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PHẦN VI: TIẾN HÓA 

          CHƯƠNG 1. BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA 

BÀI 24: CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA 

A - KIẾN THỨC CƠ BẢN 

- Khái niệm: bằng chứng tiến hóa là những bằng chứng dùng để chứng minh mối quan hệ họ 

hàng giữa các loài 

- Phân loại:   Bằng chứng trực tiếp 

                     Bằng chứng gián tiếp : + bằng chứng giải phẫu so sánh,  

                                                            + phôi sinh học, 

                                                            +  địa lý SV học,  

                                                            + TB học và SHPT 

                       
Hình 24. 1 - Tay người, cánh chim, cánh dơi                Hình 24. 2 - Sự tương đồng giữa người và các loài linh trưởng 

- Phân biệt các bằng chứng tiến hóa:                     

 VD  Đặc điểm Ý nghĩa 

 

 

 

 

 

Giải 

phẫu 

so 

sánh 

Cơ 

quan 

tương 

đồng  

Bằng chứng 

xương chi của các 

loài động vật 

Mèo, Cá voi, Dơi, 

Người 

- Cơ quan cùng nguồn 

gốc, khác chức năng 

- phản ánh sự tiến hóa 

phân ly (các SV có cùng 

nguồn gốc nhưng sống 

trong các MT khác nhau 

→ được chọn lọc theo các 

hướng khác nhau → hình 

thái ngoài khác nhau) 

Cơ 

quan 

thoái 

hóa 

Xương cùng, ruột 

thừa, răng khôn ở 

người. 

Dấu vết các chi ở 

nhiều loài rắn. 

- cơ quan được bắt 

nguồn từ một nguồn gốc 

nhưng phát triển không 

đầy đủ hoặc mất dần 

chức năng hoặc bị tiêu 

giảm ở cơ thể trưởng 

thành → chỉ để lại vết 

tích  

- là một dạng của cơ quan 

tương đồng → dùng để 

xác định mqh họ hàng 

giữa các loài về mặt hình 

thái 

Cơ 

quan 

Mang cá và mang 

tôm 

Cơ quan cùng chức 

năng, khác nguồn gốc 

- phản ánh tiến hóa đồng 

quy (các SV khác nguồn 
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tương 

tự 

Cánh sâu bọ và 

cánh dơi 

Chân chuột chũi 

và chân dế dũi 

 gốc sống trong MT giống 

nhau → được chọn lọc 

theo cùng một 

hướng→hình thái ngoài 

giống nhau) 

Phôi sinh 

học 

Sự tương đồng về 

quá trình phát 

triển phôi của các 

loài động vật có 

xương sống 

Các loài có mối quan hệ 

họ hàng càng gần gũi thì 

sự phát triển của phôi 

càng giống nhau và 

ngược lại → là bằng 
chứng về nguồn gốc 

chung của chúng. 

Những đặc điểm giống 

nhau đó càng  nhiều và 

càng kéo dài trong 

những giai đoạn phát 

triển muộn của phôi 

chứng tỏ quan hệ họ 

hàng càng gần 

Dựa vào nguyên tắc này 

tìm hiểu quan hệ họ hàng 

giữa các loài khác nhau. 

Địa lí Sv học Nhiều loài phân 
bố ở các vùng địa 

lí khác nhau 

nhưng lại giống 

nhau ở một số đặc 

điểm 

Do điều kiện tự nhiên 
tương tự nhau nên chịu 

áp lực của chọn lọc tự 

nhiên như nhau nên có 

đặc điểm thích nghi 

tương tự nhau. → Đó là 
kết quả của quá trình 

tiến hóa hội tụ 

Điều kiện tự nhiên không 
phải là yếu tố quyết định 

đến sự giống nhau giữa 

các loài mà sự giống nhau 

đó là do tiến hóa từ một tổ 

tiên chung 

TB học và 

SH phân tử 

- Tất cả các cơ thể 

sinh vật đều được 

cấu tạo từ tế bào. 

- ADN của các 

loài đều được cấu 

tạo từ 4 loại nu: 

A, T, G, X. 

- Protein của tất 

cả các loài đều 

được cấu tạo từ 

20 a.a 

- Các loài sinh vật 

khác nhau đều sử 

dụng chung bộ mã 

di truyền. 

- trình tự các aa trên 

protein hoặc trình tự các 

nucleotit trên một gen 

càng giống nhau càng 

chứng tỏ các loài có mối 

quan hệ họ hàng càng 

gần gũi 

- dùng để xác định loài 

nào xuất hiện trước, loài 

nào xuất hiện sau 

- xây dựng cây tiến hóa 

(cây phát sinh chủng loại) 

- Chứng tỏ nguồn gốc 

thống nhất của các loài 
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B - CỦNG CỐ  

1.Tại sao để xác định mối quan hệ họ hàng giữa các loài về đặc điểm hình thái thì người ta 

lại hay sử dụng các cơ quan thoái hóa? 

