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   SỞ GD-ĐT QUẢNG NGÃI                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  

BỘ MÔN: TIN HỌC  

NĂM HỌC: 2021 – 2022 
 

- Căn cứ vào chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo quyết định số 16/2006/QĐ-BGD ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ giáo 

dục và Đào tạo và hướng dẫn tại công văn này. 

- Căn cứ vào Công văn 4040/BGD ĐT-GDTrH ngày 16/09/2021 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp 

THCS, THPT. 

- Căn cứ công văn số 1427/SGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi triển khai thực hiện kế 

hoạch năm học 2021-2022 và tổ chức dạy học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với học sinh phổ thông và GDTX và xây 

dựng kế hoạch giáo dục Nhà trường. 

Được sự chỉ đạo của Nhà trường, nhóm bộ môn Tin học gồm: 

- Thầy Đinh Hồng Hòa - GVBM Tin học, Trường THPT Quang Trung 

Thống nhất xây dựng kế hoạch dạy học bộ môn Tin học năm học 2021 – 2022 như sau: 
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A. LỚP 10 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC BỘ MÔN TIN HỌC 10 

Thời lượng cả năm: 35 tuẩn x 2 tiết/tuần  =70 tiết 

Học kì I:  18 tuần x 2 tiết/tuần = 36  tiết 

Học kì II:  17 tuần x 2 tiết/tuần = 34  tiết 

 

I. Học kì I:  18 tuần x 2 tiết/tuần = 36  tiết 

Tuần Tiết Bài/ chủ đề 
Mạch nội dung  

kiến thức 

Yêu cầu cần đạt 

(theo chương trình môn học) 

Thời 

lượng 

Hình 

thức tổ 

chức 

dạy học 

Ghi chú 

CHƯƠNG I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC (20 (15 ,3 ,2)) 

1 

1 

§1 Giới 

thiệu ngành 

khoa học 

tin học 

1. Sự hình thành và 

phát triển của tin 

học. 

2. Đặc tính và vai 

trò của máy tính 

điện tử. 

3. Thuật ngữ tin 

học. 

* Kiến thức: 
- Biết tin học là một ngành khoa học có đối 

tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu 

riêng.                                                            

 - Biết máy tính vừa là công cụ nghiên cứu, 

vừa là công cụ. 

- Biết được sự phát triển mạnh mẽ của tin 

học do nhu cầu của xã hội. 

- Biết các đặt tính ưu việt của máy tính. 

- Biết được một số ứng dụng của tin học và 

máy tính điện tử trong các hoạt động của đời 

sống. 

1 

- DH Cá 

nhân 

- DH theo 

nhóm 

- DH Cả 

lớp 

  

2 

§2 Thông 

tin và dữ 

liệu 

1. Khái niệm thông 

tin và dữ liệu. 

2. Đơn vị đo lượng 

thông tin. 

3. Các dạng thông 

tin. 

* Kiến thức: 
- Biết được khái niệm thông tin, lượng thông 

tin, các dạng thông tin, mã hoá thông tin cho 

máy tính.  

- Biết các dạng biểu diễn thông tin trong máy 

tính.  

2 

- DH Cá 

nhân 

- DH theo 

nhóm 

- DH Cả 

lớp 

  

 Mục 2. GV chỉ 

giới thiệu bit là 

đơn vị nhỏ nhất 

để biểu diễn và 

lưu trữ thông tin, 
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2 

3 

§2 Thông 

tin và dữ 

liệu 

4. Mã hóa thông tin 

trong máy tính. 

5. Biễu diễn thông 

tin trong máy tính. 

- Hiểu đơn vị đo thông tin là bit và các đơn 

vị bội của bit. 

 - Biết được hệ điếm cơ số 2, 16 trong biểu 

diễn thông tin.  

* Kĩ năng:  

- Bước đầu mã hoá thông tin đơn giản thành 

dãy bit. 

- DH Cá 

nhân 

- DH theo 

nhóm 

- DH Cả 

lớp 

chỉ có thể nhận 

một trong hai 

trạng thái kí hiệu 

là “0” và “1” và 

các bội của bit. 

 Mục 5, điểm a, 

dấu tròn thứ 

nhất: Chỉ giới 

thiệu hệ đếm La 

Mã sử dụng một 

nhóm các chữ 

cái để biểu thị số  

 Mục 5. Biểu 

diễn số nguyên, 

số thực: GV chỉ 

giới thiệu nội 

dung 3 câu sau 

dấu tròn thứ 2; 

không giới thiệu 

bản biễu diễn số 

nguyên; Chỉ giới 

thiệu nội dung 

khổ đầu của dấu 

tròn thứ ba. Nội 

dung còn lại HS 

tự đọc 

4 

BTTH1:  

Làm quen 

với thông 

tin và mã 

hóa thông 

2a)b)c) 

 
* Kiến thức và kỹ năng  

- Củng cố kiến thức  đã học 
1 Thực hành 

 Cả bài: Hướng 

dẫn học sinh tự 

thực hiện 
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tin 

3 

5 

§3 Giới 

thiệu về 

máy tính 

1. Khái niệm hệ 

thống tin học. 

2. Sơ đồ cấu trúc 

của một máy tính. 

3. Bộ xử lí trung 

tâm. 

* Kiến thức  

- Biết chức năng các thiết bị chính của máy 

tính. 

- Biết máy tính làm việc theo nguyên lí J. 

Von Neumann.  

* Kĩ năng  

- Nhận biết được các bộ phận chính của máy 

tính. 

3 

- DH Cá 

nhân 

- DH theo 

nhóm 

- DH Cả 

lớp 

 Các mục 3,4,5, 

6, 7: Cập nhật 

các thiết bị mới, 

thông dụng để  

giới thiệu 

  

  

6 

4. Bộ nhớ trong. 

5. Bộ nhớ ngoài. 

6. Thiết bị vào. 

4 

7 

7. Thiết bị ra. 

8. Hoạt động của 

máy tính. 

 

8 
BTTH 2: 

Làm quen 

với máy 

tính 

2a) 
* Kĩ năng 

 - Nhận biết được các bộ phận chính của máy 

tính. 

- Học sinh phân biệt được một số thành phần 

của máy tính. 

- Biết sử dụng các thao tác với chuột và bàn 

phím thông qua một số trò Game nhỏ 

2 

Thực hành 

  

  

5 

9 2b)2c) Thực hành 

10 

§4 Bài toán 

và thuật 

toán 

1. Khái niệm bài 

toán. 

2. Khái niệm thuật 

toán. 

*Kiến thức 

-  Biết khái niệm bài toán và thuật toán, các 

đặc trưng chính của thuật toán. 

Hiểu cách biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ 

khối và ngôn ngữ liệt kê.  

Hiểu một số thuật toán thông dụng. 

* Kĩ năng 
 Xây dựng được thuật toán và giải một số bài 

4 

- DH Cá 

nhân 

- DH theo 

nhóm 

- DH Cả 

lớp 

 Mục 1: chỉ  dạy 

2 ví dụ để minh 

họa khái niệm 

thuật toán. 

 

11 
3. Một số ví dụ về 

thuật toán. (VD1) 

 MỤC 3: Chỉ dạy 

2 ví dụ, không 

bắt buộc biểu 

diễn thuật toán 
6 
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12 
3. Một số ví dụ về 

thuật toán. (VD2) 

toán đơn giản bằng sơ đồ khối hoặc ngôn 

ngữ liệt kê. 

bằng cả 2 cách. 

 Có thể sử dụng 

ví dụ khác phù 

hợp đối tượng 

HS  

7 13 
3. Một số ví dụ về 

thuật toán. (tt) 

 Sử dụng VD 

phù hợp với đối 

tượng HS. 

  

 14 Bài tập 
Các Bt sgk tr 44 

Kiểm tra 15p 

Kĩ năng 
Xây dựng được thuật toán và giải một số bài 

toán đơn giản bằng sơ đồ khối hoặc ngôn 

ngữ liệt kê. 

1 

- DH Cá 

nhân 

- DH theo 

nhóm 

- DHcảlớp 

 

8 

15 

§5 Ngôn 

ngữ lập 

trình 

1. Ngôn ngữ máy. 

2. Hợp ngữ. 

3. Ngôn ngữ bậc 

cao. 

* Kiến thức  

- Biết được khái niệm ngôn ngữ máy, hợp 

ngữ và ngôn ngữ bậc cao 

1 

- DH Cá 

nhân 

- DH theo 

nhóm 

- DH Cả 

lớp 

 Cả bài: Chỉ giới 

thiệu sơ lược 

ngôn ngữ máy 

và hợp ngữ.  

Chọn NNLT bậc 

cao thông dụng 

để giới thiệu. 

16 

§6 Giải bài 

toán trên 

máy tính 

1. Xác định bài 

toán. 

2. Lựa chọn hoặc 

thiết kế thuật toán. 

3. Viết chương 

trình. 

4. Hiệu chỉnh.  

5. Viết tài liệu. 

 *  Kiến thức 

- Biết các bước cơ bản khi tiến hành giải bài 

toán trên máy tính: Xác định bài toán, xây 

dựng thuật toán, lựa chọn cấu trúc dữ liệu, 

viết chương trình, hiệu chỉnh, đưa ra kết quả 

và hướng dẫn sử dụng. 

1 

- DH Cá 

nhân 

- DH theo 

nhóm 

- DH Cả 

lớp 

 Mục 2 điểm b: 

Học sinh tự đọc 
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9 

17 
Ôn tập 

giữa kỳ 1 
Củng cố kiến thức chuẩn bị cho kiểm tra giữa kỳ 1 

- DH Cá 

nhân, theo 

nhóm, Cả 

lớp 

 

18 
Kiểm tra 

giữa kì I 
   Kiểm tra kiến thức chương I 1 TN và TL  

10 

19 

§7, 8 Phần 

mềm máy 

tính và Các 

ứng dụng 

của tin học 

1. Phần mềm máy 

tính. 

