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HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020
MÔN TIN HỌC
( Kèm theo Công văn số 1113 /BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)
Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học
chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù
hợp với tình hình thực tế.
1. Lớp 10
TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh
Mục 1, điểm d. Một số chức năng khác

Hướng dẫn thực hiện
Không dạy.

Mục 2. Một số quy ước trong việc gõ văn bản Không dạy, khuyến khích học sinh tự đọc.

1

Chương III
Soạn thảo
văn bản

Mục 3. Chữ Việt trong soạn thảo văn bản.
§14. Khái niệm về điểm b) Gõ chữ việt, Cách gõ TELEX và VNI Chỉ dạy một trong hai cách.
soạn thảo văn bản
Mục 3, các điểm c) và d)
Chỉ giới thiệu về Unicode.
Mục 3 điểm e) Các phần mềm hỗ trợ chữ Việt Không dạy, khuyến khích học sinh tự đọc.
Câu hỏi và bài tập: bài số 4 và bài số 6

1

Chỉ yêu cầu thực hiện một trong hai bài.

TT
2

Chương

Nội dung điều chỉnh

Bài

§15. Làm quen với
Mục 2. Kết thúc phiên làm việc với Word
Microsoft Word
Mục 1, 2

3

§16. Định dạng văn
Bài tập và thực hành 7, mục 2, phần b
bản

Mục 1. Định dạng kiểu danh sách.
Mục 3. In văn bản

§17. Một số chức
năng khác
Mục 2. Ngắt trang và đánh số trang.
Mục câu hỏi và bài tập: câu 2 và câu 4

5

§18 . Các công cụ trợ Mục 1 điểm c
giúp soạn thảo
Mục 2. Gõ tắt và sửa lỗi

6

Bài thực hành 8

7

§19. Tạo và làm việc Mục 1. Tạo bảng
với bảng
Mục 2 điểm b, c, d

Chỉ dạy một cách.
Chỉ dạy một trong hai cách.

Câu hỏi và bài tập. Các câu hỏi 4, 5

4

Hướng dẫn thực hiện

Học sinh chỉ cần soạn đoạn văn bản ngắn
để thực hiện định dạng.
Không thực hiện.
Chỉ dạy một cách thực hiện.
Không dạy.
Không thực hiện.
Không dạy.
Không dạy.

Các câu b, c, d và nội dung gõ tắt trong câu e. Không thực hành.
Chỉ dạy một cách.
Không dạy.
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TT

Chương

Nội dung điều chỉnh

Bài

Hướng dẫn thực hiện

Bài tập và thực hành 9 : Mục 2 điểm a2, điểm
Không thực hiện.
a3
Bài tập 2,3.
§ 20. Mạng máy tính Câu hỏi và bài tập 4,5,7

8
9

10

Không dạy.

Chương
IV. Mạng
máy tính và
Internet

11

Không dạy.

§21. Mạng thông tin Mục 3. Các máy tính trong Internet giao tiếp
Hướng dẫn học sinh tự đọc.
toàn cầu Internet
với nhau bằng cách nào
§22. Một số dịch vụ
Mục 4 , điểm b. Mã hóa dữ liệu
cơ bản của Internet.

Không dạy, khuyến khích học sinh tự đọc.

Bài thực hành 10

Không thực hiện.

Mục d,

2. Lớp 11
TT
1
2
3

Chương

Bài
§9. Cấu trúc rẽ nhánh

Chương III.
Cấu trúc rẽ
nhánh và lặp §10. Cấu trúc lặp

Nội dung điều chỉnh
Mục 4. Một số ví dụ

Hướng dẫn thực hiện
Chỉ dạy một ví dụ.

Mục 2. Thuật toán tổng_1b và chương trình
Không dạy.
tương ứng.
Ví dụ 2, phần sơ đồ khối
3

Không dạy.

4

Bài tập và thực hành 2, Mục 2, Các câu e, f, g,
Không dạy.
h

5

Bài tập và thực hành 2, Mục câu hỏi và bài Không thực hiện. Khuyến khích học sinh
tập: Bài tập 5, 6, 8
tự thực hiện.

6

§11. Kiểu mảng

7

Bài thực hành 3

8

Chương IV.
Kiểu dữ liệu Bài thực hành 4
có cấu trúc

Mục 1, điểm b), Ví dụ 2
Bài 1, phần b

Không dạy, khuyến khích học sinh đọc
thêm.
Không thực hành.

Bài 2, phần b
Bài 1, phần b

Không thực hành.

Bài 2

10

§12. Kiểu xâu

Mục 3. Một số ví dụ: ví dụ 2,3,5.

Không dạy.

11

Bài thực hành 5.

Bài 1, câu b) và Bài 3

Không thực hành.

12

§13. Kiểu bản ghi

Câu hỏi và bài tập: bài 6,8,9

Không thực hiện.

§14. Kiểu dữ liệu tệp

Mục 2. Phân loại tệp và thao tác với tệp.

Không dạy, khuyến khích học sinh đọc
thêm.

13

14

Chương V.
Tệp và các
thao tác với
tệp

§16. Ví dụ làm việc
Ví dụ 2
với tệp

Không dạy.

4

15

§18. Ví dụ về cách viết Mục 1. Điểm b)
và sử dụng chương
Chương trình VD_thambien2.
trình con

Không dạy.

16

Bài tập và thực hành 6 Mục c

Không yêu cầu thực hiện.

3. Lớp 12
TT

Chương

1

Chương II.
Hệ quản trị
cơ sở dữ
liệu MA

Nội dung điều chỉnh

Bài

Hướng dẫn thực hiện

§6. Biểu mẫu

Mục 3. Các chế độ làm việc với biểu mẫu

Không dạy.

Bài tập và thực hành
5

Bài 1, bài 2

GV chỉ yêu cầu học sinh nhập mỗi bảng
khoảng 3 bản ghi.

Bài tập và thực hành
7

Cả bài

Không thực hiện.

Bài tập và thực hành
9

Cả bài

Không thực hiện.

5

§10. Cơ sở dữ liệu
quan hệ

Cả bài

GV chỉ hệ thống lại kiến thức, không
giảng chi tiết.

6

Bài thực hành 10

Mục 2, Bài 3

Không thực hiện. Khuyến khích học
sinh tự thực hiện

7

§11. Các thao tác với
cơ sở dữ liệu quan hệ

Cả bài

GV chỉ hệ thống lại kiến thức, không
giảng chi tiết

2
3
4

Chương III
Hệ cơ sở dữ
liệu quan hệ

5

TT
8

9

Chương

Nội dung điều chỉnh

Bài

Chương IV §13. Bảo mật thông
Kiến trúc và tin trong các hệ cơ sở
bảo mật
dữ liệu
Bài tập và thực hành
11

Hướng dẫn thực hiện

Mục 3. Mã hóa thông tin và nén dữ liệu
Mục 4. Lưu biên bản

Không dạy.

Cả bài

Không thực hiện. Khuyến khích học sinh
tự thực hiện .

-----------------------------------------------------------
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