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NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC CHƯƠNG QUANG HỢP
THUỘC HỌC PHẦN SINH LÍ HỌC THỰC VẬT CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC
NGÀNH SINH HỌC THÔNG QUA VIỆC KHAI THÁC MỐI LIÊN HỆ
GIỮA KIẾN THỨC VẬT LÍ VÀ KIẾN THỨC SINH HỌC
Nguyễn Tấn Lê, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Ngày nhận bài: 07/05/2018; ngày sửa chữa: 20/05/2018; ngày duyệt đăng: 12/06/2018.
Abstract: The content of the chapter Photosynthesis in module Plant Physiology is related to the
content of Optics in physics at high school as well as knowledge of general physics. Therefore, the
paper proposes some measures to improve effectiveness of teaching to improve the effectiveness
of teaching the chapter Photosynthesis (Plant Physiology) through exploring the relationship
between knowledge of physics and biology.
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phần Sinh lí học thực vật, cần xem xét mối liên hệ giữa
1. Mở đầu
Sinh lí học thực vật là học phần bắt buộc trong chương các mảng kiến thức nội môn, kiến thức liên môn; kiến
trình đào tạo sinh viên (SV) đại học ngành Sinh học, trong thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành [1].
Nhằm giúp người học nắm vững kiến thức chương
đó chương Quang hợp là một nội dung quan trọng trong
Quang
hợp thuộc học phần Sinh lí học thực vật, các giáo
toàn bộ kiến thức bộ môn. Đây là một học phần tương đối
trình
Sinh
lí học thực vật [2] đã chia pha sáng của quá
khó đối với SV bởi để hiểu tường minh về cơ chế của các
trình
quang
hợp ra làm 2 giai đoạn: giai đoạn quang lí và
quá trình sinh lí, cần thông hiểu các kiến thức về Vật lí,
giai
đoạn
quang
hóa. Trong giai đoạn quang lí, bao gồm
Hóa học và kiến thức Sinh học (như: Tế bào học, Giải
các
kiến
thức
về
bản
chất của ánh sáng, tương tác của ánh
phẫu hình thái thực vật, Phân loại thực vật).
sáng
với
bộ
máy
quang
hợp; nếu không nắm rõ kiến thức
Thực tế cho thấy, việc dạy học chương Quang hợp
cơ
bản
về
quang
học,
SV
sẽ không tiếp thu kiến thức về
thuộc học phần Sinh lí học thực vật có những vấn đề cần
cơ
chế
của
quang
hợp
một
cách tường minh. Bài viết
được xem xét, điều chỉnh cho phù hợp để đạt được mục
phân
tích
và
khai
thác
mối
liên
hệ giữa kiến thức Vật lí
tiêu dạy học, giúp SV nắm vững bản chất của các hiện
và
kiến
thức
Sinh
học
(chương
Quang
hợp - Sinh lí học
tượng sinh học. Trong quá trình dạy học chương Quang
hợp thuộc học phần Sinh lí học thực vật (thời lượng gồm thực vật); qua đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng
4 tiết) ở một số trường đại học và cao đẳng, giảng viên cao chất lượng dạy học chương Quang hợp thuộc học
thường bỏ qua các khái niệm có liên quan đến kiến thức phần Sinh lí học thực vật cho SV đại học ngành Sinh học.
Vật lí. Điều này khiến cho mức độ tư duy của SV về bài 2. Nội dung nghiên cứu
học không được khắc sâu, vận dụng hiệu quả vào việc giải 2.1. Những kiến thức chương Quang hợp thuộc học
thích cơ sở khoa học của các hiện tượng sinh học có liên phần Sinh lí học thực vật có liên quan đến kiến thức
quan đến kiến thức Vật lí. Mặt khác, do thiếu sự gắn kết Vật lí
giữa nội dung kiến thức Vật lí và kiến thức Sinh học, nên
Để học tập tốt kiến thức Sinh học trong chương Quang
SV khó nhận ra tầm quan trọng, vai trò của kiến thức Vật hợp, SV cần được bổ trợ các kiến thức Vật lí nhằm tìm
lí trong chương trình đào tạo SV đại học ngành Sinh học. hiểu, giải thích cấu trúc và quá trình sinh học. Mối liên hệ
Để quá trình dạy học đạt hiệu quả cao, cần xem xét giữa kiến thức Sinh học và kiến thức Vật lí trong dạy học
các mối quan hệ biện chứng giữa các mảng kiến thức với chương Quang hợp được trình bày ở bảng 1:
nhau. Vì vậy, khi dạy học chương Quang hợp thuộc học
Bảng 1. Mối liên hệ giữa kiến thức Sinh học và kiến thức Vật lí trong dạy học chương Quang hợp
thuộc học phần Sinh lí học thực vật
Kiến thức Sinh học
Kiến thức Vật lí
Sự phát huỳnh quang
Đặc tính quang học Tính huỳnh quang của diệp lục
của diệp lục
Tính lân quang của diệp lục
Sự phát lân quang
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Pha sáng và sự tham
gia của diệp lục
trong quang hợp

