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ĐỂ CƯƠNG HỌC PHẦN THỔ NHƯỠNG 

1. Thông tin chung về học phần 

- Mã học phần: QLD2054 

- Số tín chỉ: 03 

- Loại học phần: Bắt buộc  

- Các học phần tiên quyết: Hoá học đại cương 

- Các học phần song hành: Không 

- Các yêu cầu với học phần (nếu có): Không 

- Bộ môn phụ trách học phần: Quản lý đất đai – Khoa Tài nguyên và Môi trường 

- Số tiết quy định đối với các hoạt động: 

+ Nghe giảng lý thuyết: 38 tiết            + Hoạt động theo nhóm: 0 giờ 

* Thảo luận: 0 tiết                             + Tự học: 106 giờ 

* Làm bài tập: 0 tiết                         + Tự học có hướng dẫn: 0 giờ 

+ Thực hành, thí nghiệm: 15 giờ        * Bài tập lớn (tiểu luận): 0 giờ 

2. Thông tin chung về các giảng viên 

TT 
Học hàm, học vị, họ 

tên 
Số điện thoại Email 

Ghi 

chú 

1 TS. Nguyễn Văn Vượng 0915062838 vuongnv@bafu.edu.vn   

2 TS. Nguyễn Bình Nhự 0979874534 nhunb@bafu.edu.vn  

3 ThS. Dương Thị Hậu 0964348190 hauduongthanh@gmail.com  

3. Mục tiêu của học phần 

- Yêu cầu về kiến thức:  

Khái quát được những kiến thức về sự hình thành đất, chất hữu cơ trong đất, sinh vật 

đất. Phân loại keo đất và dung dịch đất; Tính chất lý học của đất; Một số quá trình hình thành 

đất ở Việt Nam. Phân biệt được các nhóm và loại đất chính của Việt Nam, đặc điểm phân bố, 

tính chất lý hóa học, biện pháp sử dụng và cải tạo. 
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- Yêu cầu về kỹ năng:  

Mô tả được phẫu diện của mẫu đất, Xác định được thành phần cơ giới, tỷ trọng, dung 

trọng, độ ẩm, độ xốp, độ chua của đất. Phân biệt được một số nhóm đất và loại đất chính của 

Việt Nam, đề xuất được biện pháp sử dụng và cải tạo đất theo quan điểm sinh thái bền vững. 

Tận tụy với công việc, văn minh và lịch sự trong giao tiếp và ứng xử; có khả năng làm 

việc độc lập và làm việc nhóm. 

- Yêu cầu về năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp:  

Người học cần có thái độ tích cực nghe giảng trên lớp, chăm chỉ trong việc chuẩn bị bài 

ở nhà, ý thức tổ chức kỷ luật, chủ động trong giải quyết công việc, hỗ trợ và hợp tác làm việc 

theo nhóm có hiệu quả. Có năng lực tự học, tự nghiên cứu để nâng hiểu biết của bản thân về 

thổ nhưỡng phục vụ cho công tác đánh giá và quy hoạch đất đai.  

Ghi chú: Mục tiêu của học phần được thể hiện tại Phụ lục 2 

4. Chuẩn đầu ra của học phần (LO – Learning Outcomes) 

STT 
Mã 

CĐR 

Mô tả CĐR học phần 

Sau khi học xong môn học này, người học có thể: 

1 

Chuẩn về kiến thức 

LO1.1 
Khái quát được những kiến thức về sự hình thành đất, chất hữu cơ trong 

đất, sinh vật đất. 

LO1.2 
Phân loại keo đất và dung dịch đất; Tính chất lý học của đất; Một số 

quá trình hình thành đất ở Việt Nam. 

LO1.3 
Phân biệt được các nhóm và loại đất chính của Việt Nam, đặc điểm 

phân bố, biện pháp sử dụng và cải tạo. 

2 Chuẩn về kỹ năng 

 LO2.1 

Mô tả được phẫu diện của mẫu đất, Xác định được thành phần cơ giới, 

tỷ trọng, dung trọng, độ ẩm, độ xốp, độ chua của đất. Phân biệt được 

một số nhóm đất và loại đất chính của Việt Nam, đề xuất được biện 

pháp sử dụng và cải tạo đất theo quan điểm sinh thái bền vững. 

 LO2.2 
Tận tụy với công việc, văn minh và lịch sự trong giao tiếp và ứng xử; 

có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. 
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3 

Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm nghề nghiệp 

LO3.1 

Có khả năng tự ra quyết định, tự chịu trách nhiệm, nâng cao hiểu biết 

của bản thân về thổ nhưỡng phục vụ cho công tác đánh giá và quy hoạch 

đất đai.  

 LO3.2 
Có phẩm chất chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, có thái độ lao động 

nghiêm túc và đạo đức nghề nghiệp. 

5. Mô tả tóm tắt nội dung  học phần 

Thổ nhưỡng là học phần 3 tín chỉ thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. Học 

phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức về thổ nhưỡng bao gồm: Nguồn gốc và quá 

trình hình thành đất; Thành phần cơ giới và tính chất cơ lý hóa; Chế độ nước, không khí và 

nhiệt trong đất; Sinh vật đất; Chất hữu cơ trong đất; Thành phần hóa học đất; Keo đất và dung 

dịch đất; Độ phì nhiêu của đất; Phân loại đất; Một số quá trình hình thành đất chủ đạo ở Việt 

Nam, sử dụng và cải tạo đất; Một số nhóm đất và loại đất ở Việt Nam. 

6. Mức độ đóng góp của các bài giảng để đạt được chuẩn đầu ra của học phần 

Mức độ đóng góp của mỗi bài giảng được mã hóa theo 3 mức, trong đó: 

+ Mức 1: Thấp (Nhớ: Bao gồm việc người học có thể nhớ lại các điều đặc biệt 

hoặc tổng quát, trọn vẹn hoặc một phần các quá trình, các dạng thức, cấu trúc… đã được 

học. Ở cấp độ này  người  học  cần  nhớ  lại đúng điều được hỏi đến.) 

+ Mức 2: Trung bình (Hiểu: Ở cấp độ nhận thức này, người học cần nắm được ý nghĩa 

của thông tin, thể hiện qua khả năng diễn giải, suy diễn, liên hệ.) 

+ Mức 3: Cao (Vận dụng, phân tích, đánh giá, sáng tạo: Người học có khả năng chia 

các nội dung, các thông tin thành những phần nhỏ để có thể chỉ ra các yếu tố, các mối 

liên hệ, các nguyên tắc cấu trúc của chúng. 

Bài giảng 
Chuẩn đầu ra học phần 

LO1.1 LO1.2 LO1.3 LO2.1 LO2.2 LO3.1 LO3.2 

Chương 1 2   2 2 2 2 

Chương 2 2   2 2 2 2 

Chương 3 2   2 2 2 2 

Chương 4  2  2 2 2 2 

Chương 5  2  2 2 2 2 

Chương 6  2  2 2 2 2 

Chương 7   2 2 2 2 2 
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7. Danh mục tài liệu 

- Tài liệu học tập chính: 

[1]. Nguyễn Bình Nhự và CCS (2018), Giáo trình Thổ nhưỡng, NXB Nông nghiệp  

- Tài liệu tham khảo:  

[2]. Trần Văn Chính và CCS (2008), Giáo trình Thổ nhưỡng, NXB Nông nghiệp 

[3]. Nguyễn Như Hà (2005), Giáo trình Nông hóa thổ nhưỡng, NXB Nông nghiệp. 

[4]. Lê Thái Bạt và ccs (2015), Sổ tay Điều tra, Phân loại, lập bản đồ đất và đánh giá 

đất, NXB Nông nghiệp. 

[5]. Hội thảo quốc gia Việt Nam (2015), Đất Việt Nam Hiện trạng sử dụng và thách 

thức, NXB Nông nghiệp. 

8. Nhiệm vụ của người học 

8.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận 

- Dự lớp ≥ 80% tổng số thời lượng của học phần. 

  - Tích cực, chủ động tham gia thảo luận nhóm. 

  - Hoàn thành các câu hỏi, bài tập về nhà được giao trong bài giảng. 

  - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

Ghi chú: Nhiệm vụ của người học được thể hiện tại Phụ lục 3 

8.2. Phần thí nghiệm, thực hành  

      - Tham gia đầy đủ các bài thực hành. 

           - Kết thúc bài thực hành phải nộp sản phẩm đầy đủ. 

