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Họckì I: 18 tuần x 4tiết/ tuần= 72tiết 

Họckì II: 17 tuần x 4tiết/ tuần= 68tiết 

Cảnăm: 140tiết 

 Số tuần 

thực hiện 

Tổng số tiết (132 tiết+ 8 tiếtkiểmtrachung) 

Tổng Phân môn  

Vậtlí 

Phân môn 

Hóahọc 

Phân môn 

Sinhhọc 

Tiếtkiểmđịnhkì 

(Giữakì I; kì I; 

Giữakì II, kì II) 

Cả năm 35 140 49 28 55 8 

Học kì I 18 72 17 17 34 4 

Học kì II 17 68 32 11 21 4 

 

 



Tuần Tiết Bàidạy Nội dung điều chỉnh Thiết bị Ghi chú 

Họckì I   

1 1 Bài 1. Giới thiệu về KHTN  - Nam châm, đèn cồn, giá 

sắt, cốc thủy tinh, ống 

nghiệm. 

- Tranh hình 1.1. 1.2, 1.3 

SGK 

Hóahọc 

2 Bài 3. Sử dụng kính lúp  - Trình bày được cách sử 

dụng kính lúp, thông qua 

tìm hiểu sách giáo khoa 

hoặc video hướng dẫn sử 

dụng.  

Kính lúp cầm tay Vật lí 

3 Bài 18. Tế bào - đơn vị cơ 

bản của sự sống 

 Tiêu bản, kính hiển vi; 

Tranh hình 18.1, 18.2 SGK 

Sinh học 

4 Bài 18. Tế bào - đơn vị cơ 

bản của sự sống 

 Sinh học 

2 5 Bài 2. An toàn trong phòng 

thực hành 

 - Một số dụng cụ sử dụng 

trong phòng thực hành: 

Đèn cồn kép ống nghiệm, 

ống nghiệm, cốc thủy 

tinh… 

- Tranh hình 2.1. 2.2 SGK 

Hóa học 



6 Bài 4. Sử dụng kính hiển vi 

quang học 

- Trình bày được cách sử 

dụng kính hiển vi quang 

học thông qua tìm hiểu 

sách giáo khoa hoặc video 

hướng dẫn sử dụng.  

Kính hiển vi quang học, 

hộp các tiêu bản 

Vật lí 

7 Bài 19. Cấu tạo và chức 

năng các thành phần của tế 

bào 

 Tranh hình 19.1, 19.2, 19.3 

SGK 

Sinh học 

8 Bài 19. Cấu tạo và chức 

năng các thành phần của tế 

bào 

 Sinh học 

3 9 Bài 2. An toàn trong phòng 

thực hành 

 - Một số dụng cụ sử dụng 

trong phòng thực hành: 

Đèn cồn kép ống nghiệm, 

ống nghiệm, cốc thủy 

tinh… 

- Tranh hình 2.1. 2.2 SGK 

Hóa học 



10 Bài 5. Đo chiều dài  - Bộ thước đo độ dài 

(thước thẳng, thước dây, 

thước cuộn, thước cặp) 

- Bộ dụng cụ đo thể tích 

(Bình chia độ, bình tràn, 

bình chứa) 

- Tranh vẽ H5.1 và H5.4 

(SGK) 

Vật lí 

11 Bài 20. Sự lớn lên và sinh 

sản của tế bào 

 Tranh hình 20.1, 20.2, 

20.3, 20.4 SGK 

Sinh học 

12 Bài 20. Sự lớn lên và sinh 

sản của tế bào 

 Sinh học 

4 13 Bài 9. Sự đa dạng của chất  - Hóa chất: Đường 

saccarozơ, muối 

Natriclorua, nước cất. 

- Dụng cụ: Cốc thủy tinh, 

bát sứ, đèn cồn, môi thủy 

tinh, nhiệt kế, giá sắt. 

- Tranh hình 9.1. SGK 

Hóahọc 



14 Bài 5. Đo chiều dài  - Bộ thước đo độ dài 

(thước thẳng, thước dây, 

thước cuộn, thước cặp) 

- Bộ dụng cụ đo thể tích 

(Bình chia độ, bình tràn, 

bình chứa) 

- Tranh vẽ H5.1 và H5.4 

(SGK) 

Vật lí 

15 Bài 21. TH: Quan sát và 

phân biệt một số loại tế bào 

 

 

 

Mô tả được hình ảnh tế 

bào lớn và tế bào nhỏ 

thông qua quan sát tế bào 

lớn bằng mắt thường và 

quan sát hình ảnh chụp tế 

bào nhỏ qua kính lúp, kính 

hiển vi quang học. 

Kính hiển vi có vật kính 

40x và kính lúp; Nước cất; 

cốc thủy tinh; Đĩa petri; 

Lam kính; La men; Ống 

nhỏ giọt; Thìa; Dao mổ; 

kim mũi mác; Củ hành tây; 

Trứng cá. 

