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生物学シラバス EJU Syllabus for Biology Giới hạn môn Sinh  
Tiếng Nhật Tiếng Anh Tiếng Việt Tham khảo 

I. 生命現象と物質 
 

1. 細胞と分子 

(1) 生体物質と細胞 

細胞小器官 

原核細胞と真核細胞 

細胞骨格 

I. Biological Phenomena and 
Substance 
1. Cells and molecules  
(1) Biological substances and cells 
Organelle 
Prokaryotic and eukaryotic cells 
Cytoskeleton 

I. Vật chất và các hiện tượng 
sinh học 
1. Tế bào và phân tử  
(1) Vật chất sinh học và các tế bào 
Bào quan 
Tế bào eukaryote và prokaryote 
Cytoskeleton 

Sinh học 10 
Chương II. Cấu trúc tế 
bào 

 (2)  生命現象とタンパク

質 

タンパク質の構造 

タンパク質の働き  

[例] 酵素 

(2) Biological phenomena and 
proteins 
Protein structure 
Protein function 
Example: enzyme 

(2) Hiện tượng sinh học và 
protein 
Cấu trúc của protein 
Hoạt động của các protein 
Ví dụ: enzyme 

Sinh học 10 
Chương I. Thành phần 
hóa học của tế bào 

2. 代謝 
(1) 生命活動とエネルギー 

ATPとその役割 

2. Metabolism 
(1) Life activities and energy 
ATP and its role 

2. Chuyển hoá 
(1) Hoạt động sống, năng lượng 
ATP và vai trò của nó 

Sinh học 10 
Phần. Sinh học tế bào 
Chương III. Chuyển hóa 
vật chất và năng lượng 
trong tế bào 

(2)  呼吸  

[例] 解糖系，クエン酸

回路，電子伝達系，発酵

と解糖 

(2) Respiration  
Example: glycolytic pathway, 
citric acid cycle, electron 
transport system, fermentation 
and glycolysis 
 

(2) Hô hấp 
Ví dụ: đường phân, chu trình 
acid citric, chuỗi truyền điện tử, 
lên men và glycolysis 

Sinh học 10 
Phần. Sinh học tế bào 
Chương III. Chuyển 
hóa vật chất và năng 
lượng trong tế bào 
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(3) 光合成  

[例] 光化学系 I，光化

学系 II，カルビン・ベ

ンソン回路，電子伝達系 

(3) Photosynthesis  
Example: photosystem I, 
photosystem II, Calvin-Benson 
cycle, electron transport system 

(3) Quang hợp  
Ví dụ: Hệ thống quang hợp I, hệ 
thống  quang hợp II, chu trình 
Calvin Benson, chuỗi truyền 
điện tử 

Sinh học 10 
Phần. Sinh học tế bào 
Chương III. Chuyển 
hóa vật chất và năng 
lượng trong tế bào 

(4)  細菌の光合成と化学

合成 
(4) Bacterial photosynthesis 
and chemosynthesis 

(4) Quang hợp của vi khuẩn và 
tổng hợp hóa học  

Sinh học 10 
Chương III. Chuyển hóa 
vật chất và năng lượng 
trong tế bào 

(5) 窒素同化 (5) Nitrogen assimilation (5) Đồng hoá Nito Sinh học 11 Chương I. 
Chuyển hoá vật chất và 
năng lượng 

3. 遺伝情報とその発現 

 

(1) 遺伝情報と DNA 

DNAの二重らせん構造 

遺伝子と染色体とゲノム 

3. Genetic information and its 
expression  
(1) Genetic information and DNA 
Double-helix structure of DNA 
Gene, chromosome and genome 

3. Thông tin di truyền và biểu 
hiện (gen) 
(1) Thông tin di truyền và DNA 
Cấu trúc xoắn kép của DNA 
Gen,  nhiễm sắc thể và bộ gen 

Sinh học 10 
Chương I. Thành phần 
hóa học của tế bào 
Sinh học 12 
Chương I. Cơ chế di 
truyền và biến dị 

(2) 遺伝情報の分配 
 

体細胞分裂による遺伝情

報の分配 

細胞周期と DNAの複製 

DNAの複製のしくみ 

(2) Segregation of genetic 
information 
Segregation of genetic information 
by somatic cell division 
Cell cycle and DNA replication 
Mechanism of DNA replication 

(2) Phân phối thông tin di 
truyền 
Phân phối các thông tin di 
truyền bằng sự phân chia tế bào. 
Chu kỳ tế bào và sự sao chép DNA 
Cơ chế sao chép DNA 

Sinh học 12 
Chương I. Cơ chế di 
truyền và biến dị 
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(3) 遺伝情報の発現 

