
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần: Vật lý cho sinh học (Biophysics) 

- Mã số học phần: SG189 

- Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết, 60 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Sư phạm Sinh học 

- Khoa: Sư phạm 

3. Điều kiện:  

- Điều kiện tiên quyết: Không. 

- Điều kiện song hành: Không. 

4. Mục tiêu của học phần:    

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 

Có  kiến thức rộng và sâu về các định luật, thuyết trong khoa 

học vật lý có liên hệ với lĩnh vực sinh học nhằm nghiên cứu 

các chủ đề mang yếu tố tích hợp liên môn. 

2.1.2. a 

4.2 

Phát triển chuyên môn, có những kiến thức sâu rộng thuộc 

lĩnh vực sinh học đồng thời có khả năng kết hợp các kiến thức 

liên môn vật lý, sinh học để giải thích các chủ đề tích hợp, xây 

dựng các dự án mang yếu tố tích hợp. 

2.2.1. a 

4.3 

Sử dụng các thuật ngữ khoa học trong thuyết trình, làm việc 

nhóm. Lập luận các vấn đề khoa học tích hợp dựa vào các 

minh chứng khoa học. 

2.2.2. b 

4.4 
Có ý chí học hỏi các lĩnh vực liên ngành để đáp ứng được yêu 

cầu của chương trình phổ thông mới. 
2.3. b 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 

- Phát biểu được định luật 1,2 của nhiệt động học và biết 

được các trường hợp vận dụng định luật trên cơ thể sống. 

- Vận dụng được các công thức nhiệt học: khuếch tán, 

thẫm thấu, mao dẫn, áp suất chất lỏng, phương trình liên 

4.1 2.1.2 a 



 

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

tục trong chất lưu để nghiên cứu các trường hợp vận 

chuyên các chất trong cơ thể sinh vật. 

- Vẽ được sơ đồ và mô tả về thí nghiệm phát hiện ra điện 

sinh vật, điện thế hoạt động và điện thế nghỉ bên trong 

màng tế bào, các phương thức ghi điện sinh vật. 

- Mô tả về dao động: tần số, chu kỳ, bước sóng, các loại 

dao động đặc biệt như cưỡng bức, duy trì để giải thích 

nguyên lý hoạt động của hệ tuần hoàn, ứng dụng dao 

động trong nghiên cứu về âm như siêu âm, hạ âm, hiệu 

ứng Doppler. 

- Mô tả cấu tạo của mắt. Sắp xếp thang sóng điện từ, tính 

chất đặc trưng của từng loại sóng điện từ và tác dụng của 

chúng đối với cơ thể sống. Cơ chế hấp thụ và bức xạ 

theo thuyết lượng tử. 

 Kỹ năng   

CO2 

- Giải thích quá trình thuận nghịch và không thuận 

nghịch, từ đó giải thích sư thích nghi của cơ thể sinh vật 

với môi trường. 

- Giải thích được 4 quá trình vật lý xảy ra trong cơ thể 

sinh vật: khuếch tán,  thẫm thấu, lọc và siêu lọc. 

- Giải thích các hiện tượng điện sinh vật trên một số loài 

cá, cơ thể người. Các quy trình, nguyên tắc chung khi đo 

điện sinh vật. 

- Giải thích các đặc trưng sinh lý của âm: cường độ âm, 

mức cường độ âm giới hạn của người. Giải được các bài 

tập về hiệu ứng Doppler.  

4.2 2.2.1a 

CO3 

So sánh mắt và thấu kính hội tụ, chức năng của các dụng 

cụ quang học. Lập luận được sự khác nhau của các loại 

sóng điện từ như tia tử ngoại, hồng ngoại, ánh sáng nhìn 

thấy, sự tác động của ánh sáng đối với thi giác sinh vật, 

sự quang hợp ở cây xanh. 

4.3 2.2.2 b 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO4 

Tích cực, năng động trong tìm tòi và tổng hợp các hiện 

tượng liên quan để phục vụ cho nghiên cứu chuyên 

ngành: các hiện tượng cơ học, nhiệt học, điện học và 

quang học. 

4.4 2.3 b 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần này trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về bản chất của các 

hiện tượng xảy ra trong các tế bào, mô cơ thể sinh vật trên quan điểm, phương pháp và 

các định luật vật lý học. Kiến thức về cơ, nhiệt, điện, quang được lồng ghép trong nội 

dung của chương trình là cơ sở để sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đưa các vấn đề 



 

môn sinh học vào bối cảnh để dạy học theo chủ đề tích hợp, phát triển năng lực người 

học, phù hợp với yêu cầu về đổi mới dạy học tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực 

người học. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

7.1. Lý thuyết 

 Nội dung Số 

tiết 

CĐR HP 

Chương 1. SỰ BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG TRÊN CƠ THỂ 

SỐNG 

4 CO1; CO2 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

 