Quang phổ hoạt động và quang phổ hấp thu
của diệp lục
Sự hấp thu năng lượng ánh sáng của diệp lục.
Hệ thống ánh sáng và phản ứng ánh sáng của
diệp lục. Các trạng thái kích thích điện tử của
diệp lục khi tiếp nhận năng lượng của photon
ánh sáng (singlet, triplet)
Quá trình vận chuyển năng lượng từ phân tử
diệp lục được kích thích vào trung tâm phản
ứng

Bảng 1 cho thấy, những kiến thức Vật lí ở trên nhằm
hỗ trợ cho SV có thể lĩnh hội tốt kiến thức chương Quang
hợp thuộc học phần Sinh lí học thực vật. Do đó, khi tìm
hiểu về giai đoạn quang lí ở pha sáng của Quang hợp
trong học phần Sinh lí học thực vật, SV cần nắm và vận
dụng được những kiến thức có liên quan ở học phần Vật
lí đại cương (phần Quang học) hoặc kiến thức Vật lí trong
chương trình lớp 12.
2.2. Nội dung kiến thức chương Quang học của học
phần Vật lí đại cương có liên quan đến kiến thức
chương Quang hợp thuộc học phần Sinh lí học thực vật
Theo khung chương trình đào tạo các ngành cử nhân
ở các trường đại học hiện nay, trước khi học các học phần
chuyên ngành, SV được học kiến thức cơ sở, trong đó có
kiến thức Vật lí đại cương dành cho các ngành không
chuyên Vật lí, được thiết kế thành 3 loại học phần:
- Vật lí đại cương 1: Gồm các kiến thức về cơ học,
nhiệt học, dao động và sóng.
- Vật lí đại cương 2: Gồm các kiến thức về điện học,
từ học.
- Vật lí đại cương 3: Gồm các kiến thức về quang học,
Vật lí lượng tử.
Tùy theo từng trường, mỗi ngành sẽ chọn ra 1 trong
3 học phần ở trên cho SV. Điều này dẫn đến sự bất cập
đối với SV ngành Sinh học vì kiến thức sinh học có thể
liên quan đến nội dung kiến thức của cả 3 học phần Vật
lí đại cương. Từ đó, tạo nên “lỗ hổng” nhất định về kiến
thức cho người học, các em gặp khó khăn khi lĩnh hội và
tiếp thu kiến thức chuyên ngành.
Đối với học phần Vật lí đại cương 3, các kiến thức
chương Quang học có liên quan đến kiến thức chương
Quang hợp thuộc học phần Sinh lí học thực vật (xem
bảng 2):
Bảng 2. Nội dung kiến thức chương Quang học của học
phần Vật lí đại cương có liên quan đến kiến thức
chương Quang hợp thuộc học phần Sinh lí học thực vật
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Mảng
kiến thức

Đặc điểm của ánh sáng: bản chất sóng
và hạt. Thành phần quang phổ
Năng lượng của photon. Mức năng
lượng của nguyên tử và sự hấp thụ năng
lượng của photon ánh sáng
Cơ chế cộng hưởng cảm ứng trong di
chuyển năng lượng giữa hai phân tử. Di
chuyển đồng thể và di chuyển dị thể
Nội dung cụ thể