Ghi chú: Nhiệm vụ của người học được thể hiện tại Phụ lục 3 

8.3. Phần bài tập lớn, tiểu luận (không) 

8.4. Phần khác (không) 

9. Phương pháp giảng dạy 

- Phần lý thuyết: Sử dụng phương pháp thuyết trình, phát vấn, làm việc nhóm, phương 

pháp tự học. 

- Phần thực hành: Sử dụng phương pháp giảng dạy thực hành theo bốn bước. 

Ghi chú: Phương pháp giảng dạy được thể hiện tại Phụ lục 3 

10. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập 

10.1. Các phương pháp kiểm tra đánh giá giúp đạt được và thể hiện, đánh giá được các kết 

quả học tập của học phần:  

 + Phương pháp kiểm tra: Viết, thực hành 

 + Hình thức kiểm tra: Tự luận, báo cáo, thực hành 

Ghi chú: Phương pháp kiểm tra đánh giá được thể hiện tại Phụ lục 4 
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10.2. Làm rõ thang điểm, tiêu chí đánh giá và mô tả mức đạt được điểm số 

+ Thang điểm đánh giá: theo thang điểm 10 

+ Hình thức đánh giá: 

Điểm chuyên cần: điểm danh và thái độ học tập 

Kiểm tra thường xuyên: tự luận, thực hành, báo cáo 

Thi giữa học phần: tự luận 

Thi kết thúc học phần: Vấn đáp 

+ Trọng số đánh giá kết quả học tập 

Bảng 1: Trọng số đánh giá kết quả học tập 

Điểm 

thành phần 

 

Điểm kiểm tra quá trình Điểm thi 

Chuyên cần 

Bài kiểm tra 

thường xuyên  

(3 bài) 

Bài thi giữa  

học phần 

Bài thi kết 

thúc học phần 

Trọng số 10% 20% 20% 50% 

 

 + Tiêu chí, hình thức đánh giá kết quả học tập 

Bảng 2: Kế hoạch đánh giá kết quả học tập 

Bảng 2.1. Đánh giá chuyên cần 

Hình thức Tiêu chí đánh giá Điểm tối đa 

Điểm danh 

và thái độ 

học tập 

Thái độ tham dự (2%) 

Trong đó: 

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%) 

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%) 

- Có chú ý, ít tham gia (1%) 

- Không chú ý, không tham gia (0%) 

2 

Thời gian tham dự (8%) 

- Vắng quá 20% tổng số tiết của học phần thì không 

đánh giá. 

8 
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Bảng 2.2. Đánh giá bài kiểm tra thường xuyên số 1, số 2, số 3 và bài thi giữa 

học phần 

Tiêu chí 
Hình 

thức 

Giỏi – 

Xuất sắc 

(8,5-10) 

Khá 

(7,0-8,4) 

Trung 

bình 

(5,5-6,9) 

Trung 

bình yếu 

(4,0-5,4) 

Kém 

<4,0 

Bài kiểm tra số 1 

Nội dung 

chương  

1,2 

Tự luận 

Hiểu 

>85% 

kiến thức 

của 

chương  

1, 2 

Vận dụng 

kiến thức 

trả lời câu 

hỏi. 

Hiểu 

70%- 84% 

kiến thức 

của 

chương 

1,2 

Có khả 

năng vận 

dụng 80% 

kiến thức 

để trả lời 

câu hỏi. 

Hiểu 

55%- 69% 

kiến thức 

của 

chương 

1,2,3 

Có khả 

năng vận 

dụng 50% 

kiến thức 

để trả lời 

câu hỏi. 

Hiểu 40% 

- 50% 

kiến thức 

của 

chương 

1,2 

Có khả 

năng vận 

dụng 30% 

kiến thức 

để trả lời 

câu hỏi. 

Hiểu <40% 

kiến thức 

của  chương 

1,2 

Chưa có khả 

năng vận 

dụng   kiến 

thức để trả 

lời câu hỏi 

Bài kiểm tra số 2 

Nội dung 

chương  

3,4 

Tự luận 

Hiểu 

>85% 

kiến thức 

của 

chương  

3,4 

Vận dụng 

kiến thức 

trả lời câu 

hỏi. 

Hiểu 

70%- 84% 

kiến thức 

của 

chương 

3,4 

Có khả 

năng vận 

dụng 80% 

kiến thức 

để trả lời 

câu hỏi. 

Hiểu 

55%- 69% 

kiến thức 

của 

chương 

3,4 

Có khả 

năng vận 

dụng 50% 

kiến thức 

để trả lời 

câu hỏi. 

Hiểu 40% 

- 50% 

kiến thức 

của 

chương 

3,4 

Có khả 

năng vận 

dụng 30% 

kiến thức 

để trả lời 

câu hỏi. 

Hiểu <40% 

kiến thức 

của  chương 

3,4 

Chưa có khả 

năng vận 

dụng   kiến 

thức để trả 

lời câu hỏi 

Bài thi giữa học phần 

Nội dung 

chương  

1,2,3,4,5,6 

Tự luận 

Hiểu 

>85% 

kiến thức 

của 

chương  

1,2,3,4,5,6 

Vận dụng 

kiến thức 

trả lời câu 

hỏi. 

Hiểu 

70%- 84% 

kiến thức 

của 

chương 

1,2,3,4,5,6 

Có khả 

năng vận 

dụng 80% 

kiến thức 

để trả lời 

câu hỏi. 

Hiểu 

55%- 69% 

kiến thức 

của 

chương 

1,2,3,4,5,6 

Có khả 

năng vận 

dụng 50% 

kiến thức 

để trả lời 

câu hỏi. 

Hiểu 40% 

- 50% 

kiến thức 

của 

chương 

1,2,3,4,5,6 

Có khả 

năng vận 

dụng 30% 

kiến thức 

để trả lời 

câu hỏi. 

Hiểu <40% 

kiến thức 

của  chương 

1,2,3,4,5,6 

Chưa có khả 

năng vận 

dụng   kiến 

thức để trả 

lời câu hỏi 
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Tiêu chí 
Hình 

thức 

Giỏi – 

Xuất sắc 

(8,5-10) 

Khá 

(7,0-8,4) 

Trung 

bình 

(5,5-6,9) 

Trung 

bình yếu 

(4,0-5,4) 

Kém 

<4,0 

Bài kiểm tra số 3 (bài thực hành) 

Nội dung 

1,2,3,4,5,6,

7 

 

Tự luận 

Hiểu 

>85% 

kiến thức 

của 

chương 

1,2,3,4,5,6

,7 

Vận dụng 

kiến thức 

trả lời câu 

hỏi. 

Hiểu 

70%- 84% 

kiến thức 

của 

chương 

1,2,3,4,5,6

,7 

Có khả 

năng vận 

dụng 80% 

kiến thức 

để trả lời 

câu hỏi. 

Hiểu 

55%- 69% 

kiến thức 

của 

chương 

1,2,3,4,5,6

,7 

Có khả 

năng vận 

dụng 50% 

kiến thức 

để trả lời 

câu hỏi. 

Hiểu 40% 

- 50% 

kiến thức 

của 

chương 

1,2,3,4,5,6

,7 

Có khả 

năng vận 

dụng 30% 

kiến thức 

để trả lời 

câu hỏi. 

Hiểu <40% 

kiến thức 

của  chương 

1,2,3,4,5,6,7 

Chưa có khả 

năng vận 

dụng   kiến 

môn để trả 

lời câu hỏi 

 

Bảng 2.3. Đánh giá bài thi kết thúc học phần 

Tiêu chí Hình thức 

Giỏi – 

Xuất sắc 

(8,5-10) 

Khá 

(7,0-8,4) 

Trung 

bình 

(5,5-6,9) 

Trung 

bình yếu 

(4,0-5,4) 

Kém 

<4,0 

Nội dung 

chương 

1,2,3,4, 

5,6,7 

 

Vấn đáp 

Hiểu >85% 

kiến thức 

của chương 

1,2,3,4, 

5,6,7 

Vận dụng 

kiến thức 

trả lời câu 

hỏi. 

Hiểu 70%- 

84% kiến 

thức của 

chương 

1,2,3,4, 

5,6,7 

Có khả 

năng vận 

dụng 80% 

kiến thức 

của môn để 

trả lời câu 

hỏi. 

Hiểu 55%- 

69% kiến 

thức của 

chương 

1,2,3,4, 

5,6,7 

Có khả 

năng vận 

dụng 50% 

kiến thức 

của môn để 

trả lời câu 

hỏi. 

