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A. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT 
  (Số lượng: 40 câu. Thời gian: 60 phút) 
 

Phần riêng 
Phần Nội dung cơ bản Số câu 

chung Chuẩn Nâng cao 
Cơ chế di truyền và biến dị 7 2 2 
Tính quy luật của hiện tượng di truyền. 8 0 0 
Di truyền học quần thể 2 0 0 
Ứng dụng di truyền học 1 0 0 

Di 
truyền 

học 

Di truyền học người 3 1 1 
Bằng chứng tiến hóa 1 0 0 
Cơ chế tiến hóa 4 2 2 
Sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái 
đất. 1 0 0 

Tiến 
hóa 

Tổng số 6 2 2 
Sinh thái học cá thể 1 0 
Sinh thái học quần thể 1 

1 
 1 

Quần xã sinh vật 2 1 1 
Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi 
trường. 1 1 1 

Sinh 
thái 
học 

Tổng số 5 3 3 

Tổng số câu cả ba phần 32 
(80%) 

8 
(20%) 

8 
(20%) 

 
B. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP BỔ TÚC THPT 
(Số lượng: 40 câu. Thời gian: 60 phút) 
 

Phần Nội dung cơ bản Số câu  

Cơ chế di truyền và biến dị 8 Di 
truyền Tính quy luật của hiện tượng di truyền. 9 



Di truyền học quần thể 2 
Ứng dụng di truyền học 3 
Di truyền học người 2 

học 

Tổng số  24 
Bằng chứng tiến hóa 1 
Cơ chế tiến hóa 6 
Sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất. 1 

Tiến 
hóa 

Tổng số 8 
Cá thể và quần thể sinh vật 4 
Quần xã sinh vật 2 
Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường. 2 

Sinh 
thái 
học 

Tổng số 8 
Tổng số câu cả ba phần 40 

 
C. CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 
 (Số lượng: 50 câu. Thời gian: 90 phút) 
 

Phần riêng 
Phần Nội dung cơ bản Số câu 

chung Chuẩn Nâng cao 
Cơ chế di truyền và biến dị 8 2 2 
Tính quy luật của hiện tượng di truyền. 8 2 2 
Di truyền học quần thể 3 0 0 
Ứng dụng di truyền học. 3 1 1 
Di truyền học người 2 1 1 

Di 
truyền 

học 

Tổng số  24 6 6 
Bằng chứng tiến hóa 1 0 
Cơ chế tiến hóa 5 

2 
2 

Sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất. 2 0 0 
Tiến 
hóa 

Tổng số 8 2 2 
Sinh thái học cá thể 1 0 0 
Sinh thái học quần thể 2 1 0 
Quần xã sinh vật 2 0 1 
Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường. 3 1 1 

Sinh 
thái 
học 

Tổng số 8 2 2 

Tổng số câu cả ba phần 40 
(80%) 

10 
(20%) 

10 
(20%) 

 



D. SO SÁNH SÁCH GIÁO KHOA THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN VÀ SÁCH 
GIÁO KHOA THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO MÔN SINH HỌC LỚP 12 
THPT 
 

Chöông I: CÔ CHEÁ DI TRUYEÀN VAØ BIEÁN DÒ 
 

Nhöõng vaán ñeà khaùc nhau 
Chuû ñeà 

Nhöõng vaán ñeà gioáng 
nhau Chuaån Naâng cao 

Gen, maõ di 
truyeàn vaø 
quaù trình 
nhaân ñoâi 
cuûa ADN 
(Baøi 1) 

- Khaùi nieäm gen. 
- Maõ di truyeàn: laø maõ boä 
ba, coù tính thoaùi hoùa, tính 
phoå bieán, tính ñaëc hieäu, 
chæ ra caùc loaïi boä ba môû 
ñaàu vaø boä ba keát thuùc... 

- Khoâng neâu caùc loaïi gen: 
gen caáu truc, gen ñieàu 
hoøa,... 
 
 
 
 
- Chæ trình baøy cô cheá chung 
cuûa quaù trình nhaân ñoâi 
ADN. 

- Neâu caùc loaïi gen: gen 
caáu truùc, gen ñieàu hoøa,... 
 
-  Giaûi thích ñöôïc veà maët 
lí thuyeát vì sao maõ di 
truyeàn laø maõ boä ba. 
- Trình baøy cuï theå hôn veà 
quaù trình nhaân ñoâi ADN ôû 
sinh vaät nhaân sô vaø sinh 
vaät nhaân thöïc. 

Phieân maõ 
vaø dòch maõ 
(Baøi 2) 

Phieân maõ:  
Trình baøy dieãn bieán vaø 
keát quaû cuûa quaù trình 
phieân maõ. 

- Khaùi nieäm phieân maõ: Quaù 
trình toång hôïp ARN treân 
maïch khuoân ADN goïi laø quaù 
trình phieân maõ. 
 
- Neâu caáu truùc vaø chöùc naêng 
cuûa caùc loaïi ARN. 
 
- Khoâng chia quaù trình phieân 
maõ thaønh caùc giai ñoaïn: 
khôûi ñaàu, keùo daøi vaø keát 
thuùc. 
 
 
 
 
 
 
 
- Coù sô ñoà khaùi quaùt quaù 
trình phieân maõ  vaø sau phieân 
maõ ôû sinh vaät nhaân thöïc vaø 

- Khaùi nieäm phieân maõ: söï 
truyeàn thoâng tin di truyeàn 
töø phaân töû ADN maïch 
keùp sang phaân töû ARN 
maïch ñôn laø quaù trình 
phieân maõ. 
- Khoâng neâu caáu truùc vaø 
chöùc naêng cuûa caùc loaïi 
ARN. 
- Chia quaù trình phieân maõ 
thaønh caùc giai ñoaïn: khôûi 
ñaàu, keùo daøi vaø keát thuùc. 
- Neâu ñöôïc sinh vaät nhaân 
thöïc coù nhieàu loaïi ARN 
polimeraza tham gia quaù 
trình phieân maõ. 
- Khoâng trình baøy dieãn 
bieán cuûa quaù trình phieân 
maõ maø chæ trình baøy keát 
quaû cuûa quaù trình phieân 
maõ. 
- Coù sô ñoà khaùi quaùt quaù 
trình phieân maõ. 



sinh vaät nhaân sô. 

Dòch maõ:  
- Hoaït hoùa axit amin. 
- Dieãn bieán quaù trình dòch 
maõ töông töï nhau. 
- Cô cheá phaân töû cuûa hieän 
töôïng di truyeàn (moái lieân 
heä ADN – mARN – 
proâteâin – tính traïng) ñöôïc 
trình baøy toùm taét döôùi 
daïng sô ñoà. 
- Coù khaùi nieäm 
poâliboâxoâm. 

 
Moâ taû dieãn bieán dòch maõ ôû 
sinh vaät nhaân thöïc. 

 
Moâ taû dieãn bieán dòch maõ 
ôû sinh vaät nhaân sô, töø ñoù 
lieân heä ñeán sinh vaät nhaân 
thöïc (axit amin môû ñaàu). 

Ñieàu hoøa 
hoaït ñoäng 
cuûa gen 
(baøi 3) 

- Cô cheá hoaït ñoäng cuûa 
opeâron Lac. 
- Coù sô ñoà hoaït ñoäng cuûa 
caùc gen trong opeâron Lac 
khi moâi tröôøng khoâng coù 
lactozô vaø coù lactoâzô. 

- Khaùi nieäm dieãn ñaït khaùc 
nhau. 
- Khoâng coù cô cheá ñieàu hoøa 
hoaït ñoäng cuûa gen ôû sinh vaät 
nhaân thöïc. 

- Khaùi nieäm dieãn ñaït 
khaùc nhau. 
- Coù cô cheá ñieàu hoøa hoaït 
ñoäng cuûa gen ôû sinh vaät 
nhaân thöïc. 

Khaùi nieäm vaø caùc daïng 
ñoät bieán gen:  
Caùc daïng ñoät bieán gen: 
thay theá moät caëp 
nucleâoâtit, theâm hoaëc maát 
moät caëp nucleâoâtit (3 daïng 
ñoät bieán). 

  Ñoät bieán 
gen (baøi 4) 

Nguyeân nhaân vaø cô cheá 
phaùt sinh ñoät bieán gen:  
Nguyeân nhaân: 
Do taùc ñoäng cuûa ngoaïi 
caûnh hoaëc nhöõng roái loaïn 
beân trong teá baøo. 
Cô cheá: 
Ñeàu coù cô cheá phaùt sinh 
ñoät bieán do taùc ñoäng cuûa 
5BU. 

- Boå sung theâm taùc nhaân gaây 
ñoät bieán gen (ngoaïi caûnh): 
virut. 
- Khoâng phaân loaïi ñoät bieán 
thaønh ñoät bieán töï nhieân, ñoät 
bieán nhaân taïo. 
- Coù cô cheá phaùt sinh ñoät 
bieán do söï keát caëp khoâng 
ñuùng trong nhaân ñoâi ADN 
do coù söï tham gia cuûa bazô 
nitô daïng hieám. 
- Khoâng coù ñoät bieán dòch 
khung do coù söï tham gia cuûa 
acridin. 

 
 
 
- Phaân loaïi ñoät bieán thaønh 
ñoät bieán töï nhieân, ñoät 
bieán nhaân taïo. 
- Khoâng coù cô cheá phaùt 
sinh ñoät bieán do söï keát 
caëp khoâng ñuùng trong 
nhaân ñoâi ADN do coù söï 
tham gia cuûa bazô nitô 
daïng hieám. 
- Boå sung ñoät bieán dòch 
khung do coù söï tham gia 
cuûa acridin. 



Haäu quaû vaø yù nghóa cuûa 
ñoät bieán gen: 
- Haäu quaû: coù lôïi, coù haïi 
hoaëc trung tính. 
- Neâu vai troø, yù nghóa cuûa 
ñoät bieán gen ñoái vôùi tieán 
hoùa vaø choïn gioáng. 

Khaúng ñònh phaàn lôùn ñoät 
bieán ñieåm thöôøng voâ haïi. 

 

Söï bieåu hieän cuûa ñoät 
bieán gen: 

Khoâng trình baøy. Trình baøy söï bieåu hieän 
cuûa ñoät bieán gen: ñoät 
bieán xoâma, ñoät bieán tieàn 
phoâi, ñoät bieán giao töû. 