遺伝子の発現のしくみ 

[例] 転写，翻訳，スプ

ライシング 

遺伝情報の変化  

[例] 遺伝子突然変異 

(3) Expression of genetic information 
Mechanism of gene expression 
Example: transcription, 
translation, splicing 
Changes in genetic information 
Example: gene mutation 

(3) Biểu hiện thông tin di truyền 
Cơ chế biểu hiện gen  
Ví dụ: phiên mã, dịch mã, ghép nối. 
Những thay đổi trong thông tin 
di truyền  
Ví dụ: gen đột biến 

Sinh học 12 
Phần. Di truyền học 
Chương I. Cơ chế di 
truyền và biến dị 

(4) 遺伝子の発現調節 

転写レベルの調節 

選択的遺伝子発現 

発現調節による細胞分化 

(4) Control of gene expression 
Regulation of transcriptional level 
Selective gene expression 
Cell differentiation by gene 
expression control 

(4) Kiểm soát biểu hiện gen 
Quy định về mức độ phiên mã 
Chọn lọc biểu hiện gen  
Phân ly tế bào bằng cách điều 
khiển biểu hiện gen 

Sinh học 12 
Chương I. Cơ chế di 
truyền và biến dị 
Chương II. Tính quy 
luật của hiện tượng di 
truyền 

(5) バイオテクノロジー 

[例] 遺伝子組換え，遺

伝子導入 

(5) Biotechnology  
Example: genetic 
transformation, gene transfer 

(5) Công nghệ sinh học 
Ví dụ: biến đổi gen, chuyển gen 

Sinh học 12 
Chương IV. Ứng dụng 
di truyền học 

II. 生殖と発生  
 

1. 有性生殖 
(1) 減数分裂と受精 

減数分裂による遺伝子の

分配 

受精による多様な遺伝的

組み合わせ 

性染色体 

II. Reproduction and 
Generation 
1. Sexual reproduction  
(1) Meiosis and fertilization 
Gene segregation by meiosis 
 
Genetically diverse combination 
by fertilization 
Sex chromosomes 

II. Sinh sản và sự phát triển 
 
1. Sinh sản hữu tính 
(1) Giảm phân và thụ tinh 
Phân phối gen bằng cách giảm 
phân 
Lai ghép di truyền bằng thụ tinh 
 
Nhiễm sắc thể giới tính 

Sinh học 10 
Chương IV. Phân bào 
Sinh học 12 
Chương II. Tính quy 
luật của hiện tượng di 
truyền 

https://www.jasso.org.vn/

https://www.jasso.org.vn/



 4 

(2) 遺伝子と染色体 

遺伝子の連鎖と組換え 
 

染色体の乗換えと遺伝子

の組換え 

(2) Genes and chromosomes 
Genetic linkage and gene 
recombination 
Chromosomal crossing-over 
and gene recombination 

(2) Gene và nhiễm sắc thể 
Liên kết di truyền và tái tổ hợp 
gen 
Nhiễm sắc thể trượt lên nhau và 
tái tổ hợp gen 

Sinh học 12 
Chương II. Tính quy 
luật của hiện tượng di 
truyền 

2. 動物の発生 
(1) 配偶子形成と受精 

2. Animal development  
(1) Animal gametogenesis and 
fertilization 

2. Sự phát triển động vật 
(1) Hình thành giao tử và thụ 
tinh 

Sinh học 11 
Chương IV. Sinh sản 
B- Sinh sản ở động vật 

(2) 初期発生の過程 (2) Early developmental process 
in animals 

(2) Quá trình phát triển sớm ở 
động vật 

Sinh học 11 Chương III. 
Sinh trưởng và phát triển 
B- Sinh trưởng và phát 
triển ở động vật 

(3) 細胞の分化と形態形

成 
(3) Cell differentiation and 
morphogenesis in animals 
 

(3) Phân ly tế bào và hình thái 
học của động vật 

Sinh học 11 Chương III. 
Sinh trưởng và phát triển 
B- Sinh trưởng và phát 
triển ở động vật 

3. 植物の発生 
(1) 配偶子形成と受精，

胚発生 

3. Plant development  
(1) Plant gametogenesis, 
fertilization and embryogenesis 

3. Sự phát triển của thực vật 
(1) Giao tử thực vật, thụ tinh và 
phôi 

Sinh học 11 
Chương IV. Sinh sản 
B- Sinh sản ở thực vật 

(2) 植物の器官の分化 

[例] 花の形態形成 

(2) Organ differentiation in 
plants  
[Example] floral morphogenesis 

(2) Sự khác biệt của các cơ quan 
thực vật  
[Ví dụ] hình thành hình thái học 
của hoa 

Sinh học 11 
Chương IV. Sinh sản 
B- Sinh sản ở thực vật 
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III. 生物の体内環境の維

持  

 

