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Học kỳ I: (18 tuần x 2 tiết/tuần) = 36 tiết.( giảm 4 tiết) 

STT Bài học/ Chủ đề 
Số 

tiết 
Yêu cầu cần đạt 

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) 

 

Chương I: ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƯỜNG  

1 Chủ đề 1: Điện 

tích, định luật 

Culông – Thuyết 

êlectron, định luật 

bảo toàn điện tích 

 

Gồm 2 bài:  

Bài 1: Điện tích. 

Định luật Culông 

Bài 2:Thuyết 

êlectron. Định luật 

bảo toàn điện tích 

2 1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ  

a) Kiến thức 

A. Điện tích. Định luật Culông 

- Nêu được các cách nhiễm điện 

một vật cọ xát. Điện tích, hai loại 

điện tích. 

- Phát biểu được định luật Cu-lông 

và chỉ ra đặc điểm của lực tương 

tác điện giữa hai điện tích điểm. 

B.Thuyết êlectron. Định luật bảo 

toàn điện tích 

- Hiểu được nội dung cơ bản của 

thuyết electron. 

- Trình bày được cấu tạo sơ lược 

của nguyên tử về phương diện 

điện. 

- Nắm được các cách làm cho vật 

nhiễm điện và lấy được ví dụ minh 

họa. 

b) Kĩ năng 

- Xác định phương chiều của lực 

Không đổi 

 

* Tích hợp cả 2 bài thành một chủ đề. 

- Tiết 1:  

A. Điện tích, định luật Culông 

I. Sự nhiễm điện của các vật, điện tích, tương tác điện 

(Tự học có hướng dẫn) 

II. Định luật Culông. Hằng số điện môi 

III. Luyện tập 

IV. Vận dụng, tìm tòi, mở rộng 

Tăng cường giải thích các hiện tượng nhiễm điện 

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

- Có thể kết hợp các PP: Trực quan, dạy học hợp tác, 

đàm thoại, thuyết trình; pp dạy học theo trạm (trong 

hoạt động luyện tập); pp lớp học đảo ngược 

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

thuật XYZ, kĩ thuật ổ bi, kĩ thuật phòng tranh, kĩ thuật 

chia sẻ cặp đôi, kĩ thuật KWL, kĩ thuật xích xe tăng,... 

hoặc hoạt động cá nhân (khuyến khích tổ chức hoạt động 

nhóm) 

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

hợp thông báo. 

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



Cu-lông tương tác giữa các điện 

tích điểm. 

- Giải bài toán về cân bằng của hệ 

điện tích. 

c) Thái độ 

- Quan tâm đến các sự kiện, hiện 

tượng liên quan đến lực tương tác 

tĩnh điện. 

- Hứng thú trong học tập, tìm hiểu 

khoa học. 

 

nhất với HS) 

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 

- Tiết 2:  

B. Thuyết êléctrôn. Định luật bảo toàn điện tích 

I. Thuyết êléctrôn 

II. Vận dụng 

(Tự học có hướng dẫn) 

III. Định luật bảo toàn điện tích 

IV. Luyện tập 

V. Vận dụng, tìm tòi, mở rộng 

Tăng cường giải thích các hiện tượng nhiễm điện trong 

thực tế 

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

- Có thể kết hợp các PP: Trực quan, dạy học hợp tác, 

đàm thoại, thuyết trình; pp dạy học theo trạm (trong 

hoạt động luyện tập); pp lớp học đảo ngược, .... 

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

thuật XYZ, kĩ thuật chia sẻ cặp đôi, kĩ thuật ổ bi, kĩ 

thuật phòng tranh, ... hoặc hoạt động cá nhân (khuyến 

khích tổ chức hoạt động nhóm) 

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

hợp thông báo. 

2 Bài tập 1 1. Về kiến thức: 

- Ôn lại kiến thức về định luật cu 

lông, thuyết electron 

2. Về kĩ năng: 

- Có khả năng giải một số bài tập ( 

định tính, định lượng) đơn giản có 

liên quan. 

3. Về thái độ: 

- Trung thực trong khi giải bài bập. 

- 

 

-  Nội dung 

- Hệ thống lí thuyết  

- Giải bài tập 

Có thể phân dạng bài tập 

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

- Có thể sử dụng pp dạy học theo trạm (nếu phân loại 

bài tập theo dạng), dạy học hợp tác,  pp đàm thoại, 

thuyết minh, GQVĐ, pp lớp học đảo ngược, ... 

- Có thể dùng sơ đồ tư duy để hệ thống lí thuyết 

- Có thể chia nhóm, sử dụng kĩ thuật các mảnh ghép, 

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

thuật ổ bi, kĩ thuật phòng tranh, ... hoặc hoạt động cá 

nhân (khuyến khích tổ chức hoạt động nhóm) 



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

hợp thông báo. 

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

nhất với HS) 

 

3 Bài 3: Điện trường 

và cường độ điện 

trường. Đường sức 

điện 

 

2 a) Kiến thức 

- Trình bày được khái niệm điện 

trường.  

- Phát biểu được định nghĩa và nêu 

được đặc điểm của vectơ cường độ 

điện trường. 

- Biết cách tổng hợp các vectơ 

cường độ điện trường thành phần 

tại mỗi điểm. 

- Nêu được khái niệm đường sức 

điện và các đặc điểm của đường 

sức điện. 

b) Kĩ năng 

- Xác định được phương chiều của 

cường độ điện trường tại mỗi điểm 

do điện tích điểm gây ra. 

- Vận dụng quy tắc hình bình hành 

xác định được phương chiều của 

vectơ cường độ điện trường tổng 

hợp. 

- Giải được các bài tập về điện 

trường. 

 - Quan sát và làm thí nghiệm đơn 

giản về điện trường. 

c) Thái độ 

- Quan tâm đến các sự kiện, hiện 

tượng liên quan đến điện trường. 

- Hứng thú trong học tập, tìm hiểu 

khoa học. 

- Nhanh nhẹn, năng động. Hợp tác 

- không đổi 

 

Tiết 1: 

I. Điện trường 

II. Cường độ điện trường 

Tiết 2: 

III. Đường sức điện 

(Tự học có hướng dẫn) 

IV. Luyện tập 

V. Vận dụng, tìm tòi, mở rộng 

 

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

- Có thể kết hợp các PP: Trực quan, dạy học hợp tác, 

đàm thoại, thuyết minh; pp dạy học theo trạm (trong 

hoạt động luyện tập); pp lớp học đảo ngược, .... 

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

thuật XYZ, kĩ thuật chia sẻ cặp đôi, kĩ thuật ổ bi, kĩ 

thuật phòng tranh,... hoặc hoạt động cá nhân (khuyến 

khích tổ chức hoạt động nhóm) 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua các phiếu học tập 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 

 



nhóm hiệu quả. 

4 Bài tập  

 

1 1. Về kiến thức: 

- Cũng cố  lại kiến thức về điện 

trường. 

2. Về kĩ năng: 

- Có khả năng giải một số bài tập ( 

định tính, định lượng) đơn giản có 

liên quan. 

3. Về thái độ: 

- Trung thực trong khi giải bài bập. 

 

 

 Nội dung 

- Hệ thống lí thuyết  

- Giải bài tập 

Có thể phân dạng bài tập 

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

- Có thể sử dụng pp dạy học theo trạm (nếu phân loại 

bài tập theo dạng), dạy học hợp tác,  pp đàm thoại, 

thuyết minh, GQVĐ, pp lớp học đảo ngược, ... 

- Có thể dùng sơ đồ tư duy để hệ thống lí thuyết 

- Có thể chia nhóm, sử dụng kĩ thuật các mảnh ghép, 

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

thuật ổ bi, kĩ thuật phòng tranh, ... hoặc hoạt động cá 

nhân (khuyến khích tổ chức hoạt động nhóm) 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua các phiếu học tập 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 

 

5 Chủ đề 2: Công 

của lực điện; điện 

thế, hiệu điện thế 

 

Gồm 2 bài:  

Bài 4: Công của lực 

điện. 

Bài 5: Điện thế. 

Hiệu điện thế 

 

2 1.Kiến thức: 

a) Kiến thức 

A. Công của lực điện. 

- Nêu được đặc điểm lực tác dụng 

lên điện tích trong điện trường đều. 

- Lập được biểu thức tính công của 

lực điện trong điện trường đều. 

- Phát biểu được đặc điểm của 

công dịch chuyển điện tích trong 

điện trường bất kì. 

- Trình bày được khái niệm, biểu 

thức, đặc điểm của thế năng của 

điện tích trong điện trường, quan 

hệ giữa công của lực điện trường 

và độ giảm thế năng của điện tích 

 Tích hợp cả 2 bài thành một chủ đề 

Tiết 1:  

A. Công của lực điện 

I. Công của lực điện 

II. Thế năng của một điện tích trong điện trường 

III. Luyện tập 

IV. Tìm tòi, mở rộng 

Tiết 2:  

B. Điện thế, hiệu điện thế 

I. Điện thế 

II. Hiệu điện thế 

III. Luyện tập 

IV. Vận dụng, tìm tòi, mở rộng 

 

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



trong điện trường. 

B. Điện thế. Hiệu điện thế 

- Phát biểu được định nghĩa hiệu 

điện thế giữa hai điểm của điện 

trường và nêu được đơn vị đo hiệu 

điện thế.  

- Nêu được mối quan hệ giữa 

cường độ điện trường đều và hiệu 

điện thế giữa hai điểm của điện 

trường đó. Nhận biết được đơn vị 

đo cường độ điện trường. 

b) Kĩ năng 

- Tính được công của lực điện. 

