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CÁCH GIẢI BÀI TẬP VỀ CÁC ĐỊNH LUẬT CỦA MEN ĐEN SINH HỌC 9 

I. Lai một cặp tính trạng: 

A. 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. Bài tập minh họa 

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? 

Cách 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 
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B. BÀI TOÁN NGHỊCH: 

- Giả thiết cho biết kết quả lai ở F1  và F2. Xác định kiểu gen và kiểu hình của P và viết sơ đồ lai. 

1. Phương pháp giải: 

- Bước 1: Xác  định tương quan trội – lặn. 

- Bước 2: Qui ước gen. 

- Bước 3: Phân tích tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con để suy ra kiểu gen của bố mẹ. 

- Bước 4: Viết sơ đồ lai và nhận xét kết quả. 

Lưu ý: Nếu bài tập  cho biết tương quan trội – lặn thì áp dụng luôn từ bước 2. 

+ Tỉ lệ F1 = 3 : 1 → cả 2 cơ thể P đều có kiểu gen dị hợp về cặp tính trạng đang xét, tính trội 

hoàn toàn. 

+ F1 đồng tính trội → ít nhất 1 cơ thể P đồng hợp trội; F1 đồng tính lặn → cả 2 cơ thể P đều đồng 

hợp lặn. 

+ Tỉ lệ F1 = 1 : 1 → 1 cơ thể P có kiểu gen dị hợp, cơ thể P còn lại có kiểu gen đồng hợp lặn về 

cặp tính trạng đang xét. 

- Xác định tương quan trội lặn, qui ước gen và lập sơ đồ lai kiểm chứng. 

2. Bài tập minh họa 

Bài 2/22 SGK: Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Theo dõi 

sự di truyền màu sắc của thân cây cà chua, người ta thu được kết quả như sau: 

P: Thân đỏ thẫm x Thân đỏ thẫm → F1: 75% đỏ thẫm : 25% xanh lục 

Hãy chọn KG của P phù hợp với phép lai trên trong các công thức sau: 

a) P: AA x AAb) P: AA x Aa c) P: AA x aa d) P: Aa x Aa 

Cách giải:       

P: Thân đỏ thẫm x Thân đỏ thẫm → F1: 75% đỏ thẫm : 25% xanh lục 

Hãy tìm kiểu gen của P 

Xét tỉ lệ kiểu hình của F1 = đỏ thẫm : xanh lục =  75% : 25%  = 3 : 1 

- F1 có tỉ lệ kiểu hình 3 : 1  

→ cả 2 cơ thể P đều có kiểu gen dị hợp: Aa (đỏ thẫm)  x Aa (đỏ thẫm) 
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- Sơ đồ lai minh họa: 

P: Aa (đỏ thẫm) x Aa (đỏ thẫm) 

GP:      A, a                 A, a 

F1:       AA : Aa : Aa : aa  

+ Kiểu gen: 1AA : 2Aa : 1aa 

+ Kiểu hình: 3 đỏ thẫm : 1 xanh lục. 

 

 