Sinh học 

16 Bài 21. TH: Quan sát và 

phân biệt một số loại tế bào 

Sinh học 

5 17 Bài 10. Các thể của chất và 

sự chuyển thể 

- Tiến hành được thí 

nghiệm về sự nóng chảy 

của nước đá và sự bay hơi 

của nước ở nhiệt độ 

phòng.  

- Miếng gỗ, xi lanh, nước 

màu, cốc thủy tinh, ông 

nghiệm, nút cao su, nhiệt 

kế, đèn cồn, giá sắt. 

Hóahọc 

18 Bài 6. Đo khối lượng  - Cân rô - béc - van, cân 

đồng hồ, cân điện tử. 

- Hình ảnh hoặc các loại 

cân bỏ túi, cân y tế... 

Vật lí 



19 Ôn tập chương VI  Bảng phụ Sinh học 

20 Bài 22. Cơ thể sinh vật  Tranh hình 22.1; 22.2; 

22.3; 22,4; 22.5 SGK 

Sinh học 

6 21 Bài 10. Các thể của chất và 

sự chuyển thể 

- Tiến hành được thí 

nghiệm về sự nóng chảy 

của nước đá và sự bay hơi 

của nước ở nhiệt độ 

phòng.  

- Miếng gỗ, xi lanh, nước 

màu, cốc thủy tinh, ông 

nghiệm, nút cao su, nhiệt 

kế, đèn cồn, giá sắt. 

Hóahọc 

22 Bài 6. Đo khối lượng  - Cân rô - béc - van, cân 

đồng hồ, cân điện tử. 

- Hình ảnh hoặc các loại 

cân bỏ túi, cân y tế... 

Vật lí 

23 Bài 22. Cơ thể sinh vật  Tranh hình 22.1; 22.2; 

22.3; 22,4; 22.5 SGK 

Sinh học 

24 Bài 23. Tổ chức cơ thể đa 

bào  

Tranh hình 23.1; 23.2; 

23.3; 23.4; 23.5; 23.6; 

23.7; 23.8 SGK 

Sinh học 

7 25 Bài 10. Các thể của chất và 

sự chuyển thể 

- Tiến hành được thí 

nghiệm về sự nóng chảy 

của nước đá và sự bay hơi 

của nước ở nhiệt độ 

phòng.  

- Miếng gỗ, xi lanh, nước 

màu, cốc thủy tinh, ông 

nghiệm, nút cao su, nhiệt 

kế, đèn cồn, giá sắt. 

Hóahọc 

26 Bài 7. Đo thời gian  - Một số loại đồng hồ: 

đồng hồ treo tường, đồng 

hồ bấm giây … 

Vật lí 



27 Bài 23. Tổ chức cơ thể đa 

bào  

Tranh hình 23.1; 23.2; 

23.3; 23.4; 23.5; 23.6; 

23.7; 23.8 SGK 

Sinh học 

28 Bài 24. TH: Quan sát và mô 

tả cơ thể đơn bào, cơ thể đa 

bào 

Quan sát hình ảnh để: 

+ Vẽ được hình cơ thể đơn 

bào (tảo, trùng roi,...); 

 

Kính hiển vi có vật kính 

40x và 10x và kính lúp; 

Lam kính; La men; Ống 

nhỏ giọt; Thìa; Cốc đong; 

Giấy thấm. Nước ao, hồ 

Sinh học 

8 29 Ôn tập giữa kì I    Hóahọc 

30 Ôn tập giữa kì I    Vật lí 

31 Bài 24. TH: Quan sát và mô 

tả cơ thể đơn bào, cơ thể đa 

bào 

Quan sát hình ảnh để: 

+ Mô tả được các cơ quan 

cấu tạo cây xanh; 

+ Mô tả được cấu tạo cơ 

thể người. 

 Mô hình, tranh ảnh giải 

phẫu một số hệ cơ quan ở 

cơ thể người; Tiêu bản 

hình 24.2 SGK; Một số loài 

thực vật. 

Sinh học 

32 Ôn tập chương V  Bảng phụ Sinh học 

9 33 Kiểm tra giữa Kì I   Vật lí, HH, SH 

34 Kiểm tra giữa Kì I  

35 Bài 25. Hệ thống phân loại 

sinh vật 

 Tranh ảnh hình 25.1; 25.2; 

25.3; 25.4; 25.5 SGK. 

Sinh học 

36 Bài 25. Hệ thống phân loại 

sinh vật 

 Sinh học 



10 37 Bài 11. Oxygen. Không khí Xác định được thành phần 

phần trăm thể tích của 

oxygen trong không khí từ 

số liệu thí nghiệm được 

cung cấp. 

- Ống nghiệm, nút cao su, 

chậu thủy tinh, Cốc thủy 

tinh hình trụ có chia vạch, 

nước đá, nước màu, nước 

vôi, nến. 