- Giải được các bài toán liên quan 

đến công của lực điện.  

- Giải được bài tập về chuyển động 

của một điện tích dọc theo đường 

sức của một điện trường đều. 

c) Thái độ 

- Quan tâm đến các sự kiện, hiện 

tượng liên quan đến công của lực 

điện trường, thế năng của điện tích 

trong điện trường 

- Hứng thú trong học tập, tìm hiểu 

khoa học. 

- Nhanh nhẹn, năng động. Hợp tác 

nhóm hiệu quả. 

- Có thể kết hợp các PP: Dạy học hợp tác, đàm thoại, 

thuyết trình; pp dạy học theo trạm (trong hoạt động 

luyện tập); pp lớp học đảo ngược, ... 

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

thuật XYZ, kĩ thuật chia sẻ cặp đôi, kĩ thuật ổ bi, kĩ 

thuật phòng tranh, ... hoặc hoạt động cá nhân (khuyến 

khích tổ chức hoạt động nhóm) 

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

 

1 1. Về kiến thức: 

- Ôn lại kiến thức về công của lực 

điện, điện thế hiệu điện thế. 

2. Về kĩ năng: 

- Có khả năng giải một số bài tập ( 

định tính, định lượng) đơn giản có 

liên quan. 

3. Về thái độ: 

 Nội dung 

- Hệ thống lí thuyết  

- Giải bài tập 

Có thể phân dạng bài tập 

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

- Có thể sử dụng pp dạy học theo trạm (nếu phân loại 

bài tập theo dạng), dạy học hợp tác,  pp đàm thoại, 

thuyết minh, GQVĐ, pp lớp học đảo ngược, ... 



- Trung thực trong khi giải bài bập. 

 

- Có thể dùng sơ đồ tư duy để hệ thống lí thuyết 

- Có thể chia nhóm, sử dụng kĩ thuật các mảnh ghép, 

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

thuật ổ bi, kĩ thuật phòng tranh, ... hoặc hoạt động cá 

nhân (khuyến khích tổ chức hoạt động nhóm) 

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

hợp thông báo. 

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

nhất với HS) 

7 Bài 6: Tụ điện  1 1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ  

a) Kiến thức 

- Nêu được nguyên tắc cấu tạo của 

tụ điện. Nhận dạng được các tụ 

điện thường dùng.  

- Phát biểu định nghĩa điện dung 

của tụ điện và nhận biết được đơn 

vị đo điện dung. 

b) Kĩ năng 

- Nêu được ý nghĩa các số ghi trên 

mỗi tụ điện. 

- Giải được các bài tập đơn giản về 

tụ điện. 

c) Thái độ 

- Quan tâm đến các loại tụ điện có 

trong đời sống. 

- Hứng thú trong học tập, tìm hiểu 

khoa học. 

-  

 

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

- Có thể kết hợp các PP: Trực quan, dạy học hợp tác, 

đàm thoại, thuyết trình; pp dạy học theo trạm (trong 

hoạt động luyện tập); pp lớp học đảo ngược, ... 

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

thuật XYZ, kĩ thuật chia sẻ cặp đôi, kĩ thuật ổ bi, kĩ 

thuật phòng tranh, ... hoặc hoạt động cá nhân (khuyến 

khích tổ chức hoạt động nhóm) 

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

hợp thông báo. 

- Tăng cường cho HS quan sát các hình ảnh thực tế của 

tụ điện (Hoạt động khởi động) và tìm hiểu ứng dụng cơ 

bản của của tụ điện (Hoạt động tìm tòi, mở rộng) 

- Đọc thêm công thức năng lượng điện trường W = 

Q2/2C trong mục II.4. Năng lượng tụ điện  

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

nhất với HS) 

8 Ôn tập chương I 1 1. Về kiến thức: 

- Ôn tập lại kiến thức chương I 

2. Về kĩ năng: 

- Có khả năng giải một số bài tập ( 

định tính, định lượng) đơn giản có 

liên quan. 

3. Về thái độ: 

- Trung thực trong khi giải bài bập. 

-  

 

Nội dung 

- Hệ thống kiến thức cơ bản chương 1 

- Bài tập TNKQ 

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

- Có thể kết hợp các PP: Dạy học hợp tác, đàm thoại, 

thuyết trình; pp dạy học theo trạm,  pp lớp học đảo 

ngược... 

- Có thể chia nhóm, sử dụng kĩ thuật dạy học sơ đồ tư 



 duy (vẽ tay trên giấy A0 hoặc sử dụng phần mềm) để hệ 

thống kiến thức  

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

thuật XYZ, kĩ thuật chia sẻ cặp đôi, kĩ thuật ổ bi, kĩ 

thuật phòng tranh, ... hoặc hoạt động cá nhân để giải bài 

tập (khuyến khích tổ chức hoạt động nhóm) 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua các phiếu học tập 

hoặc thông báo. 

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

nhất với HS) 

CHƯƠNG II. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI 

9 Bài 7: Dòng điện 

không đổi. Nguồn 

điện 

 

2 1. Kiến thức  

- Hiểu được thế nào là dòng điện, 

dòng điện không đổi? 

- Phát biểu được định nghĩa cường 

độ dòng điện và viết được công 

thức thể hiện định nghĩa này. 

- Nêu được điều kiện để có dòng 

điện. 

- Phát biểu được suất điện động 

của nguồn điện và viết được công 

thức thể hiện định nghĩa này. 

2. Kỹ năng 

- Giải được các bài toán có liên 

quan đến các hệ thức : I =  ; I = 

  

- Giải thích được vì sao nguồn điện 

có thể duy trì hiệu điện thế giữa hai 

cực của nó. 

- Giải được các bài toán có liên 

quan đến các hệ thức E = . 

-  

 

- Tiết 1:  

I. Dòng diện (Tự học có hướng dẫn) 

II. Cường độ dòng điện 

III. Nguồn điện 

IV. Suất điện động của nguồn điện. 

V. Pin và acquy (Đọc thêm) 

VI. Luyện tập 

VII. Vận dụng, tìm tòi, mở rộng 

(Tìm hiểu ứng dụng của acquy trong đời sống) 

Tiết 2: Cho HS tìm hiểu cách làm pin điện hóa từ các 

loại củ, quả. 

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

- Có thể kết hợp các PP: pp trực quan, dạy học hợp 

tác, đàm thoại, thuyết trình; pp dạy học theo trạm 

(trong hoạt động luyện tập); pp lớp học đảo ngược, ... 

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

thuật XYZ, kĩ thuật chia sẻ cặp đôi, kĩ thuật ổ bi, kĩ 

thuật phòng tranh, kĩ thuật KWL, ... hoặc hoạt động cá 

nhân (khuyến khích tổ chức hoạt động nhóm) 

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

hợp thông báo. 

- Tăng cường cho HS quan sát các hình ảnh thực tế của 

nguồn điện không đổi (Hoạt động khởi động) và làm pin 

điện hóa tự tạo (Hoạt động tìm tòi, mở rộng) 

t

q





t

q

q

A



3. Thái độ 

Nhanh nhẹn, năng động. Hợp tác 

nhóm hiệu quả 

Tạo sự hứng thú trong buổi học 

cho học sinh. 

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

nhất với HS) 

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 

10 Bài 8: Điện năng. 

Công suất điện 

 

1 1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ 

a) Kiến thức 

- Nêu được công của dòng điện là 

số đo điện năng mà đoạn mạch tiêu 

thụ khi có dòng điện chạy qua. Chỉ 

ra được lực nào thực hiện công ấy.

  

- Chỉ ra được mối liên hệ giữa công 

của lực lạ thực hiện bên trong 

nguồn điện và điện năng tiêu thụ 

trong mạch kín 

b) Kĩ năng 

- Tính được điện năng tiêu thụ và 

công suất điện của một đoạn mạch 

theo các đại lượng liên quan và 

ngược lại. 

- Tính được công và công suất của 

nguồn điện theo các đại lượng liên 

quan và ngược lại. 

c) Thái độ 

- Quan tâm đến các sự kiện, hiện 

tượng liên quan đến bài học. 

- Hứng thú trong học tập, tìm hiểu 

khoa học. 

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

- Có thể kết hợp các PP: pp dạy học hợp tác, đàm 

thoại, thuyết trình; pp dạy học theo trạm (trong hoạt 

động luyện tập); pp lớp học đảo ngược, ... 

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

thuật XYZ, kĩ thuật chia sẻ cặp đôi, kĩ thuật ổ bi, kĩ 

thuật phòng tranh, kĩ thuật KWL, ... hoặc hoạt động cá 

nhân (khuyến khích tổ chức hoạt động nhóm) 

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

hợp thông báo. 

- Mục II: Chỉ nêu các công thức 8.3, 8.4 và kết luận 

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

nhất với HS) 

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 

11 Bài tập  

 

1 1. Về kiến thức: 

- Ôn lại kiến thức về dòng điện 

không đổi, điện năng công suất 

điện. 

2. Về kĩ năng: 

- Có khả năng giải một số bài tập ( 

 

 

 Nội dung 

- Hệ thống lí thuyết  

- Giải bài tập 

Có thể phân dạng bài tập 

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

- Có thể sử dụng pp dạy học theo trạm (nếu phân loại 



định tính, định lượng) đơn giản có 

liên quan. 

3. Về thái độ: 

- Trung thực trong khi giải bài bập. 

 

bài tập theo dạng), dạy học hợp tác,  pp đàm thoại, 

thuyết minh, GQVĐ, pp lớp học đảo ngược, ... 

