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UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Tiền Giang,  ngày 05  tháng 01  năm 2015 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
 

Ngành: KHOA HỌC CÂY TRỒNG 

Trình độ: Cao đẳng, Đại học  

 

1. Tên học phần: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG             Mã học phần: 76852 

2. Loại học phần: lý thuyết 

3. Số tín chỉ: 2     

Lý thuyết: 30 tiết  

4. Các học phần tiên quyết, học trước trong chương trình: Không 

5. Mục tiêu chung 

- Về kiến thức:  

+ Nêu được một số thuật ngữ chuyên ngành trồng trọt; 

+ Liệt kê được một số biện pháp thực hiện canh tác nông nghiệp bền vững; 

+ Vận dụng từ vựng và ngữ pháp đã học để mô tả được các bộ phận của cây trồng, cấu trúc của đất, các dạng phân bón. 

- Về kỹ năng: 

+ Tóm tắt được ý chính trong các nghiên cứu khoa học bằng tiếng Anh. 

+ Vận dụng những kiến thức đã học để tìm đọc tài liệu tiếng Anh chuyên ngành khoa học cây trồng. 

- Về thái độ:  

+ Có thái độ tự học, biết phân phối thời gian tự học hợp lý; 

+ Nhận thức tầm quan trọng của tiếng Anh trong nghề nghiệp. 
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6. Nội dung học phần 

6.1. Mô tả vắn tắt 

Học phần “tiếng Anh chuyên ngành khoa học cây trồng” bao gồm 6 bài với các kiến thức như sau: 

- Plant anatomy.   

- Soil. 

- Fertilizers. 

- Crops and crop production. 

- Plant protection. 

- Sustainable Agriculture. 

6.2. Nội dung chi tiết của học phần 

 Unit (Bài) Nội dung chi tiết Số tiết 

(giờ) 

Mục tiêu cụ thể Hình thức  

dạy-học 

Nhiệm vụ  

sinh viên 

1. PLANT 

ANATOMY 

(GIẢI PHẪU 

THỰC VẬT) 

1.1. Organs, cells, tissues 

(Cơquan, tế bào, mô) 

1.2. Stem (Thân) 

1.3. Root (Rễ) 

1.4. Leaf (Lá) 

1.5. Flower (Hoa) 

1.6. Seed and fruit (Hạt và 

trái) 

3 

- Trình bày  được các thuật ngữ về bộ 

phận của cây;  

- Làm được một số bài tập về từ vựng 

và các điểm ngữ pháp trọng tâm của 

bài; 

- Vận dụng một số cấu trúc ngữ pháp 

để mô tả các thành phần của cây; 

- Vẽ hình và chú thích được các bộ 

phận của cây; 

- Dịch được một số câu và đoạn văn 

đơn giản từ Anh sang Việt và ngược 

lại về giải phẫu thực vật. 

- Thuyết 

giảng; 

- Trực quan; 

- Luyện đọc 

và hỏi đáp bài 

đọc hiểu; 

- Hướng dẫn 

làm bài tập. 

- Đọc tài liệu [3] 

chapter 1-6;  

- Làm bài tập tại 

lớp và bài tập về 

nhà. 

2. SOIL 

(ĐẤT) 

2.1. Soil profile (Sơ lược về 

đất) 

2.2. Soil properties (Các đặc 

2 

- Trình bày  được các thuật ngữ về các 

thành phần, đặc tính cấu trúc của đất;  

- Vận dụng một số cấu trúc ngữ pháp 

- Thuyết 

giảng; 

- Trực quan; 

- Đọc trước giáo 

trình chính [1] 

Unit 1-5; 
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tính của đất) 

2.2.1. Soil particle size (Kích 

cỡ hạt đất) 

2.2.2. Soil texture and 

structure (Kết cấu và cấu trúc 

của đất) 

2.3. Soil components (Các 

thành phần đất) 

2.4. Tropical soils (Các loại 

đất vùng nhiệt đới) 

 

để mô tả loại đất ở các nước và chức 

năng của đất. 

- Dịch được một số câu và đoạn văn 

đơn giản từ Anh sang Việt và ngược 

lại về cấu tạo và thành phần của đất. 

- Luyện đọc 

và hỏi đáp bài 

đọc hiểu; 

 

 - Tham khảo 

[2], chapter 5. 

- Làm bài tập tại 

lớp. 

 

Làm bài tập và thuyết trình 

theo nhóm 

5 

- Làm được một số bài tập về từ vựng 

và các điểm ngữ pháp trọng tâm của 

bài; 

- Trình bày được nội dung của một bài 

luận liên quan đến hình thái thực vật 

và đất. 