Hóahọc 

38 Bài 8. Đo nhiệt độ Yêu cầu HS đo được thân 

nhiệt bằng nhiệt kế y tế 

(thực hiện đúng thao tác, 

không yêu cầu tìm sai số) 

- Các loại nhiệt kế ( nhiệt 

kế rượu, nhiệt kế dầu, nhiệt 

kế y tế thủy ngân, nhiệt kế 

y tế điện tử). 

Vật lí 

39 Bài 26. Khóa lưỡng phân Từ hình ảnh với các đặc 

điểm của sinh vật, hướng 

dẫn học sinh xây dựng 

khóa lưỡng phân 

Tranh ảnh hình 26.1; 26.2 

SGK. 

Sinh học 

40 Bài 26. Khóa lưỡng phân Sinh học 

11 41 Bài 11. Oxygen. Không khí Xác định được thành phần 

phần trăm thể tích của 

oxygen trong không khí từ 

số liệu thí nghiệm được 

cung cấp. 

- Ống nghiệm, nút cao su, 

chậu thủy tinh, Cốc thủy 

tinh hình trụ có chia vạch, 

nước đá, nước màu, nước 

vôi, nến. 

Hóahọc 

42 Bài 8. Đo nhiệt độ Yêu cầu HS đo được thân 

nhiệt bằng nhiệt kế y tế 

(thực hiện đúng thao tác, 

không yêu cầu tìm sai số) 

- Các loại nhiệt kế ( nhiệt 

kế rượu, nhiệt kế dầu, nhiệt 

kế y tế thủy ngân, nhiệt kế 

y tế điện tử). 

Vật lí 

43 Bài 27. Vi khuẩn  Tranh ảnh hình 27.1; 27.2; 

27.3; 27.4; 27.5; 27.6 SGK. 

Sinh học 

44 Bài 27. Vi khuẩn  Sinh học 



12 45 Bài 11. Oxygen. Không khí Xác định được thành phần 

phần trăm thể tích của 

oxygen trong không khí từ 

số liệu thí nghiệm được 

cung cấp. 

- Ống nghiệm, nút cao su, 

chậu thủy tinh, Cốc thủy 

tinh hình trụ có chia vạch, 

nước đá, nước màu, nước 

vôi, nến. 

Hóa học 

46 Bài tập    Vật lí 

47 Bài 28. TH: Làm sữa chua 

và quan sát vi khuẩn 

Vẽ được hình ảnh của vi 

khuẩn thông qua quan sát 

ảnh chụp vi khuẩn qua 

kính hiển vi quang học. 

Kính hiển vi có vật kính 

40x và 10x; Lam kính; La 

men; Ống nhỏ giọt; Cốc 

thủy tinh; Nhiệt kế; Giấy 

thấm; cốc 1,2 lít; thìa trộn; 

Nước cất; Ấm đun nước; 

Thùng xốp có đá; Lọ thủy 

tinh có nắp. Hai hộp sữa 

chua không đường; hộp sữa 

chua có đường; nước lọc 

Sinh học 

48 Bài 28. TH: Làm sữa chua 

và quan sát vi khuẩn 

Sinh học 

13 49 Ôn tập chương II   Hóa học 

50 Bài 40. Lực là gì? 

 

- Tranh vẽ H40.2; H40.4; 

H40.5 (SGK) 

- Lò xo xoắn, dây cao su 

- Lò xo lá tròn có dây kéo 

và giá, xe lăn. 

- Hai xe lăn có đặt nam 

châm 

Vật lí 



51 Bài 29. Virus  Tranh ảnh hình 29.1; 29.2; 

29.3; 29.4 SGK. 

Sinh học 

52 Bài 29. Virus  Sinh học 

14 53 Bài 12. Một số vật liệu - Phân tích, so sánh để rút 

ra được kết luận về tính 

chất của một số vật liệu từ 

dữ liệu cho trước 

- Bộ dụng cụ thử tính dẫn 

điện, một số đồ vật bằng 

kim loại, nhựa, cao su, thủy 

tinh, gốm. 

Hóa học 

54 Bài 40. Lực là gì? 

 

- Tranh vẽ H40.2; H40.4; 

H40.5 (SGK) 

- Lò xo xoắn, dây cao su 

- Lò xo lá tròn có dây kéo 

và giá, xe lăn. 

- Hai xe lăn có đặt nam 

châm 

Vật lí 

55 Ôn tập chương VII   Sinh học 

56 Bài 30. Nguyên sinh vật  Tranh ảnh hình 30.1 SGK Sinh học 

15 57 Bài 12. Một số vật liệu - Phân tích, so sánh để rút 

ra được kết luận về tính 

chất của một số vật liệu từ 

dữ liệu cho trước 

- Bộ dụng cụ thử tính dẫn 

điện, một số đồ vật bằng 

kim loại, nhựa, cao su, thủy 

tinh, gốm. 

