PHẦN V. DI TRUYỀN HỌC
CHỦ ĐỀ I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
TUẦN 1+2 . GEN , MÃ DI TRUYỀN , NHÂN ĐÔI AND
PHIÊN MÃ , DỊCH MÃ
1: Tìm hiểu gen và cơ chế nhân đôi ADN
Đọc SGK mục I và mục III trang 7,8, sau đó quan sát các hình ảnh GV chiếu: Hình ảnh cấu trúc
AND, gen, gen cấu trúc, video cơ chế nhân đôi ADN
Hình ảnh minh họa
Nội dung
Tiêu
chí
Khái
niệm
gen
Cấu
trúc
chung

- Cấu trúc chung:

của gen
cấu trúc

- Gen SV nhân thực: …………………………………………..

- Gen SV nhân sơ: ……………………………………………..

1.Vị trí xảy ra:
Cơ chế
nhân
đôi
AND

- Ở sinh vật nhân sơ: ………….
- Ở sinh vật nhân thực: ………………
2. Nguyên tắc:
3.Diễn biến:
4. Kết quả:
5.Ý nghĩa:

2 : Tìm hiểu phiên mã
2.1. Quan sát các hình ảnh về cấu trúc, chức năng các loại ARN, đọc SGK trang 11, hoàn thành
phiếu học tập số 2:
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Các loại ARN

Phiếu học tập số 2: Cấu trúc, chức năng các loại ARN
Cấu trúc
Chức năng

mARN
tARN
rARN
2. 2: Quan sát các hình ảnh, vi đeo về cơ chế phiên mã- đọc SGK trang 11, 12- hoàn thành
phiếu học tập số 3:

Phiếu học tập số 3: Cơ chế phiên mã:
Khái niệm phiên mã
Thời điểm xảy ra
Thành phần tham gia
Diễn biến
Nguyên tắc
Kết quả
Ý nghĩa
3: Tìm hiểu mã di truyền và cơ chế dịch mã.
Quan sát các hình ảnh về bảng mã di truyền, đọc SGK trang 7, 8 , hoàn thành phiếu học tập số 4:
Phiếu học tập số 4: Mã di truyền và đặc điểm của mã di truyền
Mã di truyền là gì?
Tại sao mã di truyền là mã
bộ 3?
Đặc điểm
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- Nhiệm vụ 2:
+ Mỗi cá nhân hoàn thành phiếu học tập số 5 bằng cách đọc SGK trang 12, 13
+ Quan sát các hình ảnh, vi đeo về cơ chế dịch mã- đọc SGK trang 12, 13- hoàn thành phiếu
học tập số 5 vào bảng nhóm:

Phiếu học tập số 5: Cơ chế dịch mã:
Khái niệm dịch mã
Vị trí xảy ra
Thành phần tham gia
Diễn biến:

1. Hoạt hóa axit amin:

2. Tổng hợp chuỗi polipeptit:

Pôlixôm ? Ý nghĩa?

4 : Tìm hiểu kết luận cơ chế phân tử của hiện tượng di truyền
Quan sát các hình ảnh về mối quan hệ giữa AND – mARN – Prôtêin và giải thích các hình ảnh?

