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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Ngành: KHOA HỌC CÂY TRỒNG 

Trình độ: Đại học 

1. Tên học phần: PHÂN LOẠI THỰC VẬT     Mã học phần: 76042 

2. Loại học phần: Lý thuyết – Thực hành 

3. Số tín chỉ: 2  

- Lý thuyết: 20 tiết 

- Thực hành: 20 tiết  

4. Các học phần tiên quyết: không 

5. Mục tiêu chung: 

- Về kiến thức: 

+ Trình bày được các nguyên tắc và tiêu chuẩn trong phân loại; cách đặt tên, gọi tên các bậc phân loại trong hệ thống sinh giới;  

+ Phân biệt được thực vật bậc thấp và bậc cao; tảo, nấm và thực vật bậc cao; 

+ Xác định được một số thực vật hiển hoa bí tử thường gặp; 

+ Mô tả được các đặc tính cơ bản để phân loại các ngành thực vật từ thực vật bậc thấp đến thực vật bậc cao; sự tiến hóa và sự đa dạng 

của giới thực vật.  

- Về kỹ năng:  

+ Thực hiện thu mẫu, làm tiêu bản mẫu thực vật; 

+ Quan sát và phân biệt được thực vật bậc thấp, thực vật bậc cao; 

+ Phân loại sơ bộ thực vật cấp ngành, bộ, họ thông qua đặc điểm hình thái bên ngoài và cấu trúc sắp xếp của tế bào bên trong mô thực 

vật. 
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- Về thái độ:  

+ Nhận thức được mối liên hệ và tầm quan trọng của môn Phân loại thực vật với các ngành học và môn học khác; 

+ Sinh viên có thói quen nghiên cứu khoa học, tìm và đọc tài liệu, thái độ học tập tích cực, biết trân trọng và vận dụng những thành 

tựu khoa học của các nhà khoa học. 

6. Nội dung học phần  

6.1. Mô tả vắn tắt:  

Học phần gồm 5 chương với các nội dung sau: 

- Đại cương về phân loại học thực vật; 

- Ngành Vi khuẩn lam (Cyanobacteria); 

- Giới Nấm (Fungi); 

- Giới Thực vật (Plantae) - Phân giới Thực vật bậc thấp (Nhóm Tảo); 

- Phân giới Thực vật bậc cao (Cormobionta). 

6.2. Nội dung chi tiết của học phần 

Phần lý thuyết 

Chương Nội dung chi tiết Số tiết 

(giờ) 

Mục tiêu cụ thể 
Hình thức  

dạy-học 
Nhiệm 

vụ  

sinh viên 

I. ĐẠI CƯƠNG 

VỀ PHÂN 

LOẠI HỌC 

THỰC VẬT 

I.1. Một số khái niệm và thuật ngữ 

I.1.1. Phân loại học (Classification và 

taxonomy) 

I.1.2. Hệ thống học (Systematic) 

I.1.3. Đơn vị phân loại (Taxon) và bậc 

phân loại (Category) 

I.1.4 Định loại (Identification) 

I.2. Đối tượng, nhiệm vụ, ý nghĩa của phân 

loại học thực vật 

I.2.1. Đối tượng của phân loại học thực vật 

4 

- Nêu được một số khái niệm 

và thuật ngữ trong phân loại 

học; 

- Khái quát được lịch sử phát 

triển khoa học phân loại thực 

vật; 

- Trình bày được các phương 

pháp và qui tắc  phân loại thực 

- Thuyết giảng; 

- Trực quan; 

- Nêu vấn đề. 

- Đọc tài 

liệu  [1], 

chương 

VI; 

- Tham 

khảo tài 

liệu [2], 

[3].   
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I.2.2. Nhiệm vụ của phân loại học thực vật 

I.2.3. Ý nghĩa của phân loại học thực vật 

đối với sinh học thực nghiệm và sinh học 

lý thuyết 

I.3. Lịch sử phát triển của khoa học phân 

loại thực vật 

I.3.1. Thời kì phân loại nhân tạo 

I.3.2. Thời kì phân loại tự nhiên 

I.3.3. Thời kì phân loại tiến hóa 

I.3.4. Lịch sử nghiên cứu về phân loại học 

ở Việt Nam 

I.4. Các phương pháp chính dùng trong 

phân loại thực vật 

I.4.1. Phương pháp so sánh hình thái 

I.4.2. Phương pháp giải phẩu 

I.4.3. Phương pháp bào tử, phấn hoa 

I.4.4. Phương pháp tế bào học 

I.4.5. Phương pháp izo-enzyme 

I.4.6. Phương pháp chỉ thị dấu phân tử 

ADN 

I.4.7. Phương pháp hóa sinh học 

I.4.8. Phương pháp cổ thực vật học 

I.4.9. Phương pháp phân loại địa lý thực 

vật 

I.4.10. Phương pháp sinh thái 

1.5. Các qui tắc phân loại và danh pháp 

thực vật 

I.5.1. Các bậc phân loại trong hệ thống 

thực vật 

I.5.2. Đơn vị phân loại cơ sở 

I.5.3. Cách gọi tên các bậc phân loại 

(Danh pháp của các taxon) 

