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PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN: CÔNG NGHỆ 6 

 (Năm học 2021 - 2022) 

(Thực hiện theo Công văn số 4040/BGĐT- GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ GĐT, công 

văn số 2994/SGĐT – GDTrH Quảng Bình, công văn 177/GD&ĐT-THCS TX Ba đồn) 

Phân chia theo kỳ. 

Học kỳ I 

(18 tuần/18 tiết) 

Học kỳ II 

(17 tuần/17 tiết) 

Cả năm 

(35 tuần/35 tiết) 

 

T

T 

Tiết 

theo 

PPCT 

Bài học/ Chủ đề 

 

Yêu cầu cần đạt 

Hướng dẫn thực hiện 

trong điều kiện phòng, 

chống covid-19 

1 1-2 Nhà ở 
-  Nêu được vai trò và đặc điểm 

chung của nhà ở; một số kiến trúc 

nhà ở đặc trưng ở Việt Nam. 

 

2 3 Xây dựng nhà ở 

-  Kể được tên một số vật liêu, mô 

tả các bước chính đẻ xây dựng một 

ngôi nhà. 

-  Hướng dẫn học sinh tự 

học về nội dung các bược 

chính để xây dựng một 

ngôi nhà. 

3 4 

 

Ngôi nhà thông 

minh 

-  Mô tả nhận diện được những đặc 

điểm của ngôi nhà thông minh. 

-  Thực hiện được một số biện pháp 

sử dụng năng lượng trong gia đình 

tiết kiệm, hiệu quả. 

 

 

- Hướng dẫn học sinh thực 

hiện ở nhà, chú ý an toàn 

khi sử dụng năng lượng. 

4 5-6 
Thực phẩm và 

dinh dưỡng 

-  Nhận biết được một số nhóm 

thực phẩm chính, dinh dưỡng từng 

loại, ý nghĩa đối với sức khỏe con 

người. 

 

5 7 Kiểm tra giữa kỳI   

6 8-9 

Phương pháp bảo 

quản và chế biến 

thực phẩm 

-  Nêu được vai trò, ý nghĩa của 

bảo quản và chế biến thực phẩm. 

-  Trình bày được một số phương 

pháp bảo quản và chế biến thực 

phẩm phổ biến. 

-  Lựa chọn và chế biến được món 

ăn đơn giản theo phương pháp 

không sử dụng nhiệt. 

 

 

 

 



-  Chế biến ở nhà: hướng 

dẫn học sinh tự thực hành 

ở nhà với sự giúp đỡ của 

người thân trong gia đình. 

Chú ý an toàn trong quá 

trình thực hành. 

7 10 
Dự án: Bữa ăn kết 

nối yêu thương 

-  Tính toán sơ bộ được dinh 

dưỡng, chi phí tài chính cho một 

bữa ăn gia đình. 

-  Hướng dẫn học sinh tự 

thực hành ở nhà với sự 

giúp đỡ của người thân 

trong gia đình. 

8 11-12 
Trang phục trong 

đời sống 

-  Nhận biết được vai trò và sự đa 

dạng của trang phục trong cuộc 

sống. Các loại vải thông dụng 

dùng để may trang phục. 

 

9 

13,14,

15,16,

17 

Ôn tập học kỳ I 

 

  

10 18 Kiểm tra học kỳI    

11 19 

Bài 8: Sử dụng và 

bảo quản trang 

phục 

-  Sử dụng và bảo quản được một 

số loại hình trang phục thông 

dụng. 

-  Lựa chon được trang phục phù 

hợp với đặc điểm và sở thích của 

bản thân tính chất công việc và 

điều kiện tài chính của gia đình. 

-  Hướng dẫn học sinh tự 

học; chú trọng thục hành 

bảo quản trạng phục trong 

gia đình với sự hổ trợ của 

người thân, đảm bảo an 

toàn. 

 

12 
20-21-

22 

Bài 10: Khái quát 

về đồ dùng điện 

trong gia đình 

-  Nhận biết và nêu được chức năng 

của các bộ phận chính, vẽ được sơ 

đồ khối, mô tả được nguyên lý làm 

việc và công dụng của một số đồ 

dùng điện trong gia đình. 