Nhieãm saéc 
theå (baøi 5) 

Hình thaùi vaø caáu truùc 
nhieãm saéc theå: 
- Neâu khaùi nieäm veà boä 
nhieãm saéc theå löôõng boäi, 
nhieãm saéc theå thöôøng vaø 
nhieãm saéc theå giôùi tính. 
- Neâu thaønh phaàn hoùa hoïc 
cuûa nhieãm saéc theå. 
- Neâu caáu truùc sieâu hieån 
vi cuûa nhieãm saéc theå: 
thaønh phaàn, caùc möùc 
xoaén. 

- Ñeà caäp ñeán nhöõng trình töï 
nucleâoâtit ñaëc bieät: trình töï 
nucleâoâtit ôû taâm ñoäng, hai 
muùt vaø trình töï khôûi ñaàu 
nhaân ñoâi ADN. 
- Khoâng cung caáp baûng soá 
löôïng nhieãm saéc theå löôõng 
boäi cuûa moät soá loaøi ñoäng, 
thöïc vaät. 
 
 
 
- Khoâng neâu chöùc naêng cuûa 
nhieãm saéc theå. 

- Khoâng ñeà caäp ñeán trình 
töï nucleâoâtit ñaëc bieät: trình 
töï nucleâoâtit ôû taâm ñoäng, 
hai ñaàu muùt vaø trình töï 
khôûi ñaàu nhaân ñoâi ADN. 
- Cung caáp baûng soá löôïng 
nhieãm saéc theå löôõng boäi 
cuûa moät soá loaøi ñoäng, 
thöïc vaät vaø giaûi thích soá 
löôïng NST khoâng phaûn 
aùnh trình ñoä tieán hoùa cuûa 
loaøi. 
- Neâu chöùc naêng cuûa 
nhieãm saéc theå. 

Ñoät bieán 
caáu truùc 
nhieãm saéc 
theå (Baøi 6 
chöông 
trình Naâng 
cao; Baøi 5 
– chöông 
trình 
chuaån) 

- Trình baøy caùc daïng ñoät 
bieán caáu truùc nhieãm saéc 
theå: maát ñoaïn, laëp ñoaïn, 
ñaûo ñoaïn, chuyeån ñoaïn. 
- Ñeà caäp ñeán nguyeân 
nhaân, heä quaû (haäu quaû), 
vai troø cuûa ñoät bieán caáu 
truùc nhieãm saéc theå. 
- Coù moät soá ví duï minh 
hoïa. 

Maát ñoaïn: Khaùi nieäm khaùc. - Maát ñoaïn: noùi roõ vò trí 
cuûa ñoaïn bò maát. 
- Coù phaân chia chuyeån 
ñoaïn thaønh caùc tröôøng 
hôïp khaùc nhau. 

Ñoät bieán 
soá löôïng 
nhieãm saéc 
theå (Baøi 7 
– chöông 
trình Naâng 
cao; Baøi 6 

- Ñònh nghóa. 
- Chia ñoät bieán soá löôïng 
nhieãm saéc theå thaønh hai 
loaïi: leäch boäi vaø ña boäi. 
Ñoät bieán leäch boäi: 
-Ñònh nghóa. 

- Boå sung theâm theå keùp vaø 
theå boán keùp. 
- Neâu nguyeân nhaân phaùt 
sinh ñoät bieán leäch boäi. 
 
- Khoâng ñeà caäp ñeán caùc 

 
- Khoâng ñeà caäp ñeán theå 
moät keùp vaø theå boán keùp. 
- Khoâng neâu nguyeân nhaân 
phaùt sinh ñoät bieán leäch 
boäi. 



– chöông 
trình 
chuaån) 

-Ví duï veà caùc daïng ñoät 
bieán leäch boäi thöôøng gaëp: 
theå khoâng, theå moät, theå 
ba,theå boán. 
-Cô cheá phaùt sinh ñoät 
bieán leäch boäi. 
-Haäu quaû vaø vai troø 

trieäu chöùng cuûa beänh Ñao, tæ 
leä xuaát hieän hoäi chöùng Ñao 
lieân quan tôùi tuoåi cuûa ngöôøi 
meï. 
- Khoâng ñeà caäp ñeán vieäc söû 
duïng ñoät bieán theå leäch boäi 
ñeå ñöa caùc nhieãm saéc theå 
mong muoán vaøo cô cheá khaùc 
(öùng duïng trong choïn 
gioáng). 

- Ñeà caäp ñeán caùc trieäu 
chöùng cuûa beänh Ñao, tæ leä 
xuaát hieän hoäi chöùng Ñao 
lieân quan tôùi tuoåi cuûa 
ngöôøi meï. 
- Boå sung theâm trong 
choïn gioáng coù theå söû 
duïng ñoät bieán theå leäch 
boäi ñeå ñöa caùc nhieãm saéc 
theå mong muoán vaøo cô 
theå khaùc. 

 Đột biến đa bội: 
- Phân biệt đột biến đa bội 
chẵn, đa bội lẻ. 
- Phân biệt tự đa bội và dị 
đa bội 
- Có cơ chế phát sinh đột 
biến đa bội. 
- Có ví dụ về thể dị đa bội 
được hình thành do lai 
giữa cải bắp và cải củ. 

- Khái niệm riêng do tự đa 
bội và dị đa bội. 
- Không nêu nguyên nhân 
của đột biến đa bội. 
- Có sơ đồ cơ chế hình thành 
các thể tự đa bội và dị đa bội 

- Có sơ đồ cơ chế hình 
thành thể dị đa bội. 

Thực 
hành: Xem 
phim về cơ 
chế nhân 
đôi AND, 
phiên mã 
và dịch mã 
(Bài 9_ 
chương 
trình Nâng 
cao). 

 Không có bài này. Có bài này. 

Thực 
hành: 
Quan sát 
các dạng 
đột biến số 
lượng 
nhiễm sắc 
thể trên 
tiêu bản cố 
định và 
tiêu bản 
tạm thời 
(Bài 10_ 
chương 
trình Nâng 

Nội dung tương tự nhau.   



cao; Bài 7_ 
chương 
trình 
Chuẩn) 

 
Chöông II: TÍNH QUY LUAÄT  

CUÛA HIEÄN TÖÔÏNG DI TRUYEÀN 
 

Nhöõng vaán ñeà khaùc nhau 
Chuû ñeà Nhöõng vaán ñeà gioáng nhau 

Chuaån Naâng cao 

Quy luaät 
phaân li 
(Baøi 11 – 
chöông 
trình 
Naâng cao; 
Baøi 8 – 
chöông 
trình 
Chuaån) 

- Trình baøy toùm taét thí 
nghieäm cuûa Menñen. 
- Ñeà caäp ñeâùn thuaät ngöõ 
“nhaân toá di truyeàn”. 
- Neâu leân quy luaät phaân li 
(ñöôïc toùm taét baèng caùc 
thuaät ngöõ di truyeàn hoïc 
hieän ñaïi) nhöng khaùc nhau 
veà caùch dieãn ñaït. 
- Giaûi thích cô sôû teá baøo 
hoïc cuûa quy luaät phaân li. 

- Giôùi thieäu tieåu söû vaø 
phöông phaùp nghieân cöùu di 
truyeàn cuûa Menñen . 
- Ñöa ra thuaät ngöõ loâcut, lai 
phaân tích. 
- Neâu ñöôïc khaùi nieäm alen. 

- Khoâng giôùi thieäu tieåu söû 
vaø phöông phaùp nghieân 
cöùu di truyeàn cuûa 
Menñen. 
- Khoâng coù thuaät ngöõ: 
loâcut, lai phaân tích. 
- Coù sô ñoà theå hieän cô sôû 
teá baøo hoïc cuûa quy luaät 
phaân li. 

Quy luaät 
phaân li 
ñoäc laäp 
(baøi 12 – 
chöông 
trình 
Naâng cao; 
Baøi 8 – 
chöông 
trình 
Chuaån) 

- Thí nghieäm. 
- Cô sôû teá baøo hoïc: 
+ Coù sô ñoâ  giaûi thích cô sôû 
teá baøo hoïc veà söï phaân li 
ñoäc laäp cuûa caùc NST trong 
giaûm phaân hình thaønh giao 
töû. 
+ Coù coâng thöùc toång quaùt 
vôùi n caëp tính traïng. 

- Ñöa ra phaùt bieåu cuûa 
Menñen veà quy luaät phaân li 
ñoäc laäp. 
- Neâu ñöôïc yù nghóa cuûa caùc 
quy luaät Menñen. 
 
- Khoâng coù sô ñoà toå hôïp töï 
do cuûa caùc giao töû trong 
giaûm phaân ñeå hình thaønh 
hôïp töû. 

- Khoâng ñöa ra phaùt bieåu 
cuûa Menñen veà quy luaät 
phaân li ñoäc laäp maø neâu 
noäi dung cuûa quy luaät 
phaân li baèng caùc thuaät 
ngöõ cuûa di truyeàn hoïc 
hieän ñaïi. 
- Boå sung theâm sô ñoà toå 
hôïp töï do cuûa caùc giao töû 
trong giaûm phaân ñeå hình 
thaønh hôïp töû. 

Söï taùc 
ñoäng cuûa 
nhieàu gen 
(töông 
taùc gen) 
vaø tính 
ña hieäu 
cuûa gen 
(taùc ñoäng 
ña hieäu 

Taùc ñoäng cuûa nhieàu gen 
leân moät tính traïng (töông 
taùc gen): 
- Giôùi thieäu hai kieåu töông 
taùc gen laø töông taùc boå 
sung vaø töông taùc coäng 
goäp. 
Töông taùc boå sung: Ñöa ra 
thí nghieäm coù tæ leä 9:7. 

- Khaùc nhau veà thuaät ngöõ: 
+ Töông taùc gen. 
+ Taùc ñoäng ña hieäu cuûa gen. 
- Coù ñònh nghóa töông taùc 
gen. 
 