 

 

 

2.Tại sao những cơ quan thoái hóa không còn giữ chức năng gì lại vẫn được di truyền từ đời 

này sang đời khác mà không bị CLTN loại bỏ? 

 

 

3. Ví dụ nào sau đây là các cơ quan tương đồng? 

A. ngà voi và sừng tê giác  B. vòi voi và vòi bạch tuộc 

C. cánh dơi và tay người  D. đuôi cá mập và đuôi cá voi 

4. Ví dụ nào sau đây là các cơ quan tương tự ? 

A. tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của các động vật khác    

B. cánh chim và cánh côn trùng  C. lá đậu Hà Lan và gai xương rồng 

D. tua cuốn của dây bầu, bí và gai xương rồng 

5. Ruột thừa ở người 

A. tương tự manh tràng ở động vật ăn cỏ  

B. là cơ quan tương đồng với manh tràng ở động vật ăn cỏ 

C. là cơ quan thoái hóa ở động vật ăn cỏ  

D. có nguồn gốc từ manh tràng ở động vật ăn cỏ 

6. Các cơ quan tương đồng là kết quả của quá trình tiến hóa theo hướng 

A. vận động   B. hội tụ  C. phân nhánh  D. đồng quy 
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BÀI 25. HỌC THUYẾT LAMAC VÀ HỌC THUYẾT ĐACUYN 

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 

- Phân biệt học thuyết Lamac và học thuyết Dacuyn: 

 

 
Hình 25. 1 - Các luận điểm chính của học thuyết Lamac 

 

 

     
Hình 25. 2 - Những luận điểm cơ bản của học thuyết Dacuyn 
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Hình 25. 3 - Giải thích sự hình thành loài hươu cao cổ theo quan điểm của Lamac và Dacuyn 

Tiêu chí 

so sánh 

Học thuyết Lamac 

 

Học thuyết Đacuyn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiểu sử 

 

 
Lamac (Jean – Baptiste de 

Lamac), nhà sinh học người Pháp 

(1744 - 1829) 

Năm 1809: công bố học thuyết 

tiến hóa đầu tiên. 

Lamac đã thấy được các loài bị 

biến đổi dưới tác động của môi 

trường chứ không phải là các loài 

bất biến 

 
Đacuyn (Charles Darwin) sinh năm 

1809 tại Vương quốc Anh và mất 

năm 1882. 

Năm 1859, Đacuyn công bố công 

trình:    “ Nguồn gốc các loài” ; giải 

thích sự hình thành loài từ một tổ 

tiên chung bằng cơ chế chọn lọc tự 

nhiên. 

 

1. Nguyên 

nhân tiến 

hóa 

Do sự thay đổi của ngoại cảnh và  

tập quán hoạt động 

CLTN thông qua tính biến dị, di 

truyền của SV trong điều kiện sống 

không ngừng thay đổi. 
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2. Cơ chế 

tiến hóa 

Sự di truyền các đặc tính thu được 

trong đời sống cá thể dưới tác 

dụng của ngoại cảnh hay tập quán 

hoạt động. 

Sự tích lũy các biến dị có lợi, đào 

thải các biến dị có hại dưới tác động 

của CLTN.  

3. Sự hình 

thành đặc 

điểm thích 

nghi 

Do ngoại cảnh thay đổi chậm chạp 

nên SV có khả năng thích nghi kịp 

thời và không bị đào thải 

Biến dị phát sinh vô hướng (lợi, hại, 

trung tính), sự thích nghi đạt được 

thông qua đào thải dạng kém thích 

nghi và tăng số lượng cá thể thích 

nghi bằng cách sinh sản 

4. Sự hình 

thành loài 

mới 

Loài mới được hình thành từ từ 

qua nhiều dạng trung gian, không 

có loài nào bị đào thải. 

Loài mới được hình thành từ từ qua 

nhiều dạng trung gian, dưới tác dụng 

của CLTN, theo con đường phân li 

tính trạng 

5. Chiều 

hướng 

tiến hóa 

Nâng cao dần trình độ tổ chức của 

cơ thể, từ đơn giản đến phức tạp 

Ngày càng đa dạng phong phú. 

Tổ chức ngày càng cao . 

Thích nghi ngày càng hợp lí 

 

6. Đóng 

góp 

Đưa ra khái niệm“ tiến hóa”, cho 

rằng SV có biến đổi từ đơn giản 

đến phức tạp. 

- Chỉ ra các SV đều có một nguồn 

gốc từ một tổ tiên chung 

- Nêu lên vai trò sáng tạo của CLTN 

và CLNT 

- Giải thích hợp lý về sự hình thành 

các đặc điểm thích nghi. 

 

7. Hạn chế 

- Không phân biệt biến dị di 

truyền và không di truyền. 