 

13 23 Bài 11: Đèn điện 

-  Sử dụng đèn điện đúng cách, tiết 

kiệm và toàn. 

-  Thực hiện ở nhà, hướng 

dẫn học sinh thực hành sử 

dụng một số đồ dùng điện 

phổ biến với sự giám sát 

của người thân trong gia 

đình. Cần chú ý an toàn 

khi thực hành. 

14 24 
Kiểm tra giữa kỳ 

II 

 - Chưa thực hiện 

15 25 
Bài 12: Nồi cơm 

điện 

-  Sử dụng nồi cơm điện đúng cách, 

tiết kiệm và toàn. 

 



16 26 
Bài 13: Bếp hồng 

ngoại 

-  Sử dụng bếp hồng ngoại đúng 

cách, tiết kiệm và toàn. 

 

17 27-28 

Bài 14: Dự án: 

An toàn và tiết 

kiệm điện trong 

gia đình 

-Đánh giá ....  

18 

29-30-

31-32-

33-34 

Ôn tập học kỳ II 

  

19 35 
Kiểm tra học kỳ 

II 

   

 

Ba Đồn, ngày 01 tháng 10 năm 2021 

 

Hiệu trưởng Tổ trưởng Giáo viên 

 

   

 

Đặng Thị Chung                 Hoàng Anh Cương                Đinh Thế Hà 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN: CÔNG NGHỆ 7 
 (Năm học 2021 - 2022) 

(Thực hiện theo Công văn số 4040/BGĐT- GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ GĐT, công 

văn số 2994/SGĐT – GDTrH Quảng Bình, công văn 177/GD&ĐT-THCS TX Ba đồn) 

Phân chia theo kỳ. 

Học kỳ I 

(18 tuần/27 tiết) 

Học kỳ II 

(17 tuần/25 tiết) 

Cả năm 

(35 tuần/52 tiết) 

 

HỌC KỲ I 

TT 
Tiết 

PPCT 
Tên bài 

Nội dung điều 

chỉnh 
Hướng dẫn thực hiện 

Phần I: TRỒNG TRỌT 

Chương I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT 

1 Tiết 1 
Bài 1: Vai trò và nhiệm vụ của 

trồng trọt 

Mục III. Để thực 

hiện hiệm vụ của 

trồng trọt, cần sử 

dụng những biện 

pháp gì?  

Không yêu cầu HS học 

2 Tiết 2 
Bài 2: Khái niệm về đất trồng 

và thành phần của đất trồng 
  

3 Tiết 3 
Bài 3: Một số tính chất chính 

của đất trồng 

Mục IV. Độ phì 

nhiêu của đất là 

gì?  

Không yêu cầu HS học 

4 Tiết 4 

Bài 4: Thực hành: Xác định 

thành phần cơ giới đất bằng 

phương pháp đơn giản (vê tay) 

 - Chưa thực hiện 

5 Tiết 5: 
Bài 6: Biện pháp sử dụng, cải 

tạo và bảo vệ đất 

Mục II. Biện 

pháp cải tạo và 

bảo vệ đất trồng.  

Không yêu cầu HS trả 

lời mục đích của các 

biện pháp cải tạo đất 

6 Tiết 6,7: 
Bài 7: Tác dụng của phân bón 

trong trồng trọt  
Cả hai bài 

Ghép bài 7 với bài 9 

thành bài “Phân 

bón”Cấu trúc bài gồm: 

I. Phân bón là gì? 



Bài 9: Cách sử dụng và bảo 

quản các loại phân bón thông 

thường 

II. Tác dụng của phân 

Bón 

III. Cách sử dụng các 

loại phân bón thông 

thường. 

VI. Cách bảo quản các 

loại phân bón thông 

thường. 

