


TÌM HIỂU NGAY

Đề cương PEN-C – N3 - thầy Nguyễn Thành Công

Tháng Tuần Chuyên đề Nội dung
Số bài 

giảng

Điểm

trong đề

Tháng 

7

1

Chuyên đề 01. 

Di truyền học 

phân tử

- Cấu tạo tế bào, protein, axit nucleic

- Bài toán ATGX
4

0.8

2 - Cấu trúc của gen, mã di truyền

- quá trình nhân đôi, phiên mã
3

Tháng 

8

3 - quá trình dịch mã, cơ chế điều hòa hoạt 

động gen

- Các bài tập về nhân đôi, phiên mã, dịch mã

3

4
Chuyên đề 02. 

Di truyền học 

tế bào

- Cấu trúc và chức năng nhiễm sắc thể

- Diễn biến quá trình nguyên phân, giảm phân

- Các dạng bài tập về nguyên phân, giảm 

phân

4 0.8

5

Chuyên đề 03. 

Biến dị

- Biến dị không di truyền: thường biến

- Biến dị di truyền

+Biến dị tổ hợp

+ Khái niệm, các dạng đột biến gen, nguyên 

nhân, cơ chế và hệ quả

+ Khái niệm, phân loại đột biến cấu trúc NST, 

nguyên nhân, cơ chế và hệ quả

4

0.8

6 + Khái niệm, phân loại đột biến số lượng nhiễm 

sắc thể, cơ chế và ý nghĩa

+ Các dạng bài tập về đột biến gen, đột biên 

cấu trúc, đột biến số lượng nhiễm sẵ thể

4

tháng 

9

7

Chuyên đề 04. 

Tính quy luật 

của hiện tượng 

di truyền

- Định luật Menđen và phép lai đơn tính + bài 

tập

- Định luật Menđen và phép lai 2 tính + bài tập

- Quy luật tương tác gen (bổ trợ, át chế, cộng 

gộp) và tính đa hiệu của gen + bài tập

4

2.2

8 - Di truyền liên kết hoàn toán và di truyền liên 

kết không hoàn toàn + bài tập

- Di truyền liên kết với giới tính và bài tập

- Di truyền ngoài nhân, cơ chế và kết quả

4

9 - Luyện tập các dạng bài tập về quy luật di 

truyền: bài tạp tìm số lượng, tỉ lệ kiểu gen, kiểu 

hình ở đời con; tìm kiểu gen của bố mẹ và các 

bài toán tích hợp…

3

10 Chuyên đề 05. 

Di truyền người

Di truyền người:

- Các phương pháp nghiên cứu di truyền 

người, di truyền y học, di truyền tư vấn

- Các dạng bài tập về di truyền người: bài tập 

phả hệ, bài tập xác suất

Di truyền quần thể

- Cấu trúc di truyền của quần thể tự phối và 

ngẫu phối

- Các dạng bài tập về quần thể tự phối và 

ngẫu phối

5

0.6

Chuyên đề 06. 

Di truyền học 

quần thể

0.8
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TÌM HIỂU NGAY

Đề cương PEN-C – N3 - thầy Nguyễn Thành Công

Tháng Tuần Chuyên đề Nội dung
Số bài 

giảng

Điểm

trong đề

tháng 

10

11 Chuyên đề 

07. Di truyền 

học ứng 

dụng

- Kĩ thuật lai tạo

- Kĩ thuật gây đột biến thực nghiệm

- Công nghệ tế bào thực vật và động vật

- Kĩ thuật di truyền tạo ADN tái tổ hợp

5 0.6

12

Chuyên đề 

08. Tiến hóa 

sinh học

- Bằng chứng tiến hóa

- Học thuyết Lamac và Đacuyn

- Học thuyết tiến hóa hiện đại

4

1.4

13 - Đặc điểm 5 nhân tố tiến hóa: chọn lọc tự nhiên, 

đột biến, giao phối không ngẫu nhiên, di nhập 

gen và các yếu tố ngẫu nhiên

- Cấu trúc của loài sinh học

-Các cơ chế cách li

4

14 - Qúa trình hình thành loài mới

- Đặc điểm của quá trình tiến hóa lớn

- Tiến hóa hóa học và tiến hóa tiền sinh học

3

15 - Sự phát triển của sự sống qua các đại địa chất: 

hóa thạch và đặc điểm ở các đại, các kỉ

- Sự tiến hóa sinh học và tiến hóa văn hóa của 

loài người

3

tháng 

11

16

Chuyên đề 

09. Sinh thái 

học

- Môi trường, các nhân tố sinh thái,

- sinh thái học cá thể và quần thể
4

2

17 Sinh thái học quần xã 4

18 - Diễn thế sinh thái: nguyên nhân, phân loại, ý 

nghĩa

- Sinh thái học hệ sinh thái

4

19 - Đặc điểm của các khu sinh học, sinh quyển 4

tháng 

12

20
Đề minh họa

Giới thiệu và chữa đề thi minh họa đầy đủ theo 

chuẩn của bộ
3 n/a

Tổng 67 10.00
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