Hiểu 40% - 

50% kiến 

thức của 

chương 

1,2,3,4, 

5,6,7 

Có khả 

năng vận 

dụng 30% 

kiến thức 

của môn để 

trả lời câu 

hỏi. 

Hiểu <40% 

kiến thức 

của  

chương 

1,2,3,4, 

5,6,7 Chưa 

có khả 

năng vận 

dụng   kiến 

thức của 

môn để trả 

lời câu hỏi 

 

11. Nội dung chi tiết học phần 

11.1. Nội dung về lý thuyết và thảo luận 

Chương 1: Sự hình thành đất 

(Tổng số tiết: 3; Số tiết lý thuyết: 3; Số tiết bài tập, thảo luận: 0) 

1.1. Khoáng vật và các loại đá chính sinh ra đất 

1.1.1. Các loại khoáng vật chính tạo thành đá 

1.1.2. Các loại đá chính sinh ra đất 
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1.2. Quá trình phong hóa đá 

1.2.1. Phong hóa lý học 

1.2.2. Phong hóa hóa học 

1.2.3. Phong hóa sinh học 

1.3. Quá trình hình thành đất 

1.3.1. Khái niệm về đất 

1.3.2. Bản chất của quá trình hình thành đất 

1.3.3. Các yếu tố hình thành đất 

1.4. Phẫu diện đất 

1.4.1. Khái niệm 

1.4.2. Cấu tạo của phẫu diện đất 

1.4.3. Màu sắc đất, chất mới sinh và chất lẫn vào 

Chương 2: Chất hữu cơ trong đất 

(Tổng số tiết: 4; Số tiết lý thuyết: 4; Số tiết bài tập, thảo luận: 0) 

2.1. Khái niệm chất hữu cơ của đất 

2.2. Nguồn gốc, thành phần chất hữu cơ trong đất 

2.3. Quá trình biến đổi chất hữu cơ mùn trong đất 

2.3.1. Quá trình khoáng hóa chất hữu cơ 

2.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân giải xác hữu cơ 

2.3.3. Quá trình mùn hóa 

2.3.4. Đặc điểm và thành phần của mùn 

2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tạo mùn 

2.5. Vai trò, biện pháp bảo vệ chất hữu cơ và mùn trong đất 

2.5.1. Vai trò chất hữu cơ và mùn trong đất 

2.5.2. Biện pháp bảo vệ và nâng cao chất hữu cơ và mùn trong đất 

Bài kiểm tra số 1 

Chương 3: Sinh vật đất 

(Tổng số tiết: 05; Số tiết lý thuyết: 05; Số tiết thực hành: 0) 

3.1. Vi sinh vật đất 
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3.1.1. Đặc điểm chung 

3.1.2. Vi khuẩn 

3.1.3. Xạ khuẩn 

3.1.4. Vi nấm 

3.1.5. Tảo 

3.1.6. Địa y 

3.1.7. Vai trò của VK và các VSV khác trong quá trình hình thành đất 

3.2. Thực vật 

3.2.1. Đặc điểm chung 

3.2.2. Ý nghĩa của thực vật đối với đất và sự hình thành đất 

3.3. Động vật đất 

3.3.1. Khái niệm về động vật đất 

3.3.2. Quan hệ giữa động vật đất và môi trường đất 

3.3.3. Các nhóm động vật đất 

Chương 4: Keo đất, khả năng hấp phụ và phản ứng của đất 

(Tổng số tiết: 05; Số tiết lý thuyết: 05; Số tiết thảo luận: 0) 

4.1. Keo đất 

4.1.1. Khái niệm về keo đất 

4.1.2. Cấu tạo của keo đất 

4.1.3. Đặc tính cơ bản của keo đất 

4.1.4. Phân loại keo đất 

4.1.5. Các loại keo sét trong đất 

4.2. Khả năng hấp phụ của đất 

4.2.1. Khái niệm 

4.2.2. Các dạng hấp phụ của đất 

4.3. Phản ứng của đất 

4.3.1. Khái niệm về dung dịch đất và phản ứng của đất 

4.3.2. Phản ứng chua của đất 

4.3.3. Phản ứng kiềm của đất 
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4.3.4. Phản ứng đệm của đất 

4.3.5. Phản ứng oxy hoá khử của đất 

Bài kiểm tra số 2 

Chương 5: Tính chất lý học của đất 

(Tổng số tiết: 06; Số tiết lý thuyết: 06; Số tiết thảo luận: 0) 

5.1. Thành phần cơ giới đất 

5.1.1. Khái niệm về cấp hạt cơ giới và thành phần cơ giới đất 

5.1.2. Phân chia cấp hạt cơ giới 

5.1.3. Thành phần và đặc tính của các cấp hạt cơ giới 

5.1.4. Phân loại đất theo thành phần cơ giới 

5.1.5. Tính chất các loại đất có thành phần cơ giới khác nhau và biện pháp cải tạo 

5.1.6. Phương pháp phân tích thành phần cơ giới 

5.2. Kết cấu đất 

5.2.1. Khái niệm chung về kết cấu 

5.2.2. Cấu tạo không hạt kết 

5.2.3. Cấu tạo hạt kết 

5.2.4. Hệ thống và độ hổng đất 

5.2.5. Sự hình thành hạt kết 

5.2.6. Những nguyên nhân làm đất mất kết cấu 

5.2.7. Vai trò của kết cấu đối với đất và cây 

5.2.8. Biện pháp duy trì và cải thiện kết cấu của đất 

5.3 Tính chất vật lý của đất 

5.3.1. Một số tính chất vật lý cơ bản của đất 

5.3.2. Tính chất vật lý cơ giới của đất 

5.4. Chế độ nước, không khí và nhiệt trong đất 

5.4.1. Chế độ nước trong đất 

5.4.2. Chế độ không khí trong đất 

5.4.3. Chế độ nhiệt trong đất 
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Chương 6: Quá trình hình thành một số loại đất ở Việt Nam 

(Tổng số tiết: 05; Số tiết lý thuyết: 05; Số tiết thực hành: 0) 

6.1. Một số quá trình hình thành đất chủ đạo ở Việt Nam 

6.1.1. Quá trình feralit 

6.1.2. Quá trình hình thành kết von và đá ong 

6.1.3. Quá trình bồi tụ 

6.1.4. Quá trình xói mòn, rửa trôi 

6.1.5. Quá trình Glây  hoá 

6.1.6. Quá trình mặn hoá và chua mặn 

6.2. Suy thoái đất 

6.2.1. Xói mòn đất 

6.2.2. Ô nhiễm đất 

 Thi giữa học phần 

Chương 7: Đặc điểm một số nhóm và loại đất ở Việt Nam 

(Tổng số tiết: 06; Số tiết lý thuyết: 06; Số tiết thảo luận: 0) 

7.1. Đất vùng đồng bằng và ven biển Việt Nam 

7.1.1. Đất cát biển 

7.1.2. Đất mặn 

7.1.3. Đất chua mặn 

7.1.4. Đất Phù sa 

7.2. Đất vùng đồi núi Việt Nam 

7.2.1. Đất xám bạc mầu 

7.2.2. Đất xám có tầng loang lổ 

7.2.3. Đất xám Glây 

7.2.4. Đất Feralit 

7.2.5. Đất Feralit mùn trên núi 

7.2.6. Đất nâu vàng vùng bán khô hạn 

7.2.7. Đất tích vôi 

7.2.8. Đất đen 
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7.2.9. Đất đá bọt 

7.2.10. Đất mùn Alit trên núi cao 

7.2.11. Đất tầng mỏng 

7.2.12. Đất Potzon 

11.2. Nội dung về thực hành, thí nghiệm (Tổng số tiết: 15 tiết) 

Bài 1: Đào, mô tả phẫu diện đất (Tổng số tiết : 05 tiết) 

1. Mục tiêu 

- Chọn được địa điểm để đào phẫu diện đất 

- Mô tả được phẫu diện đất 

- Đánh giá cảm quan được đất nơi đào phẫu diện và diễn biến của đất nơi đào phẫu 

diện để ứng dụng trong sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất. 

- Lấy được mẫu đất để phân tích đất trong phòng thí nghiệm 

2. Nội dung 

- Chọn nơi đào phẫu diện; đào phẫu diện  

- Mô tả phẫu diện 

+ Phân tầng phẫu diện và độ sâu từng tầng 

+ Hang hốc động vật, rễ cây…có trên các tầng 

+  Chất mới sinh 

- Lấy mẫu đất 

3. Phương pháp thực hiện 

- Giảng viên: thuyết trình về yêu cầu đối với bài thực hành, nội dung bài thực hành. 