 
 
- Ví duï veà töông taùc coäng 

- Khaùc nhau veà thuaät ngöõ: 
+ Taùc ñoäng cuûa nhieàu 
gen. 
+ Tính ña hieäu cuûa gen. 
- Khoâng coù ñònh nghóa 
töông taùc gen. 
- Coù neâu theâm kieåu töông 
taùc aùt cheá. 
- Ví duï veà töông taùc coäng 



Töông taùc coäng goäp: 
Neâu leân moät soá tính traïng 
naêng suaát ôû vaät nuoâi vaø 
caây troàng do nhieàu gen 
cuøng quy ñònh theo kieåu 
töông taùc coäng goäp. 
 

goäp cuûa ba gen troäi khoâng 
alen quy ñònh maøu da cuûa 
ngöôøi. 
 
- Khaùi nieäm töông taùc coäng 
goäp. 
 
- Coù khaùi nieäm “phoå bieán dò 
lieân tuïc” 

goäp cuûa hai gen troäi 
khoâng alen quy ñònh maøu 
saéc haït cuûa luùa mì. 
- Khaùi nieäm töông taùc 
coäng goäp khaùc vôùi 
chöông trình Chuaån. 

cuûa gen) 
(Baøi 13 – 
chöông 
trình 
Naâng cao; 
Baøi 9 – 
chöông 
trình 
Chuaån) 

Taùc ñoäng cuûa moät gen 
leân nhieàu tính traïng (taùc 
ñoäng ña hieäu cuûa gen): 
Ñònh nghóa: 

- Ví duï veà gen ñoät bieán HbS 
gaây beänh hoàng caàu hình löôõi 
lieàm ôû ngöôøi vaø caùc roái loaïn 
beänh lí khaùc. 

- Ví duï veà ñaäu Haø Lan, 
gen quy ñònh caùnh cuït ôû 
ruoài giaám, gen ñoät bieán 
gaây hoäi chöùng Macphan ôû 
ngöôøi. 
- Ñöa ra thuaät ngöõ “bieán 
dò töông quan”. 

Lieân keát hoaøn toaøn (lieân 
keát gen): 
- Sô ñoà keát quaû thí nghieäm 
cuûa Moocgan. 
- Coù khaùi nieäm nhoùm gen 
lieân keát, soá nhoùm gen lieân 
keát ôû moãi loaøi. 

- Khaùc nhau veà thuaät ngöõ:  
Lieân keát gen. 

- Khaùc nhau veà thuaät ngöõ:  
Lieân keát hoaøn toaøn. 
- coù nhaän xeùt veà keát quaû 
thí nghieäm. 

Di truyeàn 
lieân keát 
(Lieân keát 
gen vaø 
hoaùn vò 
gen) (Baøi 
14 – 
chöông 
trình 
Naâng cao; 
Baøi 11 – 
chöông 
trình 
chuaån) 

Lieân keát khoâng hoaøn 
toaøn (hoaùn vò  gen) 
- Ñöa ra thí nghieäm cuûa 
Moocgan. 
- Cô sôû teá baøo hoïc: 
+ Ñöa ra caùc thuaät ngöõ: 
hoaùn vò gen, trao ñoåi cheùo. 
+ Coù sô ñoà moâ taû quaù trình 
trao ñoåi cheùo gaây neân hieän 
töôïng hoaùn vò gen. 
+ Neâu caùch tính taàn soá 
hoaùn vò gen nhöng caùch 
dieãn ñaït khaùc nhau. 
+ Neâu leân caùc ñaëc ñieåm 
cuûa hoaùn vò gen; 
* Taàn soá hoaùn vò gen 
khoâng vöôït quaù 50%; 
* Khoaûng caùch giöõa caùc 

- Khaùc nhau veà thuaät ngöõ: 
Hoaùn vò gen. 
 
- Keát quaû thí nghieäm cuûa 
Moocgan ñöôïc trình baøy 
döôùi daïng soá löôïng.  
- Giaûi thích roõ hôn veà hieän 
töôïng hoaùn vò gen. 

- Khaùc nhau veà thuaät ngöõ:  
Lieân keát khoâng hoaøn 
toaøn. 
- Keát quaû thí nghieäm cuûa 
Moocgan ñöôïc trình baøy 
döôùi daïng tæ leä. 
- Neâu roõ: söï hoaùn vò gen 
chæ coù yù nghóa khi taïo söï 
toå hôïp laïi cuûa caùc gen 
khoâng töông öùng (khoâng 
alen) treân NST. 
- Neâu leân vaán ñeà: 
+ Ñeå xaùc ñònh taàn soá 
hoaùn vò gen, ngöôøi ta 
thöôøng duøng pheùp lai 
phaân tích. 
+ Trao ñoåi cheùo khoâng 
chæ xaûy ra trong phaùt sinh 
giao töû caùi. 



gen caøng lôùn thì taàn soá 
hoaùn vò gen caøng lôùn. 

+ Trao ñoåi cheùo coøn xaûy 
ra trong nguyeân phaân. 

YÙ nghóa cuûa hieän töôïng 
lieân keát gen vaø hoaùn vò 
gen (lieân keát hoaøn toaøn 
vaø lieân keát khoâng hoaøn 
toaøn): 
- Ñeàu neâu leân yù nghóa cuûa 
hieän töôïng lieân keát gen vaø 
hoaùn vò gen trong tieán hoùa 
vaø choïn gioáng.  
- Ñeàu ñeà caäp ñeán baûn ñoà di 
truyeàn. 

ÖÙng duïng lieân keát gen vaøo 
choïn gioáng: gaây ñoät bieán 
chuyeån ñoaïn ñeå chuyeån 
nhöõng gen coù lôïi vaøo cuøng 
moät NST nhaèm taïo ra nhöõng 
gioáng coù ñaëc ñieåm mong 
muoán. 

- Khoâng ñeà caäp ñeán vieäc 
öùng duïng lieân keát gen 
vaøo choïn gioáng baèng bieän 
phaùp gaây ñoät bieán chuyeån 
ñoaïn ñeå chuyeån nhöõng 
gen coù lôïi vaøo cuøng moät 
NST nhaèm taïo ra nhöõng 
gioáng coù ñaëc ñieåm mong 
muoán. 
- Moâ taû moät baûn ñoà gen ôû 
ruoài giaám. 
- Giaûi thích moät soá kí 
hieäu treân baûn ñoà di 
truyeàn. 

- Ñeàu trình baøy veà nhieãm 
saéc theå giôùi tính: coù gen 
quy ñònh giôùi tính vaø caùc 
gen quy ñònh caùc tính traïng 
thöôøng. 
- Ñeàu coù caùc ví duï veà caëp 
nhieãm saéc theå giôùi tính ôû 
moät soá loaøi. 
- Ñeàu coù sô ñoà caëp nhieãm 
saéc theå giôùi tính ôû ngöôøi: 
vuøng töông ñoàng, vuøng 
khoâng töông ñoàng treân X, 
vuøng khoâng töông ñoàng 
treân Y. 

Coù ñònh nghóa nhieãm saéc theå 
giôùi tính. 

- Giaûi thích ñöôïc 
theá naøo laø töông 
ñoàng cuûa NST 
giôùi tính. 

- - Khoâng coù ñònh 
nghóa nhieãm saéc 
theå giôùi tính. 

Gen treân NST X: 
- Ví duï veà pheùp lai thuaän 
vaø pheùp lai nghòch veà tính 
traïng maøu maét ôû ruoài giaám 
cuûa Moocgan vaø nhöõng 
giaûi thích cuûa Moocgan. 
- Coù sô ñoà minh hoïa cô sôû 
teá baøo hoïc cuûa hieän töôïng 
di truyeàn tính traïng maøu 
maét lieân keát vôùi giôùi tính ôû 
ruoài giaám. 

 
Khoâng coù ví duï gen gaây 
beänh muø maøu, beänh maùu 
khoù ñoâng ôû ngöôøi do gen laën 
treân NST X quy ñònh. 

 
Coù ví duï gen gaây beänh 
muø maøu, beänh maùu khoù 
ñoâng ôû ngöôøi do gen laën 
treân NST X quy ñònh. 

Di truyeàn 
lieân keát 
vôùi giôùi 
tính (Baøi 
15 chöông 
trình 
Naâng cao; 
Baøi 12 – 
chöông 
trình 
Chuaån) 

Gen treân NXT Y:   



- neâu ñaëc ñieåm cuûa gen 
treân NST Y: di truyeàn 
thaúng (chæ coù ôû moät giôùi). 
- coù ví duï veà taät coù tuùm 
loâng treân vaønh tai ôû ngöôøi 
naèm treân vuøng khoâng ñöôïc 
töông ñoàng cuûa NST Y. 

Coù thoâng tin NST Y ôû ngöôøi, 
coù 78 gen. 

Coù theâm ví duï veà taät dính 
ngoùn tay 2 vaø 3 ôû ngöôøi. 

YÙ nghóa cuûa söï di truyeàn 
lieân keát vôùi giôùi tính: 
Ñeàu neâu leân yù nghóa cuûa 
söï di truyeàn lieân keát vôùi 
giôùi tính trong chaên nuoâi, 
ví duï veà maøu saéc tröùng taèm 
coù lieân quan ñeán giôùi tính. 

  
Boå sung theâm ví duï veà 
gen quy ñònh loâng vaèn 
naèm treân nhieãm saéc theå X 
ôû gaø. 

Thí nghieäm - Khaùc nhau veà thuaät ngöõ: 
Di truyeàn ngoaøi nhaân. 
- Ñöa ra thí nghieäm ôû caây 
hoa phaán. 
- Khoâng coù sô ñoà giaûi thích 
cô sôû teá baøo hoïc baèng hình 
veõ. 

- Khaùc nhau veà thuaät ngöõ: 
Di truyeàn ngoaøi nhieãm 
saéc theå. 
- Ñöa ra thí nghieäm ôû ñaïi 
maïch. 
- Coù sô ñoà giaûi thích cô sôû 
teá baøo hoïc baèng hình veõ.  
- Boå sung theâm moät soá ví 
duï: ôû caây hoa phaán, pheùp 
lai thuaän, nghòch giöõa löøa 
vaø ngöïa. 
- Neâu leân hieän töôïng baát 
thuï ñöïc vaø öùng duïng cuûa 
hieän töôïng naøy. 