- Có thể dùng sơ đồ tư duy để hệ thống lí thuyết 

- Có thể chia nhóm, sử dụng kĩ thuật các mảnh ghép, 

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

thuật ổ bi, kĩ thuật phòng tranh, ... hoặc hoạt động cá 

nhân (khuyến khích tổ chức hoạt động nhóm) 

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

hợp thông báo. 

- Tăng cường thiết kế các bài tập thực tế, liên quan đến 

các thiết bị tiêu thụ điện trong gia đình 

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

nhất với HS) 

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 

12 Chủ đề 3: Định 

luật ôm cho toàn 

mạch. Ghép nguồn 

điện thành bộ 

Gồm 3 bài: 

Bài 9: Định luật 

Ôm đối với toàn 

mạch. 

Bài 10: Ghép các 

nguồn điện thành 

bộ 

Bài 11: Phương 

pháp giải một số 

bài toán về mạch 

điện 

3 1. Kiến thức  

A. Định luật Ôm đối với toàn 

mạch. 

- Phát biểu được định luật Ôm đối 

với toàn mạch. 

B. Ghép các nguồn điện thành bộ 

- Nhận biết được các loại bộ nguồn 

nối tiếp, song song.  

- Nắm được công thức tính suất 

điện động và điện trở trong của các 

loại bộ nguồn ghép. 

C. Phương pháp giải một số bài 

toán về mạch điện. 

- Hiểu được các bước giải một số 

dạng bài toán về toàn mạch. 

2. Kỹ năng 

 - Tính được hiệu suất nguồn điện 

- Vận dụng được hệ thức

E

N

I
R r

=
+

hoặc U = E – Ir để giải 

 Tích hợp cả 3 bài thành một chủ đề 

Tiết 1:  

A. Định luật ôm cho toàn mạch 

I. Thí nghiệm (Không dạy) 

II. Định luật ôm đối với toàn mạch 

Chỉ nêu công thức 9.5 và kết luận 

III. Hiện tượng đoản mạch 

IV. Định luật ôm đối với toàn mạch và định luật bảo 

toàn và chuyển hóa năng lượng 

V. Hiệu suất của nguồn điện 

VI. Luyện tập 

VII. Vận dụng, tìm tòi, mở rộng 

Tìm hiểu tác hại của hiện tượng đoản mạch và cách 

phòng tránh 

Tiết 2: 

B. Ghép nguồn điện thành bộ 

I. Đoạn mạch chứa nguồn điện 

Đọc thêm 

II. Cách ghép nguồn điện thành bộ 

Mục II.3 (đọc thêm) 

Có thể tổ chức dạy học theo góc hoặc theo trạm 



các bài tập đối với toàn mạch, 

trong đó mạch ngoài nhiều nhất là 

ba điện trở 

- Biết nhận biết các loại đoạn mạch 

nhờ vào dấu hiệu của chúng   

- Vận dụng các công thức tính suất 

điện động và điện trở trong của các 

loại bộ nguồn ghép để giải được 

các loại bài tập. 

- Liên hệ thực tế về xử lý nguồn 

pin nhằm bảo vệ môi trường. 

3. Thái độ 

Nhanh nhẹn, năng động. Hợp tác 

nhóm hiệu quả 

Tạo sự hứng thú trong buổi học 

cho học sinh. 

- Giáo dục lòng say mê khoa học. 

 

III. Luyện tập 

IV. Vận dụng, tìm tòi, mở rộng 

Cho HS thiết kế và làm đèn ngủ hoạt động bằng pin điện 

hóa tự chế. 

Tiết 3: 

C. Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện 

I. Tóm tắt lí thuyết 

II. PP giải bài toán về mạch điện 

III. Giải một số bài toán cơ bản về mạch điện. 

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

- Có thể kết hợp các PP: GQVĐ, dạy học khám phá, 

pp trực quan, pp thực hành, dạy học hợp tác, đàm 

thoại, thuyết trình; pp dạy học theo trạm (trong hoạt 

động luyện tập và bài tập); pp lớp học đảo ngược, .... 

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

thuật XYZ, kĩ thuật chia sẻ cặp đôi, kĩ thuật ổ bi, kĩ 

thuật phòng tranh, ... hoặc hoạt động cá nhân (khuyến 

khích tổ chức hoạt động nhóm) 

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

hợp thông báo. 

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

nhất với HS) 

13 Bài tập  

 

1 1. Về kiến thức: 

- Ôn lại kiến thức về định luật ôm 

toàn mạch. 

2. Về kĩ năng: 

- Có khả năng giải một số bài tập ( 

định tính, định lượng) đơn giản có 

liên quan. 

3. Về thái độ: 

- Trung thực trong khi giải bài bập. 

 

-  

 

Nội dung 

- Hệ thống lí thuyết  

- Giải bài tập 

Có thể phân dạng bài tập 

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

- Có thể sử dụng pp dạy học theo trạm (nếu phân loại 

bài tập theo dạng), dạy học hợp tác,  pp đàm thoại, 

thuyết minh, GQVĐ, pp lớp học đảo ngược... 

- Có thể dùng sơ đồ tư duy để hệ thống lí thuyết 

- Có thể chia nhóm, sử dụng kĩ thuật các mảnh ghép, 

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

thuật ổ bi, kĩ thuật phòng tranh, ... hoặc hoạt động cá 

nhân (khuyến khích tổ chức hoạt động nhóm) 



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

hợp thông báo. 

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

nhất với HS) 

14 Bài 12: Thực hành: 

Xác định suất điện 

động và điện trở 

trong của một pin 

điện hóa 

2 A. Mục tiêu chung: phát triển 

 - Năng lực giải quyết vấn đề.     

 - Năng lực tự học. 

 - Năng lực tính toán. 

 - Năng lực sử dụng kiến thức vật 

lý. 

 - Năng lực về phương pháp. 

B.Mục tiêu cụ thể 

1. Kiến thức 

+ Biết cách khảo sát sự phụ thuộc 

của hiệu điện thế U giữa hai đầu 

đoạn mạch chứa nguồn vào cường 

độ dòng điện I chạy trong mạch đó. 

+ Biết cách khảo sát sự phụ thuộc 

của cường độ dòng điện I chạy 

trong mạch kín vào điện trở R của 

mạch ngoài. 

+ Biết cách chọn phương án thí 

nghiệm để tiến hành khảo sát các 

quan hệ phụ thuộc giữa các đại 

lượng U, I hoặc I, R. Từ đó có thể 

xác định chính xác suất điện động 

và điện trở trong của một pin điện 

hoá. 

2. Kĩ năng 

+ Biết cách lựa chọn và sử dụng 

một số dụng cụ điện thích hợp và 

mắc chúng thành mạch điện để 

khảo sát sự phụ thuộc của hiệu điện 

thế U giữa hai đầu đoạn mạch chứa 

nguồn vào cường độ dòng điện I 

- 2 tiết giảm còn 

1 tiết. 

Nội dung 

Cơ sở lí thuyết, hướng dẫn sử dụng thiết bị và mẫu báo 

cáo (khuyến khích học sinh tự học ở nhà có hướng dẫn) 

Tiến hành thí nghiệm, xử lí kết quả 

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

- PP thực hành, thí nghiệm; pp hợp tác 

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

bàn, kĩ thuật XYZ 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua các phiếu học tập 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 



chạy trong mạch đó. 

15 Ôn tập chương II 1 1. Về kiến thức: 

- Ôn lại kiến thức chương II. 

2. Về kĩ năng: 

- Có khả năng giải một số bài tập ( 

định tính, định lượng) đơn giản có 

liên quan. 

3. Về thái độ: 

- Trung thực trong khi giải bài bập. 

 

 

- không đổi 

 

Nội dung 

- Hệ thống kiến thức cơ bản chương II 

- Bài tập 

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

- Có thể sử dụng các pp dạy học: pp trạm (nếu phân 

dạng bài tập), pp GQVĐ, pp hợp tác nhóm, lớp học 

đảo ngược, .... 

- Có thể chia nhóm, sử dụng kĩ thuật dạy học sơ đồ tư 

duy (vẽ tay trên giấy A0 hoặc sử dụng phần mềm) để hệ 

thống kiến thức  

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

sẻ nhóm đôi, kĩ thuật phòng tranh, ...  hoặc hoạt động cá 

nhân. 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua các phiếu học tập 

hoặc thông báo. 

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

nhất với HS 

 

16 Ôn tập kiểm tra 

giữa học kì I 

2 1. Về kiến thức: 

- Ôn lại kiến thức chương I,II, 

2. Về kĩ năng: 

- Có khả năng giải một số bài tập ( 

định tính, định lượng) đơn giản có 

liên quan. 

3. Về thái độ: 

- Trung thực trong khi giải bài bập. 

 

Không đổi Gợi ý cách thức tổ chức dạy học: 

- Chuẩn bị ít nhất 5 đề bám sát theo ma trận 

- Phát 2 đề cho cá nhân HS làm trong 2 tiết. Giáo viên 

quan sát, hỗ trợ HS tại lớp. 

- Phát các đề còn lại cho HS về nhà tự làm. HS tự trao 

đổi lẫn nhau, GV có thể hỗ trợ HS từ xa qua zalo, mail, 

zoom, .... 

 

17 Kiểm tra giữa học 

kì I 

1 Kiến thức chương I,II -  

 

Chuẩn bị ma trận đề kiểm tra, đặc tả đề, đề kiểm tra và 

đáp án. 

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 

CHƯƠNG III. DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG 

18 Chủ đề 4 : Dòng 

điện trong các môi 

trường 

5 1.Kiến thức, kĩ năng, thái độ 

a) Kiến thức 

A. Dòng điện trong kim loại 

- 5 tiết còn 3 tiết Tiết 1:  

A. Dòng điện trong kim loại 

B. Dòng điện trong chất điện phân 



Gồm 4 bài:  

Bài 13: Dòng điện 

trong kim loại 

Bài 14: Dòng điện 

trong chất điện 

phân 

Bài 15: Dòng điện 

trong chất khí. 

