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1. Học kì 1: 18 tuần, 36 tiết( giảm 8 tiết) 

STT 
Bài học 

(1) 

Số 

tiết 

(2) 

Yêu cầu cần đạt 

(3) 
Số tiết điều chỉnh 

Hướng dẫn thực hiện ( nội dung điều chỉnh ) 

(Tùy điều kiện giáo viên linh hoạt sử dụng các pp, kĩ thuật dạy 

học phù hợp) 

 

HỌC KÌ I 

 

1 Chủ đề 

1: 

Chuyển 

động cơ.  

Chuyển 

động 

thẳng 

đều. 

1,2 1. Về kiến thức: 

A. Chuyển động cơ. 

- Nêu được chuyển động, chất 

điểm, hệ quy chiếu, mốc thời 

gian, vận tốc là gì. 

B. Chuyển động thẳng đều: 

- Nhận biết được đặc điểm về 

- không đổi Tiết 1. 

1. Chuyển động cơ – Chất điểm 

2. Cách xác định vị trí của vật trong không gian. 

3. Cách xác định thời gian trong chuyển động  

4. Hệ qui chiếu. 

Tiết 2. 



vận tốc của chuyển động 

thẳng đều. 

- Viết được công thức tính 

quãng đường đi và dạng 

phương trình chuyển động của 

chuyển động thẳng đều. 

2. Về kĩ năng: 

- Xác định được vị trí của một 

vật chuyển động trong một hệ 

quy chiếu đã cho. 

- Vận dụng được phương trình 

x = x0 + vt đối với chuyển 

động thẳng đều của một hoặc 

hai vật. 

- Vẽ được đồ thị tọa độ của 

chuyển động thẳng đều. 

3. Về thái độ: 

- Có hứng thú học tập môn 

Vật lí, yêu thích tìm tòi KH. 

- Có thái độ khách quan trung 

thực, nghiêm túc học tập. 

5. Chuyển động thẳng đều. 

6. Phương trình chuyển động và đồ thị toạ độ – thời gian của 

chuyển động thẳng đều. 

*Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học.  

- Có thể dùng pp hợp tác nhóm, sử dụng kĩ thuật dạy học khăn 

trải bàn, chia sẻ cặp đôi, ...hoặc hoạt động cá nhân (khuyến 

khích hoạt động nhóm). 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp thông báo 

- Đánh giá theo các hình thức và các tiêu chí đã thống nhất với 

HS 

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 

2 Chủ đề 

2: 

Chuyển 

động 

thẳng 

biến đổi 

đều. Rơi 

tự do. 

3,4,5 1. Về kiến thức: 

A.Chuyển động thẳng biến 

đổi đều. 

- Nhận biết được đặc điểm về 

vận tốc của chuyển động thẳng 

đều. Nêu được ví dụ về cđ 

thẳng biến đổi đều; Nêu được 

vận tốc tức thời là gì. 

3 tiết giảm còn 1 tiết 

 

 

 

 

 

Tiết 1. 

1 Vận tốc tức thời. Chuyển động thẳng biến đổi đều. 

2. Chuyển động thẳng nhanh dần đều. 

Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà chuyển động thẳng chậm 

dần đều. 

Tiết 2 

5. Tìm hiểu sự rơi tự do của các vật. 



- Viết được ct tính gia tốc của 

một chuyển động biến đổi đều. 

- Nêu được đặc điểm của vectơ 

gia tốc trong chuyển động 

thẳng nhanh dần đều. 

- Viết đc ct tính vận tốc: 𝑣𝑡 =
 𝑣0 + 𝑎𝑡, công thức tính đường 

đi 𝑠 =  𝑣0𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2 

- Viết được ct tính gia tốc của 

chuyển động thẳng chậm dần 

đều. 

- Nêu được đặc điểm của 

vectơ gia tốc trong chuyển 

động thẳng chậm dần đều. 

- Viết đc ct tính vận tốc: 𝑣𝑡 =
 𝑣0 + 𝑎𝑡 (với lưu ý là v0 

ngược dấu với a), phương 

trình cđ thẳng biến đổi đều: 

𝑥 =  𝑥0 + 𝑣0𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2. Từ đó 

suy ra công thức tính quãng 

đường đi được:  

 𝑠 =  𝑣0𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2 ; với lưu ý 

là v0 ngược dấu với a. 

B. Rơi tự do: 

- Nêu được sự rơi tự do là gì? 

Viết đc các công thức tính vận 

tốc và đường đi của chuyển 

động rơi tự do. Nêu đc đặc 

điểm về gia tốc rơi tự do. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Luyện tập 

7. Vận dụng, tìm tòi, mở rộng. 

Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học  

- Có thể sử dụng pp hợp tác nhóm, pp trực quan, pp thực hành, 

pp trạm trong hoạt động luyện tập, kĩ thuật khăn trải bàn, chia 

sẻ cặp đôi, XYZ, …hoặc hoạt động cá nhân (khuyến khích 

hoạt động nhóm). 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp thông báo 

- Đánh giá theo các hình thức và các tiêu chí đã thống nhất với 

HS 

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 



2. Về kĩ năng: 

- Vận dụng đc các ct: 𝑣𝑡 =

 𝑣0 + 𝑎𝑡; 𝑠 =  𝑣0𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2; vt

2 

– v0
2 = 2as để giải các BT đơn 

giản. 

- Vẽ được đồ thị vận tốc của 

chuyển động biến đổi đều. 

- Vận dụng đc các ct: 𝑣𝑡 =

 𝑣0 + 𝑎𝑡; 𝑠 =  𝑣0𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2 ; 

vt
2 – v0

2 = 2as  để giải các BT 

đơn giản. 

- Vẽ được đồ thị vận tốc của 

chuyển động biến đổi đều. 

- Giải được một số bài tập đơn 

giản về sự rơi tự do. 

Đưa ra được những ý kiến 

nhận xét về hiện tượng xảy ra 

trong các thí nghiệm về sự rơi 

tự do. 

3. Về thái độ: 

- Có hứng thú học tập môn Vật 

lí, yêu thích tìm tòi KH. 

- Có thái độ khách quan trung 

thực, nghiêm túc học tập. 

  

3 Bài tập 

chuyển 

động 

6,7 1. Về kiến thức: 

- Củng cố lại kiến thức về 

chuyển động thẳng biến đổi 

2 tiết giảm còn 1 tiết 

 

Đã có tiết bám sát( khuyến khích học sinh làm bài tập ở 

nhà) 

Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học  



thẳng 

biến đổi 

đều. 

 

đều. 

2. Về kĩ năng: 

- Có kĩ năng giải bài tập vật lí 

về chuyển động thẳng đều và 

chuyển động thẳng biến đổi 

đều. 

3. Về thái độ: 

- Ham thích ứng dụng kiến 

thức vật lí vào việc giải bài 

tập, và các trường hợp có 

trong thực tế.  

- Có thể dùng sơ đồ tư duy để hệ thống kiến thức 

- Có thể phân dạng bài tập 

- Có thể dùng pp hợp tác nhóm, pp trạm (nếu phân dạng bài 

tập) kĩ thuật khăn trải bàn, chia sẻ cặp đôi, ….hoặc hoạt động 

cá nhân (khuyến khích hoạt động nhóm). 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp thông báo 

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 

4 Chuyển 

động tròn 

đều. 

8 1. Về kiến thức: 

- Phát biểu được định nghĩa 

của chuyển động tròn đều. 

Nêu được ví dụ thực tế về 

chuyển động tròn đều. 

- Viết đc ct tính tốc độ dài và 

chỉ đc hướng của vectơ vận 

tốc trong chuyển động tròn 

đều. 

- Viết đc ct và nêu đc đơn vị 

đo tốc độ góc, chu kì, tần số 

của chuyển động tròn đều. 

- Viết được công thức liên hệ 

giữa tốc độ dài và tốc độ góc. 

- Nêu được hướng của gia tốc 

trong cđ tròn đều và viết đc 

công thức tính gia tốc hướng 

tâm. 

2. Về kĩ năng: 

-Không đổi 1. Định nghĩa. 

2.Tìm hiểu các đại lượng của chuyển động tròn đều. 

3. Gia tốc hướng tâm. 

Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học  

- Có thể chia nhóm, sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật 

chia sẻ cặp đôi, ..... hoặc hoạt động cá nhân (khuyến khích 

hoạt động nhóm). 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua các phiếu học tập. 

- Đánh giá theo các hình thức và các tiêu chí đã thống nhất với 

HS  

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 



- Giải đc các BT đơn giản về 

cđ tròn đều. 

3. Về thái độ: 

- Tích cực tư duy tìm hiểu 

kiến thức.  

5 Bài tập 

chuyển 

động tròn 

đều 

9 1. Về kiến thức: 

- Củng cố lại kiến thức về 

chuyển động tròn đều. 