Di truyeàn 
ngoaøi 
nhieãm 
saéc theå 
(di 
truyeàn 
ngoaøi 
nhaân) 
(Baøi 16 – 
chöông 
trình 
Naâng cao; 
Baøi 12 – 
chöông 
trình 
Chuaån) Söï di truyeàn cuûa caùc gen 

trong ti theå vaø luïc laïp. 
 - Neâu roõ hôn veà vai troø 

cuûa caùc gen trong ti theå 
vaø luïc laïp. 
- Neâu leân caùc ñaëc ñieåm 
cuûa di truyeàn ngoaøi 
nhieãm saéc theå. 

AÛnh 
höôûng cuûa 
moâi 
tröôøng 
ñeán bieåu 
hieän cuûa 
gen (Baøi 
17 – 

Moái quan heä giöõa kieåu 
gen, moâi tröôøng vaø kieåu 
hình (söï töông taùc giöõa 
kieåu gen vaø moâi tröôøng)  

- Giaûi thích vaø ñöa ra sô ñoà 
theå hieän moái quan heä giöõa 
gen vaø tính traïng: gen 
(ADN)  mARN  
poâlipeptit  Proâtein  Tính 
traïng. 
- Ví duï veà aûnh höôûng cuûa 
nhieät ñoä moâi tröôøng leân maøu 

 
 
 
 
 
- Ví duï veà vai troø cuûa 
kieåu gen vaø aûnh höôûng 



saéc loâng ôû gioáng thoû 
Hinalaya (khaû naêng toång 
hôïp saéc toá meâlanin). 
- Ví duï veà aûnh höôûng cuûa 
pH ñaát leân maøu saéc cuûa caây 
hoa caåm tuù caàu. 
- Ví duï veà beänh pheâninkeâtoâ 
nieäu ôû ngöôøi. 

cuûa nhieät ñoä moâi tröôøng 
ñoái vôùi maøu saéc hoa anh 
thaûo. 
 
- Ví duï veà aûnh höôûng cuûa 
giôùi tính leân tính traïng coù 
söøng, khoâng söøng ôû cöøu; 
coù raâu, khoâng raâu ôû deâ; 
hoùi ñaàu ôû ngöôøi. 
- Neâu leân moät soá yeáu toá 
cuûa moâi tröôøng ngoaøi coù 
taùc ñoäng ñeán söï bieåu hieän 
tính traïng: nhieät ñoä, cheá 
ñoä dinh döôõng.... 

Coù khaùi nieäm thöôøng bieán. Coù teân goïi khaùc cuûa thöôøng 
bieán laø “söï meàm deûo kieåu 
hình”. 

Neâu ñöôïc caùc ñaëc ñieåm 
vaø yù nghóa cuûa thöôøng 
bieán. 

chöông 
trình Naâng 
cao; Baøi 13 
– chöông 
trình 
Chuaån) 

Möùc phaûn öùng: 
Ñeàu ñöa ra khaùi nieäm möùc 
phaûn öùng, caùc ví duï veà 
möùc phaûn öùng roäng. 

 
 
Neâu ñöôïc caùch xaùc ñònh 
möùc phaûn öùng. 

- Coù ví duï veà möùc phaûn 
öùng heïp. 
- Neâu leân moái quan heä 
giöõa kieåu gen – kó thuaät 
saûn xuaát vaø naêng suaát caây 
troàng/ vaät nuoâi. 

Thöïc 
haønh: Lai 
gioáng (Baøi 
19 – 
chöông 
trình Naâng 
cao; Baøi 
14 – 
chöông 
trình 
Chuaån) 

Noäi dung cô baûn gioáng 
nhau. 

  

 

Chöông III. DI TRUYEÀN HOÏC QUAÀN THEÅ 
 

Nhöõng vaán ñeà khaùc nhau 
Chuû ñeà Nhöõng vaán ñeà gioáng nhau 

Chuaån Naâng cao 

Caáu truùc 
di truyeàn 

- Neâu khaùi nieäm voán gen. 
- Coù phaân tích caáu truùc di 

- Khaùc nhau veà thuaät ngöõ: 
+ Taàn soá alen. 

- Khaùc nhau veà thuaät ngöõ: 
+ Taàn soá töông ñoái cuûa 



cuûa quaàn 
theå (Baøi 
20 – 
chöông 
trình 
Naâng cao;  
Baøi 16 – 
chöông 
trình 
Chuaån) 

truyeàn cuûa quaàn theå töï 
phoái (töï thuï phaán). 
- Neâu xu höôùng bieán ñoåi 
veà taàn soá kieåu gen qua caùc 
theá heä töï thuï phaán. 

 
+ Taàn soá kieåu gen. 
 
- Neâu leân xu höôùng bieán ñoåi 
caáu truùc di truyeàn ñoái vôùi 
quaàn theå giao phoái gaàn. 

caùc alen. 
+ Taàn soá töông ñoái cuûa 
kieåu gen. 
- Ñeà caäp ñeán taàn soá alen 
qua caùc theá heä töï thuï 
phaán. 

Ñeàu neâu leân ñaëc ñieåm cuûa 
quaàn theå ngaãu phoái nhöng 
caùch dieãn ñaït khaùc nhau. 

- Coù thuaät ngöõ: giao phoái 
ngaãu nhieân (ngaãu phoái); 
quaàn theå giao phoái; ña hình 
veà kieåu gen; ña hình veà kieåu 
hình. 
 
- Ví duï veà möùc ñoä ña daïng 
di truyeàn trong quaàn theå 
ngaãu phoái: taàn soá cuûa caùc 
kieåu gen quy ñònh nhoùm 
maùu A,B, AB vaø O ôû ngöôøi. 

- Khoâng ñöa ra thuaät ngöõ: 
giao phoái ngaãu nhieân 
(ngaãu phoái); quaàn theå 
giao phoái; ña hình veà 
kieåu gen; ña hình veà kieåu 
hình. 
- coù coâng thöùc tính soá 
kieåu gen khaùc nhau trong 
quaàn theå theo soá gen 
khaùc nhau (phaân li ñoäc 
laäp) vaø soá alen thuoäc moät 
soá loâcut. 
- Coù ví duï veà tæ leä caùc 
nhoùm maùu A, B, O ôû caùc 
quaàn theå ngöôøi khaùc 
nhau. 

Traïng 
thaùi caân 
baèng cuûa 
quaàn theå 
giao phoái 
ngaãu 
nhieân 
(Caáu truùc 
di truyeàn 
cuûa quaàn 
theå ngaãu 
phoái) (Baøi 
21 – 
chöông 
trình 
Naâng cao; 
Baøi 17 – 
Chöông 
trình 
Chuaån) 

Ñònh luaät Hacñi – 
Vanbec: 
- Ñeàu neâu leân noäi dung 
ñònh luaät Hacñi – Vanbec 
nhöng caùch dieãn ñaït khaùc 
nhau. 
- Ñeàu neâu leân caùc ñieàu 
kieän nghieäm ñuùng cuûa ñònh 
luaät Hacñi – Vanbec. 
- Ñeà neâu leân yù nghóa cuûa 
ñònh luaät Hacñi – Vanbec. 

- Neâu leân vaø giaûi thích coâng 
thöùc toång quaùt cuûa quy ñònh 
luaät Hacñi – Vanbec. 
 
- Chæ neâu ñöôïc yù nghóa thöïc 
tieãn. 

- Coù ví duï cuï theå veà caùch 
phaân tích caáu truùc di 
truyeàn quaàn theå. Ruùt ra 
coâng thöùc toång quaùt. 
- Neâu ñöôïc caû yù nghóa lí 
luaän vaø thöïc tieãn. 

 

Chöông IV: ÖÙNG DUÏNG DI TRUYEÀN HOÏC 
 

Nhöõng vaán ñeà khaùc nhau 
Chuû ñeà 

Nhöõng vaán ñeà gioáng 
nhau Chuaån Naâng cao 



Choïn gioáng 
vaät nuoâi vaø 
caây troàng döïa 
treân nguoàn 
bieán dò toå hôïp 
(Baøi 22 – 
Chöông trình 
Naâng cao; Baøi 
18 – chöông 
trình Chuaån) 

- Trình baøy noäi dung taïo 
gioáng thuaàn döïa treân 
nguoàn bieán bò toå hôïp vaø 
coù minh hoïa. 
- Ñöa ra giaû thuyeát sieâu 
troäi ñeå giaûi thích hieän 
töôïng öu theá lai. 
- Ñeàu ñöa ra ñaëc ñieåm 
cuûa öu theá lai: cao nhaát 
ô F1, sau ñoù giaûm daàn 
qua caùc theá heä. 
- Neâu caùc böôùc taïo öu 
theá lai. 
- Ñeà caäp ñeán lai khaùc 
doøng vaø lai thuaän nghòch 
trong taïo öu theá lai. 

- Khoâng giôùi thieäu nguoàn 
gen töï nhieân vaø nguoàn 
gen nhaân taïo. 
- Ñöa ra sô ñoà taïo gioáng 
luùa luøn naêng suaát cao. 
- Coù lai khaùc doøng ñôn vaø 
lai khaùc doøng keùp trong 
taïo öu theá lai. 
- Ñöa moät ví duï veà öùng 
duïng öu theá lai trong taïo 
gioáng luùa ôû Vieät Nam. 

- Giôùi thieäu nguoàn gen töï 
nhieân vaønguoàn gen nhaân 
taïo. 
- Khoâng coù ví duï veà taïo 
gioáng luùa luøn naêng suaát 
cao. 
- Neâu phöông phaùp lai 
khaùc doøng ñôn vaø lai 
khaùc doøng keùp trong taïo 
öu theá lai. 
- Khoâng coù ví duï veà öùng 
duïng öu theá lai. 
 

Taïo gioáng 
baèng phöông 
phaùp gaây ñoät 
bieán (Baøi 23 – 
chöông trình 
Naâng cao; Baøi 
19 – chöông 
trình Chuaån) 

- Ñöa ra quy trình gaây 
ñoät bieán nhaân taïo. 
- Giôùi thieäu thaønh töïu 
taïo gioáng daâu taèm 3n 
baèng coânsixin. 

- Khoâng phaân tích töøng 
böôùc cuûa quy trình gaây 
ñoät bieán nhaân taïo. 
- Khoâng trình baøy caùc 
thaønh töïu taïo gioáng baèng 
gaây ñoät bieán nhaân taïo 
baèng taùc nhaân vaät lí, hoùa 
hoïc. 