- Ngoại cảnh thay đổi chậm chạp 

nên SV có khả năng TN, không có 

loài nào bị đào thải. 

- chưa rõ nguyên nhân phát sinh và 

cơ chế di truyền các biến dị 

 

- Phân biệt chọn lọc tự nhiên (CLTN) và chọn lọc nhân tạo (CLNT) theo Đacuyn: 

Tiêu chí 

phân biệt 

Chọn lọc tự nhiên Chọn lọc nhân tạo 

 

Ví dụ 

 

 

Động lực Đấu tranh sinh tồn Nhu cầu con người 
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Nội dung 

 

 

- Tích lũy biến dị có lợi 

- Đào thải biến dị có hại 

 

- Tích lũy biến dị có lợi 

- Đào thải biến dị có hại 

Thực 

chất 

Phân hóa về khả năng sống sót của 

các cá thể trong quần thể 

Chọn lọc biến dị có lợi con người 

mong muốn 

Đối 

tượng 

Cá thể Cá thể 

Kết quả Hình thành quần thể / loài mới H.thành quần thể / loài vật nuôi, 

cây trồng 

B - CỦNG CỐ  

Câu 1: Trong tác phẩm “Nguồn gốc của các loài”, Đac uyn vẫn chưa làm sáng tỏ 

được điều gì? 

A. vai trò của chọn lọc tự nhiên 

B. tính thích nghi của các sinh vật với môi trường 

C. nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền các biến dị 

D. sự hình thành loài bằng con đường phân li tính trạng 

Câu 2: Theo Đac uyn, cơ chế chủ yếu của quá trình tiến hóa là? 

A. sự củng cố ngẫu nhiên của các đột biến trung tính 

B. các biến dị thu được trong đời cá thể đều di truyền 

C. sinh vật biến đổi dưới tác dụng trực tiếp hoặc gián tiếp của điều kiện ngoại cảnh 

D. các biến đổi nhỏ, riêng rẽ tích lũy thành những sai khác lớn và phổ biến dưới tác dụng 

của CLTN 

Câu 3: Theo quan niệm của Đacuyn, tiến hoá là: 

A.ngoại cảnh không đồng nhất và thường xuyên thay đổi là nguyên nhân làm cho các loài  

biến đổi. 

B.ảnh hưởng của quá trình đột biến, giao phối 

C.ngoại cảnh luôn thay đổi là tác nhân gây ra đột biến và CLTN  

   D.tác dụng của CLTN thông qua đặc tính biến dị và di truyền trong điều kiện sống không 

ngừng thay đổi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo mục 

đích của 

con người 

Dưới tác 

động của 

CLTN 
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Bài 26:   HỌC THUYẾT TIẾN HÓA TỔNG HỢP HIỆN ĐẠI 

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN: 

I. QUAN NIỆM TIẾN HÓA VÀ NGUỒN NGUYÊN LIỆU TIẾN HÓA: 

* Tại sao lại gọi  là thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại? 

Thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại = cơ chế tiến hóa bằng CLTN của Đacuyn + thành tựu 

của DT hiện đại (đặc biệt là di truyền học quần thể) 

1. Tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn 

 
Hình 26. 1 - Sự khác nhau giữa tiến hoá nhỏ và tiến hoá lớn 

Nội dung Tiến hóa nhỏ Tiến hóa lớn 

Khái niệm Là quá trình làm biến đổi cấu 

trúc di truyền của quần thể  

Là quá trình làm xuất hiện các 

đơn vị phân loại trên loài  

Quy mô Nhỏ (quần thể) Rộng lớn 

Thời gian  Tương đối ngắn Rất dài (hàng triệu năm) 

Kiểm chứng bằng 

thực nghiệm  

Có Không  

Kết quả Hình thành đặc điểm thích nghi Hình thành sinh giới đa dạng và 

phong phú  

→ Từ đó cho biết đơn vị tiến hóa là gì? Quần thể 

→ Quá trình hình thành loài là ranh giới giữa tiến hoá nhỏ và tiến hoá lớn 

 

2. Nguồn biến dị di truyền của quần thể 

 

- Quần thể không thể tiến hóa được nếu không có nguồn biến dị di truyền, gồm :  

+ Đột biến: cung cấp alen mới (biến dị sơ cấp)  

+ Biến dị tổ hợp: được tạo ra do quá trình giao phối (nguồn biến dị thứ cấp)  

+ Di – nhập gen: sự di chuyển của các cá thể/ các giao tử từ các quần thể khác vào 

P:     AA     ×      AA 
                           Đột biến 
Gp:        A                A              a 

F1:                 Aa 

F1 × F1:   Aa     ×      Aa 

GF1:        A:a            A:a 

F2:          1AA : 2Aa : 1aa ? 