2. Những ứng dụng 

của tin học. 

 * Kiến thức   
- Biết khái niệm phần mềm máy tính. 

- Phân biệt được phần mềm hệ thống và phần 

mềm ứng dụng. 

- Biết được ứng dụng chủ yếu của máy tính 

điện tử trong các lĩnh vực đời sống xã hội. 

- Biết rằng có thể sử dụng một số chương 

trình ứng dụng để nâng cao hiệu quả học tập, 

làm việc và giải trí. 

1 

- DH Cá 

nhân 

- DH theo 

nhóm 

- DH Cả 

lớp 

 Cả bài:  

- Bài 7: GV 

cần cập nhật 

nội dung mới 

trong các ví 

dụ và chọn 

các phần mềm 

ứng dụng 

thông dụng để 

giới thiệu. 

- Bài 8: GV 

lựa chọn 

thông tin mới 

thay các nội 

dung lạc hậu 

để để giới 

thiệu. 

20 
§9 Tin học 

và xã hội 

1. Ứng dụng của 

tin học đối với sự 

phát triển của xã 

hội. 

2. Xã hội tin học 

hóa. 

3. Văn hóa và pháp 

luật trong xã hội tin 

 * Kiến thức   

- Biết được ảnh hưởng của tin học đối với sự  

phát triển của xã hội. 

- Biết được các vấn đề thuộc văn hoá và 

pháp luật trong xã hội tin học hoá. 

*Thái độ  

Có hành vi và thái độ đúng đắn về những 

vấn đề đạo đức liên quan đến việc sử dụng 

1 

- DH Cá 

nhân 

- DH theo 

nhóm 

- DH Cả 

lớp 

 Cả bài: Cần cập 

nhât những ảnh 

hưởng của Tin 

học trong xã hội 

hiện nay để trình 

bày. 
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học hóa. máy tính. 

11 

21 Bài tập câu hỏi sgk tr 52,57,60 1 
Thảo luận 

nhóm 
  

CHƯƠNG II HỆ ĐIỀU HÀNH (12(6, 5, 1)) 

22 

§10 Khái 

niệm về hệ 

điều hành 

1. Khái niệm hệ 

điều hành. 

2. Các chức năng 

và thành phần của 

hệ điều hành. 

* Kiến thức  

- Biết khái niệm hệ điều hành. 

- Biết chức năng và các thành phần chính 

của hệ điều hành. 

1 

Thảo luận 

nhóm, cả 

lớp 

 Mục 3: HS tự 

học 

12 

23 
§11 Tệp và 

quản lí tệp 

1. Tệp và thư mục 

2. Hệ thống quản lí 

tệp. 

 * Kiến thức  

- Hiểu khái niệm tệp và quy tắc đặt tên tệp. 

- Hiểu khái niệm thư mục và cây thư mục. 

*Kĩ năng 

- Nhận dạng được tên tệp, thư mục và đường 

dẫn. 

Đặt tên tệp, thư nục. 

1 

- DH Cá 

nhân 

- DH theo 

nhóm 

- DH Cả 

lớp 

 Mục 1: chỉ 

cần minh họa 

ở HĐH thông 

dụng được lựa 

chọn 

- Mục 2: HS tự 

đọc 

24 
§12 Giao 

tiếp với hệ 

điều hành 

1. Nạp hệ điều 

hành. 

* Kiến thức  
- Hiểu được quy trình nạp hệ điều hành, làm 

việc với hệ điều hành và ra khỏi hệ thống. 

Hiểu được các thao tác xử lí: sao chép tệp, 

xoá tệp,đổi tên tệp, tạo và xoá thư mục. 

* Kĩ năng 

3 

- DH Cá 

nhân 

- DH theo 

nhóm 

- DH Cả 

lớp 

  

 Mục 3: Giới 

thiệu các chế độ 

ra khỏi hệ thống 

trong HĐH 

thông dụng được 
13 25 

2. Cách làm việc 

với hệ điều hành. 
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26 
 3. Ra khỏi hệ 

thống. 

- Thực hiện được một số lệnh thông dụng. 

Thực hiện được các thao tác với tệp và thư 

mục: tạo, xoá, di chuyển, đổi tên. 

lựa chọn 

  

14 

27 Bài tập Câu hỏi sgk tr 71 1 Vấn đáp  

28 
Bài tập 

thực hành 

3, 4 

Kết hợp nội dung 2 

bài TH 

*Kĩ năng 
- Thực hiện được một số lệnh thông dụng. 

- Thực hiện được các thao tác với tệp và thư 

mục: tạo, xoá, di chuyển, đổi tên.  

- Biết cách khởi động và thoát khỏi hệ điều 

hành 

2 

Thực hành 
 - Tích hợp 03 

bài thành 2 bài 

tập và thực hành, 

sử dụng HĐH 

thông dụng được 

lựa chọn để HS 

thực hành 

- Hướng dẫn HS 

tự thực hành:  

  . HS có máy 

tính xem hướng 

dẫn trên video để 

thực hành. 

  . HS không có 

máy thì sẽ học 

bù khi quay lại 

trường.  

15 

29 Thực hành 

30 

Bài tập 

thực hành 

5 

 Mục a,b 

* Kĩ năng  
- Thực hiện được một số lệnh thông dụng. 

- Thực hiện được các thao tác với tệp và thư 

mục: tạo, xoá, di chuyển, đổi tên. 

3 
  

Thực hành 
16 

31  Mục c,d 

32 
Mục e 

Kiểm tra 15p 

17 33 

§13 Một số 

hệ điều 

hành                 

thông dụng 

1. Hệ điều hành 

Windows. 

2. Hệ điều hành 

UNIX và Linux 

  * Kiến thức  

- Biết lịch sử phát triển của hệ điều hành 

hiện nay. 

1 

- DH Cá 

nhân 

- DH theo 

nhóm 

- DH Cả 

lớp 

Mục 1: HS tự 

học  

Mục 3: Giới 

thiệu tóm tắt cập 

nhật UNIX và 

LINUX 
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34 
Ôn tập học 

kì I 

Ôn tập một số kiến 

thức thông tin và 

dữ liệu. 

  Ôn tập củng cố kiến thức  

* Kiến thức:  

- Ôn tập một số kiến thức thông tin và dữ 

liệu. 

1 
Cá nhân, 

nhóm 
 

18 

35 
Ôn tập học 

kì I 

Ôn tập củng cố 

kiến thức: Bài toán 

và thuật toán, Giao 

tiếp với HĐH. 

 Ôn tập củng cố kiến thức 

* Kiến thức: 
 - Bài toán và thuật toán. 

- Giao tiếp với HĐH. 

1 

Cá nhân, 

nhóm 

 

  

36 Kiểm tra cuối học kì I   1 TN và TL   

II. Học kì II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết. 

CHƯƠNG III SOẠN THẢO VĂN BẢN (19 (8, 8, 3)) 

19 

37 

§14 Khái 

niệm về 

Soạn thảo 

văn bản 

1. Các chức năng 

chung của hệ soạn 

thảo văn bản. 

2. Một số quy tắc 

trong việc gõ văn 

bản.  * Kiến thức 

 - Các chức năng chung của hệ soạn thảo văn 

bản. 

- Biết các đơn vị xử lí trong văn bản (kí tự, 

từ, câu, dòng, đoạn, trang). 

- Biết các vấn đề liên quan đến soạn thảo văn 

bản tiếng việt. 

2 

- DH Cá 

nhân 

- DH theo 

nhóm 

- DH Cả 

lớp 

 Mục 1, điểm  d. 

Chỉ giới thiệu, 

liệt kê một số 

chức năng thông 

dụng 

Mục 2: HS tự 

học 

38 
3. Chữ Việt trong 

soạn thảo văn bản 

 Mục 3, điểm b) 

Gõ chữ Việt, 

Cách gõ Telex 

và Vni: Chỉ dạy 

một cách gõ  

tiếng Việt; 

Mục 3, Các điểm 

c và d: Chỉ cần 

giới thiệu về bộ 

mã Unicode và 

bộ phông tương 
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ứng 

 Mục 3, điểm e: 

Hướng dẫn HS 

tự học 

 Câu hỏi và bài 

tập: Bài 4, bài 6: 

HS chỉ thực hiện 

bài tập tương 

ứng cách gõ chữ 

Việt được lựa 

chọn 

20 

39 

§15 Làm 

quen với 

word 

1. Màn hình làm 

việc của word. 

2. Kết thúc phiên 

làm việc với Word. 

* Kiến thức  
- Biết màn hình làm việc của word. 

- Hiểu các thao tác soạn thảo văn bản đơn 

giản: Mở tệp văn bản, gõ văn bản, ghi tệp. 

* Kĩ năng 

- Thực hiện được việc soạn thảo văn bản đơn 

giản. 

- Thực hiện được các thao tác: Mở tệp, đóng 

tệp, tạo tệp mới, ghi tệp văn bản. 

2 

- DH Cá 

nhân 

- DH theo 

nhóm 

- DH Cả 

lớp 

Thảo luận 

nhóm, vấn 

đáp 

  

  

40 
3. Soạn thảo văn 

bản đơn giản. 

21 

41 Bài tập  
Củng cố kiến thức vừa học 

Tập gõ chữ Việt trên máy tính 
1 

Thảo luận 

nhóm, vấn 

đáp 

Câu hỏi và bài 

tập: Bài 4, bài 6: 

HS chỉ thực hiện 

bài tập tương 

ứng cách gõ chữ 

Việt được lựa 

chọn 

42 Bài tập 

thực hành 

6 

2a) 
 * Kĩ năng 

- Thực hiện được việc soạn thảo văn bản đơn 

giản. 