- Ñi saâu phaân tích töøng 
böôùc cuûa quy trình gaây 
ñoät bieán nhaân taïo. 
- Ñöa ra caùc thaønh töïu taïo 
gioáng baèng gaây ñoät bieán 
nhaân taïo baèng taùc nhaân 
vaät lí, hoùa hoïc: gioáng luùa 
MT1, ngoâ DT6, taùo maù 
hoàng. 

Taïo gioáng 
baèng coâng 
ngheä teá baøo 
(Baøi 24 – 
chöông trình 
Naâng cao; Baøi 
19 – chöông 
trình Chuaån)  

- Neâu kó thuaät nuoâi caáy 
haït phaán, nuoâi caáy moâ 
thöïc vaät, dung hôïp teá 
baøo traàn. 
Coâng ngheä teá baøo 
ñoäng vaät: 
Coù hai phöông phaùp: 
caáy truyeàn phoâi vaø nhaân 
baûn voâ tính ôû ñoäng vaät. 

- Khoâng trình baøy phöông 
phaùp taïo gioáng baèng choïn 
doøng teá baøo xoâma coù 
bieán dò. 
- Khaùc nhau veà thuaät ngöõ. 

- Ñöa ra phöông phaùp taïo 
gioáng baèng choïn doøng teá 
baøo xoâma coù bieán dò. 
 
- Khaùc nhau veà thuaät ngöõ. 

Taïo gioáng 
baèng coâng 
ngheä gen (Taïo 
gioáng nhôø coâng 
ngheä gen) 
(Baøi 25, 26 – 
chöông trình 
Naâng cao; Baøi 

- Khaùi nieäm coâng ngheä 
gen. 
- Khaùi nieäm kó thuaät 
chuyeån gen (caùch dieãn 
ñaït töông töï nhau). 
- Ñeàu phaân quy trình 
chuyeån gen thaønh 3 
böôùc (3 khaâu): Taïo 

  



ADN taùi toå hôïp, chuyeån 
ADN taùi toå hôïp vaøo teá 
baøo nhaän, taùch doøng teá 
baøo chöùa ADN taùi toå 
hôïp. 

Taïo ADN taùi toå hôïp: 
- Trình baøy kó thuaät taïo 
ADN taùi toå hôïp vaø 
thaønh phaàn cuûa ADN taùi 
toå hôïp. 
- Ñeà caäp ñeán enzim giôùi 
haïn (restrictaza) vaø 
enzim noái (ligaza). 
- Ñeàu ñeà caäp ñeán caùc 
loaïi vectô chuyeån gen laø 
plasmit, virut. 

 
- Ñeà caäp ñeán vectô 
chuyeån gen laø NST nhaân 
taïo. 
- Coù sô ñoà chuyeån gen 
baèng plasmit vaø theå thöïc 
khuaån lamña. 

 
 
 
Coù sô ñoà chuyeån gen 
baèng plasmit vaø theå thöïc 
khuaån lamña. 

Chuyeån ADN vaøo teá 
baøo nhaän: 
Ñeàu ñeà caäp phöông 
phaùp duøng muoái CaCl2 
hoaëc duøng xung ñieän. 

  
Boå sung theâm phöông 
phaùp taûi naïp: duøng theå 
truyeàn laø virut laây nhieãm 
vi khuaån. 

Taùch doøng teá baøo chöùa 
ADN taùi toå hôïp: 
Ñeàu ñeà caäp ñeán phöông 
phaùp duøng theå truyeàn coù 
gen ñaùnh daáu. 

  
Coù ví duï veà gen ñaùnh ñaáu 
laø gen khaùng khaùng sinh. 

20 – chöông 
trình Chuaån) 

Thaønh töïu öùng duïng 
coâng ngheä gen: 
- Coù thuaät ngöõ sinh vaät 
bieán ñoåi gen. 
- Moät soá thaønh töïu taïo 
gioán baèng coâng ngheä 
gen. 
 
Taïo ñoäng vaät chuyeån 
gen:  
- Ñeàu giôùi thieäu phöông 
phaùp vi tieâm (tieâm gen 
caàn chuyeån vaøo hôïp töû). 
- Ñeàu coù ví duï: taïo 
gioáng cöøu saûn xuaát 

 
 
- Neâu roõ ba caùch laøm 
bieán ñoåi gen cuûa moät sinh 
vaät. 
 
 
 
 
 
 
 
- Coù theâm ví duï: taïo 
chuoät baïch chuyeån gen 
coù gen hoocmoân sinh 

- Duøng caû thuaät ngöõ sinh 
vaät chuyeån gen. 
- Neâu thaønh töïu noåi baät 
nhaát trong öùng duïng coâng 
ngheä gen laø khaû naêng cho 
taùi toå hôïp thoâng tin di 
truyeàn giöõa caùc loaøi ñöùng 
xa nhau trong baäc thang 
phaân loaïi maø lai höõu tính 
khoâng theå thöïc hieän ñöôïc. 
- Boå sung phöông phaùp söû 
duïng teá baøo goác: chuyeån 
gen vaøo nhöõng teá vaøo coù 
khaû naêng phaân chia maïnh 
trong phoâi. 
- Coù ví duï taïo gioáng boø 



proâteâin ngöôøi. tröôûng cuûa chuoät coáng. chuyeån gen baèng phöông 
phaùp vi tieâm vaø phöông 
phaùp chuyeån gen ñaõ caûi 
bieán. 

Taïo gioáng caây troàng 
bieán ñoåi gen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taïo doøng vi sinh vaät 
bieán ñoåi gen: 
Coù ví duï taïo doøng vi 
khuaån mang gen insulin 
cuûa ngöôøi,... 

- Ví duï: chuyeån gen 
khaùng saâu töø vi khuaån 
vaøo caây boâng ñeå taïo ra 
gioáng boâng khaùng saâu 
haïi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Coù neâu vi khuaån mang 
gen insullin ôû ngöôøi. 
 

- Neâu roõ hôn nhöõng thaønh 
töïu taïo gioáng caây troàng 
bieán ñoåi gen. 
- Lieät keâ caùc phöông 
phaùp chuyeån gen ôû thöïc 
vaät: baèng plasmit, baèng 
virut, chuyeån gen tröïc 
tieáp qua oáng phaán, kó 
thuaät vi tieâm ôû teá baøo 
traàn, duøng suùng baén 
gen,... 
- Ví duï: taïo gioáng caø chua 
chuyeån gen, taïo gioáng luùa 
chuyeån gen toång hôïp -
caroâten. 
- Neâu moät soá thaønh töïu 
taïo chuûng vi khuaån E.coli 
saûn xuaát insulin, saûn xuaát 
somatostatin ôû ngöôøi. 

 

Chöông V: DI TRUYEÀN HOÏC NGÖÔØI 
 

Nhöõng vaán ñeà khaùc nhau 
Chuû ñeà 

Nhöõng vaán ñeà gioáng 
nhau Chuaån Naâng cao 

Phöông phaùp 
nghieân cöùu di 
truyeàn ngöôøi.  
(Baøi 27 – 
chöông trình 
Naâng cao) 

  - Nhöõng khoù khaên, thuaän 
lôïi trong nghieân cöùu di 
truyeàn ngöôøi. 
- Neâu roõ muïc ñích, 
nguyeân nhaân, keát quaû cuûa 
caùc phöông phaùp nghieân 
cöùu di truyeàn ngöôøi: 
phöông phaùp nghieân cöùu 
phaû heä, phöông phaùp 
nghieân cöùu ñoàng sinh, 
phöông phaùp nghieân cöùu 
teá baøo hoïc. 
- Ñeà caäp ñeán caùc phöông 



phaùp nghieân cöùu di 
truyeàn quaàn theå vaø 
phöông phaùp di truyeàn 
hoïc phaân töû. 

Di truyeàn y 
hoïc, Baûo veä 
voán gen loaøi 
ngöôøi (Baøi 28, 
29, 30 – chöông 
trình Naâng cao; 
Baøi 21, 22 – 
chöông trình 
Chuaån). 

-  Coù khaùi nieäm di 
truyeàn y hoïc nhöng caùch 
dieãn ñaït khaùc nhau. 
- Coù phaân loaïi beänh di 
truyeàn phaân töû (do ñoät 
bieán gen) vaø beänh lieân 
quan ñeán ñoät bieán 
nhieãm saéc theå vaø coù caùc 
ví duï minh hoïa. 
- Ñöa ra vaán ñeà di 
truyeàn y hoïc beänh ung 
thö.  
- Coù khaùi nieäm lieäu 
phaùp gen, muïc ñích cuûa 
lieäu phaùp gen, bieän 
phaùp ñöa boå sung gen 
laønh vaøo cô theå ngöôøi 
beänh. 
- Neâu leân nhöõng khoù 
khaên cuûa lieäu phaùp gen. 
- Ñöa ra vaán ñeà di 
truyeàn y hoïc vôùi beänh 
AIDS. 
- Ñöa ra vaán ñeà di 
truyeàn khaû naêng trí tueä 
(di truyeàn trí naêng). 

 
- Khaùc nhau veà thuaät ngöõ: 
+ Beänh di truyeàn phaân töû. 
 
+ Hoäi chöùng beänh lieân 
quan ñeán ñoät bieán nhieãm 
saéc theå. 
 
- Giaûi thích roõ hôn cô cheá 
phaân töû cuûa beänh ung thö. 
 
 
 
 
- Khoâng ñeà caäp ñeán chæ 
soá ADN.  
 
 
 
- Ñeà caäp ñeán caùc vaán ñeà 
tieâu cöïc phaùt sinh do taùc 
ñoäng xaõ hoäi cuûa vieäc giaûi 
maõ boä gen ngöôøi, vaán ñeà 
phaùt sinh do coâng ngheä 
gen vaø coâng ngheä teá baøo. 

