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ph©n phèi chƯ¬ng tr×nh cÊp trung häc phæ th«ng 

m«n: to¸n 

(¸p dông tõ n¨m häc 2011-2012) 

(Ban hµnh kÌm theo Q§ sè 491/Q§-SGD&§T-GDTrH ngµy 09 tháng 09 năm 2011  

cña Gi¸m ®èc Së GD&§T VÜnh Phóc) 
 

to¸n 10 - c¬ b¶n 

I. Ph©n chia theo häc k× vµ theo tuÇn häc: 

C¶ n¨m: 105 tiÕt §¹i sè 62 tiÕt H×nh häc 43 tiÕt 

Häc k× I: 
19 tuÇn 
54 tiÕt 

32 tiÕt 
13 tuÇn ®Çu x 2tiÕt = 26 tiÕt 
6 tuÇn cuèi x 1tiÕt = 6 tiÕt 

22 tiÕt 
16 tuÇn ®Çu x 1tiÕt = 16 tiÕt 
3 tuÇn cuèi x 2tiÕt = 6 tiÕt 

Häc k× II: 
18 tuÇn 
51 tiÕt 

30 tiÕt 
12 tuÇn ®Çu x 2tiÕt = 24 tiÕt 
6 tuÇn cuèi x 1tiÕt = 6 tiÕt 

21 tiÕt 
15 tuÇn ®Çu x 1tiÕt = 15 tiÕt 
3 tuÇn cuèi x 2tiÕt = 6 tiÕt 

II- Ph©n phèi ch¬ng tr×nh cô thÓ: 

®¹i sè 

Ch¬ng Môc TiÕt thø HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIẢM TẢI 

I- MÖnh ®Ò –  TËp 

hîp 

Tæng sè tiÕt: 8 

§1. MÖnh ®Ò 1- 2 Trình bày tinh giảm về mặt lý thuyết, nhất là phần mệnh đề chứa biến 

LuyÖn tËp 3 Bài tập cần làm (trang 9-10) : 1,2,3,4,5 

§2.TËp hîp 4 Bài tập cần làm (trang 13) :1,2,3 

§3.C¸c phÐp to¸n trªn tËp hîp 5 Bài tập cần làm (trang 15): 1,2,4. 

§4.C¸c tËp hîp sè 6 Bài tập cần làm (trang 18): 1,2,3. 

§5. Sè gÇn ®óng. Sai sè. Bµi tËp 7 Không dạy mục II. Sai số tuyệt đối  

Ví dụ 5 trang 22 : giới thiệu khái niệm: “Độ chính xác của một số gần đúng” 

Bài tập cần làm (trang 23): 2, 3a, 4,5 

¤n tËp ch¬ng I 8 Bài tập cần làm (trang 24-26): 10, 11, 12, 14 

II- Hµm sè bËc 

nhÊt vµ bËc hai 

Tæng sè tiÕt: 8 

§1. Hµm sè 9- 10 Bài tập cần làm (trang 38-39): 1a, 1c, 2,3,4. 

§2. Hµm sè y = ax + b 11 Chuyển thành phần đọc thêm các mục :  

 I. Ôn tập hàm số bậc nhất  

II. Hàm số hằng y = b  

LuyÖn tËp 12 Bài tập cần làm (trang 41-42): 1d, 2a, 3, 4a. 

§3.Hµm sè bËc hai 13 – 14 Bài tập cần làm (trang 49 - 50): 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4. 

¤n tËp chương II 15 Bài tập cần làm (trang 50 - 51): 8a, 8c, 9c, 9d, 10, 11, 12. 
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KiÓm tra mét tiÕt 16  

 

III- Ph¬ng tr×nh 

vµ hÖ ph¬ng 

tr×nh 

Tæng sè tiÕt: 11 

 

§1. §¹i c¬ng vÒ ph¬ng tr×nh 17- 18 Bài tập cần làm (trang 57): 3, 4 

§2.Ph¬ng tr×nh quy vÒ ph¬ng 
tr×nh bËc nhÊt, bËc hai 

19  Chuyển thành phần đọc thêm các mục :  

 I. Ôn tập về phương trình bậc nhất, bậc hai;  

II. 1. Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối. 

LuyÖn tËp 20 Bài tập cần làm (trang 62 - 63): 7,8 

§3.Ph¬ng tr×nh vµ hÖ ph¬ng 
tr×nh bËc nhÊt nhiÒu Èn 

21-22-23  

LuyÖn tËp 24 Bài tập cần làm (trang 68): 1, 2a, 2c, 3, 5a, 7 

Thùc hµnh M¸y tÝnh cÇm tay 25  

¤n tËp ch¬ng 26-27 Bài tập cần làm (trang 70): 3a, 3d, 4, 5a, 5d, 6, 7, 10. 
 