Bài 17: Dòng điện 

trong chất bán dẫn. 

 

+ Nêu được tính chất điện chung 

của các kim loại, sự phụ thuộc của 

điện trở suất của kim loại theo 

nhiệt độ. 

+ Nêu được nội dung chính của 

thuyết electron về tính dẫn điện của 

kim loại và công thức tính điện trở 

suất của kim loại. Nêu được cấp độ 

lớn của các đại lượng đã nói đến 

trong thuyết này. 

+ Giải thích được một cách định 

tính các tính chất điện chung của 

kim loại dựa trên thuyết electron về 

tính dẫn điện của kim loại. 

B. Dòng điện trong chất điện 

phân 

+ Thực hiện được câu hỏi thế nào 

là chất điện phân, hiện tượng điện 

phân, nêu được bản chất dòng điện 

trong chất điện phân và trình bày 

được thuyết điện li. 

 + Phát biểu được định luật 

Faraday về điện phân. 

 + Vận dụng được kiến thức để giải 

thích các ứng dụng cơ bản của hiện 

tượng điện phân và giải được các 

bài tập có vận dụng định luật 

Faraday. 

C. Dòng điện trong chất khí. 

+ Phân biệt được sự dẫn điện 

không tự lực và sưu dẫn điện tự lực 

trong chất khí. 

+ Phân biệt được hai quá trình dẫn 

điện tự lực quan trọng trong không 

khí. 

Mục I: Thuyết điện li: Không dạy 

Mục III: Các hiện tượng xảy ra ở điện cực. Hiện tượng 

cực dương tan: Đọc thêm 

Tiết 2:  

Hoạt động trải nghiệm dòng điện trong chất điện phân 

(chế tạo xe đồ chơi chạy bằng “pin nước muối” hoặc chế 

tạo bộ dụng cụ mạ đồng cho một huy chương, …) 

C. Dòng điện trong chất khí 

Mục III.2: Quá trình dẫn điện không tự lực: Đọc 

thêm 

Mục III.3: Hiện tượng nhân số hạt tải điện trong 

chất khí trong quá trình dẫn điện không tự lực: 

Không dạy 

Mục IV: Tia lửa điện và điều kiện tạo ra tia lửa điện: 

Đọc thêm 

Mục V: Hồ quang điện và điều kiện tạo ra hồ quang 

điện: Đọc thêm 

Tiết 3:  

D. Dòng điện trong chất bán dẫn 

Mục III: Lớp chuyển tiếp p-n: Đọc thêm 

Mục IV: Điôt bán dẫn và mạch chỉnh lưu dùng điôt bán 

dẫn: Đọc thêm 

Mục V: Tranzito lưỡng cực p-n-p. Cấu tạo và nguyên lý 

hoạt động: Đọc thêm 

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

- Có thể kết hợp các PP: pp trực quan, pp thực hành, 

dạy học hợp tác, đàm thoại, thuyết trình; pp dạy học 

theo trạm, dự án,  pp lớp học đảo ngược, ... 

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

thuật XYZ, kĩ thuật chia sẻ nhóm đôi, kĩ thuật ổ bi, kĩ 

thuật phòng tranh, ... hoặc hoạt động cá nhân (khuyến 

khích tổ chức hoạt động nhóm) 

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

hợp thông báo. 

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



 + Vận dung, giải thích các hiên 

tượng. 

 + Phân biệt được hai quá trình dẫn 

điện tự lực quan trọng trong không 

khí là hồ quang điện và tia lửa 

điện. 

+ Trình bày được các ứng dụng 

chính của quá trình phóng điện 

trong chất khí. 

D. Dòng điện trong chất bán dẫn. 

 b) Kỹ năng 

- Làm được thí nghiệm và nêu 

được kết quả thí nghiệm  

- Vận dụng giải được các bài tập 

luyện tập. 

c) Thái độ 

- HS hứng thú trong học tập, tích 

cực làm thí nghiệm. 

- Có tác phong của nhà khoa học. 

nhất với HS) 

 

19 Bài tập  

 

1 1. Về kiến thức: 

- Ôn lại kiến thức về dòng điện 

trong các môi trường. 

2. Về kĩ năng: 

- Có khả năng giải một số bài tập ( 

định tính, định lượng) đơn giản có 

liên quan. 

3. Về thái độ: 

- Trung thực trong khi giải bài bập. 

 

- không đổi Nội dung 

- Hệ thống lí thuyết  

- Giải bài tập 

Có thể phân dạng bài tập 

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

- Có thể sử dụng pp dạy học theo trạm (nếu phân loại 

bài tập theo dạng), dạy học hợp tác,  pp đàm thoại, 

thuyết minh, GQVĐ, pp lớp học đảo ngược, ... 

- Có thể dùng sơ đồ tư duy để hệ thống lí thuyết 

- Có thể chia nhóm, sử dụng kĩ thuật các mảnh ghép, 

hoặc kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật chia sẻ nhóm đôi, kĩ 

thuật ổ bi, kĩ thuật phòng tranh, ... hoặc hoạt động cá 

nhân (khuyến khích tổ chức hoạt động nhóm) 

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

hợp thông báo. 

20 Bài 18: Thực hành 1 A. Mục tiêu chung: phát triển - không đổi Nội dung 



khảo sát đặc tính 

chỉnh lưu của điôt 

bán dẫn 

- Năng lực giải quyết vấn đề.     

- Năng lực tự học. 

- Năng lực tính toán. 

- Năng lực sử dụng kiến thức vật 

lý. 

- Năng lực về phương pháp. 

B.Mục tiêu cụ thể 

1.Kiến thức, kĩ năng, thái độ 

a) Kiến thức 

Thực hiện được các câu hỏi: 

+ Chất bán dẫn là gì ? Nêu những 

đặc điểm của chất bán dẫn. 

+ Hai loại hạt tải điện trong chất 

bán dẫn là gì ? Lỗ trống là gì ? 

b) Kỹ năng 

- Làm được thí nghiệm và nêu 

được kết quả thí nghiệm  

- Vận dụng giải được các bài tập 

luyện tập. 

c) Thái độ 

- HS hứng thú trong học tập, tích 

cực làm thí nghiệm. 

-Có tác phong của nhà khoa học. 

 

- Cơ sở lí thuyết, hướng dẫn sử dụng thiết bị và mẫu báo 

cáo (Tự học có hướng dẫn) 

- Tiến hành thí nghiệm, xử lí kết quả 

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

- PP thực hành, thí nghiệm; pp hợp tác 

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

bàn, kĩ thuật XYZ 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua các phiếu học tập 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 

21  

Ôn tập chương III 

1 1. Về kiến thức: 

- Ôn lại kiến thức về chương III 

2. Về kĩ năng: 

- Có khả năng giải một số bài tập ( 

định tính, định lượng) đơn giản có 

liên quan. 

3. Về thái độ: 

- Trung thực trong khi giải bài bập. 

 

- không đổi Nội dung 

- Hệ thống kiến thức cơ bản chương III 

- Bài tập 

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

- Có thể sử dụng các pp dạy học: theo trạm (nếu 

phân dạng bài tập), pp GQVĐ, pp hợp tác nhóm, lớp 

học đảo ngược, .... 

- Có thể chia nhóm, sử dụng kĩ thuật dạy học sơ đồ tư 

duy (vẽ tay trên giấy A0 hoặc sử dụng phần mềm) để hệ 

thống kiến thức  

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



sẻ cặp đôi, kĩ thuật phòng tranh, ...  hoặc hoạt động cá 

nhân. 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua các phiếu học tập 

hoặc thông báo. 

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

nhất với HS) 

22 Ôn tập học kỳ I 

 

2 1. Về kiến thức: 

- Ôn lại kiến thức chương I,II,III 

2. Về kĩ năng: 

- Có khả năng giải một số bài tập ( 

định tính, định lượng) đơn giản có 

liên quan. 

3. Về thái độ: 

- Trung thực trong khi giải bài bập. 

4.Định hướng phát triển năng 

lực  

a.Năng lực được hình thành 

chung : 

 Năng lực giải quyết vấn đề. Năng 

lực thực nghiệm. Năng lực dự 

đoán, suy luận lí thuyết, thiết kế và 

thực hiện theo phương án thí 

nghiệm kiểm chứng giả thuyết, dự 

đoán, phân tích, xử lí số liệu và 

khái quát rút ra kết luận khoa học. 

Năng lực đánh giá kết quả và giải 

quyết vân đề 

b. Năng lực chuyên biệt môn vật 

lý :  

-Năng lực kiến thức vật lí. 

-Năng lực phương pháp thực 

nghiệm  

- Năng lực trao đổi thông tin  

- Năng  lực cá nhân của HS 

- không đổi Gợi ý cách thức tổ chức dạy học: 

- Chuẩn bị ít nhất 5 đề bám sát theo ma trận 

- Phát 2 đề cho cá nhân HS làm trong 2 tiết. Giáo viên 

quan sát, hỗ trợ HS tại lớp. 

- Phát các đề còn lại cho HS về nhà tự làm. HS tự trao 

đổi lẫn nhau, GV có thể hỗ trợ HS từ xa qua zalo, mail, 

zoom, .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Kiểm tra HK I 1 Kế hoạch của sở - không đổi Chuẩn bị ma trận đề kiểm tra, đặc tả đề, đề kiểm tra và 



 đáp án. 