- Coù khaùi nieäm beänh, taät 
di truyeàn. 
- Khaùc nhau veà thuaät ngöõ: 
+ beänh, taät di truyeàn do 
ñoät bieán gen. 
+ Beänh, taät di truyeàn do 
ñoät bieán soá löôïng, caáu 
truùc nhieãm saéc theå. 
- Coù khaùi nieäm di truyeàn 
Y hoïc tö vaán. Cô sôû khoa 
hoïc cuûa di truyeàn y hoïc tö 
vaán. 
- Coù theâm bieän phaùp thay 
theá gen beänh baèng gen 
laønh. 
- Ñöa ra noäi dung söû duïng 
chæ soá ADN ñeå xaùc ñònh 
chính xaùc caù theå moái 
quan heä huyeát thoáng, ñeå 
chaån ñoaùn, phaân tích caùc 
beänh di truyeàn. 
- Ñöa ra vaø giaûi thích 
thuaät ngöõ “ gaùnh naëng di 
truyeàn” 
- Ñeà caäp ñeán vaán ñeà baûo 
veä di truyeàn cuûa loaøi 
ngöôøi vaø cuûa Vieät Nam. 

 

PHAÀN TIEÁN HOÙA 
 

Nhöõng vaán ñeà khaùc nhau 
Chuû ñeà 

Nhöõng vaán ñeà gioáng 
nhau Chuaån Naâng cao 

Baèng chöùng 
tieán hoùa (Baøi 
32, 33, 34 – 
chöông trình 
Naâng cao; Baøi 
24 – chöông 

Baèng chöùng, giaûi phaãu 
so saùnh: neâu caùc khaùi 
nieäm cô quan töông 
ñoàng, cô quan töông töï, 
cô quan thoaùi hoùa. 

Chæ khaúng ñònh ñaây laø 
baèng chöùng tieán hoùa. 

Noùi roõ vai troø, yù nghóa 
cuûa caùc cô quan töông 
ñoàng, cô quan töông töï, 
cô quan thoaùi hoùa vaø coù 
nhieàu ví duï  minh hoïa. 



trình Chuaån) 

 Baèng chöùng phoâi sinh 
hoïc: Neâu söï gioáng nhau 
trong phaùt trieån phoâi ôû 
moät soá loaøi ñoäng vaät vaø 
coù ví duï. 

Khoâng trình baøy ñònh luaät 
phaùt sinh sinh vaät. 

Ñònh luaät phaùt sinh sinh 
vaät. 

 Baèng chöùng ñòa lyù sinh 
hoïc: khaúng ñònh söï phaân 
boá ñòa lí cuûa caùc loaøi 
treân Traùi ñaát laø moät 
baèng chöùng veà tieán hoùa. 

Trình baøy vai troø cuûa 
baèng chöùng ñòa lyù sinh 
vaät hoïc. 

Neâu roõ ñaëc ñieåm heä 
ñoäng, thöïc vaät moät soá 
vuøng nhö Coå baéc, Taân 
baéc, luïc ñòa chaâu UÙc vaø 
treân caùc ñaûo, ñoàng thôøi 
giaûi thích roõ nguyeân nhaân 
gioáng vaø khaùc nhau cuûa 
sinh vaät ôû caùc vuøng naøy. 

 Baèng chöùng teá baøo vaø 
sinh hoïc phaân töû: Döïa 
treân phaân tích trình  töï 
caùc axit amin vaø caùc 
nucleâoâtit ñeå xaùc ñònh 
nguoàn goác. 

Neâu moät soá baèng chöùng 
vaø vai troø cuûa caùc baèng 
chöùng ñoù. 

- Giaûi thích baèng chöùng 
veà teá baøo hoïc. 
- Giaûi thích roõ hôn vaø ví 
duï cuï theå baèng chöùng veà 
ADN, maõ di truyeàn, trình 
töï caùc axit amin trong 
moät soá loaïi phaân töû 
proâteâin. 

Lamac Noäi dung cô baûn gioáng 
nhau. 

  

Ñacuyn Ñeàu neâu leân caùc noäi 
dung chính cuûa hoïc 
thuyeát nhö choïn loïc töï 
nhieân (CLTN). 

Khoâng noùi veà caùc loaïi 
bieán dò maø noùi veà ñaáu 
tranh sinh toàn, sô ñoà tieán 
hoùa phaân nhaùnh. 

- Phaân bieät roõ caùc loaïi 
bieán dò, caùc loaïi CLTN, 
choïn loïc nhaân taïo. 
- Khoâng coù caùc toùm taét veà 
nhöõng quan saùt vaø suy 
luaän cuûa Ñaùcuyn. 

Thuyeát tieán 
hoùa toång hôïp 
hieän ñaïi (Baøi 
36 – chöông 
trình Naâng cao; 
Baøi 26 – 
chöông trình 
Chuaån) 

Ñeàu coù khaùi nieäm tieán 
hoùa lôùn, tieán hoùa nhoû. 

- Phaân tích veà nguoàn bieán 
dò di truyeàn cuûa quaàn theå. 
- Coù phaàn caùc nhaân toá 
tieán hoùa goàm: ñoät bieán, di 
nhaäp gen, CLTN, caùc yeáu 
toá ngaãu nhieân, giao phoái 
khoâng ngaãu nhieân. 
- Khoâng trình baøy thuyeát 
tieán hoùa baèng caùc ñoät 
bieán trung tính. 

- Phaân tích söï ra ñôøi cuûa 
thuyeát tieán  hoùa toång hôïp, 
phaân tích ñôn vò tieán hoùa 
cô sôû vaø caùc ñieàu kieän cô 
baûn cuûa ñôn vò tieán hoùa 
cô sôû. 
 
- Trình baøy thuyeát tieán 
hoùa baèng caùc ñoät bieán 
trung tính. 

Caùc nhaân toá 
tieán hoùa (Baøi 
37, 38 – chöông 

Ñeàu phaân tích vai troø 
cuûa caùc nhaân toá: ñoät 
bieán, di nhaäp gen, giao 

- Phaân bieät 2 loaïi CLTN: 
Choáng alen troäi vaø choáng 
alen laën. 

- Trong CLTN: phaân tích 
taùc ñoäng cuûa choïn loïc töï 
nhieân, neâu roõ ba hình 



trình Naâng cao; 
Baøi 26 – 
chöông trình 
Chuaån) 

phoái khoâng ngaãu nhieân, 
CLTN, caùc yeáu toá ngaãu 
nhieân. 

 
 
 
- Chæ phaân tích vai troø cuûa 
töøng nhaân toá. 

thöùc choïn loïc: oån ñònh, 
vaän ñoäng, phaân hoùa (choïn 
loïc giaùn ñoaïn). 
- Phaân tích saâu vaø cho ví 
duï cuï theå veà vai troø cuûa 
töøng nhaân toá.  
- Giaûi thích vai troø cuûa 
quaù trình ngaãu phoái. 

Hình thaønh 
ñaëc ñieåm thích 
nghi (Baøi 39 – 
chöông trình 
Naâng cao; Baøi 
27 – chöông 
trình Chuaån) 

Phaân tích tính töông ñoái 
cuûa ñaëc ñieåm thích nghi, 
coù ví duï söï hoùa ñen cuûa 
caùc loaøi böôùm vuøng 
coâng nghieäp. Khaúng 
ñònh vai troø cuûa CLTN, 
ñoät bieán sinh saûn. 

- Hình thaønh quaàn theå 
thích nghi. 
- Neâu khaùi nieäm ñaëc 
ñieåm thích nghi. Phaân tích 
cô sôû di truyeàn cuûa quaù 
trình hình thaønh quaàn theå 
thích nghi, neâu thí nghieäm 
chöùng minh vai troø cuûa 
CLTN trong quaù trình 
hình thaønh quaàn theå thích 
nghi. 
- Khoâng trình baøy khaùi 
nieäm ña hình caân baèng di 
truyeàn. 
 
 
 
- Söï hôïp lí töông ñoái cuûa 
caùc ñaëc ñieåm thích nghi: 
nhaán maïnh kieåu choïn loïc 
“thoûa hieäp”. 

- Hình thaønh ñaëc  dieåm 
thích nghi. 
- Khoâng trình baøy. 
 
 
 
 
 
 
 
- Coù khaùi nieäm ña hình 
caân baèng di truyeàn. 
- Sö taêng cöôøng söùc ñeà 
khaùng cuûa saâu boï vaø vi 
khuaån ñöôïc giaûi thích 
theo caùch khaùc.  
- Giaûi thích ñöôïc trong 
hoaøn caûnh soáng oån ñònh 
caùc ñaëc ñieåm thích nghi 
luoân ñöôïc hoaøn thieän. 

Loaøi  
(Baøi 40 – 
chöông trình 
Naâng cao; Baøi 
28 – chöông 
trình Chuaån) 

Khaùi nieäm loaøi sinh hoïc, 
tieâu chuaån quan troïng 
phaân bieät hai loaøi thaân 
thuoäc. 

- Khoâng phaân tích vaø neâu 
caùc ví duï veà töøng tieâu 
chuaån ñeå phaân bieät.  
- Khoâng trình baøy sô boä 
veà caáu truùc cuûa loaøi. 

- Phaân tích vaø neâu caùc ví 
duï veà boán tieâu chuaån ñeå 
phaân bieät. 
- Sô boä veà caáu truùc cuûa 
loaøi. 

Caùc cô cheá 
caùch li  
(Baøi 40  - 
chöông trình 
Naâng cao; Baøi 
28 – chöông 
trình Chuaån) 

Caùc daïng caùch li tröôùc 
hôïp töû, sau hôïp töû. 

- Khoâng trình baøy caùch li 
ñòa lí vaø moái lieân quan 
giöõa caùch li ñòa lí vôùi söï 
hình thaønh loaøi. 
- neâu roõ caùc daïng caùch li 
tröôùc hôïp töû. 

Chia thaønh caùch li ñòa lí, 
caùch li sinh saûn vaø moái 
lieân quan giöõa caùc cô cheá 
caùch li vôùi söï hình thaønh 
loaøi. 

Quaù trình hình Neâu caùc quaù trình hình - Coù thí nghieäm chöùng - Khoâng ñeà caäp ñeán noäi 



thaønh loaøi (Baøi 
41 – chöông 
trình naâng cao; 
Baøi 29, 30 – 
chöông trình 
Chuaån) 

thaønh loaøi baèng con 
ñöôøng ñòa lí, sinh thaùi, 
lai xa vaø ña boäi hoùa. 

minh hình thaønh loaøi baèng 
con ñöôøng ñòa lí. 
- Coù neâu phöông thöùc 
hình thaønh loaøi baèng caùch 
li taäp tính. 
- Khoâng ñeà caäp ñeán noäi 
dung naøy. 

dung naøy. 
 