- Thực hiện được các thao tác: Mở tệp, đóng 

2 Thực hành 

  

 Mục 2. Nội 

dung: -Hướng 

dẫn HS thực 22 43 2b)2c) 
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tệp, tạo tệp mới, ghi tệp văn bản. hành trên máy 

tính hoặc thiết bị 

thông minh cho 

những HS có 

thiết bị. 

-HS không có 

thiết bị thì được 

dạy khi quay trở 

lại trường. 

44 

§16 Định 

dạng văn 

bản 

1. Định dạng kí tự. 

2. Định dạng đoạn 

văn bản. 

3. Định dạng trang. 

 * Kiến thức   

- Hiểu khái niệm và các thao tác định dạng kí 

tự, định dạng đoạn văn bản, danh sách liệt 

kê, chèn số thứ tự trang. 

- Biết cách in văn bản. 

*Kĩ năng 

Định dạng các văn bản theo mẫu. 

1 

- DH Cá 

nhân 

- DH theo 

nhóm 

- DH Cả 

lớp 

Mục 1) và 2): 

Chỉ dạy một 

trong hai cách. 

Cách còn lại HS 

tự học. 

23 

45 
Bài tập 

thực hành 

7 

2a) 
* Kỹ năng: 

-  Thực hiện được các thao tác định dạng văn 

bản. 

2 Thực hành 

 Mục 2 phần b): 

Chỉ yêu cầu HS 

soạn đoạn văn 

bản ngắn để thực 

hiện định dạng. 

46 
2b) 

Kiểm tra 15p 

24 47 

§17 Một số 

chức năng 

soạn               

thảo văn 

bản 

1. Định dạng kiểu 

danh sách. 

2. Ngắt trang và 

đánh số trang. 

3. In văn bản. 

 * Kiến thức  
- Hiểu khái niệm và các thao tác định dạng kí 

tự, định dạng đoạn văn bản, danh sách liệt 

kê, chèn số thứ tự trang. 

- Biết cách in văn bản. 

* Kĩ năng  

- Định dạng các văn bản theo mẫu. 

1 

- DH Cá 

nhân 

- DH theo 

nhóm 

- DH Cả 

lớp 

 Mục 1: Chỉ dạy 

1 cách 

Mục 2: Hướng 

dẫn HS tự học 

Mục 3, điểm a: 

Giới thiệu chế độ 

xem trước khi in 

được thể hiện 

khi tiến hành 

lệnh in văn bản 
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48 

§18 Các 

công cụ trợ 

giúp  

                     

soạn thảo 

1. Tìm kiếm và 

thay thế. 

  * Kiến thức 

- Biết khái niệm và các thao tác tìm kiếm 

thay thế. 

* Kĩ năng 

- Thực hiện được tìm kiếm và thay thế một 

từ hay một câu. 

1 

- DH Cá 

nhân 

- DH theo 

nhóm 

- DH Cả 

lớp 

Mục 1, điểm c: 

HS tự học  

Mục 2 Gõ tắt và 

sửa lỗi: HS tự 

học 

25 

49 Bài tập 

Ôn lại kiến thức đã 

học về định dạng 

văn bản và ngắt 

trang, đánh số 

trang. 

 - Củng cố kiến thức cơ bản về MS Word 1 

- DH Cá 

nhân 

- DH Cả 

lớp 

 

50 
Bài tập và 

thực hành 

8 

2a) 
  * Kĩ năng: 

- Định dạng văn bản theo mẫu có sẵn, tìm 

kiếm và thay thế một từ hoặc một câu; 

2 

Thực hành 
 Mục 2, các câu 

b, c, d, e: Không 

yêu cầu HS thực 

hiện 

  

26 

 

51 2b)2c) Thực hành 

52 

§19 Tạo và 

làm việc 

với bảng 

 1. Tạo bảng. 

2. Các thao tác với 

bảng 

* Kiến thức   

- Biết các thao tác: tạo bảng, chèn, xoá, tách, 

gộp các ô, hàng và cột.  

- Biết soạn thảo và định dạng bảng. 

* Kĩ năng 

- Thực hiện được tạo bảng, các thao tác trên 

bảng và soạn thảo văn bản trong bảng. 

1 

- DH Cá 

nhân 

- DH theo 

nhóm 

- DH Cả 

lớp 

 Mục 1. Tạo 

bảng: Chỉ dạy 

một cách. Cách 

còn lại hướng 

dẫn HS tự học 

Mục 2 điểm b, c, 

d: Hướng dẫn 

HS tự học 

27 

53 

Bài tập 

thực hành 

9 

2a) 

   * Kỹ năng:   

- Thực hiện được cách tạo bảng biểu và các 

thao tác cơ bảng khi làm việc với bảng biểu 

2 Thực hành 

 Cả bài:  

-Hướng dẫn HS 

thực hành trên 

máy tính hoặc 

thiết bị thông 

minh cho những 

HS có thiết bị. 

54  2b) 
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-HS không có 

thiết bị thì được 

dạy khi quay trở 

lại trường. 

  

28 

55 
Ôn tập 

giữa kỳ 2 
Củng cố kiến thức chương 3 1 

Lý thuyết 

và thực 

hành 

  

56 Kiểm tra giữa học kì II 
Kiểm tra kiến thức tiếp thu của học sinh về 

những chức năng cơ bản của Word. 
1 

Lý thuyết 

và Thực 

hành 

 

 CHƯƠNG VI: MẠNG  MÁY TÍNH VÀ INTERNET(11 (6, 4, 1)) 

29 

57 

§ 20 Mạng 

máy tính 

1. Mạng máy tính 

là gì? 

2. Phương tiện và 

giao thức truyền 

thông của mạng 

máy tính. 

  * Kiến thức  

- Biết nhu cầu máy tính trong lĩnh vực truyền 

thông. 

- Biết khái niệm mạng máy tính.  

- Biết một số loại mạng máy tính. 

2 

- DH Cá 

nhân 

- DH theo 

nhóm 

- DH Cả 

lớp 

 Mục 4: GV chỉ 

giới thiệu rất sơ 

lược 

Bài tập 5: Không 

yêu cầu thực 

hiện 

  58 

3. Phân loại mạng 

máy tính. 

4. Các mô hình 

mạng 

30 

59 

§21 Mạng 

thông tin            

toàn cầu 

Internet 

1. Internet là gì? 
 * Kiến thức   

- Biết khái niệm mang thông tin toàn cầu 

Internet và lợi của nó. 

- Biết các phương thức kết nối thông dụng 

với Internet. 

- Biết sơ lược cách kết nối các mạng trong 

Internet. 

2 

- DH Cá 

nhân 

- DH theo 

nhóm 

- DH Cả 

lớp 

 Mục 2 điểm a: 

Không yêu cầu 

thực hiện 

 Mục 3. HS tự 

học 60 

2. Kết nối Internet 

bằng cách nào? 

3. Các máy tính 

trong Internet giao 

tiếp với nhau bằng 
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cách nào? 

31 

61 

 §22 Một số 

dịch dụ phổ 

biến         

của 

Internet. 

1. Tổ chức và truy 

cập thông tin. 

2. Tìm kiếm thông 

tin trên Internet. 
* Kiến thức  
- Biết khái niệm trang Web, Website. 

- Biết chức năng trình duyệt web. 

- Biết các dịch vụ: tìm kiếm thông tin, thư 

điện tử. 

* Kĩ năng 

- Sử dụng được trình duyệt Web. 

- Thực hiện được việc tìm kiếm thông tin 

trên Internet.  

- Thực hiện được việc gửi và nhận thư điện 

tử. 

2 

- DH Cá 

nhân 

- DH theo 

nhóm 

- DH Cả 

lớp 

  Mục 2: GV sử 

dụng các công 

cụ tìm kiếm 

thông tin thông 

dụng hiện nay để 

giới thiệu. 

Mục 3: GV sử 

dụng các trang 

web đăng kí hòm 

thư điện tử thông 

dụng hiện nay để 

giới thiệu. 

Mục 4 điểm b: 

HS tự học 

  

62 

3. Thư điện tử. 

4. Vấn đề bảo mật 

thông tin. 

32 
63 Bài tập 

- Củng cố kiến 

thức về mạng Lan 

+ Internet 

- Kiểm tra 15p 

    - Củng cố kiến thức về mạng Lan + 

Internet 
1 Hỏi đáp   

64 Bài tập 

thực hành 

10 

2a)b) Tìm kiếm thông tin trên Internet và Gửi thư 

điện tử 

   

2 
Thực hành   

 -GV cập nhật 

các trình duyệt 

web, máy tìm 

kiếm thông tin, 

website đăng kí 

hòm thư điện tử 

thông dụng hiện 

nay để HS thực 

33 
65  2c)2d) Thực hành 

66 

Bài tập 

thực hành 

11 

2a) 

  Củng cố kiến thức về mạng Lan và Internet 2 

Thực hành 

34 67 2b) Thực hành 
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hành.  

-Tổ chức HS 

thực hành trên 

máy tính hoặc 

thiết bị thông 

minh có trình 

duyệt web và kết 

nối được Internet 

-HS không có 

thiết bị thông 

minh thì đến 

trường học bù 

68 
Ôn tập học 

kỳ II 

  Củng cố kiến thức 

chuẩn bị thi học kỳ 

II 

Củng cố kiến thức chuẩn bị thi học kỳ II 1 

Thảo luận 

nhóm, cá 

nhân 

  

35 

69 
Ôn tập học 

kỳ II 
 Củng cố kiến thức chuẩn bị thi học kỳ II 1 

Thảo luận 

nhóm, cá 

nhân 

  

70 Kiểm tra cuối học kỳ II Kiểm tra kiến thức của học sinh học kỳ II 1 

Lý thuyết 

và thực 

hành 

  

 

…...., ngày ………tháng…….năm…..... 