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 

 

Học kỳ II : (17 tuần x 2 tiết/tuần) = 34 tiết.( giảm 5 tiết) 

STT Bài học/ Chủ đề 
Số 

tiết 
Yêu cầu cần đạt 

Hình thức/địa 

điểm dạy học 

Gợi ý 

Hướng dẫn thực hiện 

Chương IV: TỪ TRƯỜNG  

1 Bài 19: Từ trường 

 

1 1. Kiến thức, kỹ năng 

a. Kiến thức 

+Biết được từ trường là gì và nêu 

lên được những vật nào gây ra từ 

trường. 

+ Biết cách phát hiện sự tồn tại của 

từ trường trong những trường hợp 

thông thường. 

+ Nêu được cách xác định phương 

và chiều của từ trường tại một 

điểm. 

+ Phát biểu được định nghĩa và nêu 

được bốn tính chất cơ bản của 

đường sức từ. 

+ Biết cách xác định chiều các 

đường sức từ của: dòng điện chạy 

trong dây dẫn thẳng dài, dòng điện 

chạy trong dây dẫn uốn thành vòng 

tròn. 

+ Biết cách xác định mặt Nam hay 

mạt Bắc của một dòng điện chạy 

trong mạch kín. 

b. kĩ năng: hình thành hoặc rèn 

luyện được kĩ năng học bài và ghi 

nhớ kiến thức bằng sơ đồ tư duy 

c) Thái độ: 

- Quan tâm đến các sự kiện, hiện 

tượng liên quan đến bài học. 

- không đổi Mục I và III: Tự học có hướng dẫn 

Mục V: Đọc thêm 

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

giá: 

- Có thể kết hợp các PP: pp trực quan, pp thực 

hành, dạy học hợp tác, đàm thoại, thuyết trình; pp 

dạy học theo trạm (trong hoạt động luyện tập); pp 

lớp học đảo ngược, .... 

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

thuật XYZ, kĩ thuật chia sẻ cặp đôi, kĩ thuật ổ bi, kĩ 

thuật phòng tranh, KWL, ... hoặc hoạt động cá nhân 

(khuyến khích tổ chức hoạt động nhóm) 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua các phiếu học tập 

kết hợp thông báo. 

- Tăng cường cho HS tìm hiểu ứng dụng của từ trường 

trong đời sống, kĩ thuật, ...(thông qua hoạt động tìm 

tòi, mở rộng) 

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

nhất với HS) 

*  



- Hứng thú trong học tập, tìm hiểu 

khoa học. 

2.Định hướng phát triển phẩm 

chất và năng lực học sinh 

a. Các phẩm chất 

-Chăm học, chăm làm, trung thực, 

trách nhiệm 

b. các năng lực chung 

Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp 

tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo 

c. Các năng lực chuyên biệt 

Ngôn ngữ, Tính toán, Tin học, tìm 

hiểu tự nhiên và xã hội 

2 Chủ đề 5: Lực từ, 

cảm ứng từ. Từ 

trường của dòng 

điện chạy trong 

các dây dẫn có 

hình dạng đặc biệt 

Gồm 2 bài: 

Bài 20: Lực từ. 

Cảm ứng từ 

Bài 21: Từ trường 

của dòng điện chạy 

trong các dây dẫn 

có hình dạng đặc 

biệt 

 

2 

 

1. Kiến thức, kỹ năng 

a. Kiến thức 

A. Lực từ. Cảm ứng từ 

+ Phát biểu được định nghĩa véc tơ 

cảm ứng từ, đơn vị của cảm ứng từ. 

+ Mô tả được một thí nghiệm xác 

định véc tơ cảm ứng từ. 

+ Phát biểu đượng định nghĩa phần 

tử dòng điện. 

+ Nắm được quy tắc xác định lực 

tác dụng lên phần tử dòng điện. 

B.Từ trường của dòng điện chạy 

trong các dây dẫn có hình dạng đặc 

biệt 

+ Phát biểu được cách xác định 

phương chiều và viết được công 

thức tính cảm ứng từ B của dòng 

điện chạy trong dây dẫn thẳn dài, 

dòng điện chạy trong dây dẫn tròn 

và dòng điện chạy trong ống dây. 

+ Vận dụng được nguyên lí chồng 

chất từ trường để giải các bài tập. 

- không đổi Tích hợp cả 2 bài thành một chủ đề 

Tiết 1:  

A. Lực từ. Cảm ứng từ 

Tiết 2:  

B. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn 

có hình dạng đặc biệt. 

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

giá: 

- Có thể kết hợp các PP: pp trực quan, pp thực 

hành, dạy học hợp tác, đàm thoại, thuyết trình; pp 

dạy học theo trạm (trong hoạt động luyện tập); pp 

lớp học đảo ngược, ... 

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

thuật XYZ, kĩ thuật chia sẻ cặp đôi, kĩ thuật ổ bi, kĩ 

thuật phòng tranh, ... hoặc hoạt động cá nhân (khuyến 

khích tổ chức hoạt động nhóm) 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua các phiếu học tập 

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. 

 



b. kĩ năng: hình thành hoặc rèn 

luyện được kĩ năng học bài và ghi 

nhớ kiến thức bằng sơ đồ tư duy 

c) Thái độ: 

- Quan tâm đến các sự kiện, hiện 

tượng liên quan đến bài học. 

- Hứng thú trong học tập, tìm hiểu 

khoa học. 

2. Định hướng phát triển phẩm 

chất và năng lực học sinh 

a. Các phẩm chất 

-Chăm học, chăm làm, trung thực, 

trách nhiệm 

b. các năng lực chung 

Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp 

tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo 

c. Các năng lực chuyên biệt 

Ngôn ngữ, Tính toán, Tin học, tìm 

hiểu tự nhiên và xã hội. 

3 Bài tập 1 1. Kiến thức, kỹ năng :   

a. Kiến thức 

+ Nắm vững các khái niệm về từ 

trường, cảm ứng từ, đường sức từ. 

+Nắm được dạng đường cảm ứng 

từ, chiều đường cảm ứng từ véc tơ 

cảm ứng từ của từ trường của dòng 

điện chạy trong dây dẫn có dạng 

dặc biệt. 

b. kĩ năng: hình thành hoặc rèn 

luyện được kĩ năng học bài và ghi 

nhớ kiến thức bằng sơ đồ tư duy 

c) Thái độ 

- Quan tâm đến các sự kiện, hiện 

tượng liên quan đến bài học. 

- Hứng thú trong học tập, tìm hiểu 

- không đổi Nội dung 

- Hệ thống lí thuyết  

- Giải bài tập 

Có thể phân dạng bài tập 

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

giá: 

- Có thể sử dụng pp dạy học theo trạm (nếu phân loại 

bài tập theo dạng), dạy học hợp tác,  pp đàm thoại, 

thuyết minh, GQVĐ, pp lớp học đảo ngược... 

- Có thể dùng sơ đồ tư duy để hệ thống lí thuyết 

- Có thể chia nhóm, sử dụng kĩ thuật các mảnh ghép, 

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

thuật ổ bi, kĩ thuật phòng tranh, ... hoặc hoạt động cá 

nhân (khuyến khích tổ chức hoạt động nhóm) 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua các phiếu học tập 

kết hợp thông báo. 



khoa học. 

2.Định hướng phát triển phẩm 

chất và năng lực học sinh 

a. Các phẩm chất 

-Chăm học, chăm làm, trung thực, 

trách nhiệm 

b. các năng lực chung 

Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp 

tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo 

c. Các năng lực chuyên biệt 

Ngôn ngữ, Tính toán, Tin học, tìm 

hiểu tự nhiên và xã hội 

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

nhất với HS) 

 

4 Bài 22: Lực lo-ren-

xơ 

1 1. Kiến thức, kỹ năng 

a. Kiến thức 

+ Phát biểu được lực Lo-ren-xơ là 

gì và nêu được các đặc trưng về 

phương, chiều và viết được công 

thức tính lực Lo-ren-xơ. 

+ Nêu được các đặc trưng cơ bản 

của chuyển động của hạt mang 

điện tích trong từ trường đều; viết 

được công thức tính bán kín vòng 

tròn quỹ đạo. 

b. kĩ năng: hình thành hoặc rèn 

luyện được kĩ năng học bài và ghi 

nhớ kiến thức bằng sơ đồ tư duy 

c) Thái độ 

- Quan tâm đến các sự kiện, hiện 

tượng liên quan đến bài học. 

- Hứng thú trong học tập, tìm hiểu 

khoa học. 

2. Định hướng phát triển phẩm 

chất và năng lực học sinh 

a. Các phẩm chất 

-Chăm học, chăm làm, trung thực, 

- không đổi Mục I.2: Chỉ cần nêu kết luận và công thức 22.3 

Mục II: Đọc thêm  

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

giá: 

- Có thể kết hợp các PP: pp trực quan, pp thực 

hành, dạy học hợp tác, đàm thoại, thuyết trình; pp 

dạy học theo trạm (trong hoạt động luyện tập); pp 

lớp học đảo ngược, .... 

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

thuật XYZ, kĩ thuật chia sẻ cặp đôi, kĩ thuật ổ bi, kĩ 

thuật phòng tranh, ... hoặc hoạt động cá nhân (khuyến 

khích tổ chức hoạt động nhóm) 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua các phiếu học tập 

kết hợp thông báo. 

- Có thể cho HS tìm hiểu vai trò của lực lo-ren-xơ 

trong hoạt động của đèn hình tivi CRT (thông qua hoạt 

động tìm tòi, mở rộng) 

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

nhất với HS) 

 



trách nhiệm 

b. các năng lực chung 

Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp 

tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo 

c. Các năng lực chuyên biệt 

Ngôn ngữ, Tính toán, Tin học, tìm 

hiểu tự nhiên và xã hội. 