Hóa học 



58 Bài 40. Lực là gì? 

 

- Tranh vẽ H40.2; H40.4; 

H40.5 (SGK) 

- Lò xo xoắn, dây cao su 

- Lò xo lá tròn có dây kéo 

và giá, xe lăn. 

- Hai xe lăn có đặt nam 

châm 

Vật lí 

59 Bài 30. Nguyên sinh vật  Tranh ảnh hình 30.2; 30.3 

SGK 

Sinh học 

60 Bài 31. TH: Quan sát 

nguyên sinh vật 

Vẽ được hình nguyên sinh 

vật thông qua quan sát ảnh 

chụp qua kính lúp và hiển 

vi quang học. 

Kính hiển vi có vật kính 

40x và 10x; Lam kính; La 

men; Ống nhỏ giọt; Cốc 

thủy tinh; Nhiệt kế; Giấy 

thấm; Nước ao, hồ. 

Sinh học 

16 61 Bài 13. Một số nguyên liệu - Phân tích, so sánh để rút 

ra được kết luận về tính 

chất của một số vật liệu từ 

dữ liệu cho trước 

- Bộ dụng cụ thử tính dẫn 

điện, một số đồ vật bằng 

kim loại, nhựa, cao su, thủy 

tinh, gốm. 

Hóa học 

62 Bài 41. Biểu diễn lực   Vật lí 

63 Bài 31. TH: Quan sát 

nguyên sinh vật 

Vẽ được hình nguyên sinh 

vật thông qua quan sát ảnh 

chụp qua kính lúp và hiển 

vi quang học. 

Kính hiển vi có vật kính 

40x và 10x; Lam kính; La 

men; Ống nhỏ giọt; Cốc 

thủy tinh; Nhiệt kế; Giấy 

thấm; Nước ao, hồ. 

Sinh học 



64 Bài 32. Nấm  Tranh ảnh hình 32.1; 32.2; 

32.3; 32.4 SGK; Mẫu vật 

mốt số loại nấm ở địa 

phương. 

Sinh học 

17 65 Bài 13. Một số nguyên liệu - Phân tích, so sánh để rút 

ra được kết luận về tính 

chất của một số nguyên 

liệu từ dữ liệu cho trước 

- Đá vôi, dung dịch axit 

clohđric, ống hút, đinh sắt, 

bát sứ. 

Hóa học 

66 Bài 41. Biểu diễn lực Mục 2. Đơn vị lực và 

dụng cụ đo lực: Chỉ yêu 

cầu HS nêu được cách đo 

lực bằng lực kế lò xo, đơn 

vị lực là Niu tơn (kí hiệu 

N), không yêu cầu giải 

thích nguyên lí đo. 

- Các loại lực kế, thước 

thẳng. 

Vật lí 

67 Bài 32. Nấm  Tranh ảnh hình 32.1; 32.2; 

32.3; 32.4 SGK; Mẫu vật 

mốt số loại nấm ở địa 

phương. 

Sinh học 

68 Ôn tập học kì I  Bảng phụ Sinh học 

18 69 Ôn tập học kì I   Hóa học 

70 Ôn tập học kì I   Vật lí 

71 KT họckì I   VL, HH, SH 

72 KT họckì I   

 HỌC KÌ II 



19 73 Bài 14. Một số nhiên liệu - Phân tích, so sánh để rút 

ra được kết luận về tính 

chất của một số nhiên liệu 

từ dữ liệu cho trước 

- Một số nhiên liệu: than 

đá, xăng, dầu hỏa, bật lửa 

Hóa học 

74 Bài 42. Biến dạng của lò xo Mục II. Đặc điểm biến 

dạng của lò xo: Thí 

nghiệm H42.2. không yêu 

cầu thực hiện. GV cung 

cấp kết quả cho HS để 

chứng minh được độ giãn 

của lò xo treo thẳng đứng 

tỉ lệ với khối lượng của 

vật treo . 

- Tranh vẽ H42.2 (SGK) Vật lí 

75 Bài 42. Biến dạng của lò xo Mục II. Đặc điểm biến 

dạng của lò xo: Thí 

nghiệm H42.2. không yêu 

cầu thực hiện. GV cung 

cấp kết quả cho HS để 

chứng minh được độ giãn 

của lò xo treo thẳng đứng 

tỉ lệ với khối lượng của 

vật treo . 

- Tranh vẽ H42.2 (SGK) Vật lí 



76 Bài 33. TH: Quan sát các 

loại nấm 

Vẽ được hình nấm thông 

qua quan sát ảnh chụp 

(quan sát bằng mắt thường 

hoặc qua kính lúp). 