- Sinh viên: 

+ Lắng nghe, ghi chép lại nội dung về yêu cầu đối với bài thực hành 

+ Cũng cố lại kiến thức để hoàn thành bài báo cáo. 

+ Phân chia nhóm và lựa chọn khu vực nghiên cứu 

4. Dụng cụ, trang thiết bị 

- Cuốc, xẻng, xà beng, xô đựng nước, thước dây, thước kẹp, máy ảnh, giấy bút 

- Túi đựng mẫu đất 

5. Kiểm tra, đánh giá 
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Chấm điểm theo từng nhóm, dựa trên sự vận dụng các kiến thức đã học vào đánh giá, 

nhận diện, mô tả được phẫu diện đất. 

Bài 2: Phân tích thành phần cơ giới của đất (Tổng số tiết : 05 tiết) 

1. Mục tiêu 

- Thực hiện được các bước tiến hành phân thành phần cơ giới của đất. 

- Phân tích và tính được các thành phần cơ giới, cấp hạt của mẫu đất. 

2. Nội dung 

- Lấy mẫu đất phân tích  

- Xác định Thành phần cơ giới đất 

3. Phương pháp thực hiện 

- Giảng viên: thuyết trình về yêu cầu đối với bài thực hành, nội dung bài thực hành. 

- Sinh viên: 

+ Lắng nghe, ghi chép lại nội dung về yêu cầu đối với bài thực hành 

+ Cũng cố lại kiến thức để hoàn thành bài báo cáo. 

+ Phân chia nhóm  

4. Dụng cụ, trang thiết bị 

- Chày, cối giã đất 

- Khay đựng mẫu đất 

- Cân phân tích 

- Rây đất với các kích cỡ khác nhau 

- Túi đựng mẫu đất 

5. Kiểm tra, đánh giá 

Chấm điểm theo từng nhóm, dựa trên kết quả thực hành, xác định được thành phần cơ 

giới của mẫu đất yêu cầu. 

Bài 3: Xác định độ ẩm của đất, Phân tích độ chua trao đổi và độ chua thuỷ phân  

(Tổng số tiết : 05 tiết) 

1. Mục tiêu:  

- Thực hiện được các bước tiến hành phân tích độ chua trao đổi và độ chua thuỷ phân. 
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PHỤ LỤC 1 

MÃ HÓA CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TƯƠNG 

THÍCH CỦA CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA CTĐT 

STT Chuẩn đầu ra học phần 

Mức 

độ theo 

thang 

Bloom 

Đáp ứng 

chuẩn 

đầu ra 

của 

CTĐT  

1 

Chuẩn về kiến thức   

LO1.1. Khái quát được những kiến thức về sự hình thành 

đất, chất hữu cơ trong đất, sinh vật đất. 1 CĐR5 

LO1.2. Phân loại keo đất và dung dịch đất; Tính chất lý 

học của đất; Một số quá trình hình thành đất ở Việt Nam. 
2 CĐR5 

LO1.3. Phân biệt được các nhóm và loại đất chính của 

Việt Nam, đặc điểm phân bố, biện pháp sử dụng và cải 

tạo. 

2 CĐR5 

2 Chuẩn về kỹ năng   

 

LO2.1. Mô tả được phẫu diện của mẫu đất, Xác định được 

thành phần cơ giới, tỷ trọng, dung trọng, độ ẩm, độ xốp, 

độ chua của đất. Phân biệt được một số nhóm đất và loại 

đất chính của Việt Nam, đề xuất được biện pháp sử dụng 

và cải tạo đất theo quan điểm sinh thái bền vững. 

 CĐR10 

 

LO2.2: Tận tụy với công việc, văn minh và lịch sự trong 

giao tiếp và ứng xử; có khả năng làm việc độc lập và làm 

việc nhóm. 

2 CĐR14 

3 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp  
 

LO3.1. Có khả năng tự ra quyết định, tự chịu trách nhiệm, 

nâng cao hiểu biết của bản thân về thổ nhưỡng phục vụ 

cho công tác đánh giá và quy hoạch đất đai. 

2 CĐR15 

 LO3.2. Có phẩm chất chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, có 

thái độ lao động nghiêm túc và đạo đức nghề nghiệp.  CĐR16 
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PHỤ LỤC 2 

MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN 

1. Mục tiêu học phần 

Mục 

tiêu 

(Gx) 

Mô tả mục tiêu 

 

CĐR của 

CTĐT 

G1 

Khái quát được những kiến thức về sự hình thành đất, chất 

hữu cơ trong đất, sinh vật đất. Phân loại keo đất và dung dịch đất; 

Tính chất lý học của đất; Một số quá trình hình thành đất ở Việt 

Nam. Phân biệt được các nhóm và loại đất chính của Việt Nam, 

đặc điểm phân bố, tính chất lý hóa học, biện pháp sử dụng và cải 

tạo. 

CĐR5 

G2 

Mô tả được phẫu diện của mẫu đất, Xác định được thành 

phần cơ giới, tỷ trọng, dung trọng, độ ẩm, độ xốp, độ chua của 

đất. Phân biệt được một số nhóm đất và loại đất chính của Việt 

Nam, đề xuất được biện pháp sử dụng và cải tạo đất theo quan 

điểm sinh thái bền vững. 

Tận tụy với công việc, văn minh và lịch sự trong giao tiếp 

và ứng xử; có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. 

CĐR10 

CĐR14 

G3 

Người học cần có thái độ tích cực nghe giảng trên lớp, chăm 

chỉ trong việc chuẩn bị bài ở nhà, ý thức tổ chức kỷ luật, chủ động 

trong giải quyết công việc, hỗ trợ và hợp tác làm việc theo nhóm 

có hiệu quả. Có năng lực tự học, tự nghiên cứu để nâng hiểu biết 

của bản thân về thổ nhưỡng phục vụ cho công tác đánh giá và quy 

hoạch đất đai.  

CĐR15 

CĐR16 

 

2. Chuẩn đầu ra học phần   

 

STT Chuẩn đầu ra học phần 

Mức độ 

theo 

thang 

Bloom 

Đáp ứng 

chuẩn 

đầu ra 

của 

CTĐT  

1 

Chuẩn về kiến thức   

LO1.1. Khái quát được những kiến thức về sự hình thành 

đất, chất hữu cơ trong đất, sinh vật đất. 2 CĐR5 

LO1.2. Phân loại keo đất và dung dịch đất; Tính chất lý 

học của đất; Một số quá trình hình thành đất ở Việt Nam. 
2 CĐR5 
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LO1.3. Phân biệt được các nhóm và loại đất chính của 

Việt Nam, đặc điểm phân bố, biện pháp sử dụng và cải 

tạo. 

2 CĐR5 

2 Chuẩn về kỹ năng   

 

LO2.1. Mô tả được phẫu diện của mẫu đất, Xác định được 

thành phần cơ giới, tỷ trọng, dung trọng, độ ẩm, độ xốp, 

độ chua của đất. Phân biệt được một số nhóm đất và loại 

đất chính của Việt Nam, đề xuất được biện pháp sử dụng 

và cải tạo đất theo quan điểm sinh thái bền vững. 

2 CĐR10 

 

LO2.2: Tận tụy với công việc, văn minh và lịch sự trong 

giao tiếp và ứng xử; có khả năng làm việc độc lập và làm 

việc nhóm. 

2 CĐR14 

3 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp  
 

LO3.1. Có khả năng tự ra quyết định, tự chịu trách nhiệm, 

nâng cao hiểu biết của bản thân về thổ nhưỡng phục vụ 

cho công tác đánh giá và quy hoạch đất đai. 