2. Về kĩ năng: 

- Có kĩ năng giải bài tập vật lí 

về chuyển động thẳng đều và 

chuyển động thẳng biến đổi 

đều. 

3. Về thái độ: 

- Ham thích ứng dụng kiến 

thức vật lí vào việc giải bài 

tập, và các trường hợp có 

trong thực tế.  

- -Không đổi 
Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học  

- Có thể dùng sơ đồ tư duy để hệ thống kiến thức 

- Có thể phân dạng bài tập 

- Có thể dùng pp hợp tác nhóm, pp trạm (nếu phân dạng bài 

tập) kĩ thuật khăn trải bàn, chia sẻ cặp đôi, ….hoặc hoạt động 

cá nhân (khuyến khích hoạt động nhóm). 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp thông báo 

- Đánh giá theo các hình thức và các tiêu chí đã thống nhất với 

HS 

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 

6 Tính 

tương đối 

của vận 

tốc.  

 

10 1. Về kiến thức: 

- Viết đc công thức cộng vận 

tốc: �⃗�13 = �⃗�12 + �⃗�23 

2. Về kĩ năng: 

- Vận dụng đc công thức cộng 

vận tốc để giải đc các BT đơn 

giản. 

3. Về thái độ: 

- Có ý thức vận dụng những 

hiểu biết vật lí vào đời sống 

- -Không đổi 
Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học  

- Có thể dùng pp hợp tác nhóm, sử dụng kĩ thuật dạy học khăn 

trải bàn, chia sẻ cặp đôi, XYZ, .... hoặc hoạt động cá nhân 

(khuyến khích hoạt động nhóm). 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp thông báo 

- Đánh giá theo các hình thức và các tiêu chí đã thống nhất với 

HS 

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 



nhằm cải thiện điều kiện sống. 

7 Chủ đề 

3: 

Sai số 

trong các 

phép đo 

vật lý; 

thực hành 

khảo sát 

chuyển 

động rơi 

tự do, xác 

định gia 

tốc rơi tự 

do. 

11,12 1. Về kiến thức: 

- phép đo các đại lượng vật lí. 

Hệ đơn vị SI. 

2. Về kĩ năng: 

- làm thực hành , tính sai số 

trong các phép đo. 

- Vận dụng đc công thức để 

tính. 

3. Về thái độ: 

- Có ý thức trong thực hành, 

vận dụng những hiểu biết vật 

lí vào đời sống nhằm cải thiện 

điều kiện sống. 

  

2 tiết giảm còn 1 tiết 

 

Tiết 1 

1. Phép đo các đại lượng vật lí. Hệ đơn vị SI. 

2. Sai số của phép đo. 

(Khuyến khích học sinh tìm hiểu kiến thức ở nhà.) 

Tiết 2. Thực hành 

Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học  

- Có thể dùng pp hợp tác nhóm, pp trực quan, pp thực hành, kĩ 

thuật dạy học khăn trải bàn, chia sẻ cặp đôi, ... hoặc hoạt động 

cá nhân (khuyến khích hoạt động nhóm). 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp thông báo 

- Đánh giá theo các hình thức và các tiêu chí đã thống nhất với 

HS 

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 

 Ôn tập 

chương I 

13 1. Về kiến thức: 

- Ôn lại kiến thức về chuyển 

động biến đổi đều, sự rơi tự 

do, chuyển động tròn, tính 

tương đối của chuyển động. 

2. Về kĩ năng: 

- Có khả năng giải một số bài 

tập đơn giản có liên quan. 

3. Về thái độ: 

- Trung thực trong khi giải bài 

bập.  

- Không đổi 
Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học  

- Có thể dùng sơ đồ tư duy để hệ thống kiến thức 

- Có thể phân dạng bài tập 

- Có thể dùng pp hợp tác nhóm, pp trạm (nếu phân dạng bài 

tập) kĩ thuật khăn trải bàn, chia sẻ cặp đôi, ….hoặc hoạt động 

cá nhân (khuyến khích hoạt động nhóm). 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp thông báo 

- Đánh giá theo các hình thức và các tiêu chí đã thống nhất với 

HS 

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 

8 Trải 14 Kiến thức: -Không đổi GV linh hoạt tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh 



nghiệm. Nắm vững kiến thức chuyển 

động thẳng biến đổi đều, rơi 

tự do. 

Kĩ năng: 

Đo gia tốc trong CĐ thẳng 

biến đổi đều trên mặt phẳng 

nghiêng, kiểm tra lại vật nặng 

chưa hẳn rơi nhanh hơn vật 

nhẹ 

Thái độ: 

- Có hứng thú học tập. Có tinh 

thần tự lực, tự giác tham gia 

xây dựng kiến thức. 

- Yêu thích khoa học, tác 

phong của nhà khoa học. 

- Hiểu được chân lí: Cơ sở 

của Vật Lí là thực nghiệm, 

Vật Lí lí thuyết và Vật Lí thực 

nghiệm gắn liền với nhau, học 

đi đôi với hành. 

như:  

Đo gia tốc trong CĐ thẳng biến đổi đều trên mặt phẳng 

nghiêng, kiểm tra lại vật nặng chưa hẳn rơi nhanh hơn vật nhẹ, 

… 

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 

 Lực tổng 

hợp lực 

và phân 

tíc.h lực. 

Điều kiện 

cân bằng 

của chất 

điểm 

15 1. Kiến thức: 

Phát biểu được: Định nghĩa 

lực, cân bằng lực. cách biểu 

diễn một vec tơ lực 

Nắm được cách tổng hợp hai 

lực trong các trường hợp khác 

nhau 

Nêu được định lí cô sin trong 

tam giác thường 

2. Kĩ năng: 

- Không đổi 
Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học  

- Có thể dùng pp hợp tác nhóm, pp trực quan, kĩ thuật khăn 

trải bàn, chia sẻ cặp đôi,.... 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp thông báo 

- Đánh giá theo các hình thức và các tiêu chí đã thống nhất với 

HS 

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới  



Vẽ được vec tơ tổng hợp lực 

Áp dụng định lí cô sin để tính 

độ lớn của lực 

3. Thái độ: 

- Tự tin đưa ra ý kiến cá nhân 

khi thực hiện các nhiệm vụ ở 

lớp, ở nhà. 

- Chủ động trao đổi thảo luận 

với các học sinh khác và với 

giáo viên. 

- Hợp tác chặt chẽ với các bạn 

khi thực hiện các nhiệm vụ 

nghiên cứu thực hiện ở nhà. 

- Tích cực hợp tác, tự học để 

lĩnh hội kiến thức 

9 Ba định 

luật 

Niuton. 

Bài tập. 

16,17 1. Kiến thức: 

- Phát biểu được định luật I 

Niu-tơn 

- Nêu được quán tính của vật 

là gì và kể được một số ví dụ 

về quán tính. 

- Nêu được khối lượng là số 

đo mức quán tính. 

- Nêu được mối quan hệ giữa 

lực, khối lượng và gia tốc 

được thể hiện trong định luật 

II Niu-tơn và viết được hệ 

thức của định luật này. 

- Nêu được gia tốc rơi tự do là 

- Không đổi Tiết 1. 

1.Định luật I Niutơn: 

2. Định luật II Niutơn. 

Tiết 2. 

3..Định luật III Niu-tơn. 

4. Luyện tập 

5. Vận dụng, tìm tòi, mở rộng. 

Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học  

- Có thể dùng pp hợp tác nhóm, pp trực quan, kĩ thuật khăn 

trải bàn, chia sẻ cặp đôi,.... 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp thông báo 



do tác dụng của trọng lực và 

viết được hệ thức = . 

Phát biểu được định luật III 

Niu-tơn và viết được hệ thức 

của định luật này. 

-Nêu được các đặc điểm của 

phản lực và lực tác dụng. 

-Biểu diễn được các vectơ lực 

và phản lực trong một số ví dụ 

cụ thể. 

2. Kỹ năng: 

 - Vận dụng được các định 

luật I, II Niu-tơn để giải được 

các bài toán đối với một vật 

hoặc hệ hai vật chuyển động. 

- Vận dụng được mối quan hệ 

giữa khối lượng và mức quán 

tính của vật để giải thích một 

số hiện tượng thường gặp 

trong đời sống và kĩ thuật. 

3. Thái độ: 

- Có hứng thú học tập. Có tinh 

thần tự lực, tự giác tham gia 

xây dựng kiến thức. 

- Yêu thích khoa học, tác 

phong của nhà khoa học. 

-Tự tin đưa ra ý kiến cá nhân 

khi thực hiện các nhiệm vụ ở 

lớp, ở nhà. 

- Đánh giá theo các hình thức và các tiêu chí đã thống nhất với 

HS 

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 
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-Chủ động trao đổi thảo luận 

với các học sinh khác và với 

giáo viên. 