- Nghe thuyết 

trình, chỉnh 

sửa, thảo luận. 

Sinh viên chia 

nhóm và nhóm 

báo cáo chuẩn 

bị bài giảng viên 

đưa trước. 

3. NUTRIENT 

(DINH 

DƯỠNG) 

3.1. Classification of 

Essential Elements (Phân 

loại) 

3.2. Nutrient Deficiency 

Symptoms (Những triệu 

chứng khuyết dưỡng) 

3.3. Fertilizers (Phân bón) 

3.3.1. Classification (Phân 

loại) 

2 

- Trình bày được các thuật ngữ về các 

chất dinh dưỡng cần thiết và các loại 

phân bón;  

- Làm được một số bài tập về từ vựng 

và các điểm ngữ pháp trọng tâm về 

dinh dưỡng và phân bón cây trồng; 

- Dịch được một số câu và đoạn văn 

đơn giản từ Anh sang Việt và ngược 

lại về dinh dưỡng, phân bón. 

- Thuyết 

giảng; 

- Trực quan; 

- Luyện đọc 

và hỏi đáp bài 

đọc hiểu; 

- Cho bài tập 

về nhà. 

- Đọc trước giáo 

trình chính [1], 

Unit 8; tài liệu 

[2], chapter 12. 

 

- Làm bài tập về 

nhà. 
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3.3.2. Bio Fertilizers (Phân 

sinh học) 

3.3.3. Factors Affecting 

Manures and Fertilizers Use 

(Yếu tố ảnh hưởng đến cách 

bón và sử dụng phân bón) 

3.3.4. Time and method of 

Application (Thời gian và 

phương pháp bón phân) 

4. CROPS AND 

CROP 

PRODUCTION 

(CÂY TRỒNG 

VÀ SẢN XUẤT 

CÂY TRỒNG) 

4.1. Classification of Crops 

(Phân loại cây trồng) 

4.2. Crop adaptation and 

Distribution (Sự thích nghi và 

phân bố cây trồng) 

4.2.1. Theories Governing 

Crop Adaptation and 

Distribution (Học thuyết chi 

phối thích nghi và phân bố 

cây trồng) 

4.2.2. Factors Governing 

Choice of Crop and Varieties 

(Nhân tố chi phối sự lựa chọn 

vụ mùa) 

4.3. Crop Production (Sản 

xuất cây trồng) 

2 

- Trình bày  được các thuật ngữ về bộ 

phận của cây;  

- Làm được một số bài tập về từ vựng 

và các điểm ngữ pháp trọng tâm của 

bài; 

- Dịch được một số câu và đoạn văn 

đơn giản từ Anh sang Việt và ngược 

lại về trồng trọt. 

- Thuyết 

giảng; 

- Trực quan; 

- Luyện đọc 

và hỏi đáp bài 

đọc hiểu; 

- Hướng dẫn 

làm bài tập. 

- Đọc tài liệu 

[2], chapter 3.  
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Thuyết trình theo nhóm 

5 

- Trình bày được nội dung của một số 

bài luận liên quan đến dinh dưỡng và 

trồng trọt. 

- Nghe thuyết 

trình, chỉnh 

sửa, tóm tắt và 

thảo luận. 

- Sinh viên chia 

nhóm chuẩn bị 

bài thuyết trình 

giảng viên đưa 

trước. 

5. PLANT 

PROTECTION 

(BẢO VỆ THỰC 

VẬT) 

5.1. Insects (Côn trùng) 

5.2. Pest management (Quản 

lý dịch hại) 

5.3. Common diseases on 

general plants (Những bệnh 

thường gặp trên cây trồng 

phổ biến) 

2 

- Trình bày được các thuật ngữ về các 

loài côn trùng trong nông nghiệp, các 

loại bệnh thường gặp;  

- Làm được một số bài tập về từ vựng 

trọng tâm của bài về bệnh cây và cách 

phòng trị; 

- Thuyết 

giảng; 

- Trực quan; 

- Luyện đọc 

và hỏi đáp bài 

đọc hiểu; 

- Hướng dẫn 

làm bài tập. 

- Đọc giáo trình 

chính [1], Unit 

13-14. 

6. 

