F1 cho 4 loại tổ hợp bằng nhau từng đôi 1 nên P dị hợp lai 

phân tích,  và có hoán vị gen  Chọn đáp án A 

 

Câu 15: Trong trường hợp các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ và các gen trội là trội 

hoàn toàn, phép lai: AaBbCcDd AaBbCcDd  cho tỉ lệ kiểu hình A-bbC-D- ở đời con là 

 A. 3/256 B. 1/16 C. 81/256 D. 27/256 

Nhận xét đề: Đây là phép lai tự thụ với 4 cặp gen dị hợp, phân li độc lập, trội hoàn toàn; 

Kiểu hình A-bbC-D-  có 3 tính trội, 1 tính lặn  chiếm tỉ lệ: (¾)
3
 x ¼   chọn D 

...... 

Còn rất nhiều dạng bài nữa các em có thể tự suy luận và chọn đáp án một cách nhanh nhất, 

trên đây chỉ là một trong các cách suy luận để chọn đáp án, có thể chưa phải là cách tối ưu 

nhưng cũng là một định hướng giúp các em trong quá trình học tập. 

Chúc các em học tốt 

                                                                                       Ân thi, ngày 4/10/2013 

                                                                  Người viết: Phạm Thị Hải 

                                                                       Đơn vị công tác: Tổ Tự nhiên 2 - THPT Ân Thi 
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