5 Ôn tập chương IV 

 

1 1. Kiến thức, kỹ năng :   

a. Kiến thức 

+ Nắm được kiến thức chương 4 

b. kĩ năng: hình thành hoặc rèn 

luyện được kĩ năng học bài và ghi 

nhớ kiến thức bằng sơ đồ tư duy 

2.Định hướng phát triển phẩm 

chất và năng lực học sinh 

a. Các phẩm chất 

-Chăm học, chăm làm, trung thực, 

trách nhiệm 

b. các năng lực chung 

Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp 

tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo 

c. Các năng lực chuyên biệt 

Ngôn ngữ, Tính toán, Tin học, tìm 

hiểu tự nhiên và xã hội 

- không đổi Nội dung 

- Hệ thống kiến thức cơ bản chương IV 

- Bài tập (TNKQ và tự luận) 

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

- Có thể sử dụng các pp dạy học: theo trạm (nếu 

phân dạng bài tập), pp GQVĐ, dạy học hợp tác, 

lớp học đảo ngược, .... 

- Có thể chia nhóm, sử dụng kĩ thuật dạy học sơ đồ tư 

duy (vẽ tay trên giấy A0 hoặc sử dụng phần mềm) để 

hệ thống kiến thức  

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

chia sẻ cặp đôi, kĩ thuật phòng tranh, ...  hoặc hoạt 

động cá nhân. 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua các phiếu học tập 

hoặc thông báo. 

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

nhất với HS) 

CHƯƠNG V: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 

5 Chủ đề 6: Từ 

thông, cảm ứng 

điện từ và suất 

điện động cảm 

ứng 

Gồm 2 bài:  

Bài 23: Từ thông. 

Cảm ứng điện từ. 

Bài 24: Suất điện 

động cảm ứng 

 

 

3 

 

1.Kiến thức: 

a. Kiến thức: 

A. Từ thông. Cảm ứng điện từ. 

+ Viết được công thức và hiểu 

được ý nghĩa vật lý của từ thông. 

+ Phát biểu được định nghĩa và 

hiểu được khi nào thì có hiện tượng 

cảm ứng điện từ. 

B. Suất điện động cảm ứng. 

+ Phát biểu được định luật Len-xơ 

- 3 tiết giảm còn 2 

tiết 

Tiết 1  

A. Từ thông, cảm ứng điện từ 

Mục I: Chỉ nêu công thức (23.1) và (23.2) và nêu rõ 

các đại lượng trong công thức. Lưu ý về cách xác định 

α 

Tiết 2:  

B. Suất điện động cảm ứng 

Mục I.2: Chỉ cần nêu công thức (24.3), (24.4) và kết 

luận. 

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



 theo những cách khác nhau và biết 

vận dụng để xác định chiều của 

dòng điện cảm ứng trong các 

trường hợp khác nhau. 

+ Phát biểu được định nghĩa và nêu 

được một số tính chất của dòng 

điện Fu-cô. 

b. kĩ năng: hình thành hoặc rèn 

luyện được kĩ năng học bài và ghi 

nhớ kiến thức bằng sơ đồ tư duy 

c) Thái độ: 

- Quan tâm đến các sự kiện, hiện 

tượng liên quan đến bài học. 

- Hứng thú trong học tập, tìm hiểu 

khoa học. 

giá: 

- Có thể kết hợp các PP: pp trực quan, pp thực 

hành, dạy học hợp tác, đàm thoại, thuyết trình; pp 

dạy học theo trạm (trong hoạt động luyện tập); pp 

lớp học đảo ngược 

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

thuật XYZ, kĩ thuật chia sẻ cặp đôi, kĩ thuật ổ bi, kĩ 

thuật phòng tranh, ... hoặc hoạt động cá nhân (khuyến 

khích tổ chức hoạt động nhóm) 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua các phiếu học tập 

kết hợp thông báo. 

 

6 Bài tập  

 

1 1. Kiến thức, kỹ năng :   

a. Kiến thức 

+ Nắm được định nghĩa và phát 

hiện được khi nào có hiện tượng 

cảm ứng điện từ. 

+ Phát biểu được định luật Len-xơ  

theo các cách và vận dụng để xác 

định chiều dòng điện cảm ứng 

trong các trường hợp khác nhau. 

Giải các bài tập liên quan. 

b. kĩ năng: hình thành hoặc rèn 

luyện được kĩ năng học bài và ghi 

nhớ kiến thức bằng sơ đồ tư duy 

c) Thái độ 

- Quan tâm đến các sự kiện, hiện 

tượng liên quan đến bài học. 

- Hứng thú trong học tập, tìm hiểu 

khoa học. 

 Nội dung 

- Hệ thống lí thuyết  

- Giải bài tập 

Có thể phân dạng bài tập 

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

giá: 

- Có thể sử dụng pp dạy học theo trạm (nếu phân loại 

bài tập theo dạng), dạy học hợp tác,  pp đàm thoại, 

thuyết minh, GQVĐ, pp lớp học đảo ngược, ... 

- Có thể dùng sơ đồ tư duy để hệ thống lí thuyết 

- Có thể chia nhóm, sử dụng kĩ thuật các mảnh ghép, 

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

thuật ổ bi, kĩ thuật phòng tranh, ... hoặc hoạt động cá 

nhân (khuyến khích tổ chức 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) 

 

7 Bài 25: Tự cảm  

 

1 

 

1. Kiến thức, kỹ năng 

a. Kiến thức 

- không đổi Công thức (25.4) của mục III.2. Năng lượng từ 

trường của ống dây tự cảm 



 + Phát biểu được định nghĩa từ 

thông riên và viết được công thức 

độ tự cảm của ống dây hình trụ. 

+ Phát biểu được định nghĩa hiện 

tượng tự cảm và giải thích được 

hiện tượng tự cảm khi đóng và ngắt 

mạch điện. 

+ Viết được công thức tính suất 

điện động tự cảm. 

+ Nêu được bản chất và viết được 

công thức tính năng lượng của ống 

dây tự cảm. 

b. kĩ năng: hình thành hoặc rèn 

luyện được kĩ năng học bài và ghi 

nhớ kiến thức bằng sơ đồ tư duy 

c) Thái độ 

- Quan tâm đến các sự kiện, hiện 

tượng liên quan đến bài học. 

- Hứng thú trong học tập, tìm hiểu 

khoa học. 

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

giá: 

- Có thể kết hợp các PP: pp trực quan, pp thực 

hành, dạy học hợp tác, đàm thoại, thuyết trình; pp 

dạy học theo trạm (trong hoạt động luyện tập); pp 

lớp học đảo ngược, ... 

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

thuật XYZ, kĩ thuật chia sẻ cặp đôi, kĩ thuật ổ bi, kĩ 

thuật phòng tranh, ... hoặc hoạt động cá nhân (khuyến 

khích tổ chức hoạt động nhóm) 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua các phiếu học tập 

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 Bài tập  

 

1 1. Kiến thức, kỹ năng : 

 a. Kiến thức 

Nắm được định nghĩa và biểu thức 

tính suất điện động cảm ứng, nắm 

được quan hệ giưa suất điện động 

cảm ứng và định luật Len-xơ, nắm 

được hiện tượng tự cảm và biểu 

thức tính suất điện động tự cảm. 

b. kĩ năng: hình thành hoặc rèn 

luyện được kĩ năng học bài và ghi 

nhớ kiến thức bằng sơ đồ tư duy. 

 

- không đổi Nội dung 

- Hệ thống lí thuyết  

- Giải bài tập 

Có thể phân dạng bài tập 

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

giá: 

- Có thể sử dụng pp dạy học theo trạm (nếu phân loại 

bài tập theo dạng), dạy học hợp tác,  pp đàm thoại, 

thuyết minh, GQVĐ, pp lớp học đảo ngược, ... 

- Có thể dùng sơ đồ tư duy để hệ thống lí thuyết 

- Có thể chia nhóm, sử dụng kĩ thuật các mảnh ghép, 

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

thuật ổ bi, kĩ thuật phòng tranh, ... hoặc hoạt động cá 

nhân (khuyến khích tổ chức hoạt động nhóm) 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua các phiếu học tập 



kết hợp thông báo. 

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

nhất với HS) 

9 Ôn tập chương V 1 

 

1. Kiến thức, kỹ năng: 

a. Kiến thức 

+ Nắm được định nghĩa và biểu 

thức tính suất điện động cảm ứng, 

nắm được quan hệ giưa suất điện 

động cảm ứng và định luật Len-xơ, 

nắm được hiện tượng tự cảm và 

biểu thức tính suất điện động tự 

cảm. 

+ Ôn tập , hệ thống hóa Kiến thức, 

kỹ năng chương 5, chuẩn bị kiểm 

tra 45 phút 

b. kĩ năng: hình thành hoặc rèn 

luyện được kĩ năng học bài và ghi 

nhớ kiến thức bằng sơ đồ tư duy 

 

- không đổi Nội dung 

- Hệ thống kiến thức cơ bản chương V 

- Bài tập (TNKQ và tự luận) 

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

- Có thể sử dụng các pp dạy học: theo trạm (nếu 

phân dạng bài tập), pp GQVĐ, pp hợp tác, lớp học 

đảo ngược, ... 

- Có thể chia nhóm, sử dụng kĩ thuật dạy học sơ đồ tư 

duy (vẽ tay trên giấy A0 hoặc sử dụng phần mềm) để 

hệ thống kiến thức  

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

chia sẻ cặp đôi, kĩ thuật phòng tranh, ...  hoặc hoạt 

động cá nhân. 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua các phiếu học tập 

hoặc thông báo. 