-Hợp tác chặt chẽ với các bạn 

khi thực hiện các nhiệm vụ 

nghiên cứu thực hiện ở nhà. 

- Tích cực hợp tác, tự học để 

lĩnh hội kiến thức  

10 Ôn tập 

giữa học 

kỳ I 

18 Kiến thức 

- Củng cố, khắc sâu lại 

kiến thức về tổng hợp và phân 

tích lực, điều kiện cân bằng 

của chất điểm, 3 định luật 

Niu-tơn 

- Biết vận dụng kiến thức để 

giải các bài tập trong sách 

giáo khoa. 

  

- Không đổi 
Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học  

- Có thể dùng sơ đồ tư duy để hệ thống kiến thức 

- Có thể phân dạng bài tập 

- Có thể dùng pp hợp tác nhóm, pp trạm (nếu phân dạng bài 

tập) kĩ thuật khăn trải bàn, chia sẻ cặp đôi, ….hoặc hoạt động 

cá nhân (khuyến khích hoạt động nhóm). 

- Có thể biên soạn các đề theo ma trận để ôn tập cho HS tại 

lớp và về nhà. 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp thông báo 

- Đánh giá theo các hình thức và các tiêu chí đã thống nhất với 

HS 
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10 

 

Kiểm tra 

giữa học 

kỳ I. 

19 kiến thức từ tuần 1 đến tuần 9 

Theo kế hoạch trường. 

Không đổi - Chuẩn bị đề KT theo cấu trúc của sở. 

- Thực hiện theo kế hoạch của trường. 

Lực hấp 

dẫn 

20 1. Kiến thức 

Phát biểu được định luật vạn 

vật hấp dẫn và viết được hệ 

thức của định luật này. 

2. Kĩ năng 

Không đổi Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học  

- Có thể dùng pp hợp tác nhóm, pp trực quan, kĩ thuật khăn 

trải bàn, chia sẻ cặp đôi,....hoặc hoạt động cá nhân (khuyến 

khích hoạt động nhóm). 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp thông báo 



Vận dụng được công thức của 

lực hấp dẫn để giải các bài tập 

đơn giản 

3. Thái độ 

-Tự tin đưa ra ý kiến cá nhân 

khi thực hiện các nhiệm vụ ở 

lớp, ở nhà. 

-Chủ động trao đổi thảo luận 

với các học sinh khác và với 

giáo viên. 

-Hợp tác chặt chẽ với các bạn 

khi thực hiện các nhiệm vụ 

nghiên cứu thực hiện ở nhà. 

- Tích cực hợp tác, tự học để 

lĩnh hội kiến thức 

- Đánh giá theo các hình thức và các tiêu chí đã thống nhất với 

HS  
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11 Chủ đề 

4: 

Lực đàn 

hồi của lò 

xo. Lực 

hướng 

tâm. 

21,22 1. Kiến thức 

Nêu được ví dụ về lực đàn hồi 

và những đặc điểm của lực 

đàn hồi của lò xo (điểm đặt, 

hướng). 

Phát biểu được định luật Húc 

và viết hệ thức của định luật 

này đối với độ biến dạng của 

lò xo 

Nêu được lực hướng tâm 

trong chuyển động tròn đều là 

hợp lực  tác dụng lên vật và 

viết được công thức   F ht = 

2 tiết giảm còn 1 tiết 

 

Tiết 1 

1. Hướng và điểm đặt của lực đàn hồi của lò xo 

2. Độ lớn của lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc. 

3. Lực hướng tâm 

4. Ví dụ lực hướng tâm và chuyển động li tâm khuyến 

khích học sinh tự học ở nhá. 

Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học  

- Có thể dùng pp hợp tác nhóm, pp thực hành, pp GQVĐ, pp 

trực quan, kĩ thuật khăn trải bàn, chia sẻ cặp đôi,....hoặc hoạt 

động cá nhân (khuyến khích hoạt động nhóm). 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp thông báo 

- Đánh giá theo các hình thức và các tiêu chí đã thống nhất với 



2mv

r
 = m2r 

2. Kĩ năng 

Vận dụng được định luật Húc 

để giải được bài tập đơn giản 

về sự biến dạng của lò xo. 

Xác định được lực hướng tâm 

và giải được bài toán về 

chuyển động tròn đều khi vật 

chịu tác dụng của một hoặc 

hai lực 

3. Thái độ 

Tự tin đưa ra ý kiến cá nhân 

khi thực hiện các nhiệm vụ ở 

lớp, ở nhà. 

Chủ động trao đổi thảo luận 

với các học sinh khác và với 

giáo viên. 

Hợp tác chặt chẽ với các bạn 

khi thực hiện các nhiệm vụ 

nghiên cứu thực hiện ở nhà. 

- Tích cực hợp tác, tự học để 

lĩnh hội kiến thức  

HS  
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12 Lực ma 

sát 

23 1. Kiến thức 

Nêu được những đặc điểm 

của lực ma sát (trượt, nghỉ, 

lăn) 

Viết được công thức của 

lực ma sát trượt. 

- Không đổi 
Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học  

- Có thể dùng pp hợp tác nhóm, pp thực hành, pp trực quan, kĩ 

thuật khăn trải bàn, chia sẻ cặp đôi,....hoặc hoạt động cá nhân 

(khuyến khích hoạt động nhóm). 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp thông báo 

- Đánh giá theo các hình thức và các tiêu chí đã thống nhất với 



Nêu được một số cách làm 

giảm hoặc tăng ma sát 

2. Kĩ năng 

Vận dụng được công thức 

của lực ma sát trượt để giải 

các bài tập tương tự như trong 

bài học. 

Giải thích được vai trò của 

lực ma sát nghỉ đối với việc đi 

lại của còn người, động vật và 

xe cộ. 

Bước đầu biết đề xuất giả 

thuyết một cách hợp lý & đưa 

ra được phương án TN để 

kiểm tra giả thuyết. 

3. Thái độ 

-Tự tin đưa ra ý kiến cá 

nhân khi thực hiện các nhiệm 

vụ ở lớp, ở nhà. 

-Chủ động trao đổi thảo 

luận với các học sinh khác và 

với giáo viên. 

-Hợp tác chặt chẽ với các 

bạn khi thực hiện các nhiệm 

vụ nghiên cứu thực hiện ở 

nhà. 

- Tích cực hợp tác, tự học để 

lĩnh hội kiến thức  

HS  
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13 Thực 

hành: Đo 

24,25 1. Kiến thức: 2 tiết giảm còn 1 tiết Nội dung 



hệ số ma 

sát. 
- Củng cố kiến thức về lực ma 

sát, cân bằng lực, động học, 

động lực học. 

- Nêu được phương án thực 

nghiệm đo hệ số ma sát 

trượt theo phương pháp 

động lực học 

- Vận dụng kiến thức đã học 

để tiến hành làm thí nghiệm 

đo hệ số ma sát. 

- Biết cách hoàn thành bảng 

báo cáo thí nghiêm - thực 

hành. 

2. Kỹ năng: 

- Lắp ráp được thí nghiệm 

theo phương án đã chọn  

- Biết cách dùng lực kế, mặt 

phẳng nghiêng, thước đo góc, 

đồng hồ.. qua đó củng cố các 

thao tác cơ bản về thí nghiệm 

và xử lí kết quả 

- Tính và viết đúng kết quả 

phép đo, với số các chữ số có 

nghĩa cần thiết. 

3. Thái độ 

- Tích cực thảo luận nhóm  

 
Tiết 1: Cơ sở lí thuyết, hướng dẫn sử dụng thiết bị và mẫu 

báo cáo khuyến khích học sinh tự học ở nhà. 

Tiết 2: Tiến hành thí nghiệm, xử lí kết quả 

*Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học và đánh giá: 

- PP hợp tác nhóm, pp thực hành, kĩ thuật khăn trải bàn,... 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp thông báo 

- Đánh giá theo các hình thức và các tiêu chí đã thống nhất với 

HS  
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 Bài toán 

về chuyển 

động ném 

26 1. Kiến thức 

- Giải được bài toán về 

chuyển động của vật ném 

- Không đổi 1. Khảo sát chuyển động của vật ném ngang. 

2. Xác định chuyển động của vật. 

*Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học và đánh giá: 



ngang ngang  

- Viết được các phương trình 

của 2 chuyển động thành phần 

của chuyển động ném ngang 

và nêu được tính chất của mỗi 

chuyển động thành phần đó. 

- Viết được phương trình quỹ 

đạo của chuyển động ném 

ngang, các công thức tính thời 

gian chuyển động và tầm ném 

xa. 

2. Kĩ năng: 

- Biết dùng phương pháp tọa 

độ để khảo sát chuyển động 

phức tạp, cụ thể trong bài là 

chuyển động ném ngang. 