 
Hãy cho biết:  

- Sự sai khác ở F2 so với P do đâu mà có? 

- Nguyên liệu của tiến hóa? 
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II. CÁC NHÂN TỐ TIẾN HÓA 

- Khái niệm: là những nhân tố làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể  

- Phân loại : 5 nhân tố tiến hóa 

+ Đột biến 

+ Di nhập gen 

+ Chọn lọc tự nhiên 

+ Các yếu tố ngẫu nhiên 

+ Giao phối không ngẫu nhiên 

Các nhân tố tiến hóa Đặc điểm – Vai trò 

Đột biến 

 

- Thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen 

chậm. 

- Chủ yếu là cung cấp các nguyên liệu sơ cấp cho 

tiến hóa. 

- Nhân tố tiến hóa vô hướng 

Di -  nhập gen 

 

- Có thể làm phong phú hoặc nghèo vốn gen của 

quần thể. 

- Thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen (ở 

cả 2 quần thể di và nhập) một cách vô hướng. 

Chọn lọc tự nhiên 

 

- Đối tượng: tất cả các cấp độ tổ chức sống (chủ 

yếu: cá thể và quần thể) 

+ Ở cấp cá thể: CLTN trực tiếp tác động lên kiểu 

hình, gián tiếp thay đổi tần số alen → thay đổi 

tần số alen theo 1 hướng xác định phù hợp với 

môi trường. 

+ Ở cấp quần thể: thông qua chọn lọc kiểu hình, 

CLTN làm thay đổi thành phần kiểu gen và tần 

số alen trong quần thể. 

- Bản chất: phân hóa khả năng sống sót và khả 

năng sinh sản của các thể với các kiểu gen khác 

nhau trong quần thể. 

- Kết quả: hình thành quần thể thích nghi 

- Vai trò: là nhân tố quy định chiều hướng và 

nhịp điệu của quá trình tiến hóa khi môi trường 

thay đổi theo một hướng xác định. Tốc độ chọn 

lọc nhanh hay chậm phụ thuộc vào chọn lọc 

chống lại alen trội hay lặn 
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Các yếu tố ngẫu nhiên 

 

- Thay đổi tần số alen không theo hướng xác 

định (ngẫu nhiên) 

- Làm nghèo vốn gen, giảm sự đa dạng di truyền 

của quần thể 

- Thường xảy ra với quần thể có kích thước nhỏ 

Giao phối không ngẫu nhiên 

 

- Không thay đổi tần số alen  

- Thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo 

hướng giảm dần tần số kiểu gen dị hợp, tăng dần 

tần số kiểu gen đồng hợp 

- Làm nghèo vốn gen, giảm sự đa dạng di truyền 

B - CỦNG CỐ  

1.Vì sao nói quá trình đột biến là nhân tố tiến hoá cơ bản ? 

A. Vì tần số đột biến của vốn gen khá lớn                             

B.Vì là cơ sở để tạo ra biến dị tổ hợp 

C.Vì tạo ra một áp lực làm thay đổi tần số alen trong quần thể  

D.Vì cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho tiến hoá  

2.Tác động đặc trưng của CLTN so với các nhân tố tiến hoá khác là 

A. định hướng cho quá trình tiến hoá nhỏ 

B.làm thay đổi nhanh tần số tương đối của các alen theo hướng xác định. 

C. tác động phổ biến trong quần thể có số lượng nhỏ. 

D. tạo nên những cá thể thích nghi với môi trường 

 3. Nhân tố tiến hoá có khả năng làm thay đổi rất lớn tần số tương đối các alen thuộc 

một gen trong quần thể nhỏ  

A.đột biến                                                                           B.di nhập gen       

C. các nhân tố ngẫu nhiên hay biến động di truyền           D. chọn lọc tự nhiên             

4.  Nhân tố tiến hoá làm thay đổi đồng thời tần số tương đối các alen thuộc một gen 

của cả hai quần thể là 

 A. đột biến      B. biến động di truyền         C. di nhập gen       D. chọn lọc tự nhiên  

Câu 5.Nhân tố tiến hoá chỉ  làm thay đổi thành phần các kiểu gen trong quần thể là : 

A. đột biến.   B. CLTN. C. di - nhập gen.         D. giao phối không ngẫu nhiên 
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BÀI 27: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH QUẦN THỂ THÍCH NGHI 

 ( Bài đọc tham khảo) 

1. Thế nào là đặc điểm thích nghi? Khả năng thích nghi của sinhvật ? 

- Đặc điểm thích nghi là những đặc điểm giúp cho mỗi sinh vật tăng khả năng sống và sinh 

sản 

- Khả năng thích nghi của sinh vật là tổng hợp của nhiều đặc điểm thích nghi riêng rẽ 

2. Quần thể thích nghi là quần thể : 

      + Có sự gia  tăng số lượng cá thể có kiểu gen quy 

định kiểu hình thích nghi trong quần thể từ thế hệ này 

sang thế hệ khác 

     + Các cá thể trong quần thể tăng dần mức độ hoàn 

thiện khả năng thích nghi qua từng thế hệ. 

3. Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi 

+ Ví dụ 

- Quần thể sâu bọ có hình dạng, màu sắc ngụy trang… 

- Quần thể sinh vật (vi khuẩn tụ cầu vàng, sâu bọ) 

kháng thuốc 

+ Các nhân tố tham gia quá trình hình thành đặc điểm thích nghi theo bảng sau: 

Các nhân tố Vai trò 

 

Đột biến 

- Làm phát sinh các alen ĐB, đặc biệt làm xuất hiện các alen quy định đặc 

điểm TN 

- Cung cấp nguyên liệu sơ cấp 

 

Giao phối 

 (Sinh sản) 

- Phát tán các ĐB và làm xuất hiện BDTH – trong đó có các kiểu gen có 

tiềm năng TN 

- Cung cấp nguyên liệu thứ cấp 

 

CLTN 

- Chọn lọc và giữ lại các cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi 

(làm tăng số lượng cá thể có kiểu hình TN) 

- Tăng cường mức độ TN của QT bằng cách tích lũy các alen tham gia quy 

định các đặc điểm TN 

- Cơ chế di truyền: 

  + Tích lũy các alen cùng tham gia quy định kiểu hình thích nghi (làm tăng cường mức độ 

thích nghi) 

  + Cách di truyền: Truyền dọc: Từ mẹ sang con -   Truyền ngang: Từ cơ thể này sang cơ thể 

khác 

- Tốc độ hình thành quần thể TN phụ thuộc: 

  + Quá trình phát sinh và tích lũy các gen đột biến ở mỗi loài 

  + Tốc độ sinh sản của loài 

  + áp lực của CLTN 

4. Các đặc điểm TN chỉ mang tính tương đối: 

- Mỗi đặc điểm TN là một sản phẩm của CLTN trong h.cảnh nhất định nên chỉ có ý nghĩa 

trong h.cảnh phù hợp 
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- Khi h.cảnh sống thay đổi, một đặc điểm TN có thể trở thành bất lợi và được thay thế bằng 

đặc điểm TN khác  

- Ngay trong h.cảnh sống ổn định thì ĐB và BDTH không ngừng phát sinh, CLTN không 

ngừng tác động, do đó các đặc điểm TN liên tục được hoàn thiện. 

 

BÀI 28: LOÀI 

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN: 

I. KHÁI NIỆM LOÀI SINH HỌC 

1. Khái niệm: Loài là một hoặc một nhóm quần thể bao gồm các cá thể có khả năng giao 

phối với nhau trong tự nhiên và sinh ra đời con có sức sống, có khả năng sinh sản và cách 

li sinh sản với các nhóm quần thể khác 

2. Các tiêu chuẩn để phân biệt loài: 

- Tiêu chuẩn cách li sinh sản (tiêu chuẩn đơn giản nhất, chính xác nhất, không sử dụng 

được với loài sinh sản vô tính, các loài bị tuyệt chủng, các loài sống ở những nơi quá xa 

nhau,…) 

- Tiêu chuẩn khác: Tiêu chuẩn hình thái, hóa sinh, sinh lí, sinh học phân tử,... 

II. CÁC CƠ CHẾ CÁCH LI SINH SẢN GIỮA CÁC LOÀI 

1. Cơ chế cách li sinh sản là gì? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

2. Phân loại:  

Loại cách li Cách li trước hợp tử Cách li sau hợp tử 

 

 

 

Những yếu 

tố tạo nên sự 

cách li sinh 

sản 

 

 

 

 

- Cách li nơi ở (sinh cảnh):     sống 

cùng một khu vực địa lí nhưng khác 

sinh cảnh 

- Cách li tập tính: các loài có các tập 

tính giao phối khác nhau 

- Cách li thời gian (mùa vụ): các loài 

có mùa sinh sản khác nhau 

- Cách li cơ học: các loài khác nhau có 

cấu tạo cơ quan sinh sản khác nhau 

- Cách li giao tử:  các loài khác nhau 

có cấu tạo giao tử khác nhau 

 Chúng không thể giao phối với 

nhau 

Do sự khác biệt về  cấu trúc di 

truyền  (số lượng, hình thái 

NST,……) 

→ con lai không có sức sống 

nếu có sống sót thì sẽ giảm 

phân bất thường  → tạo giao 

tử bị mất cân bằng gen → 

giảm khả năng sinh sản hoặc 

bất thụ 

 

Là những trở ngại trên cơ thể sinh vật (trở ngại sinh học) ngăn cản 

các cá thể  giao phối  tự do, 

ngăn cản sự thụ tinh tạo hợp tử 

 

việc tạo ra con lai hoặc tạo ra con 

lai những có sức sống kém, bất thụ 
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Hình 28. 1- Lai khác loài giữa ngựa cái và lừa đực 