2 CĐR15 

 LO3.2. Có phẩm chất chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, có 

thái độ lao động nghiêm túc và đạo đức nghề nghiệp. 2 CĐR16 
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PHỤ LỤC 3 

NỘI DUNG CỦA HỌC PHẦN  

Tuần 

thứ 
Nội dung   Hoạt động dạy và học 

Số 

tiết 

LT/

TH 

Tài 

liệu 

học 

tập, 

tham 

khảo 

CĐR 

học 

phần 

PHẦN LÝ THUYẾT 

Chương 1. Sự hình thành đất 3/0 
1,2,3,

4,5 

LO1.1 

LO2.1 

LO2.2 

LO3.1 

LO3.2 

1 

1.1. Khoáng vật và các loại đá 

chính sinh ra đất 

1.1.1. Các loại khoáng vật chính 

tạo thành đá 

1.1.2. Các loại đá chính sinh ra 

đất 

1.2. Quá trình phong hóa đá 

1.2.1. Phong hóa lý học 

1.2.2. Phong hóa hóa học 

1.2.3. Quá trình phong hóa hóa 

sinh học 

1.3. Quá trình hình thành đất 

1.3.1. Khái niệm về đất 

1.3.2. Bản chất của quá trình 

hình thành đất 

1.3.3. Các yếu tố hình thành đất 

1.4. Phẫu diện đất 

1.4.1. Khái niệm 

1.4.2. Cấu tạo của phẫu diện 

1.4.3. Mầu sắc đất, chất mới sinh 

và chất lẫn vào 

Giảng viên: áp dụng 

phương pháp thuyết trình 

và phát vấn 

- Giới thiệu học phần, đề 

cương chi tiết, tài liệu học 

tập, tài liệu tham khảo, quy 

định thi, kiểm tra, đánh giá, 

hướng dẫn kế hoạch học 

tập; xây dựng các nhóm 

học tập. 

- Thuyết giảng và giải thích 

về các loại khoáng vật, đá 

chính hình thành đất 

- Diễn giảng các quá trình 

phong hóa đá, quá trình 

hình thành đất. 

Diễn giải về phẫu diện đất. 

- Phát vấn các câu hỏi liên 

quan đến nội dung đã 

thuyết trình 

Sinh viên: 

- Trên lớp:  

+ Lắng nghe, ghi chép, trả 

lời các câu hỏi trả lời câu 

hỏi của giảng viên 
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Tuần 

thứ 
Nội dung   Hoạt động dạy và học 

Số 

tiết 

LT/

TH 

Tài 

liệu 

học 

tập, 

tham 

khảo 

CĐR 

học 

phần 

+ Đặt câu hỏi trao đổi với 

giảng viên về nội dung bài 

học 

- Ở nhà: tự học. Chủ động 

cập nhật các tài liệu liên 

quan tới nội dung bài học 

Chương 2: Chất hữu cơ trong đất 

 
4/0 

1,2,3,

4,5 

LO1.1 

LO2.1 

LO2.2 

LO3.1 

LO3.2 

2-3 

2.1. Khái niệm chất hữu cơ của 

đất 

2.2. Nguồn gốc, thành phần chất 

hữu cơ trong đất 

2.3. Quá trình biến đổi chất hữu 

cơ mùn trong đất 

2.3.1. Quá trình khoáng hóa chất 

hữu cơ 

2.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến 

quá trình phân giải xác hữu cơ 

2.3.3. Quá trình mùn hóa 

2.3.4. Đặc điểm và thành phần 

của mùn 

2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến 

quá trình tạo mùn 

2.5. Vai trò, biện pháp bảo vệ 

chất hữu cơ và mùn trong đất 

2.5.1. Vai trò chất hữu cơ và 

mùn trong đất 

2.5.2. Biện pháp bảo vệ và nâng 

cao chất hữu cơ và mùn trong 

đất 

 

Giảng viên: áp dụng 

phương pháp thuyết trình 

và phát vấn 

- Thuyết giảng và giải thích 

về các vấn đề liên quan đến 

chất hữu cơ trong đất 

- Diễn giảng các yếu tố ảnh 

hưởng đến quá trình tạo 

mùn. 

- Phát vấn “ Hãy giải thích 

các biện pháp nhằm bảo vệ 

và nâng cao chất hữu cơ và 

mùn trong đất?” 

Sinh viên: 

- Trên lớp:  

+ Lắng nghe, ghi chép, trả 

lời các câu hỏi trả lời câu 

hỏi của giảng viên 

+ Đặt câu hỏi trao đổi với 

giảng viên về nội dung bài 

học 

- - Ở nhà: tự học. Chủ 

động cập nhật các tài liệu 
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Tuần 

thứ 
Nội dung   Hoạt động dạy và học 

Số 

tiết 

LT/

TH 

Tài 

liệu 

học 

tập, 

tham 

khảo 

CĐR 

học 

phần 

liên quan tới nội dung bài 

học 

Bài kiểm tra số 1 Giảng viên:  

- Phát đề bài kiểm tra 

thường xuyên, hệ thống các 

kiến thức ở chương 1 

Sinh viên:  

Sinh viên làm bài kiểm tra 

nghiêm túc 

1/0 
1,2,3,

4,5 

LO1.1 

LO2.1 

LO2.2 

LO3.1 

LO3.2 

Chương 3. Sinh vật đất 5/0 
1,2,3,

4,5 

LO1.1 

LO2.1 

LO2.2 

LO3.1 

LO3.2 

4 

3.1. Vi sinh vật đất 

3.1.1. Đặc điểm chung 

3.1.2. Vi khuẩn 

3.1.3. Xạ khuẩn 

3.1.4. Vi nấm 

3.1.5. Tảo 

3.1.6. Địa y 

3.1.7. Vai trò của VK và các 

VSV khác trong quá trình hình 

thành đất 

3.2. Thực vật 

3.2.1. Đặc điểm chung 

3.2.2. Ý nghĩa của thực vật đối 

với đất và sự hình thành đất 

 

Giảng viên: áp dụng 

phương pháp thuyết trình 

và phát vấn 

- Thuyết giảng và giải thích 

về các vấn đề liên quan đến 

hệ vi sinh vật trong đất 

- Diễn giảng các vấn đề về 

vai trò, ý nghiac của thực 

vật đối với đất. 

- Phát vấn các vấn đề liên 

quan đến bài học 

Sinh viên: 

- Trên lớp:  

+ Lắng nghe, ghi chép, trả 

lời các câu hỏi trả lời câu 

hỏi của giảng viên 

+ Đặt câu hỏi trao đổi với 

giảng viên về nội dung bài 

học 

3/0   
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Tuần 

thứ 
Nội dung   Hoạt động dạy và học 

Số 

tiết 

LT/

TH 

Tài 

liệu 

học 

tập, 

tham 

khảo 

CĐR 

học 

phần 

- Ở nhà: tự học. Chủ động 

cập nhật các tài liệu liên 

quan tới nội dung bài học 

5 

3.3. Động vật đất 

3.3.1. Khái niệm về động vật 

đất 

3.3.2. Quan hệ giữa động vật 

đất và môi trường đất 

3.3.3. Các nhóm động vật đất 

Giảng viên: áp dụng 

phương pháp thuyết trình 

và phát vấn 

- Thuyết giảng và giải thích 

về các vấn đề liên quan đến 

động vật đất 

- Phát vấn các vấn đề liên 

quan đến bài học 

Sinh viên: 

- Trên lớp:  

+ Lắng nghe, ghi chép, trả 

lời các câu hỏi trả lời câu 

hỏi của giảng viên 

+ Đặt câu hỏi trao đổi với 

giảng viên về nội dung bài 

học 

- Ở nhà: tự học. Chủ động 

cập nhật các tài liệu liên 

quan tới nội dung bài học 

2/0   

Chương 4: Keo đất, khả năng hấp phụ và phản ứng của đất 5/0 
1,2,3,

4,5 

LO1.2 

LO2.1 

LO2.2 

LO3.1 

LO3.2 

5-6 

4.1. Keo đất 

4.1.1. Khái niệm về keo đất 

4.1.2. Cấu tạo của keo đất 

4.1.3. Đặc tính cơ bản của keo 

đất: 

4.1.4. Phân loại keo đất: 

4.1.5. Các loại keo sét trong đất: 

Giảng viên: áp dụng 

phương pháp thuyết trình 

và phát vấn 

- Thuyết giảng và giải thích 

về các vấn đề liên quan đến 

keo đất và khả năng hấp 

phụ của đất. 