Hình 2: Cơ sở phân tử của hiện tượng di truyền
Hình 1
3

LUYỆN TẬP
1. Mục tiêu: Trả lời được câu hỏi GV yêu cầu để khắc sâu mục tiêu (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7),
(8).
2. Nội dung: Hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi:
Câu 1: Mỗi gen mã hóa protein điển hình có 3 vùng trình tự nucleotit. Vùng trình tự nucleotit
nằm ở đầu 5’ trên mạch mã gốc có chức năng
A. Mang tín hiệu mở đầu dịch mã
B. Mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã
C. Mang tín hiệu kết thúc quá trình phiên mã
D. Mang tín hiệu mở đầu quá trình phiên mã
Câu 2: Vai trò của enzyme AND- polimerase trong quá trình nhân đôi ADN là
A. Nối các okazaki với nhau
B. Bẻ gãy các liên kết hidro giữa 2 mạch của ADN
C. Lắp ráp các nucleotit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN
D. Tháo xoắn phân tử AND
Câu 3: Loại base nito nào liên kết bổ sung với Uraxin ?
A. Timin
B. Guanin
C. Adenin
D. Xitozin
Câu 4: Loại axit nucleic đóng vai trò như “người phiên dịch” của quá trình dịch mã là :
A. ADN
B. t ARN
C. rARN
D. mARN
Câu 5: Trong quá trình phiên mã, chuỗi polinuclêôtit được tổng hợp theo chiều nào?
A. 5’→3’
B. 5’ → 5’.
C. 3’ → 5’ .
D. 3’ → 3’ .
Câu 6: Xét các phát biểu sau
(1). Mã di truyền có tính thoái hoá tức là một mã di truyền có thể mã hoá cho một hoặc một số
loại axit amin
(2). Tất cả các ADN đều có cấu trúc mạch kép
(3). Phân tử tARN đều có cấu trúc mạch kép và đều có liên kết hiđrô
(4). Ở trong cùng một tế bào, ADN là loại axit nucleic có kích thước lớn nhất
(5). ARN thông tin có cấu trúc mạch thẳng
Có bao nhiêu phát biểu đúng?
A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
Câu 7: Trong quá trình dịch mã, trên một phân tử mARN thường có một số ribôxôm cùng hoạt
động. Các ribôxôm này được gọi là
A. Pôlinuclêôxôm.
B. Pôliribôxôm
C. pôlipeptit.
D. pôlinuclêôtit.
Câu 8: Thông tin di truyền trong ADN được biểu hiện thành tính trạng trong đời sống cá thể nhờ
A. nhân đôi ADN và phiên mã.
B. phiên mã và dịch mã.
C. nhân đôi ADN và dịch mã.
D. nhân đôi AND, phiên mã và dịch mã.
Câu 9: Trong các bộ ba sau đây, bộ ba nào là bộ ba kết thúc quá trình dịch mã?
A. 3' UAG 5'
B. 5' AUG 3'
C. 3' AGU 5'
D. 3' UGA 5'
Câu 10: Cho dữ kiện về các diễn biến trong quá trình dịch mã:
1- Sự hình thành liên kết peptit giữa axit amin mở đầu với axit amin thứ nhất.
2- Hạt bé của ribôxôm gắn với mARN tại mã mở đầu
3- tARN có anticodon là 3 ' UAX 5' rời khỏi ribôxôm.
4- Hạt lớn của ribôxôm gắn với hạt bé.
5- Phức hợp [fMet-tARN] đi vào vị trí mã mở đầu.
6- Phức hợp [aa2-tARN] đi vào ribôxôm.
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7- Mêtionin tách rời khỏi chuỗi pôlipeptit
8- Hình thành liên kết peptit giữa aa1 và aa2.
9- Phức hợp [aa1-tARN] đi vào ribôxôm.
Trình tự nào sau đây là đúng?
A. 2-4-1-5-3-6-8-7.
B. 2-5-9-1-4-6-3-7-8.
C. 2-5-4-9-1-3-6-8-7.
D. 2-4-5-1-3-6-7-8.
Câu 11: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng được biểu hiện qua sơ đồ nào sau đây ?
A. Gen → mARN → polipeptit→ protein → tính trạng
B. Gen → mARN → tARN → polipeptit → tính trạng
C. Gen → rARN → mARN → protein → tính trạng
D. ADN → tARN → protein → polipeptit → tính trạng
Câu 12: Khi nói về cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Trong quá trình nhân đôi ADN, cả hai mạch mới đều được tổng hợp liên tục.
B. Quá trình dịch mã có sự tham gia của các nuclêôtit tự do.
C. Dịch mã là quá trình dịch trình tự các côđon trên mARN thành trình tự các axit amin trong
chuỗi pôlipeptit.
D. Quá trình phiên mã cần có sự tham gia của enzim AND- pôlimeraza.
Câu 13: Đặc điểm nào sau đây không đúng với tARN?
A. Mỗi loại tARN có một bộ ba đối mã đặc hiệu.
B. tARN có kích thước ngắn và có liên kết hidro theo nguyên tắc bổ sung.
C. Đầu 5’ của tARN là nơi liên kết với axit amin mà nó vận chuyển.
D. tARN đóng vai trò như “một người phiên dịch”.
Câu 14: Enzyme nào dưới đây có vai trò nối các đoạn Okazaki trong quá trình tái bản của ADN
A. ARN polimerase
B. Ligaza
C. ADN polimerase
D. Restrictaza
Câu 15 : Codon nào sau đây không mã hóa axit amin ?
A. 5’-AUG-3’
B. 5’-AUU-3’
C. 5’-UAA-3’
D. 5’-UUU-3’
Câu 16: Nhận xét nào đúng về các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử?
(1) Trong quá trình phiên mã tồng hợp ARN, mạch khuôn ADN được phiên mã là mạch có chiều
3’
(2) Trong quá trình phiên mã tồng hợp ARN, mạch ARN được kéo dài theo chiều 5’→ 3’
(3) Trong quá trình nhân đôi ADN, mạch mới tồng hợp trên mạch khuôn ADN chiều 3’→ 5’ là
liên tục còn mạch mới tổng hợp trên mạch khuôn ADN chiều 5’→ 3’ là không liên tục (gián
đoạn).
(4) Trong quá trình dịch mã tổng họp prôtêin, phân tử mARN được dịch mã theo chiều 3’→ 5’
A. 2,3,4
B. 1,2,3.
C. 1.2,4.
D. 1,3,4.
Câu 17: Chuyển gen tổng hợp Insulin của người vào vi khuẩn, tế bào vi khuẩn tổng hợp được
protein Insulin là vì mã di truyền có
A. Tính phổ biến
B. Tính đặc hiệu
C. Tính thoái hóa
D. Bộ ba kết thúc
Câu 18; Khi nói về cơ chế dịch mã ở sinh vật nhân thực, có bao nhiêu phát biểu sau đây là
đúng ?
I. Axit amin mở đầu trong quá trình dịch mã là methionin
II. Mỗi phân tử mARN có thể tổng hợp được từ 1 đến nhiều chuỗi polipeptitcùng loại
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III. Khi riboxom tiếp xúc với mã UGA thì quá trình dịch mã dừng lại
IV. khi dịch mã, riboxom dịch chuyển trên phân tử mARN theo chiều 3’ → 5’
A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
Câu 19: Ở tế bào nhân thực, quá trình nào sau đây chỉ diễn ra ở tế bào chất?
A. Phiên mã tổng hợp mARN.
B. Dịch mã.
C. Nhân đôi AND
D. Phiên mã tổng hợp tARN.
Câu 20: Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, những phát biểu nào sau đây là đúng?
I. Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và bán bảo toàn.
II. Quá trình nhân đôi ADN bao giờ cũng diễn ra đồng thời với quá trình phiên mã.
III. Trên cả hai mạch khuôn, ADN polimerase đều di chuyển theo chiều 5’- 3’ để tổng hợp mạch
mới theo chiều 3’ - 5’.
IV. Trong mỗi phân tử ADN được tạo thành thì một mạch là mới được tổng hợp, còn mạch kia là
của ADN ban đầu.
A. I, II, III
B. II, IV
C. I, IV
D. II, III, IV.
-----------------
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