NHÓM TRƯỞNG 

CHUYÊN MÔN 

..…...., ngày …tháng…….năm…..... 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

…...., ngày ………tháng…….năm…..... 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN 
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 B. LỚP 11 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC BỘ MÔN TIN HỌC 11 

Thời lượng cả năm: 35 tuẩn x 1,5 tiết/tuần  =52 tiết 

Học kì I:  18 tuần x 1 tiết/tuần = 18  tiết 

Học kì II:  17 tuần x 2 tiết/tuần = 34  tiết 

 

I. Học kì I: 18 tuần x 1 tiết/tuần = 18 tiết. 

Tuần Tiết Bài/Tên chủ đề 
Mạch nội dung kiến 

thức 
Yêu cầu cần đạt 

Thời 

lượng 

 

Hình 

thức 

tổ 

chức 

DH 

Ghi chú 

 CHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH (3(2,0,0)) 

1 1 
§1: Khái niệm 

lập trình và 

NNLT 

- Khái niệm lập 

trình, NNLT. 

- 3 loại NNLT. 

- 2 loại chương trình 

dịch. 

 

Kiến thức: 

-3 lớp ngôn ngữ lập trình và các 

mức của ngôn ngữ lập trình: ngôn 

ngữ máy, hợp ngữ, ngôn ngữ lập 

trình bậc cao. 

-Vai trò của chương trình dịch. 

-Khái niệm thông dịch và biên dịch. 

1 

- DH 

Cá 

nhân, 

theo 

nhóm,

Cả lớp 

 

2 2 
§2: Các thành 

phần của NNLT 

Các thành phần cơ 

bản của ngôn ngữ lập 

trình: bảng chữ cái, 

cú pháp, ngữ nghĩa. 

- Ba thành phần của một ngôn ngữ 

lập trình. 

- Cách đặt tên cho một đối tượng 

trong NNLT. 

- Phân biệt biến, hằng. 

1 

- DH 

Cá 

nhân, 

theo 

nhóm,

Cả lớp 

Mục 2. Chỉ dạy ví dụ 

bằng NNLT lựa chọn. 

Chú ý: HS tự đọc. 

Câu hỏi và BT 5 và 6 

Không y/c HS t/hiện. 

3 3 
§3: Cấu trúc 

chương trình 

- Cấu trúc chương 

trình gồm phần khai 

báo và phần thân. 

- Các thành phần 

của một chương 

Biết cấu trúc của một chương trình: 

cấu trúc chung và các thành phần. 
1 

- DH 

Cá 

nhân, 

theo 

nhóm,

Chỉ trình bày các  ví dụ 

thông qua NNLT lựa 

chọn. 
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trình đơn giản. Cả lớp 

CHƯƠNG II: CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN (7(3,2,2)) 

4 4 
§4&5: Một số 

kiểu DL chuẩn - 

Khai báo biến 

- Một số kiểu dữ 

liệu chuẩn: Kiểu 

nguyên, kiểu thực, 

kiểu kí tự, kiểu 

logic. 

- Cú pháp khai báo 

biến. 

- Biết một số kiểu dữ liệu chuẩn: 

Kiểu nguyên, kiểu thực, kiểu kí tự, 

kiểu logic. 

- Hiểu cú pháp khai báo biến. 

- Khai báo biến đúng, nhận biết 

khai báo sai. 

1 

- DH 

Cá 

nhân, 

theo 

nhóm,

Cả lớp 

Mục 1, 2, 3: Chỉ giới 

thiệu sơ lược các KDL 

chuẩn của NNLT lựa 

chọn. 

Không dạy các bảng mô 

tả đặc trưng các kiểu dữ 

liệu chuẩn và không yêu 

cầu HS thuộc lòng các 

bảng đặc trưng, chỉ yêu 

cầu biết để tham chiếu 

khi cần. 

Bài 5: VD2: HS tự đọc. 

5 5 Bài tập 

Ôn tập kiến thức 

bài 2, 3, 4, 5. 

Kiểm tra 15p 

- Phân biệt được hằng, biến. 

- Đặt được tên đúng cho đối tượng 

trong NNLT 

- Nắm cấu trúc chương trình 

- Biết cách khai báo biến. 

1 

- DH 

Cá 

nhân, 

theo 

nhóm,

Cả lớp 

 

6 6 
§6: Phép toán, 

biểu thức, câu  

lệnh gán 

Khái niệm: phép 

toán, biểu thức số 

học, hàm số học 

chuẩn, biểu thức 

quan hệ. 

- Viết được lệnh gán. 

- Viết được các biểu thức số học và 

logic với các phép toán thông dụng. 

1 

- DH 

Cá 

nhân, 

theo 

nhóm,

Cả lớp 

Mục 3: Chỉ giới thiệu 

một số hàm chuẩn cơ 

bản, không giới thiệu 

toàn bộ các hàm trong 

bảng. 

HS được tham chiếu đến 

bảng khi viết chương 

trình, không yêu cầu HS 

học thuộc 

7 7 
§7: Các thủ tục 

chuẩn vào/ra đơn 

Các lệnh vào/ra 

đơn giản để nhập 

- Cần thiết của nhập thông tin từ 

bàn phím và đưa thông tin ra màn 
1 

- DH 

Cá 

Mục 2: Từ Thủ tục 

Readln đến hết chỉ giới 
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giản 

§8: Soạn thảo, 

dịch, thực hiện và 

hiệu chỉnh 

chương trình 

thông tin từ bàn 

phím và đưa thông 

tin ra màn hình. 

Các bước: soạn 

thảo, dịch, thực 

hiện và hiệu chỉnh 

chương trình. 

Một số công cụ 

của môi trường lập 

trình cụ thể. 

hình. 

- Phân biệt Write và Writeln, read 

và readln. 

- Khởi động, làm quen với Turbo 

Pascal. 

nhân, 

theo 

nhóm,

Cả lớp 

thiệu Vào/Ra của NNLT 

lựa chọn. 

Bài 8, mục tóm tắt nội 

dung: Chỉ tóm tắt các 

nội dung còn lại sau khi 

đã giảm tải. 

Bài tập số 6, 7, 8, 9, 10 

Không yêu cầu HS thực 

hiện. 

8 8 Bài tập chương 2 
Toàn bộ kiến thức 

chương 

Hoàn thành câu  hỏi và bài tập 

trang 35 
1 

- DH 

Cá 

nhân, 

theo 

nhóm,

Cả lớp 

 

9 9 Kiểm tra giữa kì I Kiến thức chương 1, 2 1 trên giấy 

10 10 

Bài tập và thực 

hành 1 

Mục (a, b, c, d) 

 

- Soạn thảo chương trình đơn giản 

- Làm quen được với Turbo Pascal. 
2 

Thực 

hành 

Toàn bài:  Tổ chức 

hướng dẫn HS thực hành 

trên máy tính hoặc thiết 

bị thông minh. 

HS không có thiết bị 

thông minh thì đến 

trường học bù. 

11 11 
Mục (e, f, g, h, i) 

 

CHƯƠNG III: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẶP (10(4,3,3)) 

12 12 

§9: Cấu trúc rẽ 

nhánh 

Mục 1, 2 

Nhu cầu của cấu trúc rẽ nhánh 

trong biểu diễn thuật toán.  Tích 

hợp câu ghép trong bộ môn văn. 
2 

- DH 

Cá 

nhân, 

theo 

nhóm,

Cả lớp 

Mục 4: Chỉ dạy 01 ví dụ 

tùy chọn. HS tự tìm hiểu 

các ví dụ còn lại. 
13 13 Mục 3, 4 

Câu lệnh rẽ nhánh (dạng thiếu và 

đủ). 

Câu lệnh ghép. 
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Tích hợp cách giải phương trình 

bậc 2 của bộ môn Toán. 

14 14 
Bài tập cấu trúc 

rẽ nhánh 

Bài tập 

Kiểm tra 15p 
 1 

- DH 

Cá 

nhân, 

theo 

nhóm,

Cả lớp 

 

15 15 
Thực hành: Cấu 

trúc rẽ nhánh 
Thực hành các bài tập 1 

Thực 

hành 
 

16 16 Ôn tập học kỳ I Ôn tập kiến thức đã học 1 

- DH 

Cá 

nhân, 

theo 

nhóm,

Cả lớp 

 

17 17 Ôn tập học kỳ I Ôn tập dựa trên đề cương 1  

18 18 
Kiểm tra cuối kỳ 

1 
 1 Trên giấy 

II. Học kì II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết. 

19 

19 

§10: Cấu trúc 

lặp 

1. Lặp 

2. Lặp với 

số lần biết 

trước và câu 

lệnh For-Do 

Kiến thức 
Hiểu nhu cầu của cấu trúc lặp trong biểu 

diễn thuật toán 

Hiểu cấu trúc lặp kiểm tra điều kiện trước, 

cấu trúc lặp với số lần định trước. 

Biết cách vận dụng đúng đắn từng loại cấu 

trúc lặp vào tính huống cụ thể. 

Kĩ năng 
Mô tả được thuật toán của một số bài toán 

đơn giản có sử dụng lệnh lặp. 

Viết đúng các lệnh lặp kiểm tra điều kiện 

2 

- DH 

Cá 

nhân, 

theo 

nhóm,

Cả lớp 

Mục 2: Thuật toán 

Tổng_1b và chương 

trình tương ứng: HS tự 

tìm hiểu. 

Mục 3: Ví dụ 2: Học 

sinh tự tìm hiểu. 