Nhiệt độ và nhiệt lượng 

Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học 

Nguyên lý thứ hai của nhiệt động học 

BÀI TẬP CHƯƠNG 1 

  

Chương 2. SỰ VẬN CHUYỂN VẬT CHẤT TRONG CƠ 

THỂ SỐNG 

6 CO1; CO2 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

Phân tử và dung dịch trong cơ thể sinh vật 

Các hiện tượng vận chuyển vật chất cơ bản trong cơ 

thể 

Vận chuyển vật chất qua màng tế bào 

Sự vận chuyển máu 

Sự vận chuyển khí trong cơ thể sống 

BÀI TẬP CHƯƠNG 2 

  

Chương 3. 
CÁC HIỆN TƯỢNG ĐIỆN TRÊN CƠ THỂ 

SỐNG 

4 CO1; CO2 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

 

Các loại điện thế sinh vật cơ bản 

Cơ chế hiện tượng điện sinh vật 

Lý sinh hiện tượng co cơ 

Ghi điện sinh vật 

BÀI TẬP CHƯƠNG 3 

  

 Thi giữa kỳ 1  

Chương 4. CÁC HIỆN TƯỢNG ÂM TRÊN CƠ THỂ SỐNG 6 CO1; CO2 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

 

Dao động cơ học 

Sóng cơ học trong môi trường đàn hồi

  

Bản chất vật lý của âm và siêu âm 

Cảm giác âm 

Ứng dụng và siêu âm trong y sinh học 

BÀI TẬP CHƯƠNG 4 

  

Chương 5. ÁNH SÁNG VÀ CƠ THỂ SỐNG 6 CO1; CO3 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

 

Quang hình học 

Mắt và dụng cụ bổ trợ 

Bản chất của ánh sáng 

Tác dụng của ánh sáng lên cơ thể sống 

BÀI TẬP CHƯƠNG 5 

  

 SEMINAR (dạy học dự án chủ đề tích hợp liên 

môn) 

4 CO1, CO4 



 

7.2. Thực hành: Không  

8. Phương pháp giảng dạy: 

- Phương pháp diễn giảng. 

- Phương pháp thảo luận nhóm.  

- Dự án (báo cáo seminar). 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm, báo cáo seminar và được đánh giá kết quả thực 

hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 
CĐR HP 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 10% CO4 

2 Điểm bài tập nhóm - Báo cáo/thuyết minh/... 

- Được nhóm xác nhận có tham gia  

20% CO2, CO3 

3 Điểm kiểm tra giữa 

kỳ 

- Thi viết và trắc nghiệm 20% CO1 

4 Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Thi viết và trắc nghiệm 

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 

- Bắt buộc dự thi 

50% CO1 

 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một 

chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 

theo quy định về công tác học vụ của Trường.  

11. Tài liệu học tập 

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Bài giảng vật lý cho sinh học = Biophysics / Dương Quốc 

Chánh Tín, Trần Thị Kiểm Thu.- Cần Thơ.-  65 tr.; 27 cm - 

Tài liệu lưu hành nội bộ.- 571.4/ T311 

MON.064804 



 

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[2] Lý sinh y học / Phan Sỹ An (Chủ biên).- 571.4/ A105  MOL.044078 

MOL.044079 

[3] Giáo trình vật lý lý sinh / Bộ môn Vật lý sinh lý.- 612.813/ 

B450 
MON.013052 

[4] Bài tập vật lí đại cương (Dùng cho các trường đại học các 

khối công nghiệp, công trình thủy lợi, giao thông vận tải)- 

Tập 3 / Lương Duyên Bình.- 530.076/ B312/T.3 

MOL.003443 

MOL.012634 

 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Chương 1. Sự biến đổi năng lượng trên 

cơ thể sống 

1.1. Nhiệt độ và nhiệt lượng 

1.2. Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động 

học 

1.3. Nguyên lý thứ hai của nhiệt động học 

4 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: nội dung từ 

mục 1.1 đến 1.3, Chương 

1. 

-Tài liệu [2]: tìm hiểu 1.1 

đến 1.3 (trang 11 đến 

trang 54) để rõ hơn về 

một số quá trình biến đổi 

năng lượng và việc áp 

dụng nguyên lý thứ 2 

nhiệt động học cho cơ thể 

sống.  

2 Chương 1. Sự biến đổi năng lượng trên 

cơ thể sống 

Sửa bài tập chương 1 

4 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: Làm bài 

tập Chương 1. 

 

3 Chương 2. Sự vận chuyển vật chất 

trong cơ thể sống 

2.1. Phân tử và dung dịch trong cơ thể 

sinh vật 

2.2. Các hiện tượng vận chuyển vật chất 

cơ bản trong cơ thể 

4 

 

- Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: nội dung từ 

mục 2.1 đến 2.2, Chương 

2. 

