
    SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM                                             MẪU KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CÁC NỘI DUNG GIẢM TẢI 

TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY                             (Thực hiện theo tinh thần Công văn 1776/SGDĐT Quảng Nam ngày 7/9/2021) 

         ======================================== 

Môn:   Ngữ văn - Khối lớp:10 - HKI 

STT 

(1) 

TUẦN 

(2) 

TIẾT 

(3) 

TÊN BÀI HỌC/CHỦ ĐỀ 

(4) 

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH 

(Tăng, giảm tiết, cắt bỏ…) 

(5) 

LƯU Ý CÁCH THỰC HIỆN 

(6) 

 

1 2,3 4,5,6,7 1. KQVHDG Việt Nam 

 

2. Văn bản  

 

- 2 tiết giảm còn 1 tiết… 

 

- 2 tiết giảm còn 1 tiết 

 

Phần: Khái niệm và những thể loại 

chính của văn học dân gian (KK HS tự 

học ở nhà) 

 Phần : luyện tâp GV ra bài tập cho HS 

tự làm ở nhà. 

2 3,4,5,6 8,9,10,11,

12,13,14, 

15,16. 

Chủ đề tự sự dân gian (Tấm 

Cám, chọn sự việc chi tiết tiêu 

biểu trong văn tự sự, tóm tắt 

văn bản tự sự 

9 tiết giảm 2 còn 7 tiết. -Tấm Cám thực hiện 3 tiết 

- Chọn sự việc chi tiết tiêu biểu trong 

văn tự sự, tóm tắt văn bản tự sự: GV 

hướng dẫn và giao bài tập cho HS làm 

ở nhà (4 tiết) 

3 6,7 17,18,19 1.Uy-lit-xơ trở về (trích Ô-đi-

xê) 

2.Tam đại con gà 

3.Nhưng nó phải bằng hai mày 

3 tiết giảm 1 còn 2 tiết Uy-lit-xơ trở về( GV hướng dẫn HS tự 

học ở nhà) 

4 8 23,24 1. Đặc điểm của ngôn ngữ nói 

và ngôn ngữ viết. 

2.  Ôn tập văn học dân gian 

Việt Nam  

   Không dạy GV hướng dẫn và ra bài tập cho học 

sinh tự học ở nhà. 



5 

 

6 

10,11 28,29,30,

31,32 

1. Khái quát văn học Việt Nam 

từ thế kỉ thứ X đến hết TKXIX  

2. Phong cách ngôn ngữ SH. 

3. Trả bài kiểm tra giữa kì I  

2 tiết giảm còn 1 tiết 

 

3 tiết giảm còn 2 tiết 

Các thành phần, các giai đoạn phát 

triển: GV hướng dẫn HS tự học ở nhà. 

Tiết trả bài GV gộp luôn vào cùng với 

tiết PCNNSH (tt) 

7 14 40,41,42 1. Tại lầu Hoàng Hạc tiễn 

Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng 

Lăng (Lí Bạch) 

2. Cảm xúc mùa thu (Đỗ Phủ) 

3 tiết giảm còn 1 tiết GV hướng dẫn HS tự học 

8 15,16 43,44,45, 

46 

1. Thực hành phép tu từ ẩn dụ 

và hoán dụ  

2 Trình bày một vấn đề( luyện 

tập) 

4 tiết giảm 1 còn 3 tiết 

 

GV hướng dẫn và ra bài tập HS thực 

hiện ở nhà 

9 16 47,48 1.Lập kế hoach cá nhân  

2.Thơ Hai-kư của Ba-sô 

Không dạy GV hướng dẫn và ra bài tập về nhà cho 

HS tự học,  

10 17 49,50,51 Ôn tập cuối HKI 3 tiết giảm còn 1 tiết GV hướng dẫn và soạn đề cương cho 

HS ôn tập và làm bài tập ở nhà 

Khối lớp:10 - HKII 

STT 

(1) 

TUẦN 

(2) 

TIẾT 

(3) 

TÊN BÀI HỌC/CHỦ ĐỀ 

(4) 