7 Tiết 8: 

Bài 8: Thực hành: Nhận biết 

một số loại phân hóa học 

thông thường 

Mục II.2. Phân 

biệt trong nhóm 

phân bón hòa tan  

Không yêu cầu HS học 

8 
 

Tiết 9: 

Bài 10: Vai trò của giống và 

phương pháp chọn tạo giống 

cây trồng 

Mục III.4 

phương pháp 

nuôi cấy mô 

Không yêu cầu HS học 

9 Tiết 10 
Bài 11: Sản xuất và bảo quản 

giống cây trồng 
  

10 

Tiết 11, 

12,13: 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 12: Sâu, bệnh hại cây 

trồng 

Bài 13: Phòng trừ sâu, bệnh 

hại Bài 14: Thực hành: Nhận 

biết một số loại thuốc và nhãn 

hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh 

hại 

 

 

 

 

 

- Không yêu cầu 

HS học mục II.2 

Quan sát một số 

dạng thuốc của 

bài 14 

 

Ghép bài 12; 13 với nội 

dung còn lại của bài 14 

thành bài: “Sâu, bệnh hại 

cây trồng và biện pháp 

phòng trừ” 

- Cấu trúc bài gồm: 

I. Sâu, bệnh hại cây 

trồng 

II. Nguyên tắc và các 

biện pháp phòng trừ sâu, 

bệnh hại 

III. Thực hành nhận biết 

một số loại nhãn hiệu 

của thuốc phòng trừ sâu, 

bệnh hại. 

11 Tiết 14 Ôn tập   

12 Tiết 15: Kiểm tra giữa kỳ I   

Chương II: 

QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG TRỒNG TRỌT 

13 Tiết 16: 
Bài 15: Làm đất và bón phân 

lót 
  



14 Tiết 17: 
Bài 16: Gieo trồng cây nông 

nghiệp 

Mục II. Kiểm tra 

và xử lí hạt 

giống   

Không yêu cầu HS học 

15 Tiết 18: 

Bài 18: Thực hành: Xác định 

sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm 

của hạt giống 

  

16 Tiết 19: 
Bài 19: Các biện pháp chăm 

sóc cây trồng 
  

17 Tiết 20: 
Bài 20: Thu hoạch, chế biến và 

bảo quản nông sản 
  

18 Tiết 21: 
Bài 21: Luân canh, xen canh, 

tăng vụ 
  

Phần II: LÂM NGHIỆP 

Chương I: KỸ THUẬT GIEO TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY RỪNG 

19 Tiết 22: 
Bài 22: Vai trò của rừng và 

nhiệm vụ của trồng rừng 

Mục II.1 Tình 

hình rừng ở 

nước ta.  

Cập nhật số liệu cho phù 

hợp thực tế 

20 Tiết 23: 
Bài 23: Làm đất gieo ươm cây 

rừng 

Mục I.2 Phân 

chia đất trong 

vườn gieo ươm.  

Không yêu cầu HS học 

21 Tiết 24: 
Bài 24: Gieo hạt và chăm sóc 

vườn gieo ươm cây rừng 

Mục I. Kích 

thích hạt giống 

cây rừng nảy 

mầm.  

Hướng dẫn HS tự học 

22 
Tiết 25, 

26: 
Ôn tập   

23 Tiết 27: Kiểm tra cuối kì I   

HỌC KỲ II 

24 Tiết 28: Bài 26: Trồng cây rừng 
II. Làm đất trồng 

cây.  
Hướng dẫn HS tự học 

25 Tiết 29: 
Bài 27: Chăm sóc rừng sau khi 

trồng 
  

Chương II: KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG 

26 Tiết 30: Bài 28: Khai thác rừng   

27 Tiết 31: Bài 29: Bảo vệ và khoang nuôi 

rừng 

  

Phần III: CHĂN NUÔI 

Chương I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT CHĂN NUÔI 



28 Tiết 32: 
Bài 30: Vai trò và nhiệm vụ 

phát triển chăn nuôi 
  

29 Tiết 33: Bài 31: Giống vật nuôi 

Mục I.3 Điều 

kiện để được 

công nhận là 

một giống vật 

nuôi.  