20 

3. Lặp với 

số lần chưa 

biết trước và 

- DH 

Cá 

nhân, 
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câu lệnh 

While-do 

Ví dụ 1 

trước, lệnh lặp với số lần định trước theo 

nhóm,

Cả lớp 

20 

21 

Bài tập 

 

Trả lời câu hỏi và  bài tập 1, 2, 3, 4 trang 50, 51 

2 

- DH 

Cá 

nhân, 

theo 

nhóm,

Cả lớp 

Mục câu hỏi và bài tập, 

các  bài tập 5,6,8: Học 

sinh tự thực hiện. 
22 Bài tập cấu trúc lặp 

21 

23 

Bài tập và thực 

hành 2 

2a, b 

- Xây dựng chương trình có sử dụng cấu 

trúc rẽ nhánh. 

- Sử dụng một số công cụ hiệu chỉnh 

chương trình. 

2 
Thực 

hành 

Các câu e, f, g, h: Học 

sinh tự tìm hiểu. 

Hướng dẫn để HS tự 

thực hành đối với HS 

nhà có thiết bị. 

Những HS không có 

thiết bị sẽ được thực 

hành khi đến trường. 

24 2 c d 

CHƯƠNG IV KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC (12(4,5,3)) 

22 

25 

§11: Kiểu mảng 

1. Kiểu 

mảng một 

chiều 

a. Khai báo 

Kiến thức 
Hiểu khái niệm mảng một chiều và hai 

chiều. 

Hiểu cách khai báo và truy cập đến các 

phần tử của mảng. 

Kĩ năng 
Cài đặt được thuật toán của một số bài toán 

đơn giản với kiểu dữ liệu mảng một chiều. 

Thực hiện được khai báo mảng, truy cập, 

tính toán các phần tử của mảng. 

2 

- DH 

Cá 

nhân, 

theo 

nhóm,

Cả lớp 

Ví dụ 2, Ví dụ 3, Mục 2. 

Kiểu mảng 2 chiều: Học 

sinh tự tìm hiểu. 

26 
b. Một số ví 

dụ 

23 27 
Bài tập kiểu 

mảng 

Bài tập 

Kiểm tra 15p 
1 

- DH 

Cá 

nhân, 
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theo 

nhóm,

Cả lớp 

28 

Bài tập và thực 

hành 3 

Bài 1.a 

- Nhận biết khai báo mảng. 

- Biết cách nhập dữ liệu cho mảng từ bàn 

phím. 

- Biết cách duyệt phần tử của mảng và truy 

cập từng phần tử của mảng. 

2 
Thực 

hành 

-  Hướng dẫn để HS tự 

thực hành đối với HS 

nhà có thiết bị. 

- Những HS không có 

thiết bị sẽ được thực 

hành khi đến trường. 

- Phần b của bài 1 và 

phần b của bài 2: HS tự 

thực hiện. 

24 

29 Bài 2.a 

30 
Bài tập và thực 

hành 4 
Bài 1.a 

- Củng cố khai báo mảng, duyệt, truy cập 

các phần tử của mảng. 

- Hiểu cách cài đặt thuật toán sắp xếp các 

phần tử của một dãy. 

1 
Thực 

hành 

-  Hướng dẫn để HS tự 

thực hành đối với HS 

nhà có thiết bị. 

- Những HS không có 

thiết bị sẽ được thực 

hành khi đến trường. 

- Phần b của bài 1: HS tự 

thực hiện. 

- Bài 2: HS tự tìm hiểu. 

25 

31 

§12: Kiểu xâu 

 

Mục 1, 2 

Kiến thức 
Biết xâu là một dãy ký tự (có thể coi xâu là 

mảng một chiều). 

Biết cách khai báo xâu, truy cập phần tử 

của xâu. 

Kĩ năng 
Sử dụng được một số thủ tục, hàm thông 

dụng về xâu. 

Cài đặt được một số chương trình đơn giản 

có sử dụng xâu. 

2 

- DH 

Cá 

nhân, 

theo 

nhóm,

Cả lớp 

Mục 3, các ví dụ 2, 3, 5: 

HS tự hiểu 

32 Mục 2, 3 
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26 

33 

Bài tập 

câu hỏi và 

bài tập SGK 

tr 79, 80 

Củng cố kiến thức chương 2 

- DH 

Cá 

nhân, 

Cả lớp 

Bài 13: Cả bài: HS tự 

học. 

Các bài 6,8,9 không yêu 

cầu thực hiện, HS tự 

thực hiện. 

34 

27 

35 Ôn Tập  Nội dung đã học 1 
Vấn 

đáp, 
 

36 
Kiểm tra giữa kì 

II 
 Kiến thức đã học 1 Trên giấy 

28 

37 

Bài tập và thực 

hành 5 

Bài 1 a 
Biết khai báo xâu. 

Biết nhập xâu vào từ bàn phím, đưa xâu ra 

màn hình. 

Truy cập phần tử của xâu. 

Sử dụng một số hàm, thủ tục xử lí xâu. 

 

 

2 

Thảo 

luận 

nhóm, 

vấn 

đáp 

Bài 1, câu b) và bài 3: 

Không yêu cầu thực 

hiện. 38 Bài 2 

CHƯƠNG V: TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP (5(3,1,1)) 

29 

39 §14: Kiểu dữ 

liệu tệp & §15: 

Thao tác với tệp 

§14: Mục 1 

§15: Mục 1, 

mục 2 a, b 

Kiến thức 
Biết vai trò của kiểu tệp. 

Biết các bước làm việc với tệp: gán tên cho 

biến tệp, mở tệp, đọc/ghi tệp, đóng tệp. 

Biết một số hàm và thủ tục chuẩn làm việc 

với tệp. 

Kĩ năng 
Sử dụng được  một số hàm và thủ tục chuẩn 

làm việc với tệp. 

2 

- DH 

Cá 

nhân, 

theo 

nhóm,

Cả lớp 

Bài 14: Mục 2. Phân loại 

tệp và thao tác với tệp: 

Chỉ giới thiệu sơ lược; 

HS tự tìm hiểu. 

40 
§15: Mục 2 

c, d 

30 41 
§16: Ví dụ làm 

việc với tệp 
vd1 

Hiểu các thao tác cơ bản làm việc với tệp: 

khai báo, mở tệp, gắn tên tệp, đọc/ghi tệp 

và đóng tệp. 

1 

- DH 

Cá 

nhân, 

Cả lớp 

VD 2: HS tự tìm hiểu 
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42 
Bài tập kiểu dữ 

liệu tệp 

Bài tập 

Kiểm tra 

15p 

 1 

Thảo 

luận 

nhóm 

 

31 

43 
Thực hành kiểu 

dữ liệu tệp 
  1 

Thực 

hành 
 

CHƯƠNG VI. CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ LẬP TRÌNH CÓ CẤU TRÚC (7(4,2,1)) 

44 

§17: Chương 

trình con và 

phân loại 

Mục 1 

Kiến thức 
Biết vai trò của chương trình con trong  lập 

trình. 

Biết sự phân loại chương trình con: thủ tục 

và hàm. 

2 

- DH 

Cá 

nhân, 

theo 

nhóm,

Cả lớp 

Mục 1: hai lợi ích cuối 

của Chương trình con: 

HS tự tìm hiểu thêm. 

32 

45 Mục 2 

Mục 2: nội dung về 

truyền tham số: Chỉ giới 

thiệu tham số hình thức 

và tham số thực sự mà 

không đi sâu vào cách 

truyền tham số bằng 

tham trị và tham biến. 

46 

§18: Ví dụ về 

cách viết và sử 

dụng CTC 

1. Cách viết 

và sử dụng 

thủ tục 

Kiến thức 
Biết cấu trúc một thủ tục, danh sách vào/ra 

hình thức. 

Biết mối liên quan giữa chương trình và thủ 

tục. 

Biết gọi một thủ tục. 

Kĩ năng 
Nhận biết được các thành phần trong đầu 

của thủ tục. 

Sử dụng được lời gọi một thủ tục. 

2 

- DH 

Cá 

nhân, 

theo 

nhóm,

Cả lớp 

Mục 1 VD_thambien2: 

HS tự tìm hiểu. 

33 

47 

2. Cách viết 

và sử dụng 

hàm 

48 
Bài tập và thực 

hành 6 

2.a 
Nhận biết được tham số hình thức, tham số 

thực sự, tham số giá trị, tham số biến, biến 

toàn cục, biến cục bộ. 

Sử dụng được một số hàm, thủ tục xử lí 

xâu. 

2 
Thực 

hành 

Mục c: Không yêu cầu 

thực hiện; HS tự tìm 

hiểu. 

 
49 2.b 

Bài tập và thực hành 7: 
Không yêu cầu thực 34 
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hiện. 

Bài 19: HS tự học 

50 Bài tập Bài tập chương 1 
HĐ 

nhóm 
 

35 

51 Ôn tập Kiến thức đã học 1 
Vấn 

đáp 
 

52 
Kiểm tra cuối kì 

II 
  1 

Trên 

giấy 
 

…...., ngày ………tháng…….năm…..... 

NHÓM TRƯỞNG 

CHUYÊN MÔN 

..…...., ngày …tháng…….năm…..... 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

…...., ngày ………tháng…….năm…..... 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN 
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C. LỚP 12 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC BỘ MÔN TIN HỌC 12 

Thời lượng cả năm: 35 tuẩn x 1,5 tiết/tuần  =53 tiết 

Học kì I:  18 tuần x 2 tiết/tuần = 36  tiết 

Học kì II:  17 tuần x 1 tiết/tuần = 17  tiết 

 

I. Học kì 1: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết. 

Tuần Tiết 
Bài/Tên 

chủ đề 

Mạch nội dung 

kiến thức 
Yêu cầu cần đạt 

Thời 

lượng 

Hình thức tổ 

chức dạy học 
Ghi chú 

CHƯƠNG 1. KHÁI NIỆM VỀ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU (7(5,1,1)) 

1 

1 

§1. Một số 

khái niệm 

cơ bản. 