- Kính hiển vi có vật kính 

40x và 10x; Lam kính; La 

men; Ống nhỏ giọt; Cốc 

thủy tinh; Nhiệt kế; Giấy 

thấm; Dao mổ; Nước cất; 

Găng tay; Kính lúp; Panh, 

kim mũi mác; Khẩu trang; 

Kính bảo vệ mắt. 

- Một số mẫu vật đã bị 

mốc: Bánh mì, mẫu gỗ, quả 

cam, cơm…; Một số loại 

nấm tươi: Mộc nhĩ, nấm 

rơm, nấm hương… 

Sinh học 

20 77 Bài 15. Một số lương thực, 

thực phẩm  

- Phân tích, so sánh để rút 

ra được kết luận về tính 

chất của một số lương 

thực – thực phẩm từ dữ 

liệu cho trước 

- Tranh hình 15.1. SGK Hóa học 

78 Bài 43. Trọng lượng, lực 

hấp dẫn 

 Lực kế lò xo, quả nặng có 

khối lượng 100g, 200g, 

500g 

Vật lí 

79 Bài 43. Trọng lượng, lực 

hấp dẫn 

 Lực kế lò xo, quả nặng có 

khối lượng 100g, 200g, 

500g- Lực kế lò xo, khối 

gỗ, quả nặng. 

- Tranh vẽ H44.2; H44.4; 

H44.6; H44.8 (SGK) 

Vật lí 



80 Bài 33. TH: Quan sát các 

loại nấm 

Vẽ được hình nấm thông 

qua quan sát ảnh chụp 

(quan sát bằng mắt thường 

hoặc qua kính lúp). 

- Kính hiển vi có vật kính 

40x và 10x; Lam kính; La 

men; Ống nhỏ giọt; Cốc 

thủy tinh; Nhiệt kế; Giấy 

thấm; Dao mổ; Nước cất; 

Găng tay; Kính lúp; Panh, 

kim mũi mác; Khẩu trang; 

Kính bảo vệ mắt. 

- Một số mẫu vật đã bị 

mốc: Bánh mì, mẫu gỗ, quả 

cam, cơm…; Một số loại 

nấm tươi: Mộc nhĩ, nấm 

rơm, nấm hương… 

Sinh học 

21 81 Bài 15. Một số lương thực, 

thực phẩm  

- Phân tích, so sánh để rút 

ra được kết luận về tính 

chất của một số lương 

thực – thực phẩm từ dữ 

liệu cho trước 

- Tranh hình 15.1. SGK Hóa học 

82 Bài 44. Lực ma sát  - Lực kế lò xo, khối gỗ, 

quả nặng. 

- Tranh vẽ H44.2; H44.4; 

H44.6; H44.8 (SGK) 

Vật lí 

83 Bài 44. Lực ma sát  - Lực kế lò xo, khối gỗ, 

quả nặng. 

- Tranh vẽ H44.2; H44.4; 

H44.6; H44.8 (SGK) 

Vật lí 



84 Bài 34. Thực vật  Tranh ảnh hình 34.1; 34.2; 

34.3;34.4; 34.5; 34.6; 34.7; 

34.8; 34.9; 34.10; 34.11; 

34.12; 34.13 SGK. Mẫu 

vật: cây rêu, một số loại 

cây có ở địa phương. 

Sinh học 

22 85 Ôn tập chương III   Hóa học 

86 Bài 45. Lực cản của nước Mục I. Thí nghiệm về lực 

cản của nước: Thí 

nghiệm ở H45.1: Không 

thực hiện; Chỉ yêu cầu HS 

nêu được ví dụ chứng tỏ: 

Khi vật chuyển động thì 

vật chịu tác dụng của lực 

cản môi trường (nước 

hoặc không khí) 

 

1 hộp thủy tinh hoặc nhựa 

cứng, trong suốt dạng hình 

hộp chữ nhật; 1 xe lăn, 2 

tấm cản hình chữ nhật có 

kích thước khác nhau, 1 

đường ray cho xe lăn chạy, 

1 ròng rọc cố định, 1 phễu 

rót nước, 1 đoạn dây mảnh, 

1 lực kế lò xo GHĐ 5N, 1 

van xả nước 

Vật lí 

87 Bài 45. Lực cản của nước Mục I. Thí nghiệm về lực 

cản của nước: Thí 

nghiệm ở H45.1: Không 

thực hiện; Chỉ yêu cầu HS 

nêu được ví dụ chứng tỏ: 

Khi vật chuyển động thì 

vật chịu tác dụng của lực 

cản môi trường (nước 

hoặc không khí) 

 

1 hộp thủy tinh hoặc nhựa 

cứng, trong suốt dạng hình 

hộp chữ nhật; 1 xe lăn, 2 

tấm cản hình chữ nhật có 

kích thước khác nhau, 1 

đường ray cho xe lăn chạy, 

1 ròng rọc cố định, 1 phễu 

rót nước, 1 đoạn dây mảnh, 

1 lực kế lò xo GHĐ 5N, 1 

van xả nước 

Vật lí 



88 Bài 34. Thực vật  Tranh ảnh hình 34.1; 34.2; 

34.3;34.4; 34.5; 34.6; 34.7; 

34.8; 34.9; 34.10; 34.11; 

34.12; 34.13 SGK. Mẫu 

vật: cây rêu, một số loại 

cây có ở địa phương. 