- Biết cách chọn hệ tọa độ 

thích hợp và biết phân tích 

chuyển động ném ngang trong 

hệ tọa độ đó thành các chuyển 

động thành phần, biết tổng 

hợp hai chuyển động thành 

phần thành chuyển động tổng 

hợp. Biết vận dụng định luật 

II để lập công thức cho các 

chuyển động thành phần của 

chuyển động ném ngang. 

3. Thái độ 

- Có hứng thú học tập. Có tinh 

thần tự lực, tự giác tham gia 

xây dựng kiến thức. 

- Có thể dùng PP hợp tác nhóm, pp trực quan, kĩ thuật khăn 

trải bàn, chia sẻ cặp đôi, …hoặc hoạt động cá nhân (khuyến 

khích hoạt động nhóm). 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp thông báo 

- Đánh giá theo các hình thức và các tiêu chí đã thống nhất với 

HS  
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- Yêu thích khoa học, tác 

phong của nhà khoa học. 

- Hiểu được chân lí: Cơ sở 

của Vật Lí là thực nghiệm, 

Vật Lí lí thuyết và Vật Lí thực 

nghiệm gắn liền với nhau, học 

đi đôi với hành. 

  

14 Hoạt 

động trải 

nghiệm 

27 Kiến thức: 

Tìm hiểu về các lực cơ học: 

Lực đàn hồi, lực hấp dẫn, vai 

trò của lực ma sát… 

Kĩ năng: 

ứng dụng các lực vào thực tế. 

Thái độ: 

- Có hứng thú học tập. Có tinh 

thần tự lực, tự giác tham gia 

xây dựng kiến thức. 

- Yêu thích khoa học, tác 

phong của nhà khoa học. 

- Hiểu được chân lí: Cơ sở 

của Vật Lí là thực nghiệm, 

Vật Lí lí thuyết và Vật Lí thực 

nghiệm gắn liền với nhau, học 

đi đôi với hành. 

Không đổi Giáo viên tổ chức, hướng dẫn cho học sinh thực hiện. 

-Tìm hiểu về các lực cơ học: Lực đàn hồi, lực hấp dẫn, vai trò 

của lực ma sát… 

- Tìm hiểu chuyển động của con quay  Fidget Spinner. 

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 

15 Chủ đề 

5: Cân 

bằng của 

vật chịu 

28,29, 

30 

1. Kiến thức: 

- Phát biểu được đk cân bằng 

của 1 vật rắn chịu tác dụng 

của 2 hoặc 3 lực không song 

- Không đổi Tiết 1 

1.Cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của hai lực. 

2. Cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực không 



tác dụng 

của nhiều 

lực. 

Momen 

lực. Các 

dạng cân 

bằng. 

Gồm các 

bài: 

(Cân bằng 

của một 

vật chịu 

tác dụng 

của hai 

lực và ba 

lực không 

song 

song; 

 Momen 

lực. Các 

dạng cân 

bằng) 

song. 

- Nêu được trọng tâm của một 

vật là gì. 

- Phát biểu được định 

nghĩa,viết được công thức tính 

mômen lực và nêu được đơn vị 

đo mômen lực. 

- Phát biểu được đk cân bằng 

của 1 vật rắn có trục quay cố 

định(quy tắc Momen lực). 

2. Kĩ năng: 

- Vận dụng được đk cân bằng 

và quy tắc tổng hợp lực để 

giải các BT đối với trường 

hợp vật chịu tác dụng của 3 

lực đồng quy. 

- Xác định được trọng tâm của 

các vật phẳng đồng chất bằng 

thí nghiệm. 

3. Thái độ: 

- Tích cực, hăng say học tập. 

  

song song. 

Tiết 2 

3.Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực. 

4. Điều kiện cân bằng của vật có trục quay cố định (quy 

tắc momen lực). 

Tiết 3 

5. Các dạng cân bằng. 

6.Cân bằng của vật có mặt chân đế. 

*Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học và đánh giá: 

- Có thể dùng pp hợp tác nhóm, pp thực hành, pp trực quan, kĩ 

thuật khăn trải bàn, chia sẻ cặp đôi,....hoặc hoạt động cá nhân 

(khuyến khích hoạt động nhóm). 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp thông báo 

- Đánh giá theo các hình thức và các tiêu chí đã thống nhất với 

HS  

-* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 

16 Quy tắc 

hợp lực 

song 

song. 

Ngẫu lực 

31,32 1. kiến thức: 

- Phát biểu được quy tắc xác 

định được hợp lực của 2 lực 

song2 cùng chiều. 

      Phát biểu được định nghĩa 

ngẫu lực và nêu được tác 

dụng của ngẫu lực.  

      Viết được công thức tính 

momen ngẫu lực. 

2 tiết giảm còn 1 tiết 

 

Tiết 1. 

1. Thí nghiệm. 

2. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều.Gv kết luận từ TN 

Tiết 2 

3. Ngẫu lực khuyến khích hs tự học ở nhà 

4. Tác dụng của ngẫu lực đối với một vật rắn có trục quay 

cố định và không cố định hs tự học có hướng dẫn.. 

*Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học và đánh giá: 



2. kĩ năng: 

- Vận dụng được quy tắc xác 

định hợp lực để giải các bài 

tập đối với vật chịu tác dụng 

của 2 lực song2 cùng chiều. 

3. thái độ: 

Tích cực, hăng say học tập. 

  

- Có thể dùng pp hợp tác nhóm, pp thực hành, pp trực quan, kĩ 

thuật khăn trải bàn, chia sẻ cặp đôi,....hoặc hoạt động cá nhân 

(khuyến khích hoạt động nhóm). 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp thông báo 

- Đánh giá theo các hình thức và các tiêu chí đã thống nhất với 

HS  

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 

17 Chuyển 

động tịnh 

tiến của 

vật rắn. 

Chuyển 

động 

quay của 

vật rắn 

quanh 

trục cố 

định 

33 1. Kiến thức: 

- Phát biêu được định nghĩa 

của chuyển động tịnh tiến và 

nêu được ví dụ minh họa. 

- Viết được công thức định 

luật II Newton cho chuyển 

dộng  tịnh tiến. 

- Nêu được tác dụng của 

momen lực đối với một vật 

rắn quay quanh một trục. 

- Nêu được các yếu tố ảnh 

hưởng đến momen quán tính 

của vật.  

2. Kỹ năng: 

- Áp dụng dược định luật II 

Newton cho chuyển động tịnh 

tiến. 

Áp dụng được khái niệm 

momen  quán tính để giải 

thích sự thay đối chuyển dộng 

quay của các vật. 

 1.Chuyển động tịnh tiến của một vật rắn. 

2. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định. 

*Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học và đánh giá: 

- Có thể dùng pp hợp tác nhóm, pp thực hành, pp trực quan, kĩ 

thuật khăn trải bàn, chia sẻ cặp đôi,....hoặc hoạt động cá nhân 

(khuyến khích hoạt động nhóm). 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp thông báo 

- Đánh giá theo các hình thức và các tiêu chí đã thống nhất với 

HS  

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 



 Biết cách đo thời gian chuyển 

động và trình bày kết luận.  

Hoạt 

động trải 

nghiệm 

34 Kiến thức: 

Xác định trọng tâm của vật 

rắn có hình dạng bất kì. 

Các dạng cân bằng. Cân bằng 

của một vật có mặt chân đế. 

Ngẫu lực trong thực tế đời 

sống… 

Kĩ năng: 

ứng dụng các hiện tượng trên 

vào vào thực tế. 

Thái độ: 

- Có hứng thú học tập. Có tinh 

thần tự lực, tự giác tham gia 

xây dựng kiến thức. 

- Yêu thích khoa học, tác 

phong của nhà khoa học. 

- Hiểu được chân lí: Cơ sở 

của Vật Lí là thực nghiệm, 

Vật Lí lí thuyết và Vật Lí thực 

nghiệm gắn liền với nhau, học 

đi đôi với hành. 

 

 Tùy điều kiện giáo viên có thể tổ chức, hướng dẫn cho học 

sinh thực hiện một số hoạt động: 

-Xác định trọng tâm của vật rắn có hình dạng bất kì. 

- Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế. 

- Ngẫu lực trong thực tế đời sống… 

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 

18 ÔN TẬP 

HỌC KỲ 

I 

35 1. Về kiến thức: 

- Củng cố lại kiến thức về 

chương I,II. 

2. Về kĩ năng: 

. - Tùy vào từng đối tượng học sinh trong lóp, Gv thiết kế 

chuổi bài tập phù hợp.  

- Có thể biên soạn một số đề kiểm tra theo ma trận giao HS 

làm tại lớp kết hợp về nhà và hỗ trợ, giải đáp qua mail, zalo, 



- Vận dụng đc các CT đã học 

để giải một số BT đơn giản. 

