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Phần I - CÁC ĐỊNH LUẬT CỦA MEN ĐEN SINH HỌC 9 

A - Lai một cặp tính trạng 

I. BÀI TOÁN THUẬN: 

- Giả thiết cho biết tương quan trội – lặn và cho biết kiểu hình của P. Xác định kết 

quả lai ở thế hệ F1  và F2 về kiểu gen và kiểu hình. 

1. Phương pháp giải: 

 - Bước 1: Qui ước gen (Nếu bài tập đã cho sẵn qui ước gen thì sử dụng qui ước 

gen đã cho) 

- Bước 2: Xác định kiểu gen của P 

- Bước 3: Viết sơ đồ lai 

Lưu ý: Nếu bài tập chưa cho biết tương quan trội – lặn thì phải xác định tương 

quan trội – lặn trước khi qui ước gen. 

2. Ví dụ minh họa 

Câu 1 (Bài 1/22 SGK): Ở chó lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. 

P : Lông ngắn thuần chủng x Lông dài 

Kết quả ở F1 như thế nào trong các trường hợp sau đây? 

Hướng dẫn giải: 

Theo đề bài chó lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. 

Gọi A là gen qui định tính trạng lông ngắn, gen a qui định tính trạng lông dài. 

▪ P lông ngắn có kiểu gen AA hoặc Aa; lông dài có kiểu gen aa. Vì P thuần 

chủng nên kiểu gen lông ngắn là AA. 

Sơ đồ lai:  

Pt/c:        Lông ngắn  x  lông dài 

                   AA                aa 

GP:              A                    a 

F1:                         Aa  

→ Kiểu hình: 100% lông ngắn; Kiểu gen: Aa 

Câu 2: Ở lúa, hạt gạo đục là tính trạng trội hoàn toàn so với hạt gạo trong. Cho cây 

lúa có hạt gạo đục thuần chủng thụ phấn với cây lúa có hạt gạo trong. 
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a. Xác định kết quả thu được ở F1 và F2? 

b. Nếu cho cây F1 và F2 có hạt gạo đục lai với nhau thì kết quả thu được sẽ như 

thế nào? 

Hướng dẫn giải 

Theo giả thiết đề bài, ta có qui ước gen: A: hạt gạo đục; a: hạt gạo trong. 

=> Hạt gạo đục có kiểu gen: AA hoặc A 

a. Hạt gạo trong có kiểu gen: aaa.  

- Sơ đồ lai:  

P: (hạt gạo đục) AA x aa (quả vàng) 

GP : A a 

F1: Aa -> 100% hạt gạo đục. 

F1 x F1: (Hạt gạo đục) Aa x Aa (Hạt gạo đục) 

GF1: A,a A,aF2: AA : Aa : Aa : aa 

+ KG: 1AA : 2Aa : 1aa 

+ KH: 3 hạt gạo đục : 1 hạt gạo trong. 

b. Hạt gạo đục F1 x Hạt gạo đục F2 

- Trường hợp 1:  

P: (Hạt gạo đục F1) Aa x Aa (Hạt gạo đục F2) 

G: A,a A, aF1: AA : Aa : Aa : aa 

+ KG: 1AA : 2Aa : 1aa 

+ KH: 3 Hạt gạo đục : 1 Hạt gạo trong. 

- Trường hợp 2:  

P: (Hạt gạo đục F1) Aa x AA (Hạt gạo đục F2) 
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G: A,a AF1: AA : Aa  

+ KG: 1AA : 1Aa  

+ KH: 100% Hạt gạo đục. 

Bài 3: Ở bí, tính trạng quả tròn trội không hoàn toàn so với tính trạng quả dài. Quả 

bầu dục là tính trang trung gian. Cho giao phấn giữa cây có quả tròn với cây có quả 

dài thu được F1 rồi tiếp tục cho F1 giao phấn với nhau. 

a. Lập sơ đồ lai từ P → F2. 

b. Cho F1 lai phân tích thì kết quả tạo ra sẽ như thế nào về kiểu gen và kiểu hình? 

Hướng dẫn giải 

Theo giả thiết đề bài, ta có qui ước gen: gọi A là gen qui định tính trạng quả tròn 

trội không hoàn toàn so với gen a qui định tính trạng quả dài 

=> Quả tròn có kiểu gen: AA; quả bầu dục có kiểu gen: Aa; Quả dài có kiểu gen: 

aa 

a. Sơ đồ lai: 

P: (Quả tròn) AA x aa (Quả dài) 

GP : A a 

F1: Aa → 100% quả bầu dục. 