SUSTAINABLE 

AGRICULTURE 

(NÔNG 

NGHIỆP BỀN 

VỮNG)  

6.1. The Green Revolution 

(Cuộc cách mạng xanh) 

6.2 Sustainable Agriculture 

(Nông nghiệp bền vững) 

6.2.1. Role (Ý nghĩa của nông 

nghiệp bền vững) 

6.2.2. Concepts and Basic 

Principles (Thuật ngữ và 

nguyên lý cơ bản) 

6.2.3. Sustainability Through 

Farming Systems (Tính bền 

vững thông qua hệ thống 

canh tác) 

4 

- Trình bày được các thuật ngữ về 

nông nghiệp bền vững, các nguyên tắc 

canh tác và quản lý trong nền nông 

nghiệp bền vững.  

- Làm được một số bài tập về từ vựng 

trọng tâm của bài; 

- Nêu được một số nguyên nhân gây 

mất cân bằng dinh dưỡng và biện pháp 

cần thực hiện. 

- Đọc hiểu được một số đoạn văn liên 

quan đến canh tác bền vững. 

- Thuyết 

giảng; 

- Trực quan; 

- Luyện đọc 

và hỏi đáp bài 

đọc hiểu; 

- Hướng dẫn 

làm bài tập. 

- Đọc tài liệu 

[2], chapter 17. 
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6.3. Indices of Sustainability 

(chỉ số của tính bền vững) 

6.3.1. Sustainability 

Coefficient (SC) (Hệ số bền 

vững) 

6.3.2.Crop Productivity as an 

Indicator of Sustainability  

(Năng suất cây trồng như một 

chỉ thị của tính bền vững) 

6.4. Input management for 

Sustainable Agricultural 

Systems (Quản lý đầu vào 

cho hệ thống nông nghiệp bền 

vững) 

6.4.1. Optimizing Nutrient 

Availability (Sử dụng hợp lý 

dinh dưỡng sẵn có) 

6.4.2. Micronutrient 

Deficiencies (Những khiếm 

khuyết vi lượng) 

6.4.3 Limiting Nutrient 

Losses (Thất thoát dinh 

dưỡng giới hạn) 

6.4.4 Use of Chemical 

Fertilizers (Sử dụng phân hóa 

học) 

6.4.5. Nutrient Recycling 

(Chu trình dinh dưỡng) 

6.4.6. Use of Crop Residues 

(Sử dụng phế phẩm nông 
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nghiệp)  

6.4.7. Biological Nitrogen 

Fixation (Cố định ni tơ sinh 

học) 

6.4.8.Use of Biofertilizers 

(Sử dụng phân hữu cơ) 

6.4.9. Green Manuring (Phân 

xanh) 

Làm bài tập và thuyết trình 

theo nhóm 

5 

- Làm được một số bài đọc hiểu về tất 

cả nội dung đã học; 

- Thuyết trình được một số nội dung 

trong bài luận liên quan đến khoa học 

cây trồng. 

- Sửa bài tập; 

- Nghe thuyết 

trình, thảo 

luận. 

- Sinh viên chia 

nhóm chuẩn bị 

bài thuyết trình 

giảng viên đưa 

trước. 

7. Tài liệu học tập: 

- Sách, giáo trình chính:  

[1]. Nguyen Trung Tinh. English for specific purposes English texts for students-agronomists. Hue University college of agriculture 

and forestry, 2002. 

- Sách, tài liệu tham khảo: 

[2]. B. Chandrasekaran, K. Annadural, E.Somasundaram. A Textbook of Agronomy. New age international limited publisher. 2010. 

[3]. Paula j. Rudall. Anatomy of Flowering Plants An Introduction to Structure and Development. Cambridge University Press. 2007. 

8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:   

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

- Kiểm tra thường xuyên (hệ số 1): kiểm tra 2 lần; thời lượng: 15 phút; thời điểm: sau bài 3 và sau bài 6.  

- Nhận thức, thái độ tham gia thảo luận (hệ số 1): đánh giá khả năng hiểu của sinh viên đối với bài báo cáo, thái độ tham gia thảo luận.   

- Kiểm tra giữa học phần (hệ số 1): hình thức thi vấn đáp; thời lượng 10 phút; nội dung từ bài 1 đến bài 5; thời điểm: sau khi kết thúc bài 5;  

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

Hình thức trắc nghiệm; thời lượng: 60 phút. 
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9. Điểm đánh giá: 

Điểm đánh giá quá trình 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 

10. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

 Sinh viên phải tham gia một nhóm thảo luận và sưu tập các tài liệu đã được hướng dẫn. 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG         

     TRƯỞNG KHOA               TRƯỞNG BỘ MÔN     NGƯỜI BIÊN SOẠN 

 

              
 

 

     

              Giảng viên : Đoàn Thị Ngọc Thanh 

                         
 

 

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

- Lưu: VP khoa (file + bản in). 