3. Về thái độ: 

- Nghiêm túc trong tiết học, 

vận dụng những kiến thức đã 

học và gợi ý của GV để giải 

một số BT trong sgk. 

zoom, … 

- PP hợp tác nhóm, pp trạm, kĩ thuật sơ đồ tư duy, khăn trải 

bàn, chia sẻ cặp đôi, …hoặc hoạt động cá nhân  

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 

Kiểm tra 

học kỳ I 

36 Kiến thức từ tuần 1 đến  tuần 

17.( Bốn mức độ 4,3,2,1) 

Kiểm tra chung toàn 

khối 

Tại phòng KT 

Chuẩn bị đề kiểm tra theo cấu trúc của sở 

Thực hiện theo kế hoạch của trường 

2. Học kì 2: 17 tuần, 34 tiết ( giảm 5 tiết) 

 

STT 
Bài học 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Yêu cầu cần đạt 

(3) 

Hình thức/địa điểm 

dạy học 

Hướng dẫn thực hiện 

(Tùy điều kiện giáo viên linh hoạt sử dụng các kĩ 

thuật dạy học phù hợp) 

 

 

HỌC KÌ II 

 

 

Động 

lượng, 

ĐLBT 

ĐL 

3 tiết    

19 Động 

lượng. 

Định 

luật bảo 

37 -38 1. Về kiến thức: 

+ Định nghĩa được xung lượng 

của lực; nêu được bản chất ( 

 Tiết 1  

I. Động lượng 



toàn 

động 

lượng 

tính chất vectơ ) và đơn vị xung 

lượng của lực. 

+ Phát biểu được định nghĩa, 

viết được công thức tính, biểu 

diễn được vectơ động lượng nêu 

được đơn vị của động lượng. 

+ Nêu được khái niệm hệ cô lập 

và lấy ví dụ về hệ cô lập. 

+ Phát biểu được định luật II 

Niu-tơn dạng ptF


=  

+ Phát biểu được định luật bảo 

toàn động lượng đối với hệ cô 

lập. 

+ Viết được biểu thức của định 

luật bảo toàn động lượng đối 

với hệ gồm hai vật. 

2. Về kĩ năng: 

Kĩ năng : Vận dụng công thức 

tính động lượng để giải được các 

bài tập.  

3. Thái độ : Tinh thần say mê 

khoa học 

 

II. Định luật bảo toàn động lượng 

III. Luyện tập 

IV. Vận dụng, tìm tòi, mở rộng 

* Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học và đánh 

giá: 

- Có thể dùng pp hợp tác nhóm, pp thực hành, pp 

trực quan, kĩ thuật khăn trải bàn, chia sẻ cặp 

đôi,....hoặc hoạt động cá nhân (khuyến khích hoạt 

động nhóm). 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp 

thông báo 

- Đánh giá theo các hình thức và các tiêu chí đã 

thống nhất với HS  

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 

- Tiết 2: bài tập 

Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học  

- Có thể dùng sơ đồ tư duy để hệ thống kiến thức 

- Có thể phân dạng bài tập 

- Có thể dùng pp hợp tác nhóm, pp trạm (nếu phân 

dạng bài tập) kĩ thuật khăn trải bàn, chia sẻ cặp đôi, 

….hoặc hoạt động cá nhân (khuyến khích hoạt động 

nhóm). 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp 

thông báo 

- Đánh giá theo các hình thức và các tiêu chí đã 

thống nhất với HS 

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 



20 Trải 

nghiệm  

39 Kiến thức: 

Nắm chắc kiến thức bài động 

lượng , phản lực và ứng dụng 

trong thực tế. 

Kĩ năng: 

Cho học sinh làm tên lửa nước 

và giải thích nguyên lý hoạt 

động. 

Thái độ: 

- Có hứng thú học tập. Có tinh 

thần tự lực, tự giác tham gia xây 

dựng kiến thức. 

- Yêu thích khoa học, tác phong 

của nhà khoa học. 

- Hiểu được chân lí: Cơ sở của 

Vật Lí là thực nghiệm, Vật Lí lí 

thuyết và Vật Lí thực nghiệm 

gắn liền với nhau, học đi đôi với 

hành. 

 

 

- Cho học sinh làm tên lửa nước và giải thích 

nguyên lý hoạt động. 

- Sưu tầm các clip hoặc tranh ảnh các động cơ 

chuyển động bằng phản lực.  

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 

21 Công và 

công 

suất 

40 - 41 1. Kiến thức :   

- Phát biểu được định nghĩa công 

của một lực. Biết cách tính công 

của một lực trong trường hợp 

đơn  giản (lực không đởi, chuyển 

dời thẳng). 

- Phát biểu được định nghĩa và ý 

nghĩa của công suất. 

- Phát biểu được định nghĩa công 

của một lực. Biết cách tính công 

2 tiết giảm còn 1 tiết 

 

Tiết 1.  

I/ Công 

Mục I.3 biện luận ( tự học có hướng dẫn) chỉ cần 

nêu kết luận 

II/ Công suất  

* Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học và đánh 

giá  

- Có thể dùng pp hợp tác nhóm, kĩ thuật khăn trải 

bàn, chia sẻ cặp đôi,....hoặc hoạt động cá nhân 



của một lực trong trường hợp 

đơn  giản (lực không đởi, chuyển 

dời thẳng). 

- Phát biểu được định nghĩa và ý 

nghĩa của công suất. 

2. Kĩ năng: hiểu và tính công cơ 

học được các lực đã học. 

3. Thái độ: chú ý lắng nghe, 

phân tích áp dụng tốt trong bài 

tập. 

 

(khuyến khích hoạt động nhóm). 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp 

thông báo 

- Đánh giá theo các hình thức và các tiêu chí đã 

thống nhất với HS  

Tiết 2. Bài tập 

- Bài tập về công và công suất khuyến khích hs 

làm ở nhà. 

* Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học và đánh 

giá: 

- Có thể dùng sơ đồ tư duy để hệ thống kiến thức 

- Có thể phân dạng bài tập 

- Có thể dùng pp hợp tác nhóm, pp trạm (nếu phân 

dạng bài tập) kĩ thuật khăn trải bàn, chia sẻ cặp đôi, 

….hoặc hoạt động cá nhân (khuyến khích hoạt động 

nhóm). 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp 

thông báo 

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 

22 Chủ đề 

6:  

Động 

năng, 

thế 

năng, 

cơ năng 

 

42,43,44,45,46 1. Kiến thức: 

A. Động năng 

+ Phát biểu được định nghĩa và 

viết được biểu thức của động 

năng ( của một chất điểm hay 

một vật rắn chuyển động tịnh 

tiến). 

+ Phát biểu được định luật biến 

thiên động năng (cho một trường 

5 tiết giảm còn 3 tiết 

 

Tiết 1. Động năng 

I. Khái niệm động năng 

II. Công thức tính động năng 

- Mục II- Công thức tính động năng chỉ cần nêu 

công thức và kết luận. 

*Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học và đánh 

giá:  

- Có thể dùng pp hợp tác nhóm, pp trực quan, kĩ 



hợp đơn giản) 

B. Thế năng: 

Phát biểu được định nghĩa trọng 

trường, trọng trường đều. 

Viết được biểu thức trong lực 

của một vật : gmP


= , trong đó 

g


 là gia tốc của một vật chuyển 

động tự do trong trọng trường 

đều. 

Phát biểu được định nghĩa và 

viết được biểu thức của thế năng 

trọng trường ( hay thế năng hấp 

dẫn). Định nghĩa khái niệm mốc 

thế năng. 

Viết được công thức liên hệ giữa 

công của trọng lực và sự biến 

thiên thế năng. 

- Phát biểu được định nghĩa và 

viết được biểu thức của thế năng 

đàn hồi. 

- Viết được biểu thức tính công 

của lực đàn hồi trung bình của lò 

xo có độ biến dạng Δl. 

- Áp dụng được các công thức 

tính thế năng tương ứng đúng 

với việc chọn gốc thế năng và 

loại thế năng. 

2. Kĩ năng: 

Vận dụng được định luật biến 

thiên động năng để giải các bài 

tón tương tự như các bài toán 

thuật khăn trải bàn, chia sẻ cặp đôi,....hoặc hoạt động 

cá nhân (khuyến khích hoạt động nhóm). 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp 

thông báo 

Tiết 2. Thế năng  

.Thế năng trọng trường 

- Mục I.3. Liên hệ giữa biến thiên thế năng và công 

(HS đọc thêm) 

Tiết 3. Thế năng (TT) 

Thế năng đàn hồi 

Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học  

* Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học và đánh 

giá  

- Có thể dùng pp hợp tác nhóm, pp trực quan, kĩ 

thuật khăn trải bàn, chia sẻ cặp đôi,....hoặc hoạt động 

cá nhân (khuyến khích hoạt động nhóm). 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp 

thông báo 

- Đánh giá theo các hình thức và các tiêu chí đã 

thống nhất với HS  

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 

 



trong SGK. 

phân tích được thế năng trọng 

trường 

3. Thái độ: 

-Tích cực nghiên cứu bài học. 