- Bài toán quản lý - Biết được khái niệm cơ sở dữ liệu. 

3 

- Cá nhân 

- Hoạt động 

nhóm 

- Cả lớp 

 
2 

- Các công việc 

thường gặp khi 

xử lý thông tin 

của một tổ chức 

- Biết được vai trò của cơ sở  dữ liệu 

trong học tập và cuộc sống. 

2 

3 

- CSDL; 

- Một số ứng 

dụng  

* Kiến thức: 

- Biết khái niệm hệ QTCSDL. 

- Biết  các yêu cầu cơ bản đối với hệ cơ 

sở dữ liệu 

Mục 3.b); 3.c): HS 

tự đọc 

4 

§2 Hệ quản 

trị cở sở dữ 

liệu 

- Các chức năng 

của hệ quản trị 

CSDL 

- Biết khái niệm hệ QTCSDL. 

- Biết chức năng của hệ quản trị 

CSDL:Tạo lập, cập nhật dữ liệu, tìm 

kiếm kết xuất thông tin; kiểm soát điều 

khiển việc truy cập vào CSDL. 
2 

- Cá nhân 

- Hoạt động 

nhóm 

- Cả lớp 

Mục 2: HS tự đọc 

3 
5 

- Vai trò của con 

người khi làm  

việc với CSDL; 

- Các bước xây 

dựng CSDL 

* Kiến thức: 

- Biết vai trò của con người khi làm việc 

với hệ CSDL 

 

6 Bài tập Chương 1 * Kiến thức:  1 - Cá nhân Kiểm tra 15 phút - 
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- Biết phát biểu một bài toán quản lý đơn 

giản. 

* Kĩ năng: 

- Chỉ ra được CSDL cần quản lý của bài 

tóan, các thông tin cần quản lý của chủ 

thể. 

- Liệt kê được các công việc cần làm khi 

xây dựng CSDL 

- Hoạt động 

nhóm 

- Cả lớp 

Sử dụng kết quả 

phân loại hs 

4 7 

Bài tập và 

thực hành 

1 

 

Phân tích, khảo 

sát, thiết kế csdl 

quản lí thư viện 

* Kiến thức: 

Giúp học sinh  hệ thống lại các kiến thức 

đã học: CSDL, sự cần thiết phải có CSDL 

lưu trên máy tính, hệ QTCSDL?, hệ 

CSDL?, mối tương tác giữa các thành 

phần của hệ CSDL, các yêu cầu cơ bản 

của hệ CSDL qua hệ thống câu hỏi trắc 

nghiệm khách quan và tự luận.. 

- Học sinh biết được các yêu cầu cơ bản của  

hệ CSDL. 

* Kĩ năng: 

- Biết được sự đa dạng  trong ứng dụng của 

CSDL trong thực tế 

1 

- Cá nhân 

- Hoạt động 

nhóm 

- Cả lớp 

Bài 4: HS tự thực 

hiện. 

CHƯƠNG 2. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MICROSOFT ACCESS (28(7,19,2)) 

4 8 

§3. Giới 

thiệu 

Microsoft 

Access 

- Giới thiệu phần 

mềm Microsoft 

Access 

- Giới thiệu khả 

năng của 

Microsoft Access 

- Giới thiệu các 

loại đối tượng 

chính của 

* Kiến thức: 

- Hiểu các chức năng chính của Access; 

Tạo lập bảng, thiết lập mối liên  kết  giữa 

các bảng, cập nhật và kết xuất thông tin. 

- Biết bốn đối tượng chính: bảng, mẫu 

hỏi, biểu mẫu và báo cáo. 

- Biết hai chế độ làm việc: Chế độ thiết 

kế (làm việc với cấu trúc) và chế độ làm 

việc với dữ liệu. 

1 

- Cá nhân 

- Hoạt động 

nhóm 

- Cả lớp 

Gộp nội dung Mục 

1 và Mục 2 thành 

mục  

1. Hệ QT CSDL 

MS Access: 

a) Giới thiệu MS 

Access  

b) Các chức năng 

của MS Access 
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Microsoft Access 

- Giới thiệu một 

số thao tác cơ bản 

của Microsoft 

Access: khởi 

động, tạo CSDL 

mới, mở CSDL 

đã có, kết thúc; 

- Giới thiệu các 

cách làm việc với 

các đối tượng 

chính 

* Kĩ năng: Thực hiện được khởi động và 

ra khỏi  Access, tạo CSDL mới, mở 

CSDL đã có. 

Sắp xếp Mục 3 

với Mục 4 thành 

mục 2. Một số 

thao tác cơ bản  

a) Khởi động MS 

Access  

b) Giới thiệu màn 

hình làm việc  

c) Tạo CSDL mới  

d) Các đối tượng 

chính trên MS 

Aceess  

e) Mở CSDL đã 

có  

f) Kết thúc phiên 

làm việc  

Mục 5 đổi tên 

thành mục 3 

5 9 
§4.Cấu trúc 

bảng. 

- Các khái niệm 

về trường, bản 

ghi, kiểu dữ liệu; 

- Tạo và sửa cấu 

trúc bảng 

*.Kiến thức: 

- Hiểu được các khái niệm chính trong 

cấu trúc dữ liệu bảng: 

+ Cột (Thuộc tính): Tên, miền giá trị 

+ Hàng (Bản ghi): Bộ các giá trị của 

thuộc tính. 

-Biết khái niệm Khoá chính và các bước 

chỉ định một trường làm khóa chính. 

- Biết tạo và sửa cấu trúc bảng. 

-Biết việc tạo liên kết giữa các bảng. 

*.Kĩ năng: 

- Thực hiện được tạo và sửa cấu trúc bảng, 

nạp dữ liệu vào bảng, cập nhật dữ liệu. 

1 

- Cá nhân 

- Hoạt động 

nhóm 

- Cả lớp 

Mục 2a: HS tự 

đọc.  

Chỉ định khóa 

chính – GV minh 

học trực tiếp nội 

dung này trên 

Access 
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- Thực hiện được việc khai báo khoá. 

- Thực hiện được việc tạo liên kết giữa hai 

bảng. 

10 
Bài tập và 

thực hành 

2. 

- Tạo cấu trúc 

bảng quản lí 

thông tin học sinh 

- Thực hiện các 

thao tác với 

trường trong bảng 

*.Kiến thức, kĩ năng:  

-Thực hiện được các thao tác cơ bản: 

Khởi động và kết thúc Access, tạo CSDL 

mới.. 

- Nhận biết được các loại đối tượng, các 

cửa sổ từng loại đối tượng. 

- Thực hiện được việc tạo cấu trúc bảng 

theo mẫu và chỉ định khóa chính. 

2 

- Cá nhân 

- Hoạt động 

nhóm 

- Cả lớp 

- Hướng dẫn 

thực hành 

Bài 1: Giới thiệu 

tóm tắt nội dung 

mục 2a để hướng 

dẫn cho học sinh 

6 

11 

- Nhập dữ liệu 

gồm 10 bảng tin 

cho bảng 

- Nhập được dữ liệu cho bảng 

12 

§5.Các thao 

tác cơ bản 

trên bảng. 

- Cập nhật dữ 

liệu; 

- Sắp xếp và lọc 

dữ liệu; 

- Tìm kiếm đơn 

giản; 

- In dữ liệu; 

*.Kiến thức: 

Biết được các lệnh làm việc với bảng: 

Cập nhật dữ liệu, sắp xếp và lọc, tìm 

kiếm đơn giản, tạo biểu mẫu. 

*.Kĩ năng: 

- Thực hiện được: Mở bảng ở chế độ 

trang dữ liệu, cập nhật dữ liệu, sắp xếp 

và lọc, tìm kiếm đơn giản, tạo biểu mẫu 

bằng thuật sĩ, định dạng và in trực tiếp. 

1 

- Cá nhân 

- Hoạt động 

nhóm 

- Cả lớp 

Mục 2b: Lọc theo 

ô dữ liệu đang 

chọn – HS tự học. 

Mục 3. Tìm kiếm 

đơn giản – Tự học 

có hướng dẫn. 

7 
13 

Bài tập và 

thực hành 

3 

- Cập nhật thông 

tin vào bảng 

HOC_SINH 

(Trang 48-SGK) 

- Giải quyết bài 

tập 2 (Trang 48-

SGK) 

*.Kiến thức, kĩ năng: 

- Luyện kĩ năng thao tác trên bảng. 

- Thực hiện được các thao tác: cập nhật 

dữ liệu trên bảng ở chế độ trang dữ liệu  
2 

- Làm mẫu 

- GV hướng 

dẫn, HS tự thực 

hành 

Bài 3, câu c) và 

bài 4: HS tự thực 

hành 

14 Bài tập và - Giải quyết bài - Thực hiện được thao tác lọc dữ liệu theo 
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thực hành 

3 (tt) 

tập 3, bài tập 4 

(Trang 48-SGK) 

mẫu và theo ô dữ liệu được chọn.; Tim 

kiếm đơn giản. 

- Sử dụng được nút lệnh để sắp xếp dữ 

liệu. 

8 

15 
§6.Biểu 

mẫu. 

- Khái niệmbiểu 

mẫu 

- Tạo biểu mẫu 

mới theo thuật sĩ; 

- Các chế độ làm 

việc với biểu 

mẫu; 

*.Kiến thức: 

- Biết khái niệm biểu mẫu, công dụng 

của biểu mẫu. 

- Biết cách tạo biểu mẫu đơn giản dùng 

chế độ thiết kế để chỉnh sửa thiết kế các 

biểu mẫu. 