Không yêu cầu HS học 

30 Tiết 34: 

Bài 32: Sự sinh trưởng và phát 

dục của vật nuôi 

 

Mục II Đặc điểm 

sự sinh trưởng 

và phát dục của 

vật nuôi.  

Không yêu cầu HS học 

31 Tiết 35: 

Bài 33: Một số phương pháp 

chọn lọc và quản lý giống vật 

nuôi 

Mục III Quản lí 

giống vật nuôi.  

 

Không yêu cầu HS học 

32 Tiết 36: Bài 34: Nhân giống vật nuôi 
Mục I. Chọn 

phối.  
Không yêu cầu HS học 

33 Tiết 37: 

Bài 35 : Thực hành: Nhận biết 

và chọn một số giống gà qua 

quan sát ngoại hình và đo kích 

thước các chiều 

 

 

Bài 36: Thực hành: Nhận biết 

một số giống lợn (heo) qua 

quan sát ngoại hình và đo kích 

thước các chiều 

Mục II. Bước 2. 

Đo một số chiều 

đo để chọn gà 

mái Bài 35.  

(Không yêu cầu 

HS thực hiện) 

 

Mục II. Bước 2. 

Đo một số chiều 

đo Bài 36.( 

Không yêu cầu 

HS thực hiện) 

- Ghép nội dung còn lại 

của bài 35 với bài 36 

thành bài: “Thực hành: 

Nhận biết một số giống 

vật nuôi qua quan sát 

ngoại hình” 

- Cấu trúc bài gồm: 

I. Nhận biết một số 

giống gà qua quan sát 

ngoại hình. 

II. Nhận biết một số 

giống lợn (heo) qua quan 

sát ngoại hình. 

34 Tiết 38: Bài 37: Thức ăn vật nuôi   

35 Tiết 39: 
Bài 38: Vai trò của thức ăn đối 

với vật nuôi 

Mục I. Thức ăn 

được tiêu hóa và 

hấp thụ như thế 

nào.   

Hướng dẫn HS tự học 

36 Tiết 40: 
Bài 39: Chế biến và dự trữ 

thức ăn cho vật nuôi 
  

37 Tiết 41: 
Bài 40: Sản xuất thức ăn vật 

nuôi 
  



38 Tiết 42: 
Bài 42: Thực hành: Chế biến 

thức ăn giàu gluxit bằng men 
 Cả bài 

Lựa chọn một loại thức 

ăn cho vật nuôi phù hợp 

ở địa phương để thay thế 

39 Tiết 43: 

Bài 43: Thực hành: Đánh giá 

chất lượng thức ăn chế biến 

bằng phương pháp vi sinh vật 

 Cả bài 

Sử dụng loại thức ăn đã 

lựa chọn chế biến ở bài 

42 để thực hành đánh giá 

chất lượng 

40 Tiết 44: Ôn tập   

41 Tiết 45: Kiểm tra giữa kỳ II   

Chương II: QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

TRONG CHĂN NUÔI 

42 Tiết 46: 
Bài 44: Chuồng nuôi và vệ 

sinh trong chăn nuôi 

Mục I.1. Tâm 

quan trọng của 

chuồng nuôi.  

Hướng dẫn HS tự học 

43 Tiết 47: 
Bài 45: Nuôi dưỡng và chăm 

sóc các loại vật nuôi 

Mục II: Chăn 

nuôi vật nuôi 

đực giống  

Không yêu cầu HS học 

44 Tiết 48: 
Bài 46: Phòng trị bệnh thông 

thường cho vật nuôi 
  

45 Tiết 49: 
Bài 47: Vắc xin phòng bệnh 

cho vật nuôi 
  

46 
Tiết 50, 

51: 
Ôn tập   

47 Tiết 52: Kiểm tra cuối kỳ II   

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                  PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN: CÔNG NGHỆ 8 

 (Năm học 2021 - 2022) 

(Thực hiện theo Công văn số 4040/BGĐT- GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ GĐT, công 

văn số 2994/SGĐT – GDTrH Quảng Bình, công văn 177/GD&ĐT-THCS TX Ba đồn) 

Phân chia theo kỳ. 