3.Vai trò với tiến hóa:  

- Ngăn cản các loài trao đổi vốn gen cho nhau → duy trì được sự toàn vẹn của loài (bảo tồn 

đặc điểm riêng) 

- Cùng với các nhân tố tiến hóa,từ một quần thể ban đầu tách ra thành nhiều quần thể thì các 

cơ chế cách li góp phần phân hóa vốn gen của các quần thể  → cách li sinh sản →  tạo loài 

mới trong sinh giới 

B - CỦNG CỐ  

1. Phát biểu nào dưới đây không đúng về loài sinh học ? 

A. Loài sinh học được hình thành từ kết quả của CLTN  

B. Loài sinh học là một đơn vị tổ chức cơ bản của sinh giới 

C.Loài sinh học là một đơn vị tổ chức sinh sản, là một đơn vị tổ chức tự nhiên  

D.Loài sinh học là một thể thống nhất về sinh thái và di truyền 

2.Nguyên nhân chủ yếu của cách li sau hợp tử là do  

A. sự không tương hợp giữa hai bộ NST của bố - mẹ về số lượng 

B. sự không tương hợp giữa hai bộ NST của bố - mẹ về hình thái 

C.sự không tương hợp giữa hai bộ NST của bố - mẹ về cấu trúc 

D.sự không tương hợp giữa hai bộ NST của bố - mẹ về kích thước 

3.Tiêu chuẩn hay nhóm tiêu chuẩn nào thường dùng để phân biệt hai loài vi 

khuẩn có quan hệ thân thuộc? 

A. Tiêu chuẩn cách li sinh sản.                        B. Tiêu chuẩn hoá sinh. 

C. Tiêu chuẩn hình thái và hoá sinh.        D. Tiêu chuẩn hình thái 

4.Điều nào không thuộc cách li sau hợp tử? 

A. Hợp tử được tạo thành và phát triển thành con lai nhưng con lai chết non. 

B. Thụ tinh được nhưng hợp tử không phát triển. 

C. Hợp tử được tạo thành và phát triển thành con lai sống được đến khi trưởng 

thành nhưng không có khả năng sinh sản. 

D. Giao tử đực và cái không kết hợp với nhau được khi thụ tinh. 

5.Sự xuất hiện loài mới được đánh dấu bằng: 

A. Cách li sinh sản. B. Cách li sinh thái.   C. Cách li tập tính.  D. Cách li cơ học. 
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BÀI 29 - 30:  QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI 

A - KIẾN THỨC CƠ BẢN 

* Cơ chế chung của quá trình hình thành loài mới: 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. HÌNH THÀNH LOÀI KHÁC KHU VỰC ĐỊA LÍ 

 
Hình 29. 1 - Thí nghiệm của Dodd 

Nội dung Hình thành loài bằng cách li địa lý 

Khái niệm cách li 

địa lí 

Là những trở ngại về mặt địa lí (sông, núi, biển,...) ngăn cản các cá thể của 

cùng một loài gặp gỡ và giao phối với nhau 

Nguyên nhân 

 

+ Loài mở rộng khu phân bố 

+ Khu phân bố của loài bị chia cắt bởi các trở ngại địa lí 

Vai trò của cách 

li địa lí  

 

+ Do trở ngại địa lí nên một quần thể bị chia cắt thành nhiều quần thể khác 

nhau. 

+ Các cá thể của các quần thể ít có cơ hội giao phối với nhau (ngăn cản giao 

phối tự do – cách li sinh sản ở một mức độ nhất định) 

+ Duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen (sự khác biệt này 

do các nhân tố tiến hóa tạo ra). 

Cơ chế hình 

thành loài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loài mới 

Quần thể gốc 
Cách li 

CLTN 

Nhiều quần 

thể khác nhau 
Nhân tố 

tiến hóa 

Cách li 

sinh sản 

Thay đổi tần số alen và thành 

phần kiểu gen (vốn gen) 

Quần thể mới có vốn gen đặc 

trưng (quần thể thích nghi) 

Quần 

thể gốc 

Mở rộng khu phân bố 

Khu phân bố bị ngăn cách 

bởi các trở ngại địa lí 

Cách li địa lí Nhiều quần 

thể khác nhau 

Nhân tố tiến hóa 

Thay đổi vốn gen 

Quần thể mới 

thích nghi 

CLTN 

Loài 

mới 

Cách li sinh sản 
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Đặc điểm QTHT 

loài bằng cách li 

địa lí 

 

- Hay xảy ra đối với các loài.có khả năng phát tán mạnh 

- Thường xảy ra một cách chậm chạp qua nhiều dạng trung gian chuyển tiếp 

- Thường dẫn đến hình thành nòi địa lí 

- Cách li địa lí không nhất thiết hình thành loài mới 

 