- Biết chế độ làm việc với biểu mẫu: Chế 

độ trang dữ liệu, chế độ thiết kế, chế độ 

biểu mẫu. 

*. Kĩ năng: 

- Biết sử dụng biểu mẫu để cập nhật dữ 

liệu. 

1 

- DH cá nhân 

- Hoạt động 

nhóm 

- Hướng dẫn 

học sinh thực 

hành 

Mục 3. Các chế độ 

làm việc với biểu 

mẫu – HS tự học 

16 

Bài tập và 

thực hành 

4 

- Giải quyết bài 

tập 1, bài tập 2 

(Trang 55-SGK) 

*. Kĩ năng: 

- Thực hiện được tạo biểu mẫu đơn giản. 

- Dùng biểu mẫu để cập nhật và chỉnh 

sửa dữ liệu trong bảng. 

2 

- Làm mẫu 

- Cá nhân, 

nhóm 

- Tự đánh giá 

- GV hướng 

dẫn, HS tự thực 

hành 

 

9 

17 

- Giải quyết bài 

tập 3 (Trang 56-

SGK) 

*. Kĩ năng: 

- Thực hiện được thao tác chuyển sang 

chế độ trang dữ liệu; Ôn luyện các thao 

tác cập nhật, sắp xếp, tìm kiếm và lọc 

thông tin trong chế độ trang dữ liệu. 

18 Ôn tập Các kiến thức đã học 1 
Cá nhân, nhóm 

và cả lớp 
 

10 

19 
Kiểm tra 

giữa kì I 
Các kiến thức đã học 1 

Lý thuyết và 

Thực hành 
 

20 
§7. Liên kết 

giữa các 

- Khái niệm về 

liên kết giữa các 

*.Kiến thức: 

- Biết được khái niệm về  liên kết giữa 
1 

- Cá nhân 

- Hoạt động 

Mục 1. Khái niệm 

– GV dạy theo 
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bảng bảng; 

- Kĩ thuật tạo liên 

kết giữa các  

bảng; 

các bảng và ý nghĩa của liên kết. 

- Biết cách tạo liên kết giữa các bảng. 

*Kĩ năng:  

- Thực hiện được việc tạo liên kết giữa 

các bảng trong Access 

nhóm 

- Hướng dẫn 

thực hành 

SGK 

11 

21 

Bài tập và 

thực hành 

5 

- Giải quyết bài 

tập 1 (trang 61-

SGK) 

- Rèn luyện kĩ năng tạo bảng với cấu trúc 

cho trước, kĩ năng nhập dữ liệu cho bảng. 

- Tạo được CSDL gồm nhiều bảng. 

2 

- Làm mẫu 

- Hoạt động 

nhóm 

- Thực hành 

- Hướng dẫn để 

HS tự thực hành 

đối với HS nhà có 

thiết bị. 

- Những HS không 

có thiết bị sẽ được 

thực hành khi đến 

trường. 

- GV chỉ yêu cầu 

HS nhập  mỗi 

bảng  khoảng 3 

bản ghi để thực 

hành. 

22 

- Giải quyết bài 

tập 2 (Trang 62-

SGK)  

 

- Tạo được sơ đồ liên kết giữa các bảng 

của CSDL. 

- Thực hiện được các thao tác tạo liên 

kết, sửa liên kết giữa các bảng. 

12 23 
§8. Truy 

vấn dữ liệu 

- Các khái niệm 

về: Mẫu hỏi, biểu 

thức, các hàm. 

- Cách tạo mẫu 

hỏi 

Ví dụ áp dụng tạo 

mẫu hỏi 

*.Kiến thức: 

- Biết được khái niệm và vai trò của 

mẫu hỏi . 

- Biết các bước chính để tạo ra một 

mẫu hỏi. 

- Biết cách tạo mẫu hỏi trong chế độ 

thiết kế. 

*.Kĩ năng: 

- Vận dụng một số hàm cơ bản và phép 

toán thông dụng viết đúng biểu thức điều 

kiện và biểu thức logic để xây dựng mẫu 

hỏi đơn giản. 

1 

- Đặt vấn đề 

- Dh cá nhân 

- Hoạt động 

nhóm 

- Hướng dẫn 

thực hành 
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- Tạo được mẫu hỏi đơn giản. 

24 

Bài tập và 

thực hành 

6 

Giải quyết bài tập 

1 (Trang 67-

SGK) 

*.Kiến thức: 

- Biết vai trò của mẫu hỏi. 

- Biết các hàm gộp nhóm ở mức độ đơn 

giản. 

*.Kĩ năng: 

- Tạo được những biểu thức điều kiện 

đơn giản. 

- Tạo được mẫu hỏi kết xuất thông tin từ 

một bảng. 
3 

- Làm mẫu 

- GV hướng 

dẫn, HS tự thực 

hành 

 

13 

25 

Giải quyết bài tập 

2 (Trang 68-

SGK) 

26 

Giải quyết bài tập 

3 (Trang 68-

SGK) 

*.Kĩ năng:  

Thực hiện được: 

+Tạo mẫu hỏi kết xuất thông tin từ một 

bảng. 

+ Các thao tác tạo mẫu hỏi liệt kê và sắp 

xếp thứ tự. 

14 

27 

Bài tập và 

thực hành 

7 

Giải quyết bài tập 

1 (Trang 69-

SGK) 

*.Kiến thức: 

- Biết các bước tạo mẫu hỏi kết xuất 

thông tin từ nhiều bảng. 

- Biết rõ hơn về liên kết và lợi ích liên kết 

giữa các bảng. 

*.Kĩ năng: 

-Thực hiện được các thao tác tạo mẫu hỏi 

kết xuất thông tin từ nhiều bảng. 

2 

- Làm mẫu. 

-  GV hướng 

dẫn, HS tự thực 

hành 

- Hướng dẫn để 

HS tự thực hành 

đối với HS nhà có 

thiết bị. 

- Những HS không 

có thiết bị sẽ được 

thực hành khi đến 

trường. 28 

Giải quyết bài tập 

2 (Trang 69-

SGK) 

*.Kĩ năng:  

- Sử dụng được hàm Count, Avg, Max, 

Min và cũng cố rèn luyện kĩ năng tạo 

mẫu hỏi. 

15 29 

§9.Báo cáo 

và kết xuất 

báo cáo. 

- Khái niệm báo 

cáo; 

- Hướng dẫn dùng 

*. Kiến thức: 

- Biết được khái niệm báo cáo và vai 

trò của nó trong công tác quản lí. 
1 

- DH cá nhân 

- Hoạt động 

nhóm 
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thuật sĩ để tạo báo 

cáo 

- Biết được các bước tạo lập báo cáo. 

*. Kĩ năng: 

 - Tạo được báo cáo bằng thuật sĩ. 

-  Thực hiện được lưu trữ và in báo cáo. 

- Hướng dẫn 

thực hành 

30 

Bài tập và 

thực hành 

8. 

Giải quyết bài tập 

1 (Trang 75-

SGK) 

*. Kiến thức: 

- Biết các bước tạo một báo cáo. 

- Biết một số định dạng cho báo cáo. 

*.Kĩ năng:  

- Tạo được báo cáo bằng thuật sĩ. 

- Bước đầu hình thành kĩ năng sử dụng 

chế độ thiết kế để  chỉnh sửa báo cáo. 

2 

- Làm mẫu 

-  HS tự thực 

hành 

 

16 

31 

Giải quyết bài tập 

2 (Trang 75-

SGK) 

32 

Bài tập và 

thực hành 

9. 

Giải quyết bài tập 

1; 2; 3 (Trang 76-

77-SGK) 

*. Kiến thức: 

- Biết các loại đối tượng trong Access. 

- Biết có 2 chế độ làm việc với đối 

tượng. 

- Biết các bước để tạo các đối tượng. 

*.Kĩ năng: 

-Tạo được mẫu hỏi đơn giản có sử dụng 

biểu thức trong CSDL theo yêu cầu. 

2 

- Thực hành 

- Hướng dẫn, 

HS thực hành 
 

17 
33 

Giải quyết bài tập 

4; 5 (Trang 77-

SGK) 

34 
Ôn tập học 

kỳ 1 

Chương 1 và 

chương 2 
Kiến thức nội dung chương 1 và 2 2 

- Thuyết trình 

- Vấn đáp 

- Thực hành 
 

18 

35 

36 

Kiểm tra 

cuối học kỳ 

1 

Chương 1 và 

chương 2 
Kiến thức nội dung chương 1 và 2 1 

- Kiểm tra lý 

thuyết và thực 

hành 
 

II. Học kỳ 2: 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết 

Chương III. HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ (8(5,2,1)) 

19 37 

 

§10 Cơ sở 

dữ liệu 

quan hệ 

Mô hình dữ liệu 

quan hệ 

Kiến thức: 

- Biết được khái niệm mô hình dữ liệu 

quan hệ  và đặc trung cơ bản của  mô 

hình này. 

3 

- Cá nhân 

- Thảo luận nhóm 

- Củng cố. 

Cả bài – Chỉ hệ 

thống lại kiến 

thức, không 

giảng chi tiết 
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- Biết hai loại mô hình dữ liệu: Logic và 

vật lí. 

- Hiểu khái niệm về khóa và liên kết giữa 

các bảng. 

20 38 

- Khái niệm 

CSDL quan hệ 

- Ví dụ CSDL 

quan hệ ( thư 

viện; quản lý 

công chức..) 

- Biết khái niệm mô hình quan hệ 

- Biết các đặc trưng cơ bảncủa mô hình 

quan hệ: cột(trường), hàng (bản ghi). 

- Biết khái niệm khoá và liên kết giữa các 

bảng. 