F1 x F1: (quả bầu dục) Aa x Aa (quả bầu dục) 

GF1: A,a A,a 

F2: AA : Aa : Aa : aa 

+ KG: 1AA : 2Aa : 1aa 

+ KH: 1 quả tròn : 2 quả bầu dục : 1 Quả dài. 

b. Kết quả lai phân tích: 

P: (Quả bầu dục) Aa x aa (Quả dài) 
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GP : A, a a 

F1: Aa : aa 

+ KG: 1Aa : 1aa  

+ KH: 1quả bầu dục : 1 quả dài 

3. Bài tập tự luyện 

Bài 1: Ở cà chua, quả đỏ là tính trạng trội hoàn toàn so với quả vàng. Hãy xác định 

kết quả về kiểu gen, kiểu hình của con lai F1 trong các trường hợp sau đây: 

a. P: quả đỏ x quả đỏ 

b. P: quả đỏ x quả vàng 

c. P: quả vàng x quả vàng. 

Bài 2: Ở một loài côn trùng, tính trạng hình dạng của mắt do một gen nằm trên 

NST thường quy định và mắt dài là tính trạng trội so với mắt dẹt. Cho giao phối 

giữa ruồi cái P thuần chủng mắt lồi với ruồi đực P có mắt dẹt thu được các con lai 

F1. 

a. Lập sơ đồ lai từ P -> F1. 

b. Kết quả về KG, KH sẽ như thế nào nếu cho F1 nói trên thực hiện các phép lai 

sau đây: 

- F1 tiếp tục giao phối với nhau. 

- F1 lai trở lại với ruồi cái P. 

- F1 lai trở lại với ruồi đực P 

Bài 3: Cho biết ở ruồi giấm, gen quy định tính trạng độ dài cánh nằm trên NST 

thường và cánh dài là tính trạng trội hoàn toàn so với tính trạng cánh ngắn. khi cho 

giao phối giữa 2 ruồi giấm P đều có cánh dài với nhau thu được các con lai F1. 

a. Hãy lập sơ đồ lai nói trên? 

b. Nếu cho F1 nói trên lai phân tích thì kết quả thu được sẽ như thế nào? 
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Bài 4: Ở loài dâu tây, quả đỏ là tính trạng trội hoàn toàn so với quả trắng. 

a. Khi cho giao phấn giữa cây dâu tây có quả đỏ với cây có quả trắng, F1 thu được 

các cây đều có quả màu hồng. Hãy giải thích để rút ra nhận xét về tính chất di 

truyền của tính trạng màu quả nói trên và lập qui ước gen. 

b. Hãy xác định kết quả về kiểu gen (KG) và kiểu hình (KH) của F1 khi thực hiện 

các phép lai sau đây: 

- P: quả đỏ x quả đỏ    

- P: quả hồng x quả hồng 

- P: quả đỏ x quả trắng  

- P: quả hồng x quả trắng 

- P: quả đỏ x quả hồng  

- P: quả trắng x quả trắng 

Bài 5: Ở ruồi giấm, tính trạng màu thân do một gen nằm trên NST thường qui 

định; Thân xám là trội so với thân đen. Hãy lập sơ đồ lai có thể xảy ra và xác định 

kết quả về KG, KH của các con lai khi cho các ruồi giấm đều có thân xám giao 

phối với nhau? 

Bài 6: ở lúa tính trạng thân thấp trội hoàn toàn so với tính trạng thân cao. Viết sơ 

đồ lai và xác định kết quả về KG, KH trong các phép lai sau: 

a. Thân thấp x thân thấp. 

b. Thân thấp x thân cao. 

c. Thân cao x thân cao. 

Bài 7: Ở một loài côn trùng, tính trạng mắt đen trội so với tính trạng mắt nâu. Khi 

cho giao phối giữa cá thể mắt đen với cá thể mắt nâu thu được F1 đều có mắt xám. 

a. Hãy nêu đặc điểm di truyền của tính trạng màu mắt nói trên và lập sơ đồ lai? 

b. Hãy xác định kết quả về KG, KH khi thực hiện các phép lai sau: 
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- P: Mắt đen x mắt xám. 

- P: Mắt xám x mắt xám. 

- P: Mắt xám x mắt nâu. 

Bài 9: Ở chuột, tính trạng đuôi dài là trội hoàn toàn so với đuôi ngắn. Chuột đực có 

đuôi dài thuần chủng giao phối với chuột cái đuôi ngắn thu được F1. 

a. Hãy lập sơ đồ lai của P? 

b. Nếu cho F1 tạo ra giao phối trở lại với chuột P thì những phép lai nào có thể xảy 

ra? Xác định tỉ lệ KH của mỗi phép lai? 

Bài 10: Ở người, tính trạng tóc xoăn trội hoàn toàn so với tính trạng tóc thẳng. Xác 

định kiểu tóc ở đời con trong các trường hợp sau: 

a. Bố tóc xoăn x mẹ tóc thẳng. 

b. Bố tóc xoăn x mẹ tóc xoăn. 

c. Bố tóc thẳng x mẹ tóc thẳng. 

 