II - HÌNH THÀNH LOÀI CÙNG KHU VỰC ĐỊA LÍ 

Con 

đường  

Cơ chế Ví dụ 

Hình 

thành 

loài 

bằng 

cách li 

tập 

tính 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 

thành 

loài 

bằng 

cách li 

sinh 

thái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 

thành 

loài 

nhờ 

đa bội 

+ Tự đa bội: 

 

 

 

 

 

 

+ Dị đa bội: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

 

 

Quần thể 

thích nghi 

Loài 

mới 

Quần 

thể 

gốc 

Đột 

biến 
Thay đổi kiểu gen liên quan 

đến tập tính 

CLTN 

Cách li 

sinh sản 

Quần thể 

thích nghi 
Loài 

mới 

Quần 

thể 

gốc 

Phát tán 

+ đột biến 

Ổ sinh 

thái 

khác 

nhau 

Phân 

hóa 

vốn 

gen 

Nhân tố 

tiến hóa 

CLTN 

Cách li 

sinh sản 

Tự đa bội 
2n 

(AA) 
4n 

(AAAA

) 

CLTN 

Sinh sản 

Quần thể thích nghi Loài mới 
Cách li 

sinh sản 

2n (AA) × 2n (BB) 
Lai 

xa n (A) +n (B) 

Đa bội 

hóa 

2n (AA) +2n (BB) 

Loài mới 

  CLTN    Sinh sản 

Quần thể thích nghi 
Cách li 

sinh sản 
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BÀI 31:  TIẾN HÓA LỚN 

Tiến hóa lớn nghiên cứu về quá trình hình thành các đơn vị phân loại trên loài 

và mối quan hệ giữa các loài giúp làm sáng tỏ sự phát sinh và phát triển của toàn 

bộ sinh giới. 

Nghiên cứu tiến hóa kết hợp với phân loại giúp xây dựng được cây phát sinh 

chủng loại và làm sáng tỏ mối quan hệ họ hàng giữa các loài 

Quá trình tiến hóa diễn ra theo hướng thích nghi tạo nên thế giới sinh vật vô 

cùng đa dạng. Các nhóm sinh vật có thể tiến hóa theo các xu hướng khác nhau 

thích nghi với các môi trường sống khác nhau. 
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CHƯƠNG II – SỰ PHÁT SINH VÀ  

PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT 

A – KIẾN THỨC CƠ BẢN 

I – NGUỒN GỐC SỰ SỐNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II – QUÁ TRÌNH TIẾN HÓA CỦA SINH GIỚI 

1. Tiến hóa hóa học 

                 Các chất vô cơ  

(Khí quyển nguyên thủy: CH4, NH3, H2, 

hơi H2O) 

 

        Các chất hữu cơ đơn giản 

(axit amin, nucleotit, đường đơn, axit béo) 

        

 

        Các đại phân tử hữu cơ  

(protein, axit nucleic, đường đa, Lipit,...) 

                            

2. Tiến hóa tiền sinh học:    

          Các đại phân tử hữu cơ  

(protein, axit nucleic, đường đa, 

Lipit,...) 

                                

                Giọt coaxecva 

(Giọt nhỏ chứa các phân tử hữu cơ có 

màng bao bọc) 

                 

                 Tế bào sơ khai  

(TB sơ khai có khả năng: nhân đôi, 

phiên mã, dịch mã, trao đổi chất, sinh 

trưởng và sinh sản) 

3. Tiến hóa sinh học:  

Tế bào sơ khai                                                     Các loài sinh vật như hiện nay 

 

 

nhân tố tiến hóa 

Nguồn gốc sự sống 

Phát sinh sự sống Phát triển sự sống 

Vô cơ Hữu cơ Sinh giới ngày nay 

Tiến hóa 

hóa học 

Tiến hóa tiền 

sinh học 

Tiến hóa sinh 

học 
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III - SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SINH GIỚI QUA CÁC ĐẠI ĐỊA CHẤT 

- Hóa thạch là di tích của các sinh vật để lại trong các lớp đất đá của vỏ trái đất. 

- Hóa thạch cung cấp những bằng chứng trực tiếp về lịch sử phát triển của sinh giới. 