IV- BÊt ®¼ng thøc. 

BÊt ph¬ng tr×nh 

Tæng sè tiÕt: 18 
 

§1.BÊt ®¼ng thøc 28 – 29 Bài tập cần làm (trang 79): 1,3,4,5. 

§2.BÊt ph¬ng tr×nh vµ hÖ bÊt 
ph¬ng tr×nh mét Èn 

30  

¤n tËp cuèi häc k× I 31  

       KiÓm tra cuèi häc k× I 32  

   Tr¶ bµi kiÓm tra cuèi häc k× I 33  

§2.BÊt ph¬ng tr×nh vµ hÖ bÊt 
ph¬ng tr×nh mét Èn (tiÕp theo).  

 
34 

 

LuyÖn tËp 35 Bài tập cần làm (trang 87-88): 1a, 1d, 2,4,5. 

§3.DÊu cña nhÞ thøc bËc nhÊt 36 Bài tập cần làm (trang 94): 1, 2a, 2c, 3. 

§4.BÊt ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hai 
Èn 

37 – 38  

LuyÖn tËp 39 Bài tập cần làm (trang 99-100): 1, 2. 

§5.DÊu cña tam thøc bËc hai 40 – 41  

LuyÖn tËp 42 Bài tập cần làm (trang 105): 1,2,3. 

¤n tËp ch¬ng 43 -44 Bài tập cần làm (trang 106-108): 1,3,4,5,6,10, 13 

KiÓm tra mét tiÕt 45  

V –  Thèng kª 

Tæng sè tiÕt: 5 

§1.B¶ng ph©n bè tÇn sè vµ tÇn 
suÊt 

 

Không dạy §2.BiÓu ®å  

LuyÖn tËp  

§3.Sè trung b×nh, sè trung vÞ. Mèt  

§4.Ph¬ng sai vµ ®é lÖch chuÈn 46 Lưu ý: Giới thiệu khái niệm bảng phân bố tần số ghép lớp và bảng phân bố 
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tần suất ghép lớp. 

Luyện tập 47 Bài tập cần làm (trang 128) : 1, 2, 3. 

¤n tËp (cã thùc hµnh gi¶i to¸n 
trªn c¸c m¸y tÝnh t¬ng ®¬ng 
500MS , 570MS) 

 
48 

 

¤n tËp ch¬ng 49-50 Bài tập cần làm (trang 128-131) : 4e, bài tập thực hành nhóm (dành cho các 

nhóm học sinh) 

VI- Gãc vµ cung 

lîng gi¸c 

Tæng sè tiÕt: 12 

§1.Gãc vµ cung lîng gi¸c 51-52  

Luyện tập 53-54 Bài tập cần làm (trang 140) : 1, 2a, 2d, 3a, 3c, 4a, 4c, 5a, 5b, 6. 

§2.Gi¸ trÞ lîng gi¸c cña mét 
cung 

55 – 56  

LuyÖn tËp 57 Bài tập cần làm (trang 148) : 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5 

§3.C«ng thøc lîng gi¸c.  58  Bài tập cần làm (trang 153) : 1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b, 5, 8. 

¤n tËp chương VI 59 Bài tập cần làm (trang 155) : 3,4,5a,5b,6a,6b,7a,7d, 8a,8d. 

¤n tËp cuèi n¨m 60 Bài tập cần làm (trang 159) : 1,3,4a,4b,5,7,8,11. 

KiÓm tra cuèi n¨m 61  

Tr¶ bµi kiÓm tra cuèi n¨m 62  

H×nh häc 

Ch¬ng Môc TiÕt thø HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

I- vÐct¬ 

Tæng sè tiÕt: 13 

§1. C¸c ®Þnh nghÜa 1- 2  

C©u hái vµ bµi tËp 3 Bài tập cần làm (trang 7) : 1,2,3,4. 

§2.Tæng vµ hiÖu cña hai vÐct¬ 4 – 5  

C©u hái vµ bµi tËp 6 Bài tập cần làm (trang 12) : 1,2,3,4,5. 

§3.TÝch cña mét sè víi mét vÐct¬ 7-8 Bài tập cần làm (trang 17) : 1,2,4,5,6 

KiÓm tra mét tiÕt 9  

§4.HÖ trôc to¹ ®é 10 – 11  

C©u hái vµ bµi tËp 12 Bài tập cần làm (trang 26) : 3,5,6,7,8. 