-Tài liệu [2]: tìm hiểu 2.1 

đến 2.2 (trang 66 đến 

trang 101) để rõ hơn về 

một số hiện tượng vật lý 

có liên quan đến sự vận 

chuyển vật chất như: 

khuếch tán, căng mặt 

ngoài, thẩm thấu,... 

4 Chương 2. Sự vận chuyển vật chất 

trong cơ thể sống 

2.3. Vận chuyển vật chất qua màng tế bào 

4 - Nghiên cứu trước: 



 

Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

2.4. Sự vận chuyển máu 

2.5. Sự vận chuyển khí trong cơ thể sống 

+ Tài liệu [1]: nội dung từ 

mục 2.3 đến 2.5, Chương 

2. 

-Tài liệu [2]: tìm hiểu 2.3 

đến 2.5 (trang 105 đến 

trang 119) để rõ hơn về 

sự vận chuyển chất, máu 

và khí trong cơ thể sống. 

5 Chương 2. Sự vận chuyển vật chất 

trong cơ thể sống 

Sửa bài tập chương 2 

4 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: Làm bài 

tập Chương 2. 

 

6 Chương 3. Các hiện tượng điện trong 

cơ thể sống  

3.1. Các loại điện thế sinh vật cơ bản 

3.2. Cơ chế hiện tượng điện sinh vật 

4 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: nội dung từ 

mục 3.1 đến 3.2, Chương 

3. 

-Tài liệu [2]: tìm hiểu 3.1 

đến 3.2 (trang 142 đến 

trang 192) để rõ hơn về 

các loại điện thế sinh vật 

và cơ chế hiện tượng điện 

sinh vật 

7 Chương 3. Các hiện tượng điện trong 

cơ thể sống  

3.3. Lý sinh hiện tượng co cơ 

3.4. Ghi điện sinh vật 

4 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: nội dung từ 

mục 3.3 đến 3.4, Chương 

3. 

-Tài liệu [2]: tìm hiểu 3.3 

đến 3.6 (trang 161 đến 

trang 222) để rõ hơn cơ 

chế hiện tượng co cơ, 

nguyên lý và các kỹ thuật 

ghi điện sinh vật, tác 

dụng sinh vật của dòng 

điện và ứng dụng của 

dòng điện trong điều trị. 

8 Chương 3. Các hiện tượng điện trong 

cơ thể sống  

Sửa bài tập 

4 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: Làm bài 

tập chương 3 

 

9 Thi giữa học kì 2 Ôn lại lý thuyết và bài tập 

từ chương 1 đến chương 

3 

10 Chương 4. Các hiện tượng âm trong cơ 

thể sống 

4 - Nghiên cứu trước: 



 

Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

4.1. Dao động cơ học 

4.2. Sóng cơ học trong môi trường đàn 

hồi  

4.3. Bản chất vật lý của âm và siêu âm 

+ Tài liệu [1]: nội dung từ 

mục 4.1 đến 4.3, Chương 

4. 

-Tài liệu [2]: tìm hiểu 4.1 

đến 4.3 (trang 226 đến 

trang 245) để rõ hơn bản 

chất vật lý của âm và siêu 

âm 

11 Chương 4. Các hiện tượng âm trong cơ 

thể sống 

4.4. Cảm giác âm 

4.5. Ứng dụng và siêu âm trong y sinh 

học 

4 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: nội dung từ 

mục 4.4 đến 4.5, Chương 

4. 

-Tài liệu [2]: tìm hiểu 4.4 

đến 4.5 (trang 248 đến 

trang 257) để rõ về cảm 

giác âm và ứng dụng của 

siêu âm 

12 Chương 4. Các hiện tượng âm trong cơ 

thể sống 

Sửa bài tập 

4 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: Làm bài 

tập chương 4 

 

13 Chương 5. Ánh sáng và cơ thể sống 

5.1. Quang hình học 

4 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: nội dung 

mục 5.1, Chương 5. 

-Tài liệu [2]: tìm hiểu 5.1 

(trang 262 đến trang 265) 

để rõ về các định luật cơ 

bản của quang hình học 

và các dụng cụ quang 

học. 

14 Chương 5. Ánh sáng và cơ thể sống 

5.2. Mắt và dụng cụ bổ trợ 

3 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: nội dung 

mục 5.2, Chương 5. 

-Tài liệu [2]: tìm hiểu 5.2 

(trang 281 đến trang 306) 

để rõ về các các tật quang 

hình của mắt và các dụng 

cụ bổ trợ. 

15 Chương 5. Ánh sáng và cơ thể sống 

5.3. Bản chất của ánh sáng 

5.4. Tác dụng của ánh sáng lên cơ thể 

sống 

3 - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: nội dung từ 

mục 5.3 đến 5.4 Chương 

5. 

-Tài liệu [2]: tìm hiểu 5.3 

đến 5.4 (trang 307 đến 




