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Caâu 1: ( 1,5ñieåm)  
 a)  Nguyên nhân nào gây ra  bệnh béo phì ? Cần làm gì để hạn chế bệnh béo phì ? 

 b) Vì sao cần bổ sung thức ăn giàu chất sắt cho các bà mẹ khi mang thai ? 

 c) Nguyên nhân nào gây ra bệnh sỏi thận ở người? 

 

Caâu 2: ( 1,5 ñieåm)  
 Thế nào là di truyền liên kết ? Nguyên nhân của hiện tượng di truyền liên kết. 

 Nêu thí nghiệm của Moocgan và giải thích. 
 

Caâu 3:    ( 1,0 ñieåm) 
a) Căn cứ vào đâu mà ông Menđen cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng của hạt đậu Hà 

lan trong  thí nghiệm của mình di truyền độc lập với nhau ? 

b) Thế nào là kiểu hình ? Cho ví dụ. 

 

Caâu 4: ( 2,0 ñieåm)   
  Ở một loài thực vật có kiểu gen A-B- qui định quả đỏ, các kiểu gen  còn lại qui định quả vàng.  

Gen D qui định quả tròn là trội hoàn toàn so với gen d qui định  quả bầu dục. 

a)Khi cho thụ phấn  giữa cá thể quả đỏ , tròn thuần chủng với cá thể quả vàng ,bầu dục có 1cặp gen 

trội .Kết quả F1 có kiểu gen và kiểu hình như thế nào ? 

 b)Cho F1 tiếp tục thụ phấn với cá thể quả vàng , bầu dục cũng có 1 cặp gen trội thì kết quả như thế 

nào ? 

 

Caâu 5: ( 1,5 ñieåm)  
Một đoạn ADN có khối lượng là  9.10

5
 đvC. Đoạn ADN đó có 2 gen, gen 1 dài hơn gen 2 là 

0,102µm . Hãy xác định chiều dài của gen 2. 

 
Caâu 6: ( 2,5 ñieåm)   
Khi cho 2 đậu Hà lan giao phấn nhau  được F1 đồng loạt hạt vàng, vỏ trơn. Đem gieo riêng các hạt 

F1 để sau này cho từng cây F1 thụ phấn với cây hạt xanh,vỏ nhăn thì được kết quả như sau: 

- Trường hợp 1: thu được 50% hạt vàng, vỏ trơn và 50% hạt xanh , vỏ trơn. 

      -    Trường hợp 2: thu được 50% hạt vàng, vỏ trơn và 50% hạt vàng , vỏ nhăn 

      -    Trường hợp 3: thu được 100% hạt vàng, vỏ trơn   

- Trường hợp 4: thu được 25% hạt vàng, vỏ trơn : 25% hạt vàng, vỏ nhăn :  

                                             25% hạt xanh , vỏ trơn : 25% hạt xanh , vỏ nhăn. 

a) Hai loại tính trạng trên di truyền theo qui luật nào ? Giải thích. 

b) Kiểu gen có thể có của thế hệ bố , mẹ và viết sơ đồ lai cho mỗi trường hợp. 
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