- Khoâng ñeà caäp ñeán noäi 
dung naøy. 
 
- Coù neâu phöông thöùc 
hình thaønh loaøi baèng caùch 
caáu truùc laïi boä NST. 

Tieán hoùa lôùn  
(Baøi 42 – 
chöông trình 
Naâng cao; Baøi 
31 – chöông 
trình Chuaån) 

Phaân tích veà quaù trình 
hình thaønh caùc nhoùm 
phaân loaïi treân loaøi. 

Neâu tieán hoùa lôùn vaø vaán 
ñeà phaân loaïi theá giôùi 
soáng, neâu moät soù nghieân 
cöùu thöïc nghieäm veà tieán 
hoùa lôùn. 

Phaân tích söï phaân li tính 
traïng vaø söï hình thaønh 
caùc nhoùm phaân loaïi treân 
loaøi, neâu caùc chieàu höôùng 
tieán hoùa chung cuûa sinh 
giôùi (ngaøy caøng ña daïng 
phong phuù, toå chöùc ngaøy 
caøng cao, thích nghi ngaøy 
caøng hôïp lí), cho bieát 
thích nghi laø chieàu höôùng 
tieán hoùa cô baûn nhaát. 
Phaân tích kó chieàu höôùng 
tieán hoùa cuûa töøng nhoùm 
loaøi. 

Söï phaùt sinh 
vaø phaùt trieån 
cuûa söï soáng 
treân Traùi ñaát. 
(Baøi 43 – 
chöông trình 
Naâng cao; Baøi 
32 – chöông 
trình Chuaån) 

Quaù trình tieán hoùa hoùa 
hoïc, tieán hoùa tieàn sinh 
hoïc vaø tieán hoùa sinh 
hoïc. 

Khoâng neâu söï tieán hoùa 
sinh hoïc. 

Phaân tích söï hình thaønh 
caùc ñaïi phaân töû töï nhaân 
ñoâi vaø phaân tích söï tieán 
hoùa sinh hoïc. 

Söï phaùt trieån  
cuûa sinh giôùi 
qua caùc ñaïi ñòa 
chaát  
(Baøi 44 – 
chöông trình 
Naâng cao; Baøi 
33 – chöông 
trình Chuaån) 

- Khaùi nieäm hoùa thaïch, 
yù nghóa cuûa hoùa thaïch, 
sinh vaät trong caùc ñaïi 
ñòa chaát. 
- Caùch phaân chia caùc 
ñaïi ñòa chaát, ñaëc ñieåm 
ñòa chaát, khí haäu, sinh 
vaät ñieån hình ôû töøng ñaïi 
ñòa chaát, töøng kæ. 

- Phaân tích hieän töôïng 
troâi daït luïc ñòa, sinh vaät 
trong caùc ñaïi ñòa chaát. 
 
- Khoâng trình baøy phöông 
phaùp xaùc ñònh tuoåi cuûa 
caùc lôùp ñaát vaø hoùa thaïch, 
caên cöù ñeå phaân ñònh caùc 
moác thôøi gian ñòa chaán. 

- Phöông phaùp xaùc ñònh 
tuoåi cuûa caùc lôùp ñaát vaø 
hoùa thaïch, caên cöù ñeå 
phaân ñònh caùc moác thôøi 
gian ñòa chaát. 

Söï phaùt sinh 
loaøi ngöôøi 
(Baøi 45 – 

Neâu ñaëc ñieåm cuûa caùc 
daïng vöôïn ngöôøi hoùa 
thaïch, ngöôøi hieän ñaïi. 

- Phaân tích kyõ baèng chöùng 
nguoàn goác ñoäng vaät cuûa 
loaøi ngöôøi. 

- Ñöa baèng chöùng nguoàn 
goác ñoäng vaät cuûa loaøi 
ngöôøi vaøo baøi thöïc haønh. 



chöông trình 
Naâng cao; Baøi 
34 – chöông 
trình Chuaån) 

- Phaân tích veà ngöôøi hieän 
ñaïi vaø söï tieán hoùa vaên 
hoùa. 
 
 
 
 
 
 
- Khoâng neâu caùc nhaân toá 
chi phoái quaù trình phaùt 
sinh loaøi ngöôøi: tieán hoùa 
sinh hoïc, tieán hoùa xaõ hoäi. 

- Phaân tích kó nhöõng giai 
ñoaïn chính trong quaù 
trình phaùt sinh loaøi ngöôøi 
(caùc daïng vöôïn ngöôøi hoùa 
thaïch, caùc daïng ngöôøi 
vöôïn hoùa thaïch, ngöôøi coå 
Homo, ngöôøi hieän ñaïi). 
- Khoâng trình baøy. 
- Neâu caùc nhaân toá chi 
phoái quaù trình phaùt sinh 
loaøi ngöôøi: tieán hoùa sinh 
hoïc, tieán hoùa xaõ hoäi. 

 

PHAÀN SINH THAÙI HOÏC 
 

Nhöõng vaán ñeà khaùc nhau 
Chuû ñeà 

Nhöõng vaán ñeà gioáng 
nhau Chuaån Naâng cao 

Moâi tröôøng 
soáng vaø nhaân 
toá sinh thaùi 
(Baøi 47, 48, 49 
– chöông trình 
Naâng cao; Baøi 
35 – chöông 
trình Chuaån) 

Khaùi nieäm veà moâi 
tröôøng vaø caùc nhaân toá 
sinh thaùi. 
Giôùi haïn sinh thaùi, oå 
sinh thaùi. 

Söï thích nghi cuûa sinh vaät 
vôùi moâi tröôøng soáng goàm:  
- Thích nghi cuûa sinh vaät 
vôùi aùnh saùng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Thích nghi cuûa sinh vaät 
vôùi nhieät ñoä (Quy taéc veà 
kích thöôùc cô theå, quy taéc 
veà kích thöôùc caùc boä 
phaän tai, ñuoâi, chi... cuûa 
cô theå). 

 
 
- Nhöõng quy luaät taùc 
ñoäng cuûa caùc nhaân toá sinh 
thaùi, aûnh höôûng cuûa caùc 
nhaân toá sinh thaùi leân ñôøi 
soáng sinh vaät (aùnh saùng, 
nhieät ñoä, ñoä aåm, caùc nhaân 
toá sinh thaùi khaùc) vaø söï 
taùc ñoäng trôû laïi cuûa sinh 
vaät leân moâi tröôøng. Phaân 
tích kó söï thích nghi cuûa 
thöïc vaät, ñoäng vaät vaø nhòp 
ñieäu sinh hoïc, neâu caùc ví 
duï minh hoïa. 
- Phaân tích aûnh höôûng cuûa 
nhieät ñoä leân sinh vaät vaø 
chia sinh vaät thaønh hai 
nhoùm bieán nhieät vaø ñaúng 
nhieät, xaùc ñònh coâng thöùc 
toång nhieät höõu hieäu ôû 
ñoäng vaät bieán nhieät. 
- Phaân tích kyõ aûnh höôûng 
cuûa ñoä aåm leân sinh vaät, 



söï taùc ñoäng toå hôïp cuûa 
nhieät ñoä vaø ñoä aåm, aûnh 
höôûng cuûa caùc nhaân toá 
sinh thaùi khaùc (söï thích 
nghi cuûa sinh vaät vôùi söï 
vaän ñoäng cuûa khoâng khí, 
söï thích nghi cuûa thöïc vaät 
vôùi löûa). 

Thöïc haønh: 
khaûo saùt vi khí 
haäu cuûa moät 
khu vöïc (Baøi 
50 – chöông 
trình Naâng cao) 

 Khoâng coù baøi naøy. Coù baøi naøy. 

Quaàn theå sinh 
vaät vaø moái 
quan heä giöõa 
caùc caù theå 
trong quaàn 
theå. 
(Baøi 51 – 
chöông trình 
Naâng cao; Baøi 
36 – chöông 
trình Chuaån) 

- Khaùi nieäm quaàn theå. 
- Quan heä giöõa caùc caù 
theå trong quaàn theå (hoã 
trôï, caïnh tranh) 

Phaân tích roõ quaù trình 
hình thaønh quaàn theå. 

 

Caùc ñaëc tröng 
cô baûn cuûa 
quaàn theå 
(Baøi 52, 53 – 
chöông trình 
Naâng cao; Baøi 
37, 38 – chöông 
trình Chuaån) 

- Söï phaân boá cuûa caùc caù 
theå  trong khoâng gian, 
caáu truùc giôùi tính, caáu 
truùc tuoåi, maät ñoä caù theå 
cuûa quaàn theå. 
- Kích thöôùc cuûa quaàn 
theå, nhöõng nhaân toá aûnh 
höôûng tôùi kích thöôùc cuûa 
quaàn theå, söï taêng tröôûng 
kích thöôùc cuûa quaàn theå. 

- Taêng tröôûng cuûa quaàn 
theå ngöôøi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phaân tích kó kích thöôùc 
cuûa quaàn theå sinh vaät 
goàm kích thöôùc toái thieåu 
vaø kích thöôùc toái ña, 
nhöõng nhaân toá aûnh höôûng 
tôùi kích thöôùc cuûa quaàn 
theå sinh vaät laø möùc ñoä 
sinh saûn, möùc ñoä töû vong, 

- Khoâng trình baøy. 
 
- Phaân tích caáu truùc cuûa 
quaàn theå goàm caáu truùc 
giôùi tính, tuoåi vaø caáu truùc 
tuoåi, neâu caùc daïng thaùp 
tuoåi cuûa quaàn theå, neâu 
caáu truùc daân soá cuûa quaàn 
theå ngöôøi, thaùp daân soá. 
- Phaân tích kó khaùi nieäm 
veà kích thöôùc cuûa quaàn 
theå, caùc nhaân toá gaây ra söï 
bieán ñoäng kích thöôùc 
quaàn theå, söï taêng tröôûng 
kích thöôùc cuûa quaàn theå 
trong ñieàu kieän moâi 
tröôøng lí töôûng vaø trong 
ñieàu kieän moâi tröôøng bò 
giôùi haïn, coù bieåu thöùc cho 



söï phaùt taùn caùc caù theå cuûa 
quaàn theå sinh vaät. Söï taêng 
tröôûng cuûa quaàn theå sinh 
vaät trong ñieàu kieän moâi 
tröôøng khoâng bò giôùi haïn 
vaø trong ñieàu kieän moâi 
tröôøng bò giôùi haïn. 

söï taêng tröôûng kích thöôùc 
cuûa quaàn theå ôû töøng loaïi 
moâi tröôøng.  
 