- Quang hình học
- Ảnh do phản xạ
Quang
- Ảnh do khúc xạ
hình học
- Thấu kính
- Các dụng cụ quang học
- Thí nghiệm hai khe của Young
- Phân bố cường độ trong hình giao
Giao thoa thoa hai khe
ánh sáng
- Giao thoa từ các bản mỏng
- Các loại giao thoa kế
- Nhiễu xạ
- Nhiễu xạ Fresnel
- Nhiễu xạ qua một khe
Nhiễu xạ
- Phân bố cường độ một khe
ánh sáng
- Giới hạn của độ phân giải
- Cách tử nhiễu xạ
- Nhiễu xạ tia X bởi các tinh thể
- Hiện tượng phân cực
- Định luật Malus và độ phân cực
- Các phương pháp tạo ánh sáng phân
Phân cực
cực
ánh sáng
- Ánh sáng phân cực elip và phân cực tròn
- Lưỡng chiết nhân tạo, sự quay mặt
phẳng phân cực
- Tương tác của ánh sáng và vật chất
- Định luật Kirchoff
Lượng tử - Bức xạ của vật đen
hóa bức xạ - Hiệu ứng quang điện
điện từ
- Photon và electron
- Phổ vạch
- Mẫu Bohr của hidro
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Bảng 2 cho thấy, khối lượng kiến thức chương Quang
học thuộc học phần Vật lí đại cương (phần quang học) có
liên quan đến kiến thức chương Quang hợp thuộc học phần
Vật lí đại cương nhìn chung còn dàn trải, chưa bám sát nội
dung kiến thức Sinh học cụ thể ở chương Quang hợp.
2.3. Nội dung kiến thức Vật lí trong chương trình lớp
12 có liên quan đến kiến thức chương Quang hợp của
học phần Sinh lí học thực vật
Những kiến thức Vật lí trong chương trình lớp 12
(chương trình cơ bản và chương trình nâng cao) có liên
quan đến kiến thức Sinh học ở chương Quang hợp được
trình bày ở bảng 3:

Bảng 3 cho thấy, những kiến thức Vật lí trong
chương trình lớp 12 có liên quan đến kiến thức Quang
hợp thuộc học phần Sinh lí thực vật ở đại học nằm rải
rác ở các chương. Vì vậy, khi dạy học chương Quang
hợp, giảng viên cần nghiên cứu, sử dụng linh hoạt kiến
thức quang học để giúp SV nắm được bản chất của cơ
chế quang hợp.
2.4. Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy
học chương Quang hợp thuộc học phần Sinh lí học
thực vật
Từ những phân tích ở trên, để xây dựng kiến thức Vật
lí một cách có hệ thống nhằm đáp ứng tốt cho việc giảng

Bảng 3. Nội dung kiến thức Vật lí trong chương trình lớp 12 có liên quan đến kiến thức chương Quang hợp
thuộc học phần Sinh lí học thực vật
Nội dung kiến thức Vật lí trong chương trình lớp 12 có liên quan đến kiến thức
Tên chương
chương Quang hợp thuộc học phần Sinh lí học thực vật
Chương trình cơ bản
Tán sắc ánh sáng
Giao thoa ánh sáng
Các loại quang phổ
Chương 5. Sóng ánh sáng
Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại
Tia X
Thực hành đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa
Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng
Hiện tượng quang điện trong
Chương 6. Lượng tử
Hiện tượng quang - Phát quang
ánh sáng
Mẫu nguyên tử Bo
Sơ lược về laze
Chương trình nâng cao
Tán sắc ánh sáng
Nhiễu xạ ánh sáng. Giao thoa ánh sáng
Khoảng vân. Bước sóng và màu sắc ánh sáng
Máy quang phổ. Các loại quang phổ (phần 1-2)
Chương 6. Sóng ánh sáng
Máy quang phổ. Các loại quang phổ (phần 3-5)
Tia hồng ngoại - Tia tử ngoại
Tia X. Thuyết điện ánh sáng. Thang sóng điện từ
Thực hành: Xác định bước sóng ánh sáng
Hiện tượng quang điện ngoài. Các định luật quang điện
Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng
Hiện tượng quang điện trong. Quang điện trở và pin quang điện
Chương 7. Lượng tử
ánh sáng
Mẫu nguyên tử Bo và quang phổ vạch của hidro
Hấp thụ và phản xạ lọc lựa ánh sáng. Màu sắc các vật
Sự phát quang. Sơ lược về laze
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dạy chương Quang hợp thuộc học phần Sinh lí học thực
vật ở đại học, chúng tôi đề xuất một số biện pháp sau:
2.4.1. Cần điều chỉnh nội dung của học phần Vật lí đại
cương (dành cho đối tượng SV ngành Sinh học), đáp
ứng yêu cầu đào tạo của ngành Sinh học. Chương
trình đào tạo được các trường đại học xây dựng bao
gồm khối kiến thức đại cương và khối kiến thức
chuyên ngành. Trong khối kiến thức đại cương, ngoài
các học phần khoa học Mác - Lênin, Ngoại ngữ, còn
có các học phần cơ sở của ngành (bổ trợ cho khối kiến
thức chuyên ngành). Vật lí đại cương là một trong
những học phần cơ sở của ngành Sinh học. Trên tinh
thần tự chủ của các trường đại học, các trường có thể
điều chỉnh, xây dựng chương trình chi tiết của học
phần sao cho phù hợp với chuyên ngành đào tạo.
Đối với ngành Sinh học, khi biên soạn chương trình
chi tiết của học phần Vật lí đại cương, giảng viên khoa
Sinh học cần trao đổi kĩ với giảng viên khoa Vật lí để
thiết kế nội dung của học phần Vật lí đại cương cho phù
hợp với yêu cầu của các học phần chuyên ngành Sinh
học, tạo nên sự gắn kết chặt chẽ giữa nội dung các khối
kiến thức trong chương trình đào tạo.
2.4.2. Giúp sinh viên nắm được mối liên hệ giữa kiến
thức Vật lí và kiến thức sinh học (chương Quang hợp của
học phần Sinh lí học thực vật) nhằm đáp ứng sự liên
thông về kiến thức. Điều này sẽ giúp SV nắm được sự
liên kết giữa nội dung giữa các học phần trong chương
trình đào tạo, có được mối liên hệ hai chiều giữa kiến
thức Vật lí và kiến thức Sinh học; từ đó các em sẽ nắm
vững và khắc sâu kiến thức.
Để thực hiện điều này, giảng viên khi dạy học cơ chế
Quang hợp, cần phân tích, chỉ ra kiến thức Vật lí ở mức
phù hợp được sử dụng làm cơ sở cho việc tiếp thu kiến
thức Sinh học. Giảng viên có thể giao cho các nhóm SV
hệ thống lại kiến thức Vật lí có liên quan đến bài học và
báo cáo trước lớp.
2.4.3. Xây dựng chuyên đề Quang hợp thành một chủ đề
dạy học tích hợp liên môn trong chương trình đào tạo
sinh viên ngành Sinh học nhằm giúp sinh viên nắm vững
kiến thức. Dạy học tích hợp là một chủ trương nhằm đổi
mới giáo dục, có ý nghĩa đối với việc đào tạo ở trường sư
phạm, đáp ứng đổi mới giáo dục phổ thông. Thông qua
dạy học tích hợp, SV sẽ nắm được và có thể liên hệ với
nhiều mảng kiến thức khác nhau của môn học (nội môn)
hoặc nhiều môn học khác nhau (liên môn), cũng như biết
cách vận dụng kiến thức lí thuyết vào thực tiễn.
Trong dạy học tích hợp, tích hợp liên môn thường là
chủ đề khó thiết lập vì có liên quan đến nhiều môn học