1. 体内環境 
 

(1) 体液の循環系 

III. Homeostasis of the 
internal environment in living 
organisms  
1. The internal environment in 
living organisms 
(1) Fluid movement in the 
circulatory system 

III. Sự duy trì cân bằng môi 
trường bên trong cơ thể sống 
 
1. Môi trường bên trong của  
các sinh vật sống 
(1) Hệ tuần hoàn của dịch thể 

Sinh học 11 
Chương I. B- Chuyển 
hóa vật chất và năng 
lượng ở động vật 

(2) 体液の成分とその濃

度調節 
(2) The composition of body 
fluid and its concentration 
control 

(2) Thành phần và sự điều chỉnh 
nồng độ của nó trong dịch thể 

Sinh học 11 Chương I. B- 
Chuyển hóa vật chất và 
năng lượng ở động vật 

(3) 血液凝固のしくみ (3) Mechanism of blood 
coagulation 

(3) Cơ chế đông máu Sinh học 8 
Chương III. Tuần hoàn 

2. 体内環境の維持のしく

み 
 
(1) 自律神経やホルモン

による調節  

[例] 血糖濃度の調節 
 

2. Homeostatic mechanism of 
the internal environment in 
living organisms 
(1) Internal regulation by 
autonomic nerves and hormones 
Example: control of blood 
glucose level 

2. Cơ chế duy trì môi trường 
bên trong sinh vật sống 
 
(1) Điều chỉnh dựa vào hormon 
và thần kinh tự trị  
Ví dụ: kiểm soát lượng đường 
trong máu.  

Sinh học 11 
Phần. Sinh học cơ thể 
Chương IB. Chuyển 
hóa vật chất và năng 
lượng ở động vật 

3. 免疫 
(1) 免疫で働く細胞 

3. Immunity 
(1) Cells in immune system 

3. Sự miễn dịch 
(1) Các tế bào hoạt động trong 
hệ miễn dịch 

Sinh học 10 
Chương III. Virut và 
bệnh truyền nhiễm 

(2) 免疫のしくみ (2) Mechanism of immune 
system 

(2) Cơ chế miễn dịch Sinh học 10 
Chương III. Virut và bệnh 
truyền nhiễm 
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IV. 生物の環境応答 
 
1. 動物の反応と行動 
 
(1) 刺激の受容と反応 
 

受容器とその働き 

効果器とその働き 

神経系とその働き 

IV. Organisms’ response to 
external signals 
1. Reactions and actions of 
animals to external signals  
(1) Perception and response to 
stimulus 
Sensory receptors and their functions 
Effectors and their functions 
Nervous systems and their 
functions 

IV. Phản ứng của sinh vật 
dưới sự tác động từ bên 
ngoài1. Phản ứng và hành vi của 
động vật 
(1) Nhận và phản ứng với kích 
thích 
Giác quan và hoạt động 
Cơ quan phản ứng và hoạt động 
Hệ thống thần kinh và chức 
năng 

Sinh học 11 
Chương II. B - Cảm 
ứng ở động vật 

(2) 動物の行動 (2) Animal behavior (2) Hành vi động vật Sinh học 11 
Chương II. B - Cảm 
ứng ở động vật 

2. 植物の環境応答 
 
(1) 植物ホルモンの働き 

 

[例 ] オーキシンの働

き，ジベレリンの働き 

2. Plant responses to external 
signals  
(1) Functions of plant hormones 
 
Example: functions of auxins, 
functions of gibberellins 

2. Phản ứng của thực vật với 
môi trường 
(1) Chức năng của hormon thực 
vật  
Ví dụ: chức năng của auxin, 
chức năng của giberelin 

Sinh học 11 
Chương III. A- Sinh 
trưởng và phát triển ở 
thực vật 

(2) 植物の光受容体の働

き 

[例] フィトクロムの働

き 

(2) Functions of plant 
photoreceptors  
Example: functions of 
phytochrome 

(2) Chức năng của tế bào cảm 
quang cây  
Ví dụ: chức năng của 
phytochrome 

Sinh học 11 
Chương III. A- Sinh 
trưởng và phát triển ở 
thực vật 
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V. 生態と環境  
1. 個体群と生物群集 

(1) 個体群 

個体群とその構造 

個体群内の相互作用 

個体群間の相互作用 

V. Ecology and Environment 
1. Populations and communities  
(1) Populations 
Populations and their structures 
Interaction within populations 
Interaction among populations 

V. Sinh thái và môi trường 
1.  Quần thể và quần xã 
(1) Quần thể  
Quần thể và cấu trúc quần thể 
Tác dụng tương hỗ trong quần thể 
Tác dụng tương hỗ giữa các 
quần thể 

Sinh học 12 
Chương I. Bằng chứng 
tiến hóa  
Chương II. Nguyên nhân 
và cơ chế tiến hóa 
Chương III. Quần xã 
và cấu trúc quần xã 