Học kỳ I 

(18 tuần/27 tiết) 

Học kỳ II 

(17 tuần/25 tiết) 

Cả năm 

(35 tuần/52 tiết) 

                                                       

HỌC KỲ I 

TT 
Tiết 

PPCT 
Tên bài 

Nội dung 

điều chỉnh 
Hướng dẫn thực hiện 

Phần I: VẼ KỸ THUẬT 

Chương I: BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC 

1 Tiết 1 

Bài 1: Vai trò của bản vẽ kỹ 

thuật trong sản xuất và đời 

sống 

Thêm mục I. 

bài 8 Khái 

niệm về 

BVKT 

Gồm các nội dung: 

I. Khái niệm về bản vẽ kĩ 

thuật 

II. Bản vẽ kĩ thuật đối 

với sản xuất 

III. Bản vẽ kĩ thuật đối 

với đời sống 

IV.Bản vẽ dùng trong 

các lĩnh vực kĩ thuật 

2 Tiết 2 Bài 2: Hình chiếu   

3 Tiết 3 
Bài 3: Thực hành:  Hình chiếu 

của vật thể 
 

 

4 Tiết 4 Bài 4: Bản vẽ các khối đa diện   

5 Tiết 5 
Bài 5: Thực hành: Đọc bản vẽ 

các khối đa diện 
 

 

6 Tiết 6 
Bài 6: Bản vẽ các khối tròn 

xoay 
 

 



7 Tiết 7: 
Bài 7: Thực hành:  Đọc bản vẽ 

các khối tròn xoay  
 

 

Chương II: BẢN VẼ KỸ THUẬT 

8 Tiết 8: 
Bài 8: Khái niệm về bản vẽ kỹ 

thuật – Hình cắt 
 

Chỉ dạy mục II hình cắt, 

do vậy tăng cường phần 

bài tập 

9 Tiết 9: Bài 9: Bản vẽ chi tiết   

10 Tiết 10: Bài 11: Biểu diễn ren   

11 Tiết 11: 
Bài 12: Thực hành : Đọc bản 

vẽ chi tiết đơn giản có ren 
 

 

12 Tiết 12: Bài 13: Bản vẽ lắp   

13 Tiết 13: Bài 15: Bản vẽ nhà   

14 Tiết 14 Ôn tập   

15 Tiết 15 Kiểm tra giữa kỳ I   

Phần II: CƠ KHÍ 

Chương III: GIA CÔNG CƠ KHÍ 

16 Tiết 16: 
Bài 18: Vật liệu cơ khí 

 
 

Sử dụng thêm vật liệu 

và dụng cụ thực hành 

của bài 19 

17 Tiết  17: Bài 20: Dụng cụ cơ khí 
Mục 1.1. b) 

Thước cặp.  

Không yêu cầu HS học 

Chương IV: CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP 

18 Tiết 18: 
Bài 24: Khái niệm về chi tiết 

máy và lắp ghép 

  

19 Tiết 19: 
Bài 25: Mối ghép cố định - 

Mối ghép không tháo được  

Mục II.2 Mối 

ghép nằng hàn  

Không yêu cầu HS học  

 

Không yêu cầu HS học 

Ghép nội dung còn lại 

của bài 25 với bài 26 và 

cấu trúc thành bài “Mối 

ghép cố định” 

Bài gồm các nội dung: 

1. Mối ghép bằng đinh 

tán 

2. Mối ghép bằng ren 

20 

Tiết 20: 

 

 

 

 

 

Bài 26: Mối ghép tháo được 

 

 

 

 

 

Mục 2. Mối 

ghép bằng ren, 

then và chốt 

Bài 26 

 

 

 

21 Tiết 21: Bài 27: Mối ghép động   

Chương V: TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG 



22 Tiết 22: Bài 29: Truyền chuyển động   

23 Tiết 23: Bài 30: Biến đổi chuyển động 

Mục II.2. Biến 

chuyển động 

quay thành 

chuyển động 

lắc.  