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

nhất với HS) 

10 Ôn tập kiểm tra 

giữa HK 2 

1 

 

1. Kiến thức, kỹ năng: 

a. Kiến thức 

Hệ thống kiến thức chương 4, 5. 

b. kĩ năng: hình thành hoặc rèn 

luyện được kĩ năng học bài và ghi 

nhớ kiến thức bằng sơ đồ tư duy 

 

- không đổi Gợi ý cách thức tổ chức dạy học: 

- Chuẩn bị ít nhất 5 đề bám sát theo ma trận 

- Phát 1 đề cho cá nhân HS làm trong 1 tiết. Giáo viên 

quan sát, hỗ trợ HS tại lớp. 

11 Kiểm tra giữa 

HK2 

1 Theo kế hoạch trường (theo bốn 

mức độ 4,3,2,1 ) 

 

 

Chuẩn bị ma trận đề kiểm tra, đặc tả đề, đề kiểm tra 

và đáp án. 

CHƯƠNG VI. KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 

12 Chủ đề 7: Khúc xạ 

ánh sáng. Phản xạ 

toàn phần 

Gồm 2 bài: 

Bài 26: Khúc xạ 

2 

 

1. Kiến thức, kỹ năng 

a. Kiến thức 

+ Thực hiện được câu hỏi: Hiện 

tượng khúc xạ là gì ? Nhận ra 

trường hợp giới hạn i =  00. 

-không đổi Tích hợp cả 2 bài thành một chủ đề 

Tiết 1:  

A. Khúc xạ ánh sáng 

Mục III: Tự học có hướng dẫn 

Tiết 2:  



ánh sáng 

Bài 27: Phản xạ 

toàn phần 

+ Phát biểu được định luật khúc xạ 

ánh sáng. 

+ Trình bày được các khái niệm 

chiết suất tuyệt đối và chiết suất tỉ 

đối. Viết được hệ thức giữa chiết 

suất tỉ đối và chiết suất tuyệt đối. 

+ Viết và vạn dụng các công thức 

của định luật khúc xạ ánh sáng. 

b. kĩ năng: hình thành hoặc rèn 

luyện được kĩ năng học bài và ghi 

nhớ kiến thức bằng sơ đồ tư duy 

c) Thái độ 

- Quan tâm đến các sự kiện, hiện 

tượng liên quan đến bài học. 

- Hứng thú trong học tập, tìm hiểu 

khoa học. 

 

B. Phản xạ toàn phần 

Mục III: Tự học có hướng dẫn 

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

giá: 

- Có thể kết hợp các PP: GQVĐ, pp trực quan, pp 

thực hành, dạy học hợp tác, đàm thoại, thuyết 

trình; pp dạy học theo trạm (trong hoạt động luyện 

tập); pp lớp học đảo ngược, ... 

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

thuật XYZ, kĩ thuật chia sẻ cặp đôi, kĩ thuật ổ bi, kĩ 

thuật phòng tranh, ... hoặc hoạt động cá nhân (khuyến 

khích tổ chức hoạt động nhóm) 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua các phiếu học tập 

kết hợp thông báo. 

- Tăng cường tìm hiểu ứng dụng của hiện tượng phản 

xạ toàn phần như đèn sợi quang, nội soi trong y học, 

...thông qua hoạt động vận dụng, tìm tòi, mở rộng 

13 Bài tập 1 

 

1. Kiến thức, kỹ năng :   

a. Kiến thức 

Hệ thống Kiến thức, kỹ năng về 

phương pháp giải bài tập về khúc 

xạ ánh sáng. 

b. kĩ năng: hình thành hoặc rèn 

luyện được kĩ năng học bài và ghi 

nhớ kiến thức bằng sơ đồ tư duy 

2. Định hướng phát triển phẩm 

chất và năng lực học sinh 

a. Các phẩm chất 

-Chăm học, chăm làm, trung thực, 

trách nhiệm 

b. các năng lực chung 

Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp 

tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo 

c. Các năng lực chuyên biệt 

Ngôn ngữ, Tính toán, Tin học, tìm 

-  

 

Nội dung 

- Hệ thống lí thuyết  

- Giải bài tập 

Có thể phân dạng bài tập 

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

giá: 

- Có thể sử dụng pp dạy học theo trạm (nếu phân loại 

bài tập theo dạng), dạy học hợp tác,  pp đàm thoại, 

thuyết minh, GQVĐ, pp lớp học đảo ngược, ... 

- Có thể dùng sơ đồ tư duy để hệ thống lí thuyết 

- Có thể chia nhóm, sử dụng kĩ thuật các mảnh ghép, 

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

thuật ổ bi, kĩ thuật phòng tranh, ... hoặc hoạt động cá 

nhân (khuyến khích tổ chức hoạt động nhóm) 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua các phiếu học tập 

kết hợp thông báo. 

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

nhất với HS) 



hiểu tự nhiên và xã hội * Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học tới 

14 Ôn tập chương VI  0 

 

1. Về kiến thức: 

- Ôn lại kiến thức chương VI. 

2. Về kĩ năng: 

- Có khả năng giải một số bài tập ( 

định tính, định lượng) đơn giản có 

liên quan. 

3. Về thái độ: 

- Trung thực trong khi giải bài bập. 

 

- Không đổi Tự học có hướng dẫn 

Nội dung 

- Hệ thống kiến thức cơ bản chương VI 

- Bài tập (TNKQ và tự luận) 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua các phiếu học tập 

kết hợp thông báo. 

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

nhất với HS) 

CHƯƠNG VII. MẮT VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC 

15 Bài 28: Lăng kính 1 

 

1. Kiến thức, kỹ năng 

a. Kiến thức 

+ Nêu được cấu tạo của lăng kính. 

+ Trình bày được hai tác dụng của 

lăng kính: - Tán sắc chùm ánh sáng 

trắng.  

 - Làm lệch về phía đáy một chùm 

sáng đơn sắc. 

+ Viết được các công thức về lăng 

kính và vận dụng được. 

+ Nêu được công dụng của lăng 

kính. 

b. kĩ năng: hình thành hoặc rèn 

luyện được kĩ năng học bài và ghi 

nhớ kiến thức bằng sơ đồ tư duy 

c) Thái độ 

- Quan tâm đến các sự kiện, hiện 

tượng liên quan đến bài học. 

- Hứng thú trong học tập, tìm hiểu 

khoa học. 

- không đổi Mục III: Các công thức về lăng kính (đọc thêm) 

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

giá: 

- Có thể kết hợp các PP: pp trực quan, pp thực 

hành, dạy học hợp tác, đàm thoại, thuyết trình; pp 

dạy học theo trạm (trong hoạt động luyện tập); pp 

lớp học đảo ngược, ... 

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

thuật XYZ, kĩ thuật chia sẻ cặp đôi, kĩ thuật ổ bi, kĩ 

thuật phòng tranh, ... hoặc hoạt động cá nhân (khuyến 

khích tổ chức hoạt động nhóm) 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua các phiếu học tập 

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 Chủ đề 8: Thấu 

kính 

Gồm 2 bài: 

Bài 29: Thấu kính 

2 

 

1. Kiến thức, kỹ năng 

a. Kiến thức 

+ Nêu được cấu tạo và phân loại 

của thấu kính. 

- không đổi Tích hợp cả 2 bài thành một chủ đề 

Tiết 1: 

A. Thấu kính mỏng 

Tự học có hướng dẫn các mục sau: 



mỏng 

Bài 35: Thực hành 

đo tiêu cự của 

thấu kính phân kì 

(Bài 30: Không 

dạy) 

+ Trình bày được các khái niệm về: 

quang tâm, trục, tiêu điểm, tiêu cự, 

độ tụ của thấu kính mỏng. 

+ Vẽ được ảnh tạo bởi thấu kính và 

nêu được đặc điểm của ảnh. 

+ Viết và vận dụng được các công 

thức của thấu kính. 

+ Nêu được một số công dụng 

quan trong của thấu kính. 

-Biết được phương pháp xác định 

tiêu cự của thấu kính phân kỳ bằng 

cách ghép nó đồng trục với một 

thấu kình hội tụ để tạo ra ảnh thật 

của vật thật qua hệ hai thấu kính, 

-Rèn luyện kỹ năng sử dụng giá 

quang học để xác định tiêu cự của 

các thấu kính 

b. kĩ năng: hình thành hoặc rèn 

luyện được kĩ năng học bài và ghi 

nhớ kiến thức bằng sơ đồ tư duy 

c) Thái độ 

- Quan tâm đến các sự kiện, hiện 

tượng liên quan đến bài học. 

- Hứng thú trong học tập, tìm hiểu 

khoa học. 

 

Mục I: Thấu kính, phân loại thấu kính. 

Mục IV.1: Khái niệm ảnh và vật trong quang học. 

Mục IV.3: Các trường hợp tạo ảnh bởi thấu kính 

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

giá: 

- Có thể kết hợp các PP: GQVĐ [Có thể chỉ áp dụng 

một hoặc hai bước trong 4 bước của pp GQVĐ: (NB 

vấn đề, lập KH GQVĐ, thực hiện KH, kiểm tra đánh 

giá và kết luận)], trực quan, pp thực hành, dạy học 

hợp tác, đàm thoại, thuyết trình; pp dạy học theo 

trạm (trong hoạt động luyện tập); pp lớp học đảo 

ngược 

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

thuật XYZ, kĩ thuật chia sẻ cặp đôi, kĩ thuật ổ bi, kĩ 

thuật phòng tranh, KWL ... hoặc hoạt động cá nhân 

(khuyến khích tổ chức hoạt động nhóm) 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua các phiếu học tập 

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: 

B. Thực hành xác định tiêu cự của thấu kính phân 

kì 

Nội dung 

- Cơ sở lí thuyết, hướng dẫn sử dụng thiết bị và mẫu 

báo cáo (Tự học có hướng dẫn) 

- Tiến hành thí nghiệm, xử lí kết quả 

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

- PP thực hành, thí nghiệm; pp hợp tác 

17 Bài tập  

 

1 1. Kiến thức, kỹ năng :   

Hệ thống Kiến thức, kỹ năng và 

phương pháp giải bài tập về lăng 

kính, thấu kính. 