Sinh học 

23 89 Bài 16. Hỗn hợp các chất Nhận biết được dung môi, 

dung dịch là gì; phân biệt 

được dung môi và dung 

dịch từ kết quả thí nghiệm 

được cung cấp. 

- Đường saccarozơ, nước, 

bột sắn dây, bột đá vôi, 

muối ăn. 

Hóahọc 

90 Ôn tập chương VIII   Vật lí 

91 Bài 46. Năng lượng và sự 

truyền năng lượng 

 Một vài chiếc xe đồ chơi 

giống nhau, ống hút 

Vật lí 

92 Bài 34. Thực vật  Tranh ảnh hình 34.1; 34.2; 

34.3;34.4; 34.5; 34.6; 34.7; 

34.8; 34.9; 34.10; 34.11; 

34.12; 34.13 SGK. Mẫu 

vật: cây rêu, một số loại 

cây có ở địa phương. 

Sinh học 

24 93 Bài 16. Hỗn hợp các chất Nhận biết được dung môi, 

dung dịch là gì; phân biệt 

được dung môi và dung 

dịch từ kết quả thí nghiệm 

được cung cấp. 

- Đường saccarozơ, nước, 

bột sắn dây, bột đá vôi, 

muối ăn. 

Hóa học 



94 Bài 46. Năng lượng và sự 

truyền năng lượng 

 Một vài chiếc xe đồ chơi 

giống nhau, ống hút 

Vật lí 

95 Bài 47. Một số dạng năng 

lượng 

 Bảng 47.1 (SGK) Vật lí 

96 Bài 34. Thực vật  Tranh ảnh hình 34.1; 34.2; 

34.3;34.4; 34.5; 34.6; 34.7; 

34.8; 34.9; 34.10; 34.11; 

34.12; 34.13 SGK. Mẫu 

vật: cây rêu, một số loại 

cây có ở địa phương. 

Sinh học 

25 97 Bài 17. Tách chất khỏi hỗn 

hợp 

Nêu được cách sử dụng 

một số dụng cụ, thiết bị cơ 

bản để tách chất ra khỏi 

hỗn hợp bằng cách lọc, cô 

cạn, chiết.  

- Nước cất, dầu ăn, muối 

ăn, đất, cốc thủy tinh, phễu, 

giấy lọc, đèn cồn, giá sắt, 

phễu chiết, chai nhựa 

500ml. 

Hóa học 

98 Bài 47. Một số dạng năng 

lượng 

  Vật lí 

99 Bài 48. Sự chuyển hóa năng 

lượng 

  Vật lí 

100 Bài 34. Thực vật  Tranh ảnh hình 34.1; 34.2; 

34.3;34.4; 34.5; 34.6; 34.7; 

34.8; 34.9; 34.10; 34.11; 

34.12; 34.13 SGK. Mẫu 

vật: cây rêu, một số loại 

cây có ở địa phương. 

Sinh học 



26 101 Bài 17. Tách chất khỏi hỗn 

hợp 

Nêu được cách sử dụng 

một số dụng cụ, thiết bị cơ 

bản để tách chất ra khỏi 

hỗn hợp bằng cách lọc, cô 

cạn, chiết.  

- Nước cất, dầu ăn, muối 

ăn, đất, cốc thủy tinh, phễu, 

giấy lọc, đèn cồn, giá sắt, 

phễu chiết, chai nhựa 

500ml. 

Hóahọc 

102 Bài 48. Sự chuyển hóa năng 

lượng 

 2 con lắc gồm 2 quả cầu 

giống nhau, giá treo cố 

định, thước mét, tấm bìa 

đánh dấu hai điểm A, B có 

cùng độ cao. 

- 1 quả bóng tenis (hoặc 

bóng cao su), thước dây 

(hoặc thước cuộn), 1 sợi 

dây dài hơn 1m 

Vật lí 

103 Bài 49. Năng lượng hao phí   Vật lí 

104 Ôn tập giữa kì II  Bảng  phụ Sinh học 

27 105 Bài tập    Hóa học 

106 Ôn tập giữa kì II   Vật lí 

107 Kiểm tra giữa kì II   Sinh học 

Vậtlí, Hóa học 108 Kiểm tra giữa kì II   

28 109 Ôn tập chương IV   Hóa học 



110 Bài 50. Năng lượng tái tạo  - Tranh vẽ H50.1 và H50.2 

(SGK) 

- Nhóm HS: Một chong 

chóng cắt từ vỏ lon nước 

ngọt; một que cứng gắn 

trên một giá cố định để làm 

trục quay; một vật nhẹ (cúc 

áo) cột vào đầu sợi dây dài 

khoảng 1m quấn quanh 

trục. 