vật. 
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I.5.4. Các dạng sơ đồ của hệ thống sinh 

giới và các kiểu khóa định loại 

I.6. Sự phân loại sinh giới và các nhóm 

thực vật chính 

II. NGÀNH VI 

KHUẨN LAM 

(CYANOBACTE

RIA)  

II.1. Đặc tính sinh học 

II.1.1. Cấu tạo tế bào Vi khuẩn lam 

II.1.2. Cấu tạo tản của Vi khuẩn lam 

II.1.3. Các hình thức sinh sản của Vi 

khuẩn lam 

II.1.4. Sự cố định đạm của Vi khuẩn lam 

II.1.5. Các đặc tính sinh học khác 

II.2. Phân loại Vi khuẩn lam 

II.2.1. Lớp phụ Coccogonophycideae 

II.2.2. Lớp phụ Hormogonophycideae 

II.3. Tính kinh tế của Vi khuẩn lam 

II.4. Mối quan hệ của Vi khuẩn lam với 

các nhóm sinh vật khác 

3 

- Mô tả được đặc tính sinh học 

của Vi khuẩn lam; 

- Trình bày được hệ thống phân 

loại của Vi khuẩn lam; 

- Nêu được vai trò kinh tế và 

mối quan hệ của vi khuẩn lam 

với các nhóm sinh vật. 

- Thuyết giảng; 

- Trực quan; 

- Nêu vấn đề. 

Đọc tài 

liêu [1], 

chương 

VII. 

III. GIỚI NẤM 

(FUNGI) 

III.1. Đại cương về nấm 

III.2. Ngành Nấm nhầy 

III.2.1. Cấu trúc cơ thể 

III.2.2. Sinh sản 

III.2.3. Phân loại và đại diện 

III.2.4. Vai trò của Nấm nhầy đối với thiên 

nhiên và con người 

III.3. Ngành Nấm thực 

III.3.1. Cấu tạo tế bào 

III.3.2. Cấu tạo cơ thể 

III.3.3. Sinh sản 

III.3.4. Chu kỳ phát triển 

III.3.5. Phân loại 

III.3.6. Tầm quan trọng của nấm 

3 

 

- Trình bày được đại cương về 

nấm; 

- Mô tả được cấu tạo, phương 

thức sinh sản và vai trò của 

ngành Nấm nhày; ngành nấm 

thực và địa y; 

- Phân loại được một số loại 

nấm và địa y. 

- Thuyết giảng; 

- Trực quan; 

- Nêu vấn đề. 

Đọc tài 

liệu [1] 

chương 

VIII. 
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III.4. Địa y 

III.4.1. Đặc tính chung 

III.4.2. Một số đại diện 

III.4.3. Tầm quan trọng 

IV. GIỚI 

THỰC VẬT 

(PLANTAE) – 

PHÂN GIỚI 

THỰC VẬT 

BẬC THẤP 

(NHÓM TẢO)  

 

IV.1. Đại cương về Tảo 

IV.1.1. Các dạng hình thái của tảo 

IV.1.2. Đặc điểm cấu tạo tế bào 

IV.1.3. Sinh sản 

IV.1.4. Môi trường phân bố 

IV.1.5. Phân loại 

IV.2. Nhóm tảo có màu vàng, vàng nâu và 

nâu 

IV.2.1. Ngành Tảo vàng ánh 

(Chrysophyta) 

IV.2.2. Ngành Tảo vàng (Xanhthophyta) 

IV.2.3. Ngành Tảo giáp (Pyrophyta) 

IV.2.4. Ngành Tảo Silic (Khuê tảo – 

Bacillariophyta) 

IV.2.5. Ngành Tảo Nâu (Phaeophyta) 

IV.3. Nhóm tảo có màu đỏ: Ngành Tảo đỏ 

(Tảo hồng – Rhodophyta) 

IV.4. Nhóm tảo có màu lục 

IV.4.1. Ngành Tảo mắt (Euglenophyta) 

IV.4.2. Ngành Tảo lục (Chlorophyta) 

3 

- Trình bày được đại cương về 

tảo; 

- Phân loại được các nhóm Tảo 

bao gồm nhóm tảo có màu 

vàng, vàng nâu và nâu; nhóm 

tảo có màu đỏ; nhóm tảo có 

màu lục. 