¤n tËp ch¬ng 13 Bài tập cần làm (trang 27) : 5,6,9, 11, 12 
 

II- tÝch v« híng 

cña hai vÐct¬ vµ 

øng dông 

Tæng sè tiÕt:15 

§1. Gi¸ trÞ lîng gi¸c cña mét 

gãc , víi  00    1800 

14 Chỉ giới thiệu về Bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt để phục vụ cho 

phần góc giữa hai vec tơ. Không dạy các nội dung còn lại. 

C©u hái vµ bµi tËp 15 Bài tập cần làm (trang 40) : 2,5,6. 

§2. TÝch v« híng cña hai vÐct¬ 16 – 17  

¤n tËp cuèi häc k× I 18  

KiÓm tra häc kú I 19   
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§2. TÝch v« híng cña hai vÐct¬( 
TiÕp) 

20-21 Bài tập cần làm (trang 45) : 1,2,4,5. 

Tr¶ bµi kiÓm tra häc k× I 22  

§3. C¸c hÖ thøc lîng trong tam 
gi¸c vµ gi¶i tam gi¸c. 

23 – 24 – 
25 
 

 

C©u hái vµ bµi tËp 26-27 Bài tập cần làm (trang 59-60) : 1,3,4,6,8,9 

¤n tËp cuèi ch¬ng II 28 Bài tập cần làm (trang 62) : 4,7,8,9,10 

 

III- Ph¬ng ph¸p 

to¹ ®é trong mÆt 

ph¼ng 

Tæng sè tiÕt: 15 

 

§1. Ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng 29- 30-31-32  

C©u hái vµ bµi tËp 33 Bài tập cần làm (trang 80): 1,2,3,5,6,7,8a,9. 

KiÓm tra mét tiÕt 34  

§2.Ph¬ng tr×nh ®êng trßn 35-36  

C©u hái vµ bµi tËp 37 Bài tập cần làm (trang 83) : 1a, 2a, 2b, 3a, 6. 

§3.Ph¬ng tr×nh ElÝp 38-39 Không dạy mục 4. Liên hệ giữa đường tròn và đường elip. 

Bài tập cần làm (trang 88): 1a, 1b, 2, 3. 

¤n tËp cuèi n¨m 40 Bài tập cần làm (trang 98-99): 1,3,4,5,6,8,9. 

KiÓm tra cuèi n¨m 41  

¤n tËp ch¬ng 42 Bài tập cần làm (trang 93): 1,3,4,5, 8a, 9. 

Tr¶ bµi kiÓm tra cuèi n¨m 43  

Chñ ®Ò tù chän n©ng cao ®èi víi Ban c¬ b¶n 

Stt tªn chñ ®Ò sè tiÕt ghi chó 

1. 1 Hµm sè vµ ®å thÞ 3  
Mçi chñ ®Ò lùa chän néi dung nªu trong chuÈn kiÕn thøc vµ tµi liÖu tham kh¶o cña Bé 
GD&§T ban hµnh 

2. 2 Chøng minh bÊt ®¼ng thøc 2 

3. 3 Ph¬ng tr×nh vµ hÖ ph¬ng tr×nh 5 

4. 4 BÊt ph¬ng tr×nh 4 

5. 5 B¶ng sè liÖu thèng kª vµ c¸c sè ®Æc 
trng 

4 

6. 6 C«ng thøc lîng gi¸c 4 

7. 7 VÐct¬ vµ c¸c phÐp tÝnh vÐct¬ 4 

8. 8 Gi¶i tam gi¸c 4 

9. 9 Ph¬ng ph¸p täa ®é trong mÆt ph¼ng 5 

Chñ ®Ò tù chän b¸m s¸t theo ch¬ng tr×nh chuÈn. 

KÌ TT 
tªn chñ ®Ò sè 

tiÕt 

ghi chó 

 
I : 

1 Hµm sè vµ ®å thÞ 4 Mçi chñ ®Ò lùa chän néi dung ghi trong chuÈn kiÕn thøcvµ tµi liÖu tham kh¶o 
cña Bé GD§T ban hµnh 2 Chøng minh bÊt ®¼ng thøc 2 
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18 
tiÕt 

3 Ph¬ng tr×nh vµ bÊt ph¬ng tr×nh 7 

4 VÐc t¬ vµ c¸c phÐp to¸n vÐc t¬ 5 

 
II : 
17 
tiÕt 

5 B¶ng sè liÖu thèng kª vµ c¸c sè ®Æc chng 4 

6 C«ng thøc lîng gi¸c 5 

7 Gi¶i tam gi¸c 4 

8 Ph¬ng ph¸p to¹ ®é trong mÆt ph¼ng 4 

 