2. Kỹ năng:   

- không đổi 

 

Nội dung 

- Hệ thống lí thuyết  

- Giải bài tập 

Có thể phân dạng bài tập 

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



+ Rèn luyên kỉ năng vẽ hình và giải 

bài tập dựa vào các phép toán và 

các định lí trong hình học. 

+ Rèn luyên kỉ năng giải các bài 

tập định lượng về lăng kính, thấu 

kính. 

c) Thái độ 

- Quan tâm đến các sự kiện, hiện 

tượng liên quan đến bài học. 

- Hứng thú trong học tập, tìm hiểu 

khoa học. 

 

giá: 

- Có thể sử dụng pp dạy học theo trạm (nếu phân loại 

bài tập theo dạng), dạy học hợp tác,  pp đàm thoại, 

thuyết minh, GQVĐ, pp lớp học đảo ngược... 

- Có thể dùng sơ đồ tư duy để hệ thống lí thuyết 

- Có thể chia nhóm, sử dụng kĩ thuật các mảnh ghép, 

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

thuật ổ bi, kĩ thuật phòng tranh, ... hoặc hoạt động cá 

nhân (khuyến khích tổ chức hoạt động nhóm) 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua các phiếu học tập 

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 

18 Bài 31: Mắt 

 

 

 

 

 

2 

 

+ Trình bày dược cấu tạo của mắt, 

các đặc điểm và chức năng của mỗi 

bộ phận của mắt. 

+ Trình bày được khái niệm về sự 

điều tiết và các đặc điểm liên quan 

như : Điểm cực viễn, điểm cực cận, 

khoảng nhìn rỏ. 

+ Trình bày được các khái niệm: 

Năng suất phân li, sự lưu ảnh. Nêu 

được ứng dụng của hiện tượng này 

+ Nêu được 3 tật cơ bản của mắt và 

cách khắc phục, nhờ đó giúp học 

sinh có ý thức giữ vệ sinh về mắt 

c) Thái độ 

- Quan tâm đến các sự kiện, hiện 

tượng liên quan đến bài học. 

- Hứng thú trong học tập, tìm hiểu 

khoa học. 

- 2 tiết giảm còn 1 

tiết 

Mục III và mục V (tự học) 

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

giá: 

- Có thể kết hợp các PP: pp trực quan, pp thực 

hành, dạy học hợp tác, đàm thoại, thuyết trình; pp 

dạy học theo trạm (trong hoạt động luyện tập); pp 

lớp học đảo ngược, ... 

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

thuật XYZ, kĩ thuật chia sẻ cặp đôi, kĩ thuật ổ bi, kĩ 

thuật phòng tranh, ... hoặc hoạt động cá nhân (khuyến 

khích tổ chức hoạt động nhóm) 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua các phiếu học tập 

kết hợp thông báo. 

 

19 Bài tập  

 

1 1. Kiến thức :   

Hệ thống Kiến thức, kỹ năng và 

phương pháp giải bài tập về mắt. 

- không đổi Nội dung 

- Hệ thống lí thuyết  

- Giải bài tập 



2. Kỹ năng:   

+ Rèn luyện kĩ năng tư duy về giải 

bài tập về hệ quang học mắt. 

+ Rèn luyện kĩ năng giải các bài 

tập định tính về mắt. 

c) Thái độ 

- Quan tâm đến các sự kiện, hiện 

tượng liên quan đến bài học. 

- Hứng thú trong học tập, tìm hiểu 

khoa học. 

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua các phiếu học tập 

kết hợp thông báo. 

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

nhất với HS) 

 

20 Chủ đề 9: Kính 

lúp, kính hiển vi 

và kính thiên văn 

Gồm 3 bài:  

Bài 32: Kính lúp 

Bài 33: Kính hiển 

vi 

Bài 34: Kính thiên 

văn 

4 

 

1. Kiến thức : 

+ Trình bày được các khái niệm 

chung về tác dụng và số bội giác 

của các dụng cụ quang bổ trợ cho 

mắt. 

+ Nêu được công dụng và cấu tạo 

của kính lúp. 

+ Trình bày được sự tạo ảnh qua 

kính lúp. 

+ Nêu được công dụng và cấu tạo 

của kính hiễn vi. Nêu được đặc 

điểm của vật kính và thị kính của 

kính hiễn vi. 

+ Nêu được các đặc điểm của việc 

điều chỉnh kính hiễn vi. 

+Viết và áp dụng được công thức 

số bội giác của kính hiễn vi khi 

ngắm chừng ở vô cực để giải bài 

tập. 

+ Nêu được công dụng của kính 

thiên văn và cấu tạo của kính thiên 

văn khúc xạ.. 

2. Kĩ năng : 

+ Rèn luyện kĩ năng tư duy về giải 

bài tập về hệ quang học mắt. 

- 4 tiết giảm còn 2 

tiết 

Tiết 1: 

A. Kính lúp 

B. Kính hiển vi 

Mục II: Sự tạo ảnh bởi kính hiển vi (tự học có hướng 

dẫn) khuyến khích học sinh tìm hiểu ở nhà trên mạng. 

Tiết 2:  

C. Kính thiên văn 

Mục II: Sự tạo ảnh bởi kính thiên văn (tự học có 

hướng dẫn) 

Có thể cho HS trải nghiệm làm kính thiên văn 

khúc xạ đơn giản (làm trước ở nhà và trưng bày, 

thuyết minh sản tại lớp) 

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

giá: 

- Có thể kết hợp các PP: pp trực quan, pp thực 

hành, dạy học hợp tác, đàm thoại, thuyết trình; pp 

dạy học theo trạm (trong hoạt động luyện tập); pp 

lớp học đảo ngược, dự án, ... 

- Có thể chia nhóm,  

- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua các phiếu học tập 

kết hợp thông báo. 

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

nhất với HS) 

 



c) Thái độ 

- Quan tâm đến các sự kiện, hiện 

tượng liên quan đến bài học. 

- Hứng thú trong học tập, tìm hiểu 

khoa học. 

21 Bài tập  

 

1 1. Kiến thức 

+ Hệ thống Kiến thức, kỹ năng và 

phương pháp giải bài tập về các 

loại quang cụ bổ trợ cho mắt. 

+ Rèn luyện kĩ năng giải các bài 

tập định tính về hệ quang cụ bổ trợ 

cho mắt. 

2. Kĩ năng : 

+ Rèn luyện kĩ năng tư duy về giải 

bài tập về hệ quang học mắt. 

+ Rèn luyện kĩ năng giải các bài 

tập định tính. 

c) Thái độ 

- Quan tâm đến các sự kiện, hiện 

tượng liên quan đến bài học. 

- Hứng thú trong học tập, tìm hiểu 

khoa học. 

- 1 tiết giảm còn 0 

tiết 

Khuyến khích học sinh làm bài tập ở nhà. 

22 Ôn tập chương 

VII 

1 1. Về kiến thức: 

- Ôn lại kiến thức chương VII. 

2. Về kĩ năng: 

- Có khả năng giải một số bài tập ( 

định tính, định lượng) đơn giản có 

liên quan. 

3. Về thái độ: 

- Trung thực trong khi giải bài bập. 

 

 

- không đổi Nội dung 

- Hệ thống kiến thức cơ bản chương VII 

- Bài tập (TNKQ và tự luận) 

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

- Có thể sử dụng các pp dạy học: theo trạm (nếu 

phân dạng bài tập), dạy học hợp tác, pp lớp học đảo 

ngược, … 

- Có thể chia nhóm, sử dụng kĩ thuật dạy học sơ đồ tư 

duy (vẽ tay trên giấy A0 hoặc sử dụng phần mềm) để 

hệ thống kiến thức  

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

chia sẻ cặp đôi, kĩ thuật phòng tranh, ...  hoặc hoạt 

động cá nhân. 



- Chuyển giao nhiệm vụ thông qua các phiếu học tập 

hoặc thông báo. 

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

nhất với HS) 

23 Ôn tập học kỳ II 

 

2 

 

1. Về kiến thức: 

-Ôn lại kiến thức chương IV, 

V,VI,VII 

2. Về kĩ năng: 

- Có khả năng giải một số bài tập ( 

định tính, định lượng) đơn giản có 

liên quan. 

3. Về thái độ: 

- Trung thực trong khi giải bài bập. 

 

- không đổi Gợi ý cách thức tổ chức dạy học: 

- Chuẩn bị ít nhất 5 đề bám sát theo ma trận 

- Phát 2 đề cho cá nhân HS làm trong 2 tiết. Giáo viên 

quan sát, hỗ trợ HS tại lớp. 

- Phát các đề còn lại cho HS về nhà tự làm. HS tự trao 

đổi lẫn nhau, GV có thể hỗ trợ HS từ xa qua zalo, 

mail, zoom, .... 

 

24 Kiểm tra HK II 1 Theo kế hoạch của sở. - không đổi Chuẩn bị ma trận đề kiểm tra, đặc tả đề, đề kiểm tra 

và đáp án. 

 

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. 

 

 