và trình tự tổ chức dạy học các kiến thức thành phần có
thể không đồng bộ với nhau, khiến người học khó tiếp
thu và lĩnh hội kiến thức.
Chủ đề Quang hợp là một nội dung phù hợp để triển
khai dạy học tích hợp liên môn, giúp SV vận dụng và
tổng hợp được: - Kiến thức Sinh học: cấu tạo bộ máy
quang hợp (cấu trúc lục lạp), chức năng (cơ chế hai pha
của quang hợp); - Kiến thức Vật lí: giai đoạn quang lí
(pha sáng của quang hợp); - Kiến thức Hóa học: giai đoạn
quang hóa (quang phân li nước ở pha sáng); tổng hợp
chất hữu cơ ở pha tối; - Vận dụng vào thực tiễn đời sống
sản xuất: ứng dụng kiến thức Quang hợp để tăng năng
suất cây trồng.
Để thực hiện chủ đề tích hợp này, giảng viên có thể
thiết kế các hoạt động học tập một cách có hệ thống, đảm
bảo theo đúng trình tự, cấu trúc của bài học và liên hệ
được với các mảng kiến thức có liên quan.
3. Kết luận
Thông qua việc tìm hiểu và phân tích mối liên hệ giữa
kiến thức Vật lí và kiến thức Sinh học khi dạy học
chương Quang hợp của học phần Sinh lí học thực vật,
chúng tôi nhận thấy trong giai đoạn quang lí của quá trình
quang hợp, giữa kiến thức Vật lí và kiến thức Quang hợp
có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Kiến thức quang học là
cơ sở để giải thích cơ chế của quang hợp. Quá trình dạy
học chỉ đạt hiệu quả khi chỉ ra được cho người học tính
hệ thống, kế thừa, phân tích các mối liên hệ hữu cơ của
các kiến thức có liên quan. Việc tích hợp kiến thức quang
học trong dạy học chương quang hợp thuộc học phần
Sinh lí học thực vật nhằm giúp SV hiểu rõ cơ chế quang
hợp, từ đó nâng cao hiệu quả dạy học.
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