 
- Lịch sử trái đất kèm theo sự sống được phân chia thành 5 đại:  

 + Đại Thái Cổ 

 + Đại Nguyên Sinh 

 + Đại Cổ Sinh (Kỉ Pecmi, Kỉ, kỉ ĐêVon, Kỉ Silua, kỉ Ocđôvi, Kỉ Cambri) 

 + Đại Trung Sinh (Kỉ phấn trắng, kỉ Jura, kỉ Triat) 

 + Đại Tân Sinh (Kỉ đệ tứ, kỉ đệ tam) 

Mỗi đại được chia thành các kỉ có sinh vật điển hình, thể hiện mối tương quan giữa địa chất, 

khí hậu và sinh vật sống trong kỉ đó. 
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→ Trái đất trong quá trình hình thành và tồn tại luôn biến đổi gây nên những biến đổi mạnh 

mẽ về sự phân bố của các loài trên trái đất cũng như gây nên những vụ tuyệt chủng hàng 

loạt các loài. Sau mỗi lần tuyệt chủng hàng loạt, những sinh vật sống sót bước vào giai đoạn 

bùng nổ sự phát sinh các loài mời và chiếm lĩnh các ổ sinh thái còn trống. 

IV -  SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI 

1. Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người 

- Bằng chứng giải phẫu so sánh, phôi sinh học: 

Đối tượng Người Các loài linh trưởng 

Giống nhau 

(Hình thái, giải 

phẫu, sinh lí, di 

chuyển, hóa 

sinh,..) 

- Thể thức cấu tạo bộ xương và hệ thống các cơ quan giống nhau 

- Đi bằng 2 chân, cao 1,5 →2m, nặng 50 → 200kg 

- Có 12 → 13 đôi  xương sườn, 5 → 6 đốt sống cùng, 32 răng 

- Có 4 kiểu nhóm máu; cấu tạo tinh trùng và nhau thai, thời gian mang 

thai giống nhau 

- Bộ NST gần giống nhau; ADN, pr, khác nhau rất ít. 

 

 

Khác nhau 

(Cấu tạo giải 

phẫu về: 

Xương, răng, 

não, tín hiệu 

trao đổi,..) 

- Cột sống hình chữ S 

- Tay ngắn hơn chân, ngón 

cái úp được vào các ngón còn 

lại 

- Lông mao thưa và nhỏ 

- Răng bớt thô, răng nanh ít 

ph.triển 

- Xương sọ > xương mặt 

- Có lồi cằm 

- Hộp sọ: V = 1600cm3, m = 

1000g 

- Bộ não phát triển đầy đủ 

- Có hệ thống tín hiệu tứ 2 

- Cột sống hình cung 

- Tay dài hơn chân, ngón cái không úp 

được vào các ngón còn lại 

- Lông mao thô và dày 

- Răng thô, răng nanh phát triển 

- Xương sọ < xương mặt 

- Không có lồi cằm 

- Hộp sọ: V = 600cm3, m = 460g 

- Bộ não chưa phát triển đầy đủ 

- Không có hệ thống tín hiệu thứ 2 

 

- Bằng chứng tế bào học, sinh học phân tử:  

 
→ Chứng tỏ loài người có nguồn gốc từ động vật 

2. Các dạng vượn người hóa thạch và quá trình hình thành loài người:  

 

Người      - XGA – TGT – TGG – GTT – TGT – TGG-

Tinh tinh - XGT– TGT – TGG – GTT – TGT – TGG-

Gô ri la    - XGT– TGT – TGG – GTT – TGT – TAT -

Đười ươi - TGT– TGG – TGG – GTX – TGT – GAT
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Loài người được phát sinh và tiến hóa từ tổ tiên dạng vượn người (Đriôpitec) → Người 

vượn (Oxtralôpitec)  → Người khéo léo(Homo habilis ) → Người đứng thẳng (Homo 

erectus) →   Loài người hiện đại (Homo sapiens). 

 
3. Người hiện đại và sự tiến hóa văn hóa: 

- Sự phát sinh và tiến hóa của loài người chịu sự tác động của cả nhân tố tự nhiên (sinh học) 

và nhân tố xã hội (văn hóa). 

Đặc điểm thích nghi Biểu hiện tiến hóa văn hóa ý nghĩa 

- Con 

người 

có dáng 

đứng 

thẳng 

dẫn đến 

Đôi tay được 

giải phóng 

cầm nắm, chế tạo công cụ săn 

bắn có hiệu quả hơn 

Con người ít 

phụ thuộc vào 

thiên nhiên, làm 

chủ thiên nhiên, 

có ảnh hưởng 

đến sự tiến hóa 

của loài khác và 

có khả năng 

điều chỉnh chiều 

hướng tiến hóa 

của chính mình 

Ăn thịt chín Bộ não phát triển, thanh quản 

biến đổi → tiếng nói xuất hiện 

Tiếng nói phát 

triển 

chữ viết ra đời → trao đổi, tích 

lũy kinh nghiệm sản xuất 

Phân công lao động, tổ 

chức cuộc sống 

Hình thành XH 

Trồng trọt, chăn nuôi ra 

đời và phát triển 

Hình thành làng mạc và đô thị 

Cải tiến công cụ, khoa 

học công nghệ phát triển 

Con người làm chủ thiên nhiên 

→ nâng cao chất lượng cuộc 

sống, tuổi thọ tăng 

 