Không yêu cầu HS học 

24 Tiết 
24,25,26: Ôn tập    

25 Tiết 27: Kiểm tra  cuối kỳ I   

HỌC KỲ II 

Phần III: KỸ THUẬT ĐIỆN 

26 Tiết 28: 
Bài 32: Vai trò của điện năng 

trong sản xuất và đời sống 

  

Chương VI: AN TOÀN ĐIỆN 

27 Tiết 29: Bài 33: An toàn điện   

28 

 

Tiết 30: 

 

Bài 34: Thực hành: Dụng cụ 

bảo vệ an toàn điện 

  

Chương VII: ĐỒ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH 

29 Tiết 31: Bài 36: Vật liệu kỹ thuật điện   

30 Tiết 32: Bài 36: Vật liệu kỹ thuật điện   

31 Tiết 33,34: 

Bài 38,39: Đồ dùng 

loại điện – Quang. 

 

 

Cả hai bài 

Ghép bài 38 với bài 39 

và câu trúc thành bài: 

“Đồ dùng loại điện - 

quang” 

Bài gồm các nội dung: 

I. Phân loại đèn điện 

II. Đèn sợi đốt 

III. Đèn huỳnh quang 

32 Tiết 35: 

Bài 41,42: Đồ dùng loại điện - 

nhiệt.  

 

 

 

 

 

 

 

Mục I Bếp 

điện Bài 42.  

Ghép mục II. Nồi cơm 

điện của bài 42 với bài 

41 và câu trúc thành bài 

“Đô dùng loại điện - 

nhiệt” 

Bài gồm các nội dung: 

I. Đồ dùng loại điện 

nhiệt 

II. Bàn là điện 

III. Nồi cơm điện 

Không yêu câu HS học 



33 Tiết 36: 

Bài 44: Đồ dùng điện loại  

điện – cơ. Quạt điện, máy bơm 

nước 

Mục III máy 

bơm nước  

Không yêu cầu HS học 

34 Tiết 37: Bài 46: Máy biến áp một pha 
2. Nguyên lý 

làm việc.  

Không yêu cầu HS học 

35 Tiết 38: 
Bài 48: Sử dụng hợp lý điện 

năng 
 

 

36 Tiết 39: 

Bài 49: Thực hành: Tính toán 

tiêu thụ điện năng trong gia 

đình 

 

 

37 Tiết 40: 
Kiểm tra giữa kỳ (thực 

hành) 
 

Giáo viên tự chọn với 

nội dung phù hợp với 

điều kiện nhà trường và 

khả năng của học sinh. 

Chương VIII: MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ 

38 Tiết 41: 
Bài 50: Đặc điểm và cấu tạo 

của mạng điện trong nhà 

  

39 Tiết 42: 

Bài 51: Thiết bị đóng - cắt và 

lấy điện của mạng điện trong 

nhà 

  

40 Tiết 43: 
Bài 53: Thiết bị bảo vệ của 

mạng điện trong nhà 
 

 

41 

Tiết 

44,45,46: 

 

Bài 55,56,57,58: Sơ đồ điện 

 

Cả bài 

 

Ghép bài 55 với các bài 

56, 57, 58 và cấu trúc 

thành bài: “Sơ đồ điện”, 

gồm các nội dung: 

1. Khái niệm thiết kế 

mạch điện và sơ đồ điện 

2. Phân loại sơ đồ điện 

3. Một số kí hiệu quy 

ước trong sơ đồ điện 

4. Vẽ sơ đồ nguyên lí 

mạch điện đơn giản 

42 
Tiết 47,48, 

49, 50, 51: 
Ôn tập 

  

43 Tiết 52: Kiểm tra học kỳ II   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN: CÔNG NGHỆ 9 

 (Năm học 2021 - 2022) 

(Thực hiện theo Công văn số 4040/BGĐT- GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ GĐT, công 

văn số 2994/SGĐT – GDTrH Quảng Bình, công văn 177/GD&ĐT-THCS TX Ba đồn) 

Phân chia theo kỳ. 