-chú ý nắng nghe, có tinh thần 

xây dựng bài học. 

   1. Kiến thức: 

    Viết được công thức tính cơ 

năng của một vật chuyển động 

trong trọng trường. 

Phát biểu được định luật bảo 

tòan cơ năng của một vật chuyển 

động trong trọng trường. 

    Viết được công thức tính cơ 

năng của vật chuyển động dưới 

tác dụng lực đàn hồi của lò xo. 

Phát biểu được định luật bảo 

tòan cơ năng của vật chuyển 

động dưới tác dụng lực đàn hồi 

của lò xo. 

2. Kĩ năng: 

Vận dụng định luật bảo tòan cơ 

năng của một vật chuyển động 

trong trọng trường để giải một số 

bài toán đơn giản. 

 

  

 Tiết 4. CƠ NĂNG 

I. Cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường 

1. Định nghĩa. 

Mục I.2. Sự bảo toàn cơ năng của một vật chuyển 

động trong trọng trường chỉ cần nêu công thức 

(27.50 và kết luận) 

3. Hệ quả. 

II. Cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi 

* Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học và đánh 

giá  

- Có thể dùng pp hợp tác nhóm, dạy học theo góc, kĩ 

thuật khăn trải bàn, chia sẻ cặp đôi,....hoặc hoạt động 

cá nhân (khuyến khích hoạt động nhóm). 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp 

thông báo 

- Đánh giá theo các hình thức và các tiêu chí đã 

thống nhất với HS  

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 

Tiết 5. Bài Tập động năng thế năng cơ năng 

* Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học và đánh 



giá: 

- Có thể dùng sơ đồ tư duy để hệ thống kiến thức 

- Có thể phân dạng bài tập 

- Có thể dùng pp hợp tác nhóm, pp trạm (nếu phân 

dạng bài tập) kĩ thuật khăn trải bàn, chia sẻ cặp đôi, 

….hoặc hoạt động cá nhân (khuyến khích hoạt động 

nhóm). 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp 

thông báo 

- Đánh giá theo các hình thức và các tiêu chí đã 

thống nhất với HS 

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới  

23 Chủ đề 

7: Chất 

khí 

 

47,48,49,50 1. Kiến thức: 

A. Cấu tạo chất 

- Hiểu được các nội dung về cấu 

tạo chất đã học ở lớp 8. 

- Nêu được các nội dung cơ bản 

về thuyết động học phân tử chất 

khí. 

- Nêu được định nghĩa của khí lý 

tưởng. 

B. Quá trình đẳng nhiệt 

- Nhận biết được các khái niệm 

trạng thái và quá trình 

- Nêu được định nghĩa quá trình 

đẳng nhiệt. 

- Phát biểu và nêu được biểu 

thức của định luật Bôi-lơ-Ma-ri-

4 tiết giảm còn 3 tiết 

 

Tiết 1. Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử khí 

I/ Cấu tạo chất 

Mục I.1. Những điều đã học về cấu tạo chất (HS tự 

học có hướng dẫn). 

II/ Thuyết động học phân tử chất khí khuyến khích 

học sinh học ở nhà 

* Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học và đánh 

giá: 

- Có thể dùng pp hợp tác nhóm, pp trực quan, pp 

trạm, kĩ thuật khăn trải bàn, chia sẻ cặp đôi, 

KWL,….hoặc hoạt động cá nhân (khuyến khích hoạt 

động nhóm). 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp 

thông báo 

Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ_Ma-ri-ôt 



ốt 

- Nhận biết được dạng của 

đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ 

p-V 

C. Quá trình đẳng tích 

- Nêu được định nghĩa quá trình 

đẳng tích. 

- Phát biểu và nêu được biểu 

thức về mối quan hệ giữa p và T 

trong quá trình đẳng tích. 

- Nhận biết được dạng đường 

đẳng tích trong hệ tọa độ (p,T). 

- Phát biểu được định luật Sác- 

lơ. 

D. Phương trình trạng thái khí 

lí tưởng: 

- Nêu được định nghĩa quá trình 

đẳng áp, viết được biểu thức liên 

hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt 

đối trong quá trình đẳng áp và 

nhận được dạng đường đẳng áp 

(p, T) và (p, t). 

- Hiểu ý nghĩa vật lí của “độ 

không tuyệt đối”. 

2. Kĩ năng: 

- Vận dụng được các đặc điểm 

về khỏang cách giữa các phân tử, 

về chuyển động phân tử, tương 

tác phân tử, để giải thích các đặc 

I/ Trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái  

   Mục I. Trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái 

HS tự học có hướng dẫn. 

 II/ Quá trình đẳng nhiệt 

 III/  Định luật Bôi-lơ_Ma-ri-ốt 

* Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học và đánh 

giá: 

- Có thể dùng pp hợp tác nhóm, pp thực hành, pp 

trực quan, kĩ thuật khăn trải bàn, chia sẻ cặp đôi, 

…hoặc hoạt động cá nhân (khuyến khích hoạt động 

nhóm). 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp 

thông báo 

- Đánh giá theo các hình thức và các tiêu chí đã 

thống nhất với HS 

Tiết 2. Quá trình đẳng tích. Định luật Sác –lơ 

I/Qúa trình đẳng tích 

II/ Định luật Sát-lơ 

III/ Đường đẳng tích  

Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học  

* Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học và đánh 

giá: 

- Có thể dùng pp hợp tác nhóm, pp thực hành, pp 

trực quan, kĩ thuật khăn trải bàn, chia sẻ cặp đôi, 

…hoặc hoạt động cá nhân (khuyến khích hoạt động 

nhóm). 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp 

thông báo 



điểm về thể tích và hình dạng 

của vật chất ở thể khí, thể lỏng, 

thể rắn. 

- Vận dụng được phương pháp 

xử lý các số liệu thu được bằng 

thí nghiệm vào việc xác định 

mối liên hệ giữa p-V trong quá 

trình đẳng nhiệt. 

- Vận dụng được định luật Bôi-

lơ-Ma-ri-ốt , định luật sac lơ để 

giải các bài tập trong bài và các 

bài tập tương tự. 

- Xử lý được các số liệu ghi 

trong bảng kết quả thí nghiệm để 

rút ra kết luận về mối quan hệ 

giữa p và T trong quá trình đẳng 

tích. 

3. Thái độ: chú ý nắng nghe, có 

tinh thần xây dựng bài học. 

 

- Đánh giá theo các hình thức và các tiêu chí đã 

thống nhất với HS 

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 

Tiết 3. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng 

I/ Khí thực và khí lí tưởng 

II/ Phương trình trạng thái của khí lí tưởng 

III/ Qúa trình đẳng áp. 

IV/ Độ không tuyệt đối 

* Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học và đánh 

giá: 

- Có thể dùng pp hợp tác nhóm, kĩ thuật khăn trải 

bàn, chia sẻ cặp đôi, …hoặc hoạt động cá nhân 

(khuyến khích hoạt động nhóm). 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp 

thông báo 

- Đánh giá theo các hình thức và các tiêu chí đã 

thống nhất với HS 

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 

24 Trải 

nghiệm 

51 Kiến thức: 

Nắm chắc kiến thức nền chất khí 

ứng dụng trong thực tế. 

Kĩ năng: 

Cho học sinh làm kinh khí cầu 

và giải thích nguyên lý hoạt 

động. 

Thái độ: 

Không đổi Trải nghiệm qúa trình đẳng nhiệt, quá trình đẳng tích 

trong thực tế 



- Có hứng thú học tập. Có tinh 

thần tự lực, tự giác tham gia xây 

dựng kiến thức. 

- Yêu thích khoa học, tác phong 

của nhà khoa học. 

- Hiểu được chân lí: Cơ sở của 

Vật Lí là thực nghiệm, Vật Lí lí 

thuyết và Vật Lí thực nghiệm 

gắn liền với nhau, học đi đôi với 

hành. 

25 Bài tập 52 1. Kiến thức 

- Củng cố lại kiến thức cơ bản 

chương chất khí và các định luật 

chất khí đã học. 

2. Kĩ năng: 

- Vận dụng được các kiến thức 

đã học để giải bài tập. 

3. Thái độ: chú ý nắng nghe, có 

tinh thần xây dựng bài học. 