3/0   
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Tuần 

thứ 
Nội dung   Hoạt động dạy và học 

Số 

tiết 

LT/

TH 

Tài 

liệu 

học 

tập, 

tham 

khảo 

CĐR 

học 

phần 

4.2. Khả năng hấp phụ của đất 

4.2.1. Khái niệm 

4.2.2.Các dạng hấp phụ của đất 

 

- Phát vấn các vấn đề liên 

quan đến bài học 

Sinh viên: 

- Trên lớp:  

+ Lắng nghe, ghi chép, trả 

lời các câu hỏi trả lời câu 

hỏi của giảng viên 

+ Đặt câu hỏi trao đổi với 

giảng viên về nội dung bài 

học 

- Ở nhà: tự học. Chủ động 

cập nhật các tài liệu liên 

quan tới nội dung bài học 

6 

4.3. Phản ứng của đất 

4.3.1. Khái niệm về dung dịch đất 

và phản ứng của đất 

4.3.3. Phản ứng kiềm của đất 

4.3.4. Phản ứng đệm của đất 

4.3.5. Phản ứng oxy hoá khử của 

đất 

4.3.6. Một số biện pháp nâng cao 

độ phì của đất bằng cách điều tiết 

phản ứng đất 

Giảng viên: áp dụng 

phương pháp thuyết trình 

và phát vấn 

- Thuyết giảng và giải thích 

về các vấn đề liên quan đến 

phản ứng của đất 

- Phát vấn các vấn đề liên 

quan đến bài học 

Sinh viên: 

- Trên lớp:  

+ Lắng nghe, ghi chép, trả 

lời các câu hỏi trả lời câu 

hỏi của giảng viên 

+ Đặt câu hỏi trao đổi với 

giảng viên về nội dung bài 

học 

- Ở nhà: tự học. Chủ động 

cập nhật các tài liệu liên 

quan tới nội dung bài học 

2/0   
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Tuần 

thứ 
Nội dung   Hoạt động dạy và học 

Số 

tiết 

LT/

TH 

Tài 

liệu 

học 

tập, 

tham 

khảo 

CĐR 

học 

phần 

Bài kiểm tra số 2 Giảng viên:  

- Phát đề bài kiểm tra 

thường xuyên, hệ thống các 

kiến thức ở chương 1 

Sinh viên:  

Sinh viên làm bài kiểm tra 

nghiêm túc 

1/0 
1,2,3,

4,5 

LO1.2 

LO2.1 

LO2.2 

LO3.1 

LO3.2 

Chương 5: Tính chất lý học của đất 

 
6/0 

1,2,3,

4,5 

LO1.2 

LO2.1 

LO2.2 

LO3.1 

LO3.2 

7 

5.1. Thành phần cơ giới đất 

5.1.1. Khái niệm về cấp hạt cơ 

giới và thành phần cơ giới đất 

5.1.2. Phân chia cấp hạt cơ giới  

5.1.3. Thành phần và đặc tính 

của các cấp hạt cơ giới 

5.1.4. Phân loại đất theo thành 

phần cơ giới 

5.1.5. Tính chất các loại đất có 

thành phần cơ giới khác nhau và 

biện pháp cải tạo 

5.1.6. Phương pháp phân tích 

thành phần cơ giới 

5.2. Kết cấu đất 

5.2.1. Khái niệm chung về kết cấu 

5.2.2. Cấu tạo không hạt kết 

5.2.3 Cấu tạo hạt kết 

5.2.4. Hệ thống và độ hổng đất  

5.2.5. Sự hình thành hạt kết 

5.2.6. Những nguyên nhân làm 

đất mất kết cấu 

5.2.7. Vai trò của kết cấu đối với 

Giảng viên: áp dụng 

phương pháp thuyết trình 

và phát vấn 

- Thuyết giảng và giải thích 

về thành phần cơ giới của 

đất. 

- Thuyết giảng và giải thích 

về kết cấu đất. 

- Phát vấn các vấn đề liên 

quan đến bài học 

Sinh viên: 

- Trên lớp:  

+ Lắng nghe, ghi chép, trả 

lời các câu hỏi trả lời câu 

hỏi của giảng viên 

+ Đặt câu hỏi trao đổi với 

giảng viên về nội dung bài 

học 

- Ở nhà: tự học. Chủ động 

cập nhật các tài liệu liên 

quan tới nội dung bài học 

3/0   
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Tuần 

thứ 
Nội dung   Hoạt động dạy và học 

Số 

tiết 

LT/

TH 

Tài 

liệu 

học 

tập, 

tham 

khảo 

CĐR 

học 

phần 

đất và cây 

5.2.8. Biện pháp duy trì và cải 

thiện kết cấu của đất 

8 

5.3. Tính chất vật lý của đất 

5.3.1. Một số tính chất vật lý cơ 

bản của đất 

5.3.2. Tính chất vật lý cơ giới 

của đất 

5.4. Chế độ nước, không khí & 

nhiệt trong đất 

5.4.1. Chế độ nước trong đất 

5.4.2. Chế độ không khí trong 

đất 

5.4.3. Chế độ nhiệt trong đất 

Giảng viên: áp dụng 

phương pháp thuyết trình 

và phát vấn 

- Thuyết giảng và giải thích 

về tính chất vật lý của đất. 

- Thuyết giảng và giải thích 

về chế độ nước, không khí 

và nhiệt trong đất 

- Phát vấn các vấn đề liên 

quan đến bài học 

Sinh viên: 

- Trên lớp:  

+ Lắng nghe, ghi chép, trả 

lời các câu hỏi trả lời câu 

hỏi của giảng viên 

+ Đặt câu hỏi trao đổi với 

giảng viên về nội dung bài 

học 

- Ở nhà: tự học. Chủ động 

cập nhật các tài liệu liên 

quan tới nội dung bài học 

3/0   

Chương 6: Quá trình hình thành một số loại đất chủ đạo ở việt 

Nam 

-   

5/0 
1,2,3,

4,5 

LO1.2 

LO2.1 

LO2.2 

LO3.1 

LO3.2 
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Tuần 

thứ 
Nội dung   Hoạt động dạy và học 

Số 

tiết 

LT/

TH 

Tài 

liệu 

học 

tập, 

tham 

khảo 

CĐR 

học 

phần 

9 

6.1. Quá trình feralit 

6.2. Quá trình hình thành kết 

von và đá ong 

6.3. Quá trình bồi tụ 

6.4. Quá trình xói mòn, rửa trôi 

6.5. Quá trình Glây  hoá 

6.6. Quá trình mặn hoá và chua 

mặn 

 

Giảng viên: 

- Thuyết giảng và giải 

thích nội dung của chương 

- Phát vấn các câu hỏi liên 

quan đến nội dung bài học 

- Trả lời các câu hỏi của 

SV 

Sinh viên: 

- Trên lớp:  

+ Lắng nghe, ghi chép, trả 

lời các câu hỏi trả lời câu 

hỏi của giảng viên 

+ Đặt câu hỏi trao đổi với 

giảng viên về nội dung bài 

học 

- Ở nhà: tự học. Chủ động 

cập nhật các tài liệu liên 

quan tới nội dung bài học 

3/0   

10 

6.7. Suy thoái đất 

6.7.1. Xói mòn đất 

6.7.2. Ô nhiễm đất 

 

Giảng viên: 

- Thuyết giảng và giải 

thích nội dung của chương 

- Phát vấn các câu hỏi liên 

quan đến nội dung bài học 

- Trả lời các câu hỏi của 

SV 

Sinh viên: 

- Trên lớp:  

+ Lắng nghe, ghi chép, trả 

lời các câu hỏi trả lời câu 

hỏi của giảng viên 

+ Đặt câu hỏi trao đổi với 

giảng viên về nội dung bài 

học 

2/0   
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Tuần 

thứ 
Nội dung   Hoạt động dạy và học 

Số 

tiết 

LT/

TH 

Tài 

liệu 

học 

tập, 

tham 

khảo 

CĐR 

học 

phần 

- Ở nhà: tự học. Chủ động 

cập nhật các tài liệu liên 

quan tới nội dung bài học 

Thi giữa học phần Giảng viên:  

- Phát đề bài kiểm tra 

thường xuyên, hệ thống các 

kiến thức ở chương 1 

Sinh viên:  

Sinh viên làm bài kiểm tra 

nghiêm túc 

1/0 
1,2,3,

4,5 

LO1.1 

LO1.2 

LO2.1 

LO2.2 

LO3.1 

LO3.2 

Chương 7. Đặc điểm một số nhóm và loại đất ở Việt Nam 6/0 
1,2,3,

4,5 

LO1.3 

LO2.1 

LO2.2 

LO3.1 

LO3.2 

11 

7.1. Đất vùng đồng bằng và 

ven biển Việt Nam 

7.1.1. Đất cát biển 

7.1.2. Đất mặn 

7.1.3. Đất chua mặn 

7.1.4. Đất Phù sa 

7.2. Đất vùng đồi núi Việt 

Nam 

7.2.1. Đất xám bạc mầu 

7.2.2. Đất xám có tầng loang lổ 

7.2.3. Đất xám Glây 

Giảng viên: 

