
GIẢI BÀI TẬP CÂU HỎI THẢO LUẬN TRANG 11 SGK SINH HỌC 9 

Đề bài: 

- Hãy xác định kết quả của những phép lai sau : 

    P : Hoa đỏ (AA ) x hoa trắng (aa) 

    P: Hoa đỏ (Aa) x hoa trắng (aa) 

- Làm thế nào để xác định được kiểu gen mang tính trạng trội ? 

- Điền từ thích hợp vào những chỗ trống của câu sau ? 

Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng ……… cần xác định …… với 

cá thể mang tính trạng …………... Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang 

tính trạng trội có kiểu gen ………….., còn nếu kết quả phép lai là phân tính thì cá thể đó 

có kiểu gen ……………….. 

Lời giải chi tiết 

-Xác định kết quả các phép lai  

 Phép lai 1 : 

P : AA (hoa đỏ )    x    aa(hoa trắng) 

G:     A ......................a 

F1: 100% Aa ( hoa đỏ) 

 Phép lai 2 : 

P: Aa(hoa đỏ) x aa (hoa trắng) 

G: A,a................a 

F1:  1Aa(đỏ) : 1 aa(trắng) 

- Để xác định kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội (đối tượng cần kiểm tra) ta phải 

thực hiện phép lai phân tích, nghĩa là lai nó với cá thể mang tính trạng lặn. Nếu kết quả 

phép lai là: 

1.     100% cá thể mang tính trạng trội, thì đối tượng có kiểu gen đồng hợp trội. 

2.     Phân tính theo tỉ lệ  1 trội: 1 lặn thì đối tượng có kiểu gen dị hợp 
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- Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với 

những cá thể mang tính trạng lặn. Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang 

tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp, còn nếu kết quả phép lai là phân tích thì cá thể đó có 

kiểu gen dị hợp. 

 