- Biết các thao tác với CSDL quan hệ: 

Tạo bảng, cập nhật, sắp xếp các bản ghi, 

truy vấn CSDL và lập báo cáo. 

- Xác định các bảng và khoá liên kết giữa 

các bảng của bài toán  quản lí đơn giản. 

- Cá nhân 

- Thảo luận nhóm 

- Củng cố. 

- Hướng dẫn. 

 

21 39 

Giới thiệu khóa, 

khóa chính, liên 

kết giữa các bảng 

 

22 40 
§11 Các 

thao tác với 

cơ sở dữ 

liệu quan 

hệ 

- Tạo lập CSDL 

- Cập nhật CSDL; 

* Kiến thức: Biết các chức năng mà hệ 

CSDLquan hệ phải có và vai trò, ý nghĩa 

của các chức năng đó trong quá trình tạo 

lập và khai thác hệ CSDL quan hệ. 

- Liên hệ với các thao tác cụ thể được 

trình bày ở chương II. 

2 

- Vấn đáp tái hiện. 

- Trực quan nêu 

vấn đề. 

- Thuyết trình. 

- Hoạt động nhóm 

Cả bài – Chỉ hệ 

thống lại kiến 

thức, không 

giảng chi tiết 23 41 - Khai thác CSDL  

24 42 

Bài tập và 

thực hành 

10 

Giải quyết bài tập 

1; 2 ( Trang 87-

88-SGK) 

*. Kĩ năng: 

- Biết chọn khóa  cho các bảng dữ liệu 

của CSDL. 

- Hiểu được khái niệm liên kết giữa các 

bảng. 

- Biết cách xác lập liên kết giữa các bảng 

thông qua khóa. 

- Biết mục đích của việc xác lập liên kết 

giữa cácbảng. 

*. Kĩ năng: 

- Chọn được khóa cho các quan hệ trong 

2 

- Thực hành 

- Thảo luận nhóm. 

- GV hướng dẫn, 

HS tự thực hành. 

Thực hiện sau 

bài 11 

25 43 

Giải quyết bài tập 

3 ( Trang 88-

SGK) 

Bài 12. Cả bài: 

HS tự học 
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bài tóan quen thuộc. 

Xác lập được liên kết giữa các quan hệ 

thông qua khóa để có thể tìm được những 

thông tin liên quan đến một cá thể cần 

quản lí. 

26 44 Ôn tập Các kiến thức đã học 1 
Vấn đáp, tái hiện, 

trao đổi nhóm 
 

27 45 
Kiểm tra 

giữa kì 2 
Các kiến thức đã học theo chuẩn KTKN 1 

Kiểm tra lý thuyết 

và thực hành 
 

CHƯƠNG VI. KIẾN TRÚC VÀ BẢO MẬT CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU (4(2,2,0)) 

28 46 
§13 Bảo 

mật thông 

tin trong 

các hệ cơ sở 

dữ liệu 

- Bảo mật CSDL 

là gì? 

- Chính sách và ý 

thức bảo mật 

thông tin 

*. Kiến thức: 

- Biết khái niệm bảo mật hệ CSDL và sự 

tồn tại các quy định, các điều luật bảo vệ 

thông tin. 

*. Kĩ năng: 

- Biết một số cách thông dụng bảo mật 

CSDL. 

*.Thái độ: 

- Có ý thức và thái độ đúng đắn trong 

việc sử dụng và bảo mật CSDL. 

2 

- Thuyết trình 

- Giảng giải, 

nêu vấn đề. 

Phát vấn, trao 

đổi nhóm. 

 

29 47 

- Phân quyền truy 

cập và nhận dạng 

người dùng; 

- Mã hóa thông 

tin và nén dữ liệu 

- Thuyết trình 

- Giảng giải, 

nêu vấn đề. 

Phát vấn, trao 

đổi nhóm. 

Mục 3, 4: GV chỉ 

giới thiệu tóm lượt 

30 48 

Bài tập và 

thực hành 

11. 

Giải quyết bài tập 

1; 2 (Trang 105-

SGK) 

* Kiến thức: 

- Biết khái niệm  và tầm quan trong của 

bảo mật CSDL. 

- Biết một số cách thông  dụng bảo mật 

CSDL. 

*. Thái độ:  

Có thái độ đúng đắn trong việc sử dụng 

và bảo mật CSDL. 

2 

-Phát vấn, trao 

đổi nhóm. 

-GV hướng dẫn 

giảng giải, HS 

tự thực hành. 

-Trực quan. 

-Hướng dẫn 

 

31 49 

Giải quyết bài tập 

2 (Trang 106, 

107-SGK) 

Kiểm tra 15 phút 

Bài 3. HS tự học 

32 50 Bài tập Giải bài tập chương 4 1 
- Cá nhân, hđ 

nhóm 
 

33 51 Ôn tập Chương 3 và * Kiến thức, kĩ năng: 2 - Vấn đáp, tái  
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34 52 

HK2 chương 4 Theo chuẩn kiến thức kĩ năng  chương 

III,IV 

hiện. 

- HĐ nhóm. 

- Thực hành 

35 53 
Kiểm tra 

học kỳ 2 

Chương 3 và 

chương 4 

*Kiến thức, kĩ năng: 

Theo chuẩn kiến thức và kĩ năng của 

chương III, IV. 
1 

- Kiểm tra trắc 

nghiệm và thực 

hành. 
 

 

…...., ngày ………tháng…….năm…..... 

NHÓM TRƯỞNG 

CHUYÊN MÔN 

..…...., ngày …tháng…….năm…..... 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

…...., ngày ………tháng…….năm…..... 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN 
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D. NGHỀ TIN HỌC VĂN PHÒNG LỚP 11 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC BỘ MÔN NGHỀ TIN HỌC VĂN PHÒNG LỚP 11 

Thời lượng cả năm: 35 tuẩn x 3 tiết/tuần  =105 tiết 

Học kì I:  18 tuần x 3 tiết/tuần = 54  tiết 

Học kì II:  17 tuần x 3 tiết/tuần =  51 tiết 

 

Tuần dự kiến Tiết Bài Tên bài/ nội dung 

 Học kỳ I: 18 tuần x 3 tiết/tuần = 54  tiết 

   Phần 1 : Mở đầu 

01 

1 Bài 1 Làm quen với nghề tin học văn phòng 

  Phần 2 : Hệ điều hành windows 

2,3 Bài 2 Những kiến thức cơ sở 

02 4,5,6 bài 3 Làm việc với tệp và thư mục 

03 7,8,9 bài 4 Một số tính năng khác trong windows 

04 10,11,12 bài 5 Control panel và việc thiết đặt hệ thống 

05 13,14,15 bài 6 Ôn tập và thực hành tổng hợp 

06 
Phần 3: Hệ soạn thảo văn bản word 

16,17,18 bài 7 Ôn lại một số khái niệm cơ bản 

07 19, 20,21 bài 8 Định dạng văn bản 

08 22,23,24 bài 9 Làm việc với bảng trong văn bản 

09 
25 Kiểm tra giữa kì I 

26,27 
bài 10 Thực hành soạn thảo văn bản hành chính 

10 
28 

29,30 
bài 11 Một số chức năng soạn thảo nâng cao 

11 
31 

32,33 
bài 12 Chèn một số đối tượng đặc biệt 

12 
34 

35,36 
bài 13 Các công cụ trợ giúp 

13 
37 

38,39 bài 14 Kiểu và sử dụng kiểu 
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14 
40 

41,42 
bài 15 Chuẩn bị in và in văn bản 

15 
43 

44,45 
bài 16 Thực hành tổng hợp 

16 

46 

47  ôn tập phần 3 

Phần 4 : Chương trình bảng tính Excel 

48 
bài 17 Các khái niệm cơ bản 

17 
49,50 

51 
bài 18 Dữ liệu trên bảng tính 

18 
52 

53,54 Kiểm tra học kỳ I 

Học kì II:  17 tuần x 3 tiết/tuần =  51 tiết 

19 
55,56 bài 19 Lập công thức để tính toán 

57 
bài 20 Sử dụng hàm 

20 
58,59 

60 
bài 21 Thao tác với dữ liệu trên trang tính 

21 
61,62 

63 
bài 22 Nhập, tìm thay thế nhanh dữ liệu 

22 
64,65 

66 
bài 23 

Trình bày trang tính: Thao tác với hàng, cột và định 

dạng dữ liệu 
23 

67,68 

69 
bài 24 Trình bày trang tính: Định dạng ô 

24 
70,71 

72 
bài 25 Bố trí dữ liệu trên trang tính 

25 
73,74 

75 
bài 26 Sử dụng các hàm logic 

26 
76,77 

78 Kiểm tra giữa kì II 

27 79,80 bài 27 Thực hành lập trang tính và sử dụng hàm 
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81 
bài 28 Danh sách dữ liệu và sắp xếp dữ liệu 

28 
82,83 

84 
bài 29 Lọc dữ liệu từ danh sách dữ liệu 

29 
85,86 

87 
bài 30 Biểu diễn dữ liệu bằng biểu đồ 

30 
88,89 

90 
bài 31 Thực hành tổng hợp 

31 
91,92 

93  Ôn tập phần 4 

Phần 5 : Làm việc với mạng cục bộ 

32 94,95,96 bài 32 Các kiến thức chung về mạng cục bộ 

33 97,98,99 bài 33 Sử dụng mạng cục bộ 

Phần 6 : Tìm hiểu nghề 

34 
100,101, 

102 
bài 34 Tìm hiểu nghề 

35 
103  Ôn tập 

104,105  Kiểm tra cuối năm học 

 

 

 

…...., ngày ………tháng…….năm…..... 

NHÓM TRƯỞNG 

CHUYÊN MÔN 
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TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 
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