 

- Thuyết giảng; 

- Trực quan; 

- Nêu vấn đề. 

Đọc tài 

liệu [1], 

chương 

IX. 

V. PHÂN GIỚI 

THỰC VẬT 

BẬC CAO 

(CORMOBION

TA) 

V.1. Đặc điểm chung 

V.2. Ngành Dương xỉ trần hay Quyết trần 

(Rhyniophyta) 

V.3. Ngành Rêu 

V.3.1. Đặc điểm chung 

V.3.2. Phân loại (Lớp Rêu sừng, Lớp Địa 

tiền hay Rêu tản, Lớp Rêu) 
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- Trình bày được đặc điểm 

chung của phân giới thực vật 

bậc cao; 

- Phân loại được các ngành 

thuộc thực vật bậc cao bao gồm 

ngành Dương xỉ trần; ngành 

- Thuyết giảng; 

- trực quan; 

- Nêu vấn đề. 

- Đọc tài 

liệu [1], 

chương 

X, XI, 

XII, XIII; 

- Tham 
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V.4. Ngành Lá thông (Psilotophyta) 

V.5. Ngành Thông đất (Lycopodiophyta) 

V.5.1. Đặc điểm chung 

V.5.2.  Phân  loại  (Bộ  Thông  đá  -  

Lycopodiales,  Bộ  Quyển  Bá  - 

Selaginellales)  

V.6. Ngành Cỏ tháp bút (Equisetophyta) 

V.7. Ngành Dương xỉ (Polypodiophyta) 

V.7.1. Đặc điểm chung 

V7.2. Phân  loại  (Lớp  Lưỡi  rắn  –  

Ophioglossopsida,  Lớp  Tòa  sen -

Marattiopsida, Lớp Dương xỉ - 

Polypodiopsida) 

V.8. Ngành Hạt trần (Gymnospermae) hay 

ngành Thông (Pinophyta) 

V.8.1. Đặc tính chung 

V.8.2.  Phân  loại  (Lớp  Tuế  -  

Cycadopsida,  Lớp  Lá  quạt/Bạch 

Ginkgopsida, Lớp Thông – Pinopsida, 

Lớp Dây gắm - Gentopsida) 

V.9. Ngành Hạt kín (Angiospermae) hay 

ngành Ngọc lan (Magnoliophyta) 

V.9.1. Khái quát về ngành Hạt kín 

V.9.2. Phân loại ngành Hạt kín 

Rêu; ngành Lá thông; ngành 

Thông đất; ngành Cỏ tháp bút; 

ngành Dương xỉ; ngành Hạt 

trần; ngành Hạt kín. 

 

khảo tài 

liệu [3], 

[4], [5]. 

 

Phần thực hành 

Bài Nội dung chi tiết 
Số tiết 

(giờ) 
Mục tiêu cụ thể 

Dụng cụ, thiết 

bị sử dụng 

Định mức vật tư/ 

SV, nhóm SV 

1. PHÂN 

LOẠI NẤM 

1.1. Thu thập các loại nấm 

1.2. Phân loại nấm thuộc 
6 

- Thu thập và phân loại nấm thuộc ngành 

Nấm nhày và ngành Nấm thực dựa vào 

- Khung ép 

mẫu,  

- 1 Khung ép 

mẫu; 
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ngành Nấm nhầy 

1.3. Phân loại nấm thuộc 

ngành Nấm thực 

1.4. Viết bài thu hoạch  

đặc điểm hình thái, cấu tạo tế bào và 

phương thức sinh sản; 

- Trình bày được kết quả thu thập và 

phân loại nấm thuộc ngành Nấm nhày và 

ngành Nấm thực. 

- Giấy báo; 

 - Bìa cứng,  

- Viết,  

- Dao,  

- Kéo. 

- 10 tờ giấy báo; 

- 1 bìa cứng; 

- 1 cây viết; 

- 1 cây dao; 

- 1 cây kéo. 

2. PHÂN 

LOẠI THỰC 

VẬT BẬC 

THẤP 

(NHÓM TẢO) 

 

2.1. Phân loại nhóm tảo có 

màu vàng, vàng nâu và nâu 

2.2. Phân loại nhóm tảo có 

màu đỏ 

2.3. Phân loại nhóm tảo có 

màu lục 

2.3. Viết bài thu hoạch  

 

4 

Phân loại được các nhóm Tảo dựa vào 

đặc điểm hình thái, cấu tạo tế bào và 

phương thức sinh sản. 

- Khung ép 

mẫu,  

- Giấy báo; 

 - Bìa cứng,  

- Viết,  

- Dao,  

- Kéo. 

