
TRƯỜNG: THPT BẮC TRÀ MY 

TỔ HÓA HỌC 

 

 KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CÁC NỘI DUNG GIẢM TẢI NĂM HỌC 2021-2022 

(Thực hiện theo tinh thần Công văn 1776 SGDĐT Quảng Nam 7/9/2021) 

 

 

MÔN: HÓA HỌC – KHỐI LỚP 11- HỌC KỲ I 

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 Bài 2: Axit bazơ và muối. - 2 tiết (3,4) giảm còn 1 tiết (3) Phần luyện tập, HS hoàn 

thành Phiếu hướng dẫn tự 

học ở nhà và GV kiểm tra 

tại lớp vào tiết sau. 

2 8,9 16,17 Ôn tập giữa kì I  - 2 tiết (16,17) giảm còn 1 tiết (15) Dạy học tại lớp kết hợp 

với hướng dẫn HS tự học 

ở nhà bằng Phiếu hướng 

dẫn học tập 

3 15,16 30,31 Bài 22: Cấu trúc phân tử hợp 

chất hữu cơ. 

- 2 tiết (30,31) giảm còn 1 tiết (28) Phần luyện tập, HS hoàn 

thành Phiếu hướng dẫn tự 

học ở nhà và GV kiểm tra 

tại lớp vào tiết sau. 

4 17,18 33,34,35 Ôn tập kiểm tra cuối học kì I  - 3 tiết (33,34,35) giảm còn 2 tiết 

(30,31) 

Dạy học tại lớp kết hợp 

với hướng dẫn HS tự học 

ở nhà bằng Phiếu hướng 

dẫn học tập 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

MÔN: HÓA HỌC – KHỐI LỚP 11- HỌC KỲ II 

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 37,38,39 
Bài 25: Ankan 

- 3 tiết (37,38,39) giảm còn 2 

tiết (37,38) 

Dạy học tại lớp kết hợp với 

hướng dẫn HS tự học ở nhà 

bằng Phiếu hướng dẫn học tập 

2 24,25 48,49 
Ôn tập giữa kì II 2 

- 2 tiết (48,49) giảm còn 1 tiết 

(47) 

Dạy học tại lớp kết hợp với 

hướng dẫn HS tự học ở nhà 

bằng Phiếu hướng dẫn học tập 

3 27 53 
Bài 36: Luyện tập hiđrocacbon 

thơm 

- Không dạy ở lớp GV hướng dẫn HS hoàn thành 

Phiếu hướng dẫn tự học ở nhà 

và GV kiểm tra tại lớp vào tiết 

sau. 

4 34,35 67,68,69 Ôn tập kiểm tra cuối học kì II  - 3 tiết (67,68,69) giảm còn 2 

tiết (64,65) 

Dạy học tại lớp kết hợp với 

hướng dẫn HS tự học ở nhà 

bằng Phiếu hướng dẫn học tập 

                                                      Bắc Trà My ngày 12 tháng 9 năm 2021                                                                           

Tổ Trưởng Chuyên  Môn                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG 
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