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH 

(Tăng , giảm tiết, cắt bỏ…) 

(5) 

LƯU Ý CÁCH THỰC HIỆN 

(6) 

 

1 19,20 55,56,57, 

58,59,60 

Chủ đề: Văn thuyết minh 

1. Các hình thức kết cấu của 

văn bản thuyết minh 

2. Lập dàn ý bài văn thuyết 

minh 

3. Tính chuẩn xác, hấp dẫn của 

văn bản thuyết minh 

6 tiết giảm 2 còn 4 tiết -KK học sinh tự học về tính chuẩn xác, 

hấp dẫn của văn bản thuyết minh 

-Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh 

(Hướng dẫn và ra bài tập HS tự làm ở 

nhà) 



4. Phương pháp thuyết minh 

5. Luyện tập viết đoạn văn 

thuyết minh 

2 21,22 63,64,65, 

66 

Đại cáo bình Ngô (Nguyễn 

Trãi) – Tác giả và tác phẩm 

4 tiết giảm còn 3 tiết Phần tác giả khuyến khích HS tự học. 

3 23 68,69 Khái quát lịch sử Tiếng Việt 2 tiết giảm còn 1 tiết Khuyến khích HS tự học 

4 25,26 75,76 Hồi trống Cổ Thành (trích Tam 

Quốc diễn nghĩa – La Quán 

Trung)  

2 tiết giảm còn 1 tiết 

 

Cho HS đọc đoạn trích và hướng dẫn 

soạn bài ở nhà 

5 

 

26 77 Trả bài kiểm tra giữa kì II  Gộp vào bài Hồi trống 

cổ thành 

GV trả bài kiểm tra vào cuối tiết bài 

Hồi trống cổ thành. 

6 27 80 Những yêu cầu về sử dụng 

Tiếng Việt 

Không dạy GV hướng dẫn HS tự học ở nhà 

7 27,28,2

9 

81,82,83, 

84,85,86 

Chủ đề: TRUYỆN KIỀU 

1. 1. Tác giả Nguyễn Du 

2. Đoạn trích: Trao duyên 

3. Đoạn trích: Chí khí anh hùng 

4. Đọc thêm: Nỗi thương mình, 

Thề nguyền. 

5. Thực hành các phép tu từ: 

Phép điệp và phép đối 

6 tiết còn 5 tiết 

 

 

 

Không dạy 

Đoạn trích: Trao duyên (2 tiết) 

Tác giả Nguyễn Du và đoạn trích: Chí 

khí anh hùng (2 tiết) phần tác giả 

Nguyễn Du khuyến khích HS đọc sách 

1 tiết Thực hành các phép tu từ: Phép 

điệp và phép đối (GV hướng dẫn và ra 

bài tập về nhà cho HS học) 

8 29,30 87,88,89, 

90 

Chủ đề Văn nghị luận 

1. 1. Lập dàn ý bài văn nghị luận 

2. 2. Lập luận trong văn nghị luận 

3.Các thao tác nghị luận 

4. Luyện tập viết đoạn văn nghị 

luận 

4 tiết còn 3 tiết Luyện tập viết đoạn văn nghị luận cho 

HS về nhà làm bài tập. 



9 31,32 93,94, 

95,96 

1. Văn bản văn học 

2. Nội dung và hình thức của 

văn bản văn học 

4 tiết giảm còn 1 tiết Khuyết khích HS tự học 

10 33 97,98,99 Tổng kết phần Văn học 

Ôn tập phần Làm văn 

Ôn tập phần Tiếng Việt 

3 tiết giảm còn 2 tiết Khuyến khích HS tự học 

11 35 103,104, 

105 

Viết quảng cáo 

Hướng dẫn học trong hè 

3 tiết giảm còn 1 tiết Gộp viết quảng cáo vào chung tiết 

hướng dẫn học hè 

 Bắc Trà My ngày 12 tháng 9 năm 2021 

                          Tổ trưởng chuyên môn                     HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 LẠI THẾ TRUYỀN 