- 1 Khung ép 

mẫu; 

- 10 tờ giấy báo; 

- 1 bìa cứng; 

- 1 cây viết; 

- 1 cây dao; 

- 1 cây kéo. 

3. PHÂN 

LOẠI THỰC 

VẬT BẬC 

CAO 

3.1. Thu thập các ngành thực 

vật bậc cao 

3.2. Phân loại sơ bộ hình thái 

thực vật bậc cao 

3.3. Giải phẫu và xem kính 

hiển vi các mô phân sinh 

3.3. Viết bài thu hoạch  
10 

- Thu thập thực vật bậc cao bao gồm 

ngành Dương xỉ trần, ngành Rêu, ngành 

Lá thông, ngành thông Đất, ngành Cỏ 

tháp bút, ngành Dương xỉ. ngành hạt 

trần, ngành hạt kín; 

- Phân loại được các ngành thuộc thực 

vật bậc cao bao gồm ngành Dương xỉ 

trần; ngành Rêu; ngành Lá thông; ngành 

Thông đất; ngành Cỏ tháp bút; ngành 

Dương xỉ; ngành Hạt trần; ngành Hạt 

kín; 

- Trình bày được kết quả thu thập và 

phân loại thực vật bậc cao. 

 

- Khung ép 

mẫu,  

- Giấy báo; 

 - Bìa cứng,  

- Viết,  

- Dao, lưỡi 

lam,  

- Kéo, 

- Lame, lamel, 

- Javel 

- 1 Khung ép 

mẫu; 

- 10 tờ giấy báo; 

- 1 bìa cứng; 

- 1 cây viết; 

- 1 cây dao; 

- 1 cây kéo. 
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7. Tài liệu học tập: 

* Sách, giáo trình chính: 

[1]. Phạm Thị Nga. Giáo trình hình thái và phân loại thực vật. Trường Đại học Cần Thơ, 2005.  

* Sách , giáo trình tham khảo:  

[2]. Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang, Di truyền phân tử, NXB Nông nghiệp Tp.HCM, 2008. 

[3]. Phạm Hoàng Hộ. Cây cỏ Việt Nam (Quyển 1). Nhà xuất bản Tp. Hồ Chí Minh, 1999. 

[4]. Phạm Hoàng Hộ. Cây cỏ Việt Nam (Quyển 2). Nhà xuất bản Tp. Hồ Chí Minh, 1999. 

[5]. Phạm Hoàng Hộ. Cây cỏ Việt Nam (Quyển 3). Nhà xuất bản Tp. Hồ Chí Minh, 1999. 

* Website liên quan 

http://www.vncreatures.net/tqthucvat.php 

8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:   

8.1. Đánh giá quá trình: Trọng số:  40% điểm học phần. 

- Kiểm tra thường xuyên (Hệ số1): hình thức: trắc nghiệm, thời gian: 30 phút; thời điểm: sau khi kết thúc chương 2. 

- Kiểm tra giữa học phần (Hệ số 2): hình thức: trắc nghiệm, thời gian: 50 phút, thời điểm: sau khi kết thúc chương 4. 

- Thực hành (Hệ số 2): điểm trung bình cộng của các bài thực hành. 

8.2. Thi kết thúc học phần: Trọng số: 60%  điểm học phần.   

Hình thức thi: trắc nghiệm; thời gian: 60 phút.  

9. Điểm đánh giá: 

Điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. 

Điểm học phần: Tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm 

học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ như sau:  

a) Loại đạt:   9,0 – 10 tương ứng với  A
+
  8,5 – 8,9  tương ứng với  A 

     8,0 –  8,4 tương ứng với  B
+
 7,0 – 7,9 tương ứng với B      

     6,5 – 6,9 tương ứng với C
+
      5,5 – 6,4 tương ứng với C       

     5,0 – 5,4 tương ứng với D
+
    4,0 – 4,9 tương ứng với D 

   b) Loại không đạt:    Dưới 4,0 tương ứng với  F 

http://www.vncreatures.net/tqthucvat.php
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10. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

Sinh viên phải có mặt đầy đủ trong các buổi thực hành và phải nghiên cứu nội dung thực hành trước, nếu vắng quá 4 tiết thực 

hành không có lý do chính đáng thì có điểm thực hành là 0.  

 

 

TRƯỞNG KHOA               TRƯỞNG BỘ MÔN     NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

 

 

 

 

 

             Giảng viên 1: Phan Minh Trực 

             Giảng viên 2: Hà Thị Tuyết Phượng 

 
Nơi nhận: 
- Phòng QLĐT (file.pdf + bản in); 

- Lưu: VP khoa (file + bản in). 


