
SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM MẪU KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CÁC NỘI DUNG GIẢM TẢI 
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Môn: Anh văn - Khối lớp:12 - HKI 

 

STT 

(1) 

TUẦN 

(2) 

TIẾT (3) TÊN BÀI HỌC/CHỦ ĐỀ (4) NỘI DUNG ĐIỀU 
CHỈNH 

(Tăng, giảm tiết, cắt 

bỏ…) (5) 

LƯU Ý CÁCH THỰC HIỆN (6) 

1 2,3,4 4,5,6,7 

8,9,10,11 

Chuyên đề “ TENSES ” - 8 tiết giảm xuống còn 

4 tiết 

GV hướng dẫn và ra bài tập cho HS 

làm làm thêm tại nhà 

2 6,7 17,18,19,20 Chuyên đề “ Reported Speech ” - 4 tiết giảm xuống còn 

2 tiết 

GV hướng dẫn và ra bài tập cho HS 

làm làm thêm tại nhà 

3 8,9 23,24,25 Chuyên đề “ Passive voice ” - 3 tiết giảm xuống còn 

1 tiết 
GV hướng dẫn và ra bài tập cho HS 

làm làm thêm tại nhà 

4 12 34,35,36 Chuyên đề “ Conditional 

Sentences  ” 
- 3 tiết giảm xuống còn 

2 tiết 

GV hướng dẫn HS viết trước tại nhà 

tiết trên lớp dùng để sửa bài 

 

5 13,14 39,40,41,42 Chuyên đề “ Relative clauses ” - 4 tiết giảm xuống còn 

2 tiết 

GV hướng dẫn và ra bài tập cho HS 

làm làm thêm tại nhà 

6 15,16 45,46 Unit 8 – Language Focus  - 2 tiết giảm xuống còn 1 

tiết 
GV hướng dẫn và ra bài tập cho HS 

làm làm thêm tại nhà 

7 17,18 50,51,52 Ôn tập giữa kỳ 2 - 3 tiết giảm còn 2 tiết GV hướng dẫn và ra bài tập cho HS 

làm ở nhà 

 



 

Khối lớp: 12 – HKII 

 

STT 

(1) 

TUẦN 

(2) 

TIẾT (3) TÊN BÀI HỌC/CHỦ ĐỀ (4) NỘI DUNG ĐIỀU 
CHỈNH 

(Tăng, giảm tiết, cắt 

bỏ…) (5) 

LƯU Ý CÁCH THỰC HIỆN (6) 

1 19,20 57,58,59,60 Chuyên đề “ Modal verbs ” - 4 tiết giảm xuống còn 

2 tiết 

GV hướng dẫn và ra bài tập cho HS 

làm làm thêm tại nhà 

2 23,24 67,68,69,70 Chuyên đề “ Comparison ” - 4 tiết giảm xuống còn 

2 tiết 

GV hướng dẫn và ra bài tập cho HS 

làm làm thêm tại nhà 

3 25 74,75 Ôn tập giữa kỳ 2 - 2 tiết giảm xuống còn 

1 tiết 

GV hướng dẫn và ra bài tập cho HS 

làm làm thêm tại nhà 

4 27,28 80,81,82 Chuyên đề “ Phrasal verbs  ” - 3 tiết giảm xuống còn 

2 tiết 

GV hướng dẫn HS viết trước tại nhà 

tiết trên lớp dùng để sửa bài 

 

5 30 89,90 Chuyên đề “Adverbial clauses of 

time” 
- 2 tiết giảm xuống còn 

1 tiết 

GV hướng dẫn và ra bài tập cho HS 

làm làm thêm tại nhà 

7 33,34 100,101 

102,103 

Ôn tập cuối kỳ 2 - 4 tiết giảm còn 2 tiết GV hướng dẫn và ra bài tập cho HS 

làm ở nhà 

 

 

 



 