Vật lí 

111 Bài 51. Tiết kiệm năng 

lượng 

  Vật lí 

112 Bài 35. TH: Quan sát và 

phân biệt một số nhóm thực 

vật 

 - Kính hiển vi có vật kính 

40x và 10x; Lam kính; La 

men; Ống nhỏ giọt; Nước 

cất; Dao lam; Kính lúp. 

- Mẫu vật: Rêu, dương xỉ, 

cỏ bợ, cành thông mang 

nón đực, nón cái; Một số 

cây thuộc ngành Hạt kín… 

Sinh học 

29 113 Ôn tập học kì II   Hóahọc 

114 Bài 51. Tiết kiệm năng 

lượng 

  Vật lí 

115 Bài tập chương IX   Vật lí 



116 Bài 35. TH: Quan sát và 

phân biệt một số nhóm thực 

vật 

 - Kính hiển vi có vật kính 

40x và 10x; Lam kính; La 

men; Ống nhỏ giọt; Nước 

cất; Dao lam; Kính lúp. 

- Mẫu vật: Rêu, dương xỉ, 

cỏ bợ, cành thông mang 

nón đực, nón cái; Một số 

cây thuộc ngành Hạt kín… 

Sinh học 

30 117 Bài 52. Chuyển động nhìn 

thấy của mặt trời. Thiên thể 

 Mô hình quả địa cầu. 

- Tranh ảnh phóng to các 

hình 1.2, 1.3 trong SGK 

Vật lí 

118 Bài 52. Chuyển động nhìn 

thấy của mặt trời. Thiên thể 

 Mô hình quả địa cầu. 

- Tranh ảnh phóng to các 

hình 1.2, 1.3 trong SGK 

Vật lí 

119 Bài 36. Động vật  Tranh ảnh hình 36.1; 36.2; 

36.3; 36.4; 36.5; 36.6; 

36.7; 36.8; 36.9; 36.10; 

36.11; 36.12; 36.13; 36.14; 

36.15; 36.16; 36.17 SGK 

Sinh học 

120 Bài 36. Động vật  Sinh học 



31 121 Bài 53. Mặt trăng Mục II. Giải thích sự khác 

nhau về hình dạng nhìn 

thấy của mặt Trăng (các 

pha của mặt trăng): Thí 

nghiệm H53.4. Không yêu 

cầu thực hiện. Chỉ yêu cầu 

HS giải thích được một số 

hình dạng nhìn thấy của 

Mặt Trăng trong Tuần 

Trăng. 

- Tranh vẽ H53.2; H53.3 

(SGK) 

Vật lí 

122 Bài 53. Mặt trăng Mục II. Giải thích sự khác 

nhau về hình dạng nhìn 

thấy của mặt Trăng (các 

pha của mặt trăng): Thí 

nghiệm H53.4. Không yêu 

cầu thực hiện. Chỉ yêu cầu 

HS giải thích được một số 

hình dạng nhìn thấy của 

Mặt Trăng trong Tuần 

Trăng. 

- Tranh vẽ H53.2; H53.3 

(SGK) 

Vật lí 

123 Bài 36. Động vật  Tranh ảnh hình 36.1; 36.2; 

36.3; 36.4; 36.5; 36.6; 

36.7; 36.8; 36.9; 36.10; 

36.11; 36.12; 36.13; 36.14; 

36.15; 36.16; 36.17 SGK 

Sinh học 



124 
Bài 37. Thực hành: Quan 

sát và nhận biết một số 

nhóm động vật ngoài thiên 

nhiên 

Kể được tên một số động 

vật quan sát được qua ảnh 

chụp hoặc video. 

Kính lúp; Vở, bút ghi chép; 

Ống nhòm; Tài liệu nhận 

diện nhanh các động vật 

ngoài thiên nhiên. 

Sinh học 

32 125 Bài 54. Hệ mặt trời  - Tranh vẽ H54.1 (SGK) 

- Nhóm HS: Đinh ghim, 

giấy nến, hộp các-tông, 

băng dính 

Vật lí 

126 Bài 54. Hệ mặt trời  - Tranh vẽ H54.1 (SGK) 

- Nhóm HS: Đinh ghim, 

giấy nến, hộp các-tông, 

băng dính 

Vật lí 

127 Bài 38. Đa dạng sinh học  Tranh ảnh hình 38.1; 38.2; 

38.3; 38.4; 38.5; 38.6; 

38.7; 38.8; 38.9 SGK 

Sinh học 

128 Bài 38. Đa dạng sinh học  Sinh học 

33 129 Bài 55. Ngân hà  - Tranh vẽ H55.1 và H55.3 

(SGK) 

- HS: Bìa màu xanh thẩm, 

màu vẽ, que tre làm trục 

quay của chong chóng, 

quạt điện nhỏ để tạo gió. 