 

to¸n líp 11 - c¬ b¶n 

I. Ph©n chia theo häc k× vµ theo tuÇn häc: 

C¶ n¨m: 123 tiÕt §¹i sè vµ gi¶i tÝch 78 tiÕt H×nh häc 45 tiÕt 

Häc k× I: 
19 tuÇn 
72 tiÕt 

48 tiÕt 
10 tuÇn ®Çu x 3tiÕt = 30 tiÕt 
9 tuÇn cuèi x 2tiÕt = 18 tiÕt 

24 tiÕt 
14 tuÇn ®Çu x 1tiÕt = 14 tiÕt 
5 tuÇn cuèi x 2tiÕt = 10 tiÕt 

Häc k× II: 
18 tuÇn 
51 tiÕt 

30 tiÕt 
12 tuÇn ®Çu x 2tiÕt = 24 tiÕt 
6 tuÇn cuèi x 1tiÕt = 6 tiÕt 

21 tiÕt 
15 tuÇn ®Çu x 1tiÕt = 15 tiÕt 
3 tuÇn cuèi x 2tiÕt = 6 tiÕt 

II- Ph©n phèi ch¬ng tr×nh cô thÓ: 

§¹i sè vµ gi¶i tÝch 

Ch¬ng Môc TiÕt thø HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  

I- hµm sè lîng 

gi¸c. Ph¬ng 

tr×nh lîng gi¸c 

Tæng sè tiÕt: 20 

§1. Hµm sè lîng gi¸c 1- 2 - 3   

LuyÖn tËp 4-5 Bài tập cần làm (trang 17): 1,2,3,5,6,7. 

§2.Ph¬ng tr×nh lîng gi¸c c¬ 
b¶n 

6 - 7 – 8  

LuyÖn tËp 9 Bài tập cần làm (trang 28): 1,3,4,5. 

§3.Mét sè ph¬ng tr×nh lîng 
gi¸c thêng gÆp 

10 - 11 - 12  
- 13 

Mục I.ý 3 (trang 30) và mục II ý 3 (trang 32-34) chuyển sang đọc thêm; Các 

phần còn lại dạy bình thường. 

LuyÖn tËp 14-15 – 16 Bài tập cần làm (trang 36): 1,2a, 3c, 5 

Thùc hµnh m¸y tÝnh cÇm tay 17  

¤n tËp ch¬ng 18 – 19 Bài tập cần làm (trang 40): 1,2,4,5a, 5c. 

KiÓm tra mét tiÕt 20  

II- tæ hîp –  x¸c 

suÊt 

Tæng sè tiÕt: 16 

§1. Quy t¾c ®Õm 21 – 22  

LuyÖn tËp 23 Bài tập cần làm (trang 46): 1,2,3,4. 

§2.Ho¸n vÞ - ChØnh hîp - Tæ hîp 24- 25 – 26 Bài tập cần làm (trang 54): 1,2,3,6. 

§3.NhÞ thøc Newton 27  
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LuyÖn tËp 28 Bài tập cần làm (trang 57): 1,2,5. 

§4.PhÐp thö vµ biÕn cè 29 – 30  

LuyÖn tËp 31 Bài tập cần làm (trang 63): 2,4,6 

§5.X¸c suÊt vµ biÕn cè 32 – 33 Bài tập cần làm (trang 74): 1,4,5. 

Thùc hµnh m¸y tÝnh cÇm tay 34  

¤n tËp ch¬ng 35 Bài tập cần làm (trang 76): 1,2,3,4,5,7. 

KiÓm tra mét tiÕt 36  

 

III- D·y sè –  cÊp sè 

céng vµ cÊp sè 

nh©n 

Tæng sè tiÕt: 12 

 

§1. Ph¬ng ph¸p quy n¹p to¸n 
häc 

37  

LuyÖn tËp 38 Bài tập cần làm (trang 82): 1,4,5. 

§2.D·y sè 39 – 40 Bài tập cần làm (trang 92): 1,2,4,5. 

§3.CÊp sè céng 41 – 42 Bài tập cần làm (trang 97): 2,3,5. 

§4.CÊp sè nh©n 43 Bài tập cần làm (trang 103): 2,3,5. 

LuyÖn tËp 44  

¤n tËp ch¬ng III 45 Bài tập cần làm (trang 107): 5,6,7,8,9. 