  

Không đổi Bài tập  

Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ_Ma-ri-ôt 

Quá trình đẳng tích. Định luật Sác –lơ 

* Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học và đánh 

giá: 

- Có thể dùng sơ đồ tư duy để hệ thống kiến thức 

- Có thể phân dạng bài tập 

- Có thể dùng pp hợp tác nhóm, pp trạm (nếu phân 

dạng bài tập) kĩ thuật khăn trải bàn, chia sẻ cặp đôi, 

….hoặc hoạt động cá nhân (khuyến khích hoạt động 

nhóm). 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp 

thông báo 

- Đánh giá theo các hình thức và các tiêu chí đã 

thống nhất với HS 

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 

26 Ôn tập  53-54 1. Kiến thức: 2 tiết giảm còn 1 tiết 
Nội dung: 

- Hệ thống lí thuyết khuyến khích học sinh học ở 



- Củng cố lại kiến thức cơ bản 

chương IV,V. 

2. Kĩ năng: 

- Vận dụng được các kiến thức 

đã học để giải bài tập( định tính 

và định lượng). 

3. Thái độ: chú ý nắng nghe, có 

tinh thần xây dựng bài học. 

 

nhà. 

- Bài tập giao bài tập về nhà. 

Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học  

- Có thể dùng sơ đồ tư duy để hệ thống kiến thức 

- Có thể phân dạng bài tập 

- Có thể biên soạn một số đề kt theo ma trận cho HS 

làm tại lớp hoặc về nhà. GV hỗ trợ qua mail, zalo, 

zoom,… 

- Có thể dùng pp hợp tác nhóm, pp trạm (nếu phân 

dạng bài tập) kĩ thuật khăn trải bàn, chia sẻ cặp đôi, 

….hoặc hoạt động cá nhân (khuyến khích hoạt động 

nhóm). 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp 

thông báo 

- Đánh giá theo các hình thức và các tiêu chí đã 

thống nhất với HS 

27 Kiểm tra 

giữa kì 

2 

55 1. kiến thức: 

Củng cố và khắc sâu kiến thức 

của chương VI, chương V: 

+ Các định luật bảo toàn, định 

luật bảo toàn động lượng, định 

luật bảo toàn cơ năng 

+ Các định luật về chất khí. 

Rèn luyện tính cẩn thận, chính 

xác, khoa học, phát huy khả 

năng làm việc trung thực của học 

sinh 

  

Không đổi  Đề KT theo theo ma trận 

Thực hiện theo KH của Sở (hoặc trường) 



28 Chủ đề 

8: Nội 

năng và 

sự biến 

thiên nội 

năng.các 

nguyên lí 

của nhiệt 

động lực 

học 

56,57 1. Kiến thức: 

- Phát biểu được định nghĩa nội 

năng trong nhiệt động lực học. 

- Chứng minh được nội năng của 

một vật phụ thuộc vào nhiệt độ 

và thể tích. 

- Nêu được ví dụ cụ thể về thực 

hiện công và truyền nhiệt. 

- Viết được công thức tính nhiệt 

lượng vật thu vào hay tỏa ra, nêu 

được tên và đơn vị của các đại 

lượng có mặt trong công thức. 

- Phát biểu và viết được biểu 

thức của nguyên lý I của nhiệt 

động lực học (NĐLH); nêu được 

tên, đơn vị và quy ước về dấu 

của các đại lượng trong biểu 

thức. 

- Chứng minh được biểu thức 

của nguyên lí N ĐLH đối với 

quá trình đẳng tích có dạng: ΔU 

= Q 

2. Kĩ năng: 

- Giải thích được một cách định 

tính một số hiện tượng đơn giản 

về thay đổi nội năng. 

- Vận dụng được công thức tính 

nhiệt lượng để giải các bài tập ra 

trong bài và các bài tập tương tự. 

2 tiết giảm còn 1 tiết -  Nội năng và sự biến đổi nội năng 

I. Nội năng. 

II. Các cách làm thay đổi nội năng khuyến khích học 

sinh tự học ở nhà 

* Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học và đánh 

giá: 

- Có thể dùng pp hợp tác nhóm, pp trực quan, pp 

thuyết trình, pp đàm thoại, kĩ thuật khăn trải bàn, 

chia sẻ cặp đôi, …hoặc hoạt động cá nhân (khuyến 

khích hoạt động nhóm). 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp 

thông báo 

- Đánh giá theo các hình thức và các tiêu chí đã 

thống nhất với HS 

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 

- Các nguyên lí nhiệt động lực học 

I/ Nguyên lí I nhiệt động lực học. 

II/ Nguyên lí II nhiệt động lực học. 

Mục II.1  Qúa trình thuận nghịch và không thuận 

nghịch (đọc thêm). 

* Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học và đánh 

giá: 

- Có thể dùng pp hợp tác nhóm, pp trực quan, pp 

thuyết trình, pp đàm thoại, kĩ thuật khăn trải bàn, 

chia sẻ cặp đôi, …hoặc hoạt động cá nhân (khuyến 

khích hoạt động nhóm). 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp 

thông báo 



- Vận dụng được nguyên lý thứ I 

của NĐLH để giải các bài tập ra 

trong bài học và các bài tập 

tương tự. 

3. Thái độ: chú ý nắng nghe, có 

tinh thần xây dựng bài học.  

- Đánh giá theo các hình thức và các tiêu chí đã 

thống nhất với HS 

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 

29 Bài Tập 58 1. Kiến thức 

- Củng cố lại kiến thức cơ bản 

nguyên lí nhiệt động lực học. 

2. Kĩ năng 

- Vận dụng được các kiến thức 

nguyên lí nhiệt động lực học vào 

thực tế. 

3. Thái độ: chú ý nắng nghe, có 

tinh thần xây dựng bài học. 

  

Không đổi Nội dung bài tập 

Nội năng và sự biến đổi nội năng 

Các nguyên lí nhiệt động lực học 

* Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học và đánh 

giá: 

- Có thể dùng sơ đồ tư duy để hệ thống kiến thức 

- Có thể phân dạng bài tập 

- Có thể dùng pp hợp tác nhóm, pp trạm (nếu phân 

dạng bài tập) kĩ thuật khăn trải bàn, chia sẻ cặp đôi, 

….hoặc hoạt động cá nhân (khuyến khích hoạt động 

nhóm). 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp 

thông báo 

- Đánh giá theo các hình thức và các tiêu chí đã 

thống nhất với HS 

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 

30 Ôn tập 

chương  

59 1. Kiến thức: 

- Củng cố lại kiến thức cơ bản 

chương cơ sở của nhiệt động lực 

học. 

2. Kĩ năng: 

Không đổi 
Nội dung: 

- Hệ thống lí thuyết 

- Bài tập 

Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học  

- Có thể dùng sơ đồ tư duy để hệ thống kiến thức 



- Vận dụng được các kiến thức 

đã học để giải bài tập. 

3. Thái độ: chú ý nắng nghe, có 

tinh thần xây dựng bài học. 

  

- Có thể phân dạng bài tập 

- Có thể dùng pp hợp tác nhóm, pp trạm (nếu phân 

dạng bài tập) kĩ thuật khăn trải bàn, chia sẻ cặp đôi, 

….hoặc hoạt động cá nhân (khuyến khích hoạt động 

nhóm). 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp 

thông báo 

- Đánh giá theo các hình thức và các tiêu chí đã 

thống nhất với HS 

  * Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 

31 Chủ đề 

9:  

Chất rắn 

kết tinh. 

chất rắn 

vô định 

hình. sự 

nở vì 

nhiệt 

của vật 

rắn 

 

 

60,61 1. Kiến thức: 

Phân biệt biệt được chất rắn kết 

tinh và chất rắn vô định hình dựa 

trên cấu trúc vi mô và những tính 

chất vĩ mô của chúng. 

Phân biệt được chất rắn đơn tinh 

thể và chất rắn đa tinh thể dữa 

trên tính dị hướng và tính đẳng 

hướng. 

Nêu được những yếu tố ảnh 

hưởng đến các tính chất của các 

chất rắn dựa trên cấu trúc tinh 

thể, kích thước tinh thể và cách 

xắp xếp các tinh thể. 

Nêu được những ứng ứng dụng 

của các chất rắn kết tinh và chất 

rắn vô định hình trong sản xuất 

và đời số. Từ đó suy ra công 

thức nở dài. 

Không đổi Tiết 1  Chất rắn kết tinh. Chất vô định hình 

Nội dung 

I/ chất rắn kết tinh.  

Mục I.3. Ứng dụng HS tự học có hướng dẫn 

II/ Chất rắn vô định hình. 

* Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học và đánh 

giá: 

- Có thể dùng pp hợp tác nhóm, pp trực quan, pp 

thuyết trình, pp đàm thoại, kĩ thuật khăn trải bàn, 

chia sẻ cặp đôi, …hoặc hoạt động cá nhân (khuyến 

khích hoạt động nhóm). 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp 

thông báo 

- Đánh giá theo các hình thức và các tiêu chí đã 

thống nhất với HS 

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 

Tiết 2. Sự nở vì nhiệt của vật rắn 



Phát biểu được quy luật về sự nở 

dài và sự nở khối của vật rắn. 