Vật lí 



130 Bài 55. Ngân hà  - Tranh vẽ H55.1 và H55.3 

(SGK) 

- HS: Bìa màu xanh thẩm, 

màu vẽ, que tre làm trục 

quay của chong chóng, 

quạt điện nhỏ để tạo gió. 

Vật lí 

131 Bài 39. Tìm hiểu sinh vật 

ngoài thiên nhiên 

- Trình bày được một số 

phương pháp tìm hiểu sinh 

vật ngoài thiên nhiên: quan 

sát bằng mắt thường, kính 

lúp, ống nhòm. 

- Quan sát và phân biệt 

được một số nhóm thực vật 

qua ảnh chụp hoặc video. 

 

Bút viết, bút chì; Sổ ghi 

chép; Nhãn dán mẫu; Kính 

lúp; Ống nhòm; Máy ảnh; 

Lọ đựng mẫu; Vợt bắt 

bướm; Vợt thủy sinh; Panh 

kẹp; Khóa phân loại một số 

nhóm sinh vật; Tài liệu ảnh 

để nhận diện nhanh sinh 

vật. 

Sinh học 

132 Bài 39. Tìm hiểu sinh vật 

ngoài thiên nhiên 

Sinh học 

34 133 Bài tập chương X   Vật lí 

134 Bài tập chương X   Vật lí 



135 Bài 39. Tìm hiểu sinh vật 

ngoài thiên nhiên 

- Chọn ảnh và làm được bộ 

sưu tập ảnh về các nhóm 

sinh vật (thực vật, động vật 

có xương sống, động vật 

không có xương sống). 

- Làm và trình bày được 

báo cáo đơn giản về kết 

quả tìm hiểu sinh vật qua 

ảnh chụp hoặc video. 

Bút viết, bút chì; Sổ ghi 

chép; Nhãn dán mẫu; Kính 

lúp; Ống  nhòm; Máy ảnh; 

Lọ đựng mẫu; Vợt bắt 

bướm; Vợt thủy sinh; Panh 

kẹp; Khóa phân loại một số 

nhóm sinh vật; Tài liệu ảnh 

để nhận diện nhanh sinh 

vật. 

Sinh học 

136 Bài 39. Tìm hiểu sinh vật 

ngoài thiên nhiên 

Sinh học 

35 137 Ôn tập HK II   Vật lí 

138 Ôn tập học kì II  Bảng phụ Sinh học 

139 Kiểmtrahọckì II   VL, HH, SH 

140 Kiểmtrahọckì II   

 

II. MỘT SỐ HƯỚNG DẪN 

1. Về chế độ cho điểm: Thực hiện theo thông tư 22 mỗi học kì có 4 con điểm ĐĐGtx , 1 con điểm ĐĐGgk, 1 con 

điểm ĐĐGck (phân môn Vật lí có 1 con điểm ĐĐGtx , phân môn Hóa có 1 con điểm ĐĐGtx , phân môn Sinh có 2 

con điểm ĐĐGtx). Bài kiểm tra giữa kì và cuối kì thực hiện chung cho cả 3 phân môn. 

2. Về quy trình ra đề kiểm tra định kì giữa kì và cuối kì: 30% trắc nghiệmvà 70% tự luận. 

Học kì I: Phân môn Lý gồm có 05 câu hỏi trắc nghiệm (1,25điểm) và 02 câu tự luận: 3,0điểm. Phân môn Sinh gồm 

có 04 câu hỏi trắc nghiệm (1,0điểm) và 2 câu tự luận: 3,0 điểm. Phân  môn Hóa có 3 câu trắc nghiệm (0,75 điểm) 01 

câu tự luận: 1,0điểm.  



Học kì II: Phân môn Lý gồm có 04 câu hỏi trắc nghiệm (1,0 điểm) và 02 câu tự luận: 3,0 điểm. Phân môn Sinh gồm 

có 05 câu hỏi trắc nghiệm (1,25 điểm) và 2 câu tự luận: 3,0 điểm. Phân môn Hóa có 3 câu trắc nghiệm (0,75 điểm) 

01 câu tự luận: 1,0 điểm.  

3.Đối với đề kiểm tra giữa kì và cuối kì các đơn vị thực hiện trong thời gian là 90 (đảm bảoquy định tại TT 22/2021). 

4.Việc chỉ đạo xây dựng PPCT thì tùy vào điều kiện của từng trường để bố trí cho hợp lý đảm bảo số tiết. 

  

 

 

 

Ba Đồn, ngày 03 tháng 10  năm 2021 

 

 

GIÁO VIÊN 

 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

             

    HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

  

Võ Thị Lê Na                     Hoàng Anh Cương              Đặng Thị Chung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