Học kỳ I 

(18 tuần/18 tiết) 

Học kỳ II 

(17 tuần/17 tiết) 

Cả năm 

(35 tuần/35 tiết) 

HỌC KÌ I 

TiÕt Bµi Néi dung bµi d¹y Híng dÉn thùc hiÖn 

 

Tæng sè: 8 tiÕt         Lý thuyÕt: 8 tiÕt          Thùc hµnh: 7 tiÕt        ¤n tËp: 1tiÕt       

KiÓm tra:2 tiÕt 

TiÕt1 Bµi 1 Giíi thiÖu nghÒ nÊu ¨n  

TiÕt2,3 Bµi 2 Sö dông vµ b¶o qu¶n dông cô, thiÕt bÞ 
nhµ bÕp 

 

TiÕt4,5 Bµi 3 S¾p xÕp vµ trang trÝ nhµ bÕp  

TiÕt6 Bµi 4 An toµn lao ®éng trong nÊu ¨n  

TiÕt7 Bµi 5 Thùc hµnh : x©y dùng thùc ®¬n  

TiÕt8,9 Bµi 6 Tr×nh bµy vµ trang trÝ bµn ¨n  

TiÕt10-12 Bµi 7 Thùc hµnh : chÕ biÕn c¸c mãn ¨n kh«ng 
sö dông nhiÖt 

Mãn trén - cuèn hæn hîp 

+ Ném su hµo 

+ Ném ngã sen 

+ Nem cuèn 

Chän 1 trong c¸c 
mãn ®Ó TH 

TiÕt13  KiÓm tra thùc hµnh  

TiÕt14-16 Bµi 8 Thùc hµnh: ChÕ biÕn c¸c mãn ¨n cã sö 
dông nhiÖt: 

Chän 1 trong c¸c 
mãn ®Ó TH 



TiÕt Bµi Néi dung bµi d¹y Híng dÉn thùc hiÖn 

Mãn nÊu:-Sóp ng« cua 

-Gµ nÊu ®Ëu 

-ThÞt bß kho 

-Bón rªu cua 

-ChÌ hoa cau 

TiÕt17  ¤n tËp  

TiÕt18  KiÓm  tra häc k× I  

Häc k× II 

Tæng sè: 17 tiÕt         Lý thuyÕt: 0 tiÕt          Thùc hµnh: 13 tiÕt        ¤n tËp: 2 tiÕt       

KiÓm tra:2 tiÕt 

TiÕt19-21 Bµi 9 Thùc hµnh : Mãn hÊp 

-Gµ hÊp c¶i bÑ xanh 

-Ch¶ ®ïm 

-èc hÊp l¸ gõng 

- X«i vß 

Chän 1 trong c¸c 
mãn ®Ó TH 

TiÕt22-24 Bµi 10 Thùc hµnh : Mãn r¸n 

§Ëu phô nhåi thÞt r¸n sèt cµ chua 

-Nem r¸n 

 

Chän 1 trong c¸c 
mãn ®Ó TH 

TiÕt25-27 Bµi11 Thùc hµnh : Mãn xµo, Xµo thËp cÈm, 
Sên xµo chua ngät, Mú xµo gißn 

Chän 1 trong c¸c 
mãn ®Ó TH 

TiÕt28  KiÓm tra thùc hµnh  

TiÕt29-32 Bµi 12 Mãn níng:Bß níng chanh,Ch¶ níng, 
B¸nh s¾n níng,B¸nh b«ng lan 

Chän 1 trong c¸c 
mãn ®Ó TH 

TiÕt33-34  ¤n tËp  

TiÕt35  KiÓm tra cuèi n¨m häc  

   Tõ bµi 7 ®Õn bµi 12 
chän mét sè mãn 
th«ng dông, phï hîp 
víi ®iÒu kiÖn ®Þa 
ph¬ng ®Ó TH 

  Tæng céng 35 8 20 3 4 

 



                                                                               Ba Đồn, ngày 03 tháng 10 năm 2021 

Hiệu trưởng                                     Tổ trưởng                                Giáo viên 

  

 

 

Đặng Thị Chung                         Hoàng Anh Cương                     Đinh Thế Hà  

 