Đồng thời nêu được ý nghĩa vật 

lý và đơn vị đo của hệ số nở dài 

và hệ số nở khối. 

2. Kĩ năng: 

So sánh chất rắn, chất lỏng và 

chất khí. 

Vận dụng ý nghĩa thực tiễn của 

việc tính toán độ nở dài và độ nở 

khối của vật rắn trong đời sống 

và kỹ thuật. 

3. Thái độ: chú ý nắng nghe, có 

tinh thần xây dựng bài học. 

  

I/ Sự nở dài. 

Mục I. 1 Thí nghiệm chỉ cần nêu công thức ( 36.1) 

II/ Sự nở khối. 

III/ ứng dụng.  

* Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học và đánh 

giá: 

- Có thể dùng pp hợp tác nhóm, pp thực hành, pp 

trực quan, pp thuyết trình, pp đàm thoại, kĩ thuật 

khăn trải bàn, chia sẻ cặp đôi, …hoặc hoạt động cá 

nhân (khuyến khích hoạt động nhóm). 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp 

thông báo 

- Đánh giá theo các hình thức và các tiêu chí đã 

thống nhất với HS 

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 

32 Biến 

dạng cơ 

của vật 

rắn 

  Cả bài đọc thêm Không dạy 

33 Trải 

nghiệm 

62 Kiến thức: 

Nắm chắc kiến thức nền sự nở vì 

nhiệt ứng dụng trong thực tế. 

Kĩ năng: 

Cho học sinh tham quan, thí 

nghiệm các lò rèn dao, rựa .... 

và giải thích nguyên lý hoạt 

động. 

Không đổi 
Sự nở vì nhiệt của thanh dài và quả cầu nhỏ 

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 



Thái độ: 

- Có hứng thú học tập. Có tinh 

thần tự lực, tự giác tham gia xây 

dựng kiến thức. 

- Yêu thích khoa học, tác phong 

của nhà khoa học. 

- Hiểu được chân lí: Cơ sở của 

Vật Lí là thực nghiệm, Vật Lí lí 

thuyết và Vật Lí thực nghiệm 

gắn liền với nhau, học đi đôi với 

hành. 

34 Chủ đề 

10: Các 

hiện 

tượng 

bề mặt 

của chất 

lỏng 

63,64 1. Kiến thức 

+ Mô tả được thí nghiệm về hiện 

tượng căng bề mặt; nói rõ được 

phương, chiều và độ lớn của lực 

căng bề mặt.  

+ Nêu được ý nghĩa và đơn vị đo 

của hệ số căng bề mặt. 

2. Kĩ năng 

Vận dụng được công thức tính 

lực căng bề mặt để giải các bài 

tập. 

3. Thái độ: chú ý nắng nghe, có 

tinh thần xây dựng bài học. 

  

Không đổi Tiết 1.  Các hiện tượng bề mặt chất lỏng 

I/ Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng. 

Mục II- Hiện tượng dính ướt. Hiện tượng không 

dính ướt. Tự học có hướng dẫn 

III/ Hiện tượng mao dẫn 

* Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học và đánh 

giá: 

- Có thể dùng pp hợp tác nhóm, pp thực hành, pp 

trực quan, pp thuyết trình, pp đàm thoại, kĩ thuật 

khăn trải bàn, chia sẻ cặp đôi, …hoặc hoạt động cá 

nhân (khuyến khích hoạt động nhóm). 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp 

thông báo 

- Đánh giá theo các hình thức và các tiêu chí đã 

thống nhất với HS 

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới  

Tiết 2. Trải nghiệm  



Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng, hiện tượng 

mao dẫn 

35 Sự 

chuyển 

thể của 

các chất 

65 1. Kiến thức 

Định nghĩa và nêu được các đặc 

điểm của sự nóng chảy và sự 

đông đặc và nêu được các đặc 

điểm của các quá trình chuyển 

thể này.  

Viết được công thức tính nhiệt 

nóng chảy của vật rắn. Nêu được 

tên và đơn vị của các đại lượng 

trong công thức. 

Nêu được định nghĩa của sự bay 

hơi. 

2. Kĩ năng: 

Áp dụng được công thức tính 

nhiệt nóng chảy của vật rắn để 

giải các bài tập đã cho trong bài. 

3. Thái độ: chú ý nắng nghe, có 

tinh thần xây dựng bài học.  

Không đổi I/ Sự nóng chảy 

II/ Sự bay hơi 

Mục II.1. Thí nghiệm   Tự học có hướng dẫn 

* Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học và đánh 

giá: 

- Có thể dùng pp hợp tác nhóm, pp thực hành, pp 

trực quan, pp thuyết trình, pp đàm thoại, kĩ thuật 

khăn trải bàn, chia sẻ cặp đôi, …hoặc hoạt động cá 

nhân (khuyến khích hoạt động nhóm). 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp 

thông báo 

- Đánh giá theo các hình thức và các tiêu chí đã 

thống nhất với HS 

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 

36 Độ ẩm 

không 

khí 

66 1. Kiến thức 

Định nghĩa được độ ẩm tuyệt đối 

và độ ẩm cực đại 

Định nghĩa được độ ẩm tỷ đối. 

Phân biệc được sự khác nhau 

giữa các độ ẩm nói trên và nêu 

được ý nghĩa của chú  

2. Kĩ năng: 

Không đổi  I/ Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại 

II/ Độ ẩm tỉ đối 

III/ Ảnh hưởng của độ ẩm không khí 

* Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học và đánh 

giá: 

- Có thể dùng pp hợp tác nhóm, pp trực quan, pp 

thuyết trình, pp đàm thoại, kĩ thuật khăn trải bàn, 

chia sẻ cặp đôi, …hoặc hoạt động cá nhân (khuyến 

khích hoạt động nhóm). 



Quan sát các hiện tượng tự nhiên 

về độ ẩm. 

So sánh các khái niệm. 

3. Thái độ: chú ý nắng nghe, có 

tinh thần xây dựng bài học. 

  

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp 

thông báo 

- Đánh giá theo các hình thức và các tiêu chí đã 

thống nhất với HS 

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 

37 Thực 

hành đo 

hệ số 

căng 

mặt 

ngoài 

của chất 

lỏng 

67  1. kiến thức 

 + Xác định hệ số căng bề mặt 

của nước cất. 

+ Rèn luyện kĩ năng sử dụng các 

dụng cụ đo: cân đòn, lực kế và 

thước kẹp. 

  

Không đổi Nội dung 

Tiết 1: Cơ sở lí thuyết, hướng dẫn sử dụng thiết bị 

và mẫu báo cáo (Tự học có hướng dẫn) 

Tiết 2: Tiến hành thí nghiệm, xử lí kết quả 

*Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học và đánh 

giá: 

Phương pháp hợp tác nhóm, pp thực hành, kĩ thuật 

khăn trải bàn, XYZ….  

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp 

thông báo 

- Đánh giá theo các hình thức và các tiêu chí đã 

thống nhất với HS 

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 

38 Ôn tập 68 -69- 1. Kiến thức: 

- Củng cố lại kiến thức cơ bản 

chương 4,5,6,7 

2. Kĩ năng: 

- Vận dụng được các kiến thức 

đã học để giải bài tập. 

3. Thái độ: chú ý nắng nghe, có 

Không đổi 
Nội dung: 

- Hệ thống lí thuyết 

- Bài tập 

Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học  

- Có thể dùng sơ đồ tư duy để hệ thống kiến thức 

- Có thể phân dạng bài tập 

- Có thể biên soạn một số đề kt theo ma trận cho HS 

làm tại lớp hoặc về nhà. GV hỗ trợ qua mail, zalo, 



tinh thần xây dựng bài học. 

 

zoom,… 

- Có thể dùng pp hợp tác nhóm, pp trạm (nếu phân 

dạng bài tập) kĩ thuật khăn trải bàn, chia sẻ cặp đôi, 

….hoặc hoạt động cá nhân (khuyến khích hoạt động 

nhóm). 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua PHT kết hợp 

thông báo 

- Đánh giá theo các hình thức và các tiêu chí đã 

thống nhất với HS 

  * Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 

39 Kiểm tra 

cuối kì 

kì 2 

70 Kế hoạch của sở ( bốn mức độ 

4,3,2,1) 

Không đổi Đề KT theo ma trận, cấu trúc của Sở giáo dục.  

Thực hiện theo KH của Sở (hoặc trường) 

 

Ghi chú: Đới với các bài học hoặc chủ đề có thời lượng từ 2 tiết trở lên thì tùy vào khả năng của HS mà thầy (cô) có thể phân bố lại lượng kiến thức 

hợp lí trong mỗi tiết. 

TỔ TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

                                Bắc Trà My, ngày 12  tháng 9 năm 2021 

                           HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

                                                 Nguyễn Tấn Đỉnh                                                                                         

 


