
1 
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

LIÊN CHIỂU 
                      

Số:    /TB-TTHPTLC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          

 

Đà Nẵng, ngày 05  tháng 9 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

NỘI DUNG DẠY HỌC TUẦN 1 – NĂM HỌC 2020-2021 

(Bắt đầu từ ngày 07/9/2020) 

 

Thực hiện kế hoạch số 265/KH-TTHPTLC ngày 29 tháng 8 năm 

2020 của Hiệu trưởng trường THPT Liên Chiểu về việc tổ chức dạy học 

qua mạng, bộ phận phụ trách chuyên môn thông báo đến giáo viên và học 

sinh nội dung dạy học tuần 1 áp dụng từ ngày 07/9/2020 như sau: 

I. Nội dung dạy học 

STT Môn 
Thời 

lượng 
Tên chủ đề,  bài học Ghi chú 

Khối 10 

1 
Toán - Đại 2 tiết Bài 1: Mệnh đề + Luyện tập  

Toán - Hình 1 tiết Bài 1: Các định nghĩa vectơ  

2 Vật lý 2 tiết Ôn tập chương trình Vật lý THCS  

3 Hóa học 2 tiết Ôn tập đầu năm  

4 Sinh học 1 tiết Các cấp tổ chức của thể giới  

5 Công nghệ 1 tiết Bài mở đầu  

6 Tin học 2 tiết 

 

§1. Tin học là một ngành khoa học 

§2. Thông tin và dữ liệu (t1) 

  

Nội dung: 

Mục 1, 

mục 2, 

mục 3 

7 Ngữ văn 
1 tiết 

Giới thiệu chương trình và định hướng các 

kĩ năng học tập bộ môn  
 

2 tiết Tổng quan văn học VN  

8 Lịch sử 1 tiết 
Bài 1. Sự xuất hiện loài người và bầy 

người nguyên thủy 
 

9 Địa lý 1 tiết 
Bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các 

đối tượng địa lí trên bản đồ 
 

10 Tiếng Anh 

1 tiết Hướng dẫn học & ôn tập  

1 tiết 
Unit 1: A DAY IN THE  LIFE OF ...- 

Reading 
 

1 tiết 
Unit 1: A DAY IN THE  LIFE OF ...- 

Speaking 
 

11 GDCD 1 tiết 

Bài 1. Thế giới quan duy vật và phương 

pháp luận biện chứng 
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12 GDQPAN 1 tiết 

Truyền thống đánh giặt giữ nước của dân 

tộc Việt Nam (Tiết  1) 

 

 

13 Thể dục 2 tiết 
Bài tập phát triển tay không 

 
 

 

Khối 11 

1 
Toán - Đại 3 tiết 

§1. Hàm số lượng giác (H.số y = sinx) 

§1. Hàm số lượng giác (Hàm số y = cosx, y 

= tanx) 

§1. Hàm số lượng giác (Hàm số y = cotx + 

Luyện tập (bài tập cần làm:1, 2, 3, 5, 6, 7, 8) 

 

Toán - Hình 1 tiết §1. Phép biến hình +  §2. Phép tịnh tiến  (dạy mục 

I, II) 

2 Vật lý 2 tiết Ôn tập chương trình Vật lý 10  

3 Hóa học 2 tiết Ôn tập đầu năm  

4 Sinh học 2 tiết 

Tiết 1: Sự hấp thụ  nước và muối khoáng ở 

rể 

Tiết 2: Vận Chuyển các chất trong cây 

 

5 Công nghệ 1 tiết Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật  

6 Tin học 1 tiết 
§1. Khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập 
trình 

 

7 Ngữ văn 
2 tiết Vào phủ chúa trịnh  

1 tiết Tự tình  

8 Lịch sử 1 tiết Bài 1. Nhật Bản  

9 Địa lý 1 tiết 

Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển 

kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc 

cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. 

 

10 GDCD 1 tiết Bài 1. Công dân với phát triển kinh tế  

11 Tiếng Anh 3 tiết 

1. Revision 

2. Unit 1: FRIENDSHIP - Reading 

3. Unit 1: FRIENDSHIP - Speaking 

 

12 GDQPAN 1 tiết 
Luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của 

học sinh 
 

13 Thể dục 2 tiết Bài tập phát triển tay không  

Khối 12 

1 
Toán - Giải 

tích 
3 tiết 

1. Ôn tập: Đạo hàm và quy tắc xét dấu của 

biểu thức 

2,3. §1. Sự đồng biến nghịch biến của hàm 

số 

 

 Toán - Hình 1 tiết 

§1. Ôn tập (Ôn tập các công thức tính diện 

tích các hình và các kiến thức về hình không 

gian lớp 11) 
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2 Vật lý 2 tiết Ôn tập chương trình Vật lý 11  

3 Hóa học 2 tiết Ôn tập đầu năm  

4 Sinh học 2 tiết 
Tiết 1,2: Chủ đề: Cơ chế di truyền ở mức độ 

phân tử 
 

5 Tin học 2 tiết 
Một số khái niệm cơ bản (Mục 1, mục 2, mục 
3a, mục 3d) 

 

6 Công nghệ 1 tiết Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm  

7 Ngữ văn 4 tiết Khái quát VHVN từ 1945 đến nay  

8 Lịch sử 2 tiết 

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau 

chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949) 

Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 

- 1991). Liên Bang Nga (1991 – 2000) 

 

9 Địa lý 1 tiết Bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ  

10 GDCD 1 tiết Bài 1. Pháp luật và đời sống  

11 Tiếng Anh 3 tiết 

1. Hướng dẫn học & ôn tập 

2. Unit 1: HOME LIFE – Reading 

3. Unit 1:HOME LIFE - Speaking 

 

12 GDQPAN 1 tiết 
Một số hiểu biết về nền Quốc phòng toàn 

dân và an ninh nhân dân 
 

13 Thể dục 2 tiết Bài tập phát triển tay không  

 

II. Yêu cầu thực hiện 

1. Đối với tổ bộ môn: đăng tải bài giảng trước buổi có tiết dạy ít nhất 01 ngày 

đồng thời chuyển file tài liệu giấy lên gmail trường để in, hỗ trợ học sinh không 

có phương tiện học tập qua mạng. Thời lượng tiết tự chọn bám sát, giáo viên bộ 

môn giao bài tập củng cố, rèn luyện kĩ năng. Thực hiện thống kê, báo cáo vào 

thứ 7 hàng tuần gửi về gmail trường.  

2. Đối với giáo viên chủ nhiệm: phối hợp với gvbm rà soát, thống kê việc học 

tập của học sinh và báo cáo hàng tuần tại gmail trường. Thông báo đến phụ 

huynh học sinh tình hình học tập của lớp. 

3. Đối với học sinh: tham gia tích cực các khóa học, làm bài và nộp sản phẩm 

học tập đúng thời hạn theo yêu cầu của giáo viên giảng dạy. Phản ánh kịp thời 

với gvcn hoặc gvbm những khó khăn, vướng mắc trong quá trình học tập để 

được hỗ trợ./. 

 
N   nhận   
- BGH; 

- TTCM; 

- Website;   

- Lưu: VT, PHT2. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Mai Thị Bích Ngà 

 
 