Bieán ñoäng soá 
löôïng caù theå 
cuûa quaàn theå 
(baøi 54 – 
chöông trình 
Naâng cao; baøi 
39 – chöông 
trình Chuaån) 

- Khaùi nieäm veà bieán 
ñoäng soá löôïng. 
- Caùc daïng bieán ñoäng 
(khoâng theo chu kì, theo 
chu kì). 
- Cô cheá ñieàu chænh soá 
löôïng caù theå cuûa quaàn 
theå. 

- Khoâng phaân tích bieán 
ñoäng theo chu kì ngaøy 
ñeâm, chu kì tuaàn traêng vaø 
hoaït ñoäng cuûa thuûy trieàu, 
chu kì muøa, chu kì nhieàu 
naêm. 
- Khoâng phaân tích cô cheá 
ñieàu chænh soá löôïng caù 
theå cuûa quaàn theå  laø do 
caùc nhaân toá: caïnh tranh, 
di cö, vaät aên thòt, vaät kí 
sinh vaø dòch beänh. 

- Phaân tích bieán ñoäng 
theo chu kì ngaøy ñeâm, 
chu kì tuaàn traêng vaø hoaït 
ñoäng cuûa thuûy trieàu, chu 
kì muøa, chu kì nhieàu naêm. 
- Phaân tích cô cheá ñieàu 
chænh soá löôïng caù theå cuûa 
quaàn theå laø do caùc nhaân 
toá caïnh tranh, di cö, vaät 
aên thòt, vaät kí sinh vaø dòch 
beänh. 

Quaàn xaõ sinh 
vaät vaø moät soá 
ñaëc tröng cô 
baûn cuûa quaàn 
xaõ (Baøi 55 – 
chöông trình 
Naâng cao; Baøi 
40 – chöông 
trình Chuaån) 

Khaùi nieäm quaàn xaõ sinh 
vaät, caùc ñaëc tröng cô 
baûn: phaân boá caù theå 
trong khoâng gian. 

Ñaëc tröng veà thaønh phaàn 
loaøi. 

Tính ña daïng veà loaøi, 
phaân tích caáu truùc cuûa 
quaàn xaõ (soá löôïng cuûa 
caùc nhoùm loaøi, hoaït ñoäng 
chöùc naêng cuûa caùc nhoùm 
loaøi). 

Quan heä giöõa 
caùc loaøi trong 
quaàn xaõ sinh 
vaät (Baøi 56 – 
chöông trình 
Naâng cao; Baøi 
40 – chöông 
trình Chuaån) 

- Quan heä hoã trôï (coäng 
sinh, hoäi sinh, hôïp taùc). 
- Quan heä ñoái khaùng (öùc 
cheá caûm nhieãm, sinh vaät 
naøy aên sinh vaät khaùc: 
con moài – vaät aên thòt, 
vaät chuû – vaät kí sinh). 

- Hieän töôïng khoáng cheá 
sinh hoïc. 
 
- Khoâng neâu quan heä 
caïnh tranh giöõa caùc loaøi 
vaø söï phaân li oå sinh thaùi. 

- Khoâng trình baøy. (coù ôû 
noäi dung cô cheá ñieàu 
chænh soá löôïng caù theå cuûa 
quaàn theå). 
- Quan heä caïnh tranh giöõa 
caùc loaøi vaø söï phaân li oå 
sinh thaùi. 
 

Moái quan heä 
dinh döôõng  
(Baøi 57 – 
chöông trình 
Naâng cao; Baøi 
43 – chöông 
trình Chuaån) 

- Chuoãi thöùc aên. 
- Löôùi thöùc aên. 
- Baäc dinh döôõng. 
- Thaùp sinh thaùi. 

Neâu roõ nguyeân taéc xaây 
döïng ba loaïi thaùp sinh 
thaùi. 

 



Dieãn theá sinh 
thaùi  
(Baøi 58 – 
chöông trình 
Naâng cao; Baøi 
41 – chöông 
trình Chuaån) 

Khaùi nieäm, nguyeân 
nhaân, caùc loaïi dieãn theá 
sinh thaùi (nguyeân sinh, 
thöù sinh) 

 
 
 
 
Taàm quan troïng cuûa vieäc 
nghieân cöùu dieãn theá sinh 
thaùi. 

- Phaân tích kó nhöõng xu 
höôùng bieán ñoåi chính 
trong quaù trình dieãn theá 
ñeå thieát laäp traïng thaùi caân 
baèng. 
- Khoâng trình baøy. 

Thöïc haønh: 
Tính ñoä phong 
phuù cuûa loaøi 
vaø kích thöôùc 
quaàn theå theo 
phöông phaùp 
ñaùnh baét, thaû 
laïi  
(Baøi 59 – 
chöông trình 
Naâng cao) 

 Khoâng coù baøi naøy. Coù baøi naøy. 

Heä sinh thaùi  
(Baøi 60 – 
chöông trình 
Naâng cao; Baøi 
42 – chöông 
trình Chuaån) 

Khaùi nieäm, caùc thaønh 
phaàn caáu truùc cuûa heä 
sinh thaùi, caùc kieåu heä 
sinh thaùi chuû yeáu treân 
Traùi ñaát (töï nhieân, nhaân 
taïo) 

Phaân tích heä sinh thaùi töï 
nhieân goàm: Heä sinh thaùi 
treân caïn, heä sinh thaùi 
döôùi nöôùc goàm heä sinh 
thaùi nöôùc maën vaø heä sinh 
thaùi nöôùc ngoït. 

Phaân tích kyõ hôn caáu truùc 
heä sinh thaùi veà thaønh 
phaàn voâ sinh vaø thaønh 
phaàn höõu sinh. 

Caùc chu trình 
sinh ñòa hoùa 
trong heä sinh 
thaùi (Baøi 61 – 
chöông trình 
Naâng cao; Baøi 
44 – chöông 
trình Chuaån) 

Neâu caùc chu trình 
cacbon, nöôùc, nitô. 

Phaân tích söï trao ñoåi vaät 
chaát qua chu trình sinh 
ñòa hoùa, laøm duy trì söï 
caân baèng vaät chaát trong 
sinh quyeån. Coù sô ñoà toång 
quaùt veà chu trình trao ñoåi 
vaät chaát trong töï nhieân. 

- Neâu khaùi nieäm chu trình 
sinh ñòa hoùa, coù sô ñoà 
doøng naêng löôïng vaø chu 
trình caùc chaát hoùa hoïc 
trong heä sinh thaùi. 
- Phaân tích chu trình 
phoâtpho trong töï nhieân laø 
cô sôû khoa hoïc cuûa vieäc 
boùn phaân laân cung caáp 
cho ñoàng ruoäng haøng 
naêm. 

Sinh quyeån 
(Baøi 63 – 
chöông trình 
Naâng cao; Baøi 
44 – chöông 
trình Chuaån)  

- Neâu caùc khaùi nieäm 
sinh quyeån. 
- Giôùi thieäu moät soá khu 
sinh hoïc treân Traùi ñaát. 

Neâu ñöôïc giôùi haïn cuûa 
sinh quyeån. 

Giôùi thieäu chi tieát moät soá 
khu sinh hoïc treân caïn vaø 
döôùi nöôùc. 

Doøng naêng 
löôïng trong heä 

- Doøng naêng löôïng trong 
heä sinh thaùi. 

Neâu ñöôïc söï phaân boá 
naêng löôïng treân Traùi ñaát. 

Phaân tích saûn löôïng sinh 
vaät sô caáp ñeå nuoâi caùc 



sinh thaùi vaø 
hieäu suaát sinh 
thaùi 
(Baøi 62 – 
chöông trình 
Naâng cao; Baøi 
45 – chöông 
trình Chuaån) 

- Hieäu suaát sinh thaùi. nhoùm sinh vaät dò döôõng, 
saûn löôïng sinh vaät thöù 
caáp ñöôïc hình thaønh bôûi 
caùc loaøi sinh vaät dò 
döôõng, chuû yeáu laø ñoäng 
vaät. 

Quaûn lí vaø söû 
duïng beàn vöõng 
taøi nguyeân 
thieân nhieân  
(Baøi 64 – 
chöông trình 
Naâng cao; Baøi 
46 – chöông 
trình Chuaån) 

 Coù baøi naøy ôû daïng baøi 
thöïc haønh. 

Coù baøi naøy ôû daïng baøi lí 
thuyeát. 

Sinh thaùi hoïc 
vaø vieäc quaûn lyù 
taøi nguyeân 
thieân nhieân  
(Baøi 64 – 
chöông trình 
Naâng cao) 

 Khoâng coù baøi naøy, Thay 
baèng baøi thöïc haønh (baøi 
46) Quaûn lí vaø söû duïng 
beàn vöõng taøi nguyeân 
thieân nhieân) 

- Phaân tích caùc daïng taøi 
nguyeân thieân nhieân vaø söï 
khai thaùc cuûa con ngöôøi: 
Söï suy thoaùi caùc daïng taøi 
nguyeân, söï oâ nhieãm moâi 
tröôøng, con ngöôøi laøm suy 
giaûm chính cuoäc soáng cuûa 
mình. 
- Phaân tích vaán ñeà quaûn 
lyù taøi nguyeân cho phaùt 
trieån beàn vöõng. Ñeà ra caùc 
giaûi phaùp chính cuûa phaùt 
trieån beàn vöõng laø giaûm 
toác ñoä gia taêng daân soá, söû 
duïng tieát kieäm taøi 
nguyeân, baûo toàn ña daïng 
sinh hoïc, khai thaùc hôïp lí 
taøi nguyeân vaø baûo veä söï 
trong saïch cuûa moâi 
tröôøng. 
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