(2) 生物群集 

生物群集とその構造 
(2) Communities 
Communities and their 
structures 

(2) Quần xã 
Quần xã và cấu trúc quần xã 

Sinh học 12 
Chương III. Quần xã 
và cấu trúc quần xã 

2. 生態系 
(1) 生態系の物質生産と

物質循環 
 

[例 ] 食物網と栄養段

階，炭素循環とエネルギ

ーの流れ，窒素循環 

2. Ecosystems 
(1) Matter production and cycle 
of matter in ecosystems 
 
Example: food web and trophic 
level, carbon cycle and flow of 
energy, nitrogen cycle 

2. Hệ sinh thái 
(1) Sự sản sinh vật chất trong hệ 
sinh thái và vòng tuần hoàn vật 
chất trong hệ sinh thái 
Ví dụ: Chuỗi thức ăn và tháp 
dinh dưỡng, chu trình carbon và 
dòng chảy của năng lượng, chu 
trình nitơ 

Sinh học 12 
Chương III. Quần xã 
và cấu trúc quần xã 
Chương IV. Hệ sinh 
thái 

(2) 生態系と生物多様性 
 

遺伝的多様性 

種多様性 

生態系の多様性 

生態系のバランスと保全 

(2) Ecosystems and biodiversity 
 
Genetic diversity 
Species diversity 
Diversity of ecosystems 
Ecological balance and 
conservation 

(2) Hệ sinh thái và đa dạng sinh 
học 
Sự đa dạng di truyền 
Đa dạng loài 
Sự đa dạng của hệ sinh thái 
Bảo tồn và cân bằng sinh thái 

Sinh học 12 
Chương III. Quần xã 
và cấu trúc quần xã 
Chương IV. Hệ sinh 
thái 
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(3) 植生の多様性と分布 
 

[例] 植生の遷移 

(3) Diversity and distribution of 
vegetation  
Example: succession of 
vegetation 

(3) Sự đa dạng và phân bố của 
thảm thực vật  
Ví dụ: thảm thực vật chuyển 
tiếp 

Sinh học 12 
Chương IV. Hệ sinh 
thái 

(4) 気候とバイオーム (4) Climates and biomes (4) Khí hậu và quần xã sinh vật Sinh học 12 
Chương IV. Hệ sinh 
thái 

VI. 生物の進化と系統 

1. 生物進化のしくみ 

(1) 生命の起源と生物の

変遷 

生命の誕生 

生物の進化 

ヒトの進化 

 VI. Biological Evolution and 
Phylogeny 
1. Mechanism of biological 
evolution  
(1) Origin of life and transition 
of organisms 
Beginning of life 
Evolution of organisms 
Human evolution 

VI Sự tiến hóa của sinh vật và 
hệ thống sinh vật 
1. Cơ chế tiến hóa sinh học 

(1) Sự biến đổi về nguồn gốc sự 
sống và sinh học 
Khởi nguyên sự sống 
Sự tiến hóa của sinh vật 
Quá trình tiến hóa của con 
người 

Sinh học 12 
Chương I. Bằng chứng 
tiến hóa  
Chương III. Quần xã 
và cấu trúc quần xã 

(2) 進化のしくみ 
個体間の変異 
（突然変異） 
遺伝子頻度の変化とその

しくみ 
分子進化と中立進化 
種分化 
共進化 

 (2) Mechanism of evolution 
Variation between individuals 
(mutation) 
Changes in gene frequency and 
its mechanism 

 Molecular evolution and neutral 
evolution 
Species differentiation 

 Coevolution 

(2) Cơ chế tiến hóa 
Biến đổi giữa các cá thể 
(đột biến) 
Thay đổi về tần số gen và cơ chế 
của nó 
Tiến hóa phân tử và tiến hóa 
trung tính 
Phân biệt các loài 
Tiến hóa trong thể cộng sinh 
 

Sinh học 12 
Chương II. Nguyên 
nhân và cơ chế tiến 
hóa 
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2. 生物の系統 
(1) 生物の系統による分

類  
[例] DNA 塩基配列の比

較 

 2. Phylogeny of organisms  
(1) Phylogenetic classification 
of organisms  

 Example: Comparison of DNA 
base sequence 

2. Hệ thống sinh vật 
(1) Phân loại hệ thống sinh vật  
 

Ví dụ: So sánh các trình tự 
DNA cơ bản 

Sinh học 12 
Chương I. Bằng chứng 
tiến hóa 

(2) 高次の分類群と系統 (2) Higher taxa and phylogeny 
 

(2) Đơn vị phân loại cao hơn 
loài và hệ thống loài 

Sinh học 12  
Chương II. Nguyên 
nhân và cơ chế tiến 
hóa 
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