- Thuyết giảng và giải 

thích nội dung của chương 

- Phát vấn các câu hỏi liên 

quan đến nội dung bài học 

- Trả lời các câu hỏi của 

SV 

Sinh viên: 

- Trên lớp:  

+ Lắng nghe, ghi chép, trả 

lời các câu hỏi trả lời câu 

hỏi của giảng viên 

3/0   



   27 

Tuần 

thứ 
Nội dung   Hoạt động dạy và học 

Số 

tiết 

LT/

TH 

Tài 

liệu 

học 

tập, 

tham 

khảo 

CĐR 

học 

phần 

7.2.4. Đất Feralit + Đặt câu hỏi trao đổi với 

giảng viên về nội dung bài 

học 

- Ở nhà: tự học. Chủ động 

cập nhật các tài liệu liên 

quan tới nội dung bài học 

12 

7.2.5. Đất Feralit mùn trên núi 

7.2.6. Đất nâu vàng vùng bán 

khô hạn 

7.2.7. Đất tích vôi 

7.2.8. Đất đen 

7.2.9. Đất đá bọt 

7.2.10. Đất mùn Alit trên núi 

cao 

7.2.11. Đất tầng mỏng 

7.2.12. Đất Potzon 

 

Giảng viên: 

- Thuyết giảng và giải 

thích nội dung của chương 

- Phát vấn các câu hỏi liên 

quan đến nội dung bài học 

- Trả lời các câu hỏi của 

SV 

Sinh viên: 

- Trên lớp:  

+ Lắng nghe, ghi chép, trả 

lời các câu hỏi trả lời câu 

hỏi của giảng viên 

+ Đặt câu hỏi trao đổi với 

giảng viên về nội dung bài 

học 

- Ở nhà: tự học. Chủ động 

cập nhật các tài liệu liên 

quan tới nội dung bài học 

3/0   

PHẦN THỰC HÀNH 

13 

Bài 1: Đào, mô tả phẫu diện 

đất  

- Chọn được địa điểm để đào 

phẫu diện đất 

a. Giai đoạn chuẩn bị 

Giảng viên:  

- Lựa chọn bài thực hành  0/5 
1,2,3,

4,5 

LO1.1 

LO1.2 

LO1.3 

LO2.1 

LO2.2 
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Tuần 

thứ 
Nội dung   Hoạt động dạy và học 

Số 

tiết 

LT/

TH 

Tài 

liệu 

học 

tập, 

tham 

khảo 

CĐR 

học 

phần 

- Mô tả được phẫu diện đất 

- Đánh giá cảm quan được 

đất nơi đào phẫu diện và diễn 

biến của đất nơi đào phẫu diện 

để ứng dụng trong sử dụng, cải 

tạo và bảo vệ đất. 

- Lấy được mẫu đất để phân 

tích đất trong phòng thí 

nghiệm 

 

- Chuẩn bị dụng cụ phân 

công vị trí thực hành cho 

sinh viên. 

Sinh viên: Ổn định vị trí 

giảng viên đã phân công. 

b. Giai đoạn thực hiện 

Bước 1: Mở đầu bài dạy 

Giảng viên: 

- Ổn định lớp, tạo không 

khí học tập. 

- Gây động cơ học tập; 

- Giới thiệu nội dung bài 

thực hành 

- Xác định các nhiệm vụ 

của Sinh viên cần thực hiện 

yêu cầu của bài thực hành 

- Kiểm tra sự chuẩn bị dụng 

cụ, nguyên vật liệu đã 

chuẩn bị của sinh viên. 

Sinh Viên: 

- Lắng nghe và tiếp nhận 

thông tin, xác định các nội 

dung và các bước cần triển 

khai để thực hiện bài thực 

hành. 

Bước 2: Giảng viên thuyết 

trình và diễn trình làm 

mẫu  

Giảng viên: 

- GV chọn vị trí thực hiện 

thao tác mẫu, đảm bảo cho 

toàn bộ SV có thể quan sát 

được. 

LO3.1 

LO3.2 
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Tuần 

thứ 
Nội dung   Hoạt động dạy và học 

Số 

tiết 

LT/

TH 

Tài 

liệu 

học 

tập, 

tham 

khảo 

CĐR 

học 

phần 

- Đặt câu hỏi trong khi làm 

mẫu nhằm thúc đẩy sự suy 

nghĩ và lôi kéo sự chú ý của 

sinh viên vào những điểm 

chính. 

Sinh Viên: 

- Sinh viên chú ý các thao 

tác mẫu của Giảng viên 

- Trả lời các câu hỏi của 

giảng viên 

- Đặt câu hỏi, để hỏi giảng 

viên những nội dung chưa 

hiểu rõ. 

Bước 3: Sinh viên làm và 

giải thích 

Sinh Viên: 

- Sinh viên thực hiện các 

bước thực hành. 

- SV mô tả lại các bước 

thực hiện việc 

- SV làm lại các bước thực 

hiện  

Giảng viên: 

- GV kiểm tra, điều chỉnh 

các thao tác cho SV. 

Bước 4: SV luyện tập độc 

lập  

Sinh Viên: 

- SV luyện tập các bước 

thực hành  

- SV trả lời các câu hỏi của 

giảng viên  

Giảng viên: 
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Tuần 

thứ 
Nội dung   Hoạt động dạy và học 

Số 

tiết 

LT/

TH 

Tài 

liệu 

học 

tập, 

tham 

khảo 

CĐR 

học 

phần 

- Tiếp tục theo dõi kiểm tra, 

đôn đốc và hướng dẫn điều 

chỉnh sửa chữa kịp thời, 

cũng như giải đáp những 

thắc mắc mà sinh viên đưa 

ra trong quá trình thực 

hành. 

c Giai đoạn kết thúc:  

Giảng viên: khi kết thúc 

bài thực hành giảng viên 

phân tích kết quả thực hiện 

của sinh viên so với mục 

đích yêu cầu của bài thực 

hành; giải đáp các thắc mắc 

và lưu ý những sai sót mà 

sinh viên mắc phải; củng cố 

kiến thức thông quan nội 

dung thực hành. 

Sinh Viên: 

Sinh viên lắng nghe; thu 

dọn, vệ sinh và trả dụng cụ; 

viết bài thu hoạch thực 

hành nộp cho giảng viên. 

 

14 

Bài 2: Phân tích thành phần 

cơ giới của đất  

- Thực hiện được các bước 

tiến hành phân thành phần cơ 

giới của đất. 

- Phân tích và tính được các 

thành phần cơ giới, cấp hạt của 

mẫu đất. 

 

a. Giai đoạn chuẩn bị 

Giảng viên:  

- Lựa chọn bài thực hành  

- Chuẩn bị dụng cụ phân 

công vị trí thực hành cho 

sinh viên. 

Sinh viên: Ổn định vị trí 

giảng viên đã phân công. 

b. Giai đoạn thực hiện 

Bước 1: Mở đầu bài dạy 

0/5 
1,2,3,

4,5 

LO1.1 

LO1.2 

LO1.3 

LO2.1 

LO2.2 

LO3.1 

LO3.2 
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Tuần 

thứ 
Nội dung   Hoạt động dạy và học 

Số 

tiết 

LT/

TH 

Tài 

liệu 

học 

tập, 

tham 

khảo 

CĐR 

học 

phần 

Giảng viên: 

- Ổn định lớp, tạo không 

khí học tập. 

- Gây động cơ học tập; 

- Giới thiệu nội dung bài 

thực hành 

- Xác định các nhiệm vụ 

của Sinh viên cần thực hiện 

yêu cầu của bài thực hành 

- Kiểm tra sự chuẩn bị dụng 

cụ, nguyên vật liệu đã 

chuẩn bị của sinh viên. 

Sinh Viên: 

- Lắng nghe và tiếp nhận 

thông tin, xác định các nội 

dung và các bước cần triển 

khai để thực hiện bài thực 

hành. 

Bước 2: Giảng viên thuyết 

trình và diễn trình làm 

mẫu  

Giảng viên: 

- GV chọn vị trí thực hiện 

thao tác mẫu, đảm bảo cho 

toàn bộ SV có thể quan sát 

được. 

- Đặt câu hỏi trong khi làm 

mẫu nhằm thúc đẩy sự suy 

nghĩ và lôi kéo sự chú ý của 

sinh viên vào những điểm 

chính. 

Sinh Viên: 

- Sinh viên chú ý các thao 

tác mẫu của Giảng viên 
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Tuần 

thứ 
Nội dung   Hoạt động dạy và học 

Số 

tiết 

LT/

TH 

Tài 

liệu 

học 

tập, 

tham 

khảo 

CĐR 

học 

phần 

- Trả lời các câu hỏi của 

giảng viên 

- Đặt câu hỏi, để hỏi giảng 

viên những nội dung chưa 

hiểu rõ. 

Bước 3: Sinh viên làm và 

giải thích 

Sinh Viên: 

- Sinh viên thực hiện các 

bước thực hành. 

- SV mô tả lại các bước 

thực hiện việc 

- SV làm lại các bước thực 

hiện  

Giảng viên: 

- GV kiểm tra, điều chỉnh 

các thao tác cho SV. 

Bước 4: SV luyện tập độc 

lập  

Sinh Viên: 

- SV luyện tập các bước 

thực hành  

- SV trả lời các câu hỏi của 

giảng viên  

Giảng viên: 

- Tiếp tục theo dõi kiểm tra, 

đôn đốc và hướng dẫn điều 

chỉnh sửa chữa kịp thời, 

cũng như giải đáp những 

thắc mắc mà sinh viên đưa 

ra trong quá trình thực 

hành. 

c Giai đoạn kết thúc:  
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Tuần 

thứ 
Nội dung   Hoạt động dạy và học 

Số 

tiết 

LT/

TH 

Tài 

liệu 

học 

tập, 

tham 

khảo 

CĐR 

học 

phần 

Giảng viên: khi kết thúc 

bài thực hành giảng viên 

phân tích kết quả thực hiện 

của sinh viên so với mục 

đích yêu cầu của bài thực 

hành; giải đáp các thắc mắc 

và lưu ý những sai sót mà 

sinh viên mắc phải; củng cố 

kiến thức thông quan nội 

dung thực hành. 

Sinh Viên: 

Sinh viên lắng nghe; thu 

dọn, vệ sinh và trả dụng cụ; 

viết bài thu hoạch thực 

hành nộp cho giảng viên. 

15 

Bài 3: Xác định độ ẩm của 

đất, Phân tích độ chua trao 

đổi và độ chua thuỷ phân  

- Thực hiện được các bước 

tiến hành phân tích độ chua 

trao đổi và độ chua thuỷ phân. 

- Phân tích và tính được độ 

chua trao đổi và độ chua thuỷ 

phân của mẫu đất đem phân 

tích 

- Thực hiện được các bước 

tiến hành xác định độ ẩm của 

đất trong phòng thí nghiệm 

 

 

 

a. Giai đoạn chuẩn bị 

Giảng viên:  

- Lựa chọn bài thực hành  

- Chuẩn bị dụng cụphân 

công vị trí thực hành cho 

sinh viên. 

Sinh viên: Ổn định vị trí 

giảng viên đã phân công. 

b. Giai đoạn thực hiện 

Bước 1: Mở đầu bài dạy 

Giảng viên: 

- Ổn định lớp, tạo không 

khí học tập. 

- Gây động cơ học tập; 

- Giới thiệu nội dung bài 

thực hành 

- Xác định các nhiệm vụ 

của Sinh viên cần thực hiện 

yêu cầu của bài thực hành 

0/5 
1,2,3,

4,5 

LO1.1 

LO1.2 

LO1.3 

LO2.1 

LO2.2 

LO3.1 

LO3.2 
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Tuần 

thứ 
Nội dung   Hoạt động dạy và học 

Số 

tiết 

LT/

TH 

Tài 

liệu 

học 

tập, 

tham 

khảo 

CĐR 

học 

phần 

- Kiểm tra sự chuẩn bị dụng 

cụ, nguyên vật liệu đã 

chuẩn bị của sinh viên. 

Sinh Viên: 

- Lắng nghe và tiếp nhận 

thông tin, xác định các nội 

dung và các bước cần triển 

khai để thực hiện bài thực 

hành. 

Bước 2: Giảng viên thuyết 

trình và diễn trình làm 

mẫu  

Giảng viên: 

- GV chọn vị trí thực hiện 

thao tác mẫu, đảm bảo cho 

toàn bộ SV có thể quan sát 

được. 

- Đặt câu hỏi trong khi làm 

mẫu nhằm thúc đẩy sự suy 

nghĩ và lôi kéo sự chú ý của 

sinh viên vào những điểm 

chính. 

Sinh Viên: 

- Sinh viên chú ý các thao 

tác mẫu của Giảng viên 

- Trả lời các câu hỏi của 

giảng viên 

- Đặt câu hỏi, để hỏi giảng 

viên những nội dung chưa 

hiểu rõ. 

Bước 3: Sinh viên làm và 

giải thích 

Sinh Viên: 
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Tuần 

thứ 
Nội dung   Hoạt động dạy và học 

Số 

tiết 

LT/

TH 

Tài 

liệu 

học 

tập, 

tham 

khảo 

CĐR 

học 

phần 

- Sinh viên thực hiện các 

bước thực hành. 

- SV mô tả lại các bước 

thực hiện việc 

- SV làm lại các bước thực 

hiện  

Giảng viên: 

- GV kiểm tra, điều chỉnh 

các thao tác cho SV. 

Bước 4: SV luyện tập độc 

lập  

Sinh Viên: 

- SV luyện tập các bước 

thực hành  

- SV trả lời các câu hỏi của 

giảng viên  

Giảng viên: 

- Tiếp tục theo dõi kiểm tra, 

đôn đốc và hướng dẫn điều 

chỉnh sửa chữa kịp thời, 

cũng như giải đáp những 

thắc mắc mà sinh viên đưa 

ra trong quá trình thực 

hành. 

c Giai đoạn kết thúc:  

Giảng viên: khi kết thúc 

bài thực hành giảng viên 

phân tích kết quả thực hiện 

của sinh viên so với mục 

đích yêu cầu của bài thực 

hành; giải đáp các thắc mắc 

và lưu ý những sai sót mà 

sinh viên mắc phải; củng cố 
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Tuần 

thứ 
Nội dung   Hoạt động dạy và học 

Số 

tiết 

LT/

TH 

Tài 

liệu 

học 

tập, 

tham 

khảo 

CĐR 

học 

phần 

kiến thức thông quan nội 

dung thực hành. 

Sinh Viên: 

Sinh viên lắng nghe; thu 

dọn, vệ sinh và trả dụng cụ; 

viết bài thu hoạch thực 

hành nộp cho giảng viên. 

 

Bài kiểm tra số 03 Giảng viên: 

 Đánh giá nhận xét kết quả 

thực hiện của sinh viên 

Sinh viên:  

- Sinh viên hoàn thành kết 

quả của bài thực hành số 1, 

số 2, số 3 

- Sản phẩm: Báo cáo trình 

bày về các nội dung thực 

hành của bài số 1, số 2 và 

số 3 

1/0 
1,2,3,

4,5 

LO1.1 

LO1.2 

LO1.3 

LO2.1 

LO2.2 

LO3.1 

LO3.2 
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PHỤ LỤC 4 

PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN THỔ NHƯỠNG 

TT 
Điểm thành 

phần 

(Tỷ lệ %) 

Quy định 

 

Chuẩn đầu ra học phần 

LO.1.1 LO.1.2 LO.1.3 LO.2.1 LO.2.2 LO.3.1 LO.3.2 

1 

Điểm quá 

trình (50%) 

 

1. Kiểm tra định kỳ lần 1 

+ Hình thức: Tự luận 

+ Thời điểm: Tuần 3 

+ Hệ số: 1 

X  

 

x x x x 

1. Kiểm tra định kỳ lần 2 

+ Hình thức: Tự luận 

+ Thời điểm: Tuần 6 

+ Hệ số: 1 

 x x x x x x 

3. Thi giữa học phần 

+ Hình thức: Tự luận 

+ Thời điểm: Tuần 10 

+ Hệ số: 2 

X x x x x x x 

2. Bài kiểm tra số 3 

+ Hình thức: Nộp sản phẩm báo cáo thực 

hành theo nhóm 

+ Thời điểm: Tuần 15 

+ Hệ số: 1 

X x x x x x x 

4. Kiểm tra chuyên cần 

+ Hình thức: Điểm danh theo thời gian 

tham gia học trên lớp 

+ Hệ số: 1 

X x x x x x x 

2 
Điểm thi kết 

thúc học phần 

(50 %) 

+ Hình thức: Vấn đáp  

+ Thời điểm: Theo lịch thi học kỳ 

+ Tính chất: Bắt buộc 
X x x x x x x 
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