¤n tËp häc k× I 46  

KiÓm tra häc k× I 47  

Tr¶ bµi kiÓm tra häc k× I 48  

IV- Giíi h¹n 

Tæng sè tiÕt: 14 

§1.Giíi h¹n cña d·y sè 49 - 50 – 51  

LuyÖn tËp 52 – 53 Bài tập cần làm (trang 121): 3,4,5,7. 

§2.Giíi h¹n cña hµm sè 54 - 55 – 56  

LuyÖn tËp 57 Bài tập cần làm (trang 132): 3,4,5. 

§3.Hµm sè liªn tôc 58 – 59 Bài tập cần làm (trang 140): 1,2,3,6. 

¤n tËp ch¬ng IV 60 – 61 Bài tập cần làm (trang 141): 3,5,7,8 

KiÓm tra mét tiÕt 62  

V- §¹o hµm 

Tæng sè tiÕt: 16 
 

§1.§Þnh nghÜa vµ ý nghÜa cña ®¹o 
hµm 

63 – 64  

LuyÖn tËp 65 Bài tập cần làm (trang 156): 2,3a,5,7. 

§2.Quy t¾c tÝnh ®¹o hµm 66 – 67  

LuyÖn tËp 68 Bài tập cần làm (trang 162): 2,3,4 

§3.§¹o hµm cña c¸c hµm sè 
lîng gi¸c 

69 - 70   

LuyÖn tËp  71 Bài tập cần làm (trang 168): 3,6,7 

KiÓm tra mét tiÕt 72  

§4.Vi ph©n 73 Bài tập cần làm (trang 171): 1,2 

§5.§¹o hµm cÊp hai 74 Bài tập cần làm (trang 174): 1,2 
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¤n tËp ch¬ng V 75 Bài tập cần làm (trang 176): 1,2,3,5,7. 

¤n tËp cuèi n¨m 76 Bài tập cần làm (trang 178): 3,5,6,7,8, 10, 13, 15, 17, 18, 20 

KiÓm tra cuèi n¨m 77  

Tr¶ bµi kiÓm tra cuèi n¨m 78  

h×nh häc 

Ch¬ng Môc TiÕt thø  

I- phÐp dêi h×nh vµ 

phÐp ®ång d¹ng 

trong mÆt ph¼ng 

Tæng sè tiÕt: 11 

§1. PhÐp biÕn h×nh  §2.PhÐp 
tÞnh tiÕn 

1 - 2 Bài tập cần làm (trang 7): 1,2,3. 

§3.PhÐp ®èi xøng trôc  Không dạy 

§4.PhÐp ®èi xøng t©m  Không dạy 

LuyÖn tËp  Không dạy 

§5.PhÐp quay 3-4 Bài tập cần làm (trang 19): 1,2. 

§6.Kh¸i niÖm vÒ phÐp dêi h×nh vµ 
hai h×nh b»ng nhau 

5- 6 Bài tập cần làm (trang 23): 1,3. 

§7.PhÐp vÞ tù 7 - Nội dung dừng lại ở mức độ xác định ảnh của đường tròn qua phép vị 

tự cho trước. 

- Mục III. Tâm vị tự của hai đường tròn không dạy. 
LuyÖn tËp 8 Bài tập cần làm (trang 29): 1,3. 

§8.PhÐp ®ång d¹ng 9 Bài tập cần làm (trang 33): 1,2,3. 

¤n tËp ch¬ng 10 Bài tập cần làm (trang 34): 1a, 1c, 2a, 2d, 3a, 3b, 6, 7. 

KiÓm tra mét tiÕt 11  

II- §êng th¼ng vµ 

mÆt ph¼ng trong 

kh«ng gian. Quan 

hÖ song song. 

Tæng sè tiÕt: 16 

§1.§¹i c¬ng vÒ ®êng th¼ng, 
mÆt ph¼ng 

12 – 13  

LuyÖn tËp 14 Bài tập cần làm (trang 53): 1,4,6,10 

§2.Hai ®êng th¼ng chÐo nhau vµ 
hai ®êng th¼ng song song 

15 
 

Bài tập cần làm (trang 59): 1,2,3. 

§3.§êng th¼ng vµ mÆt ph¼ng 
song song 

16  

LuyÖn tËp 17 Bài tập cần làm (trang 63): 1,2,3. 

§4.Hai mÆt ph¼ng song song 18 – 19 Bài tập cần làm (trang 71): 2,3,4 

¤n tËp ch¬ng II 20 – 21 Bài tập cần làm (trang 77): 1,2,3,4. 

¤n tËp häc k× I 22  

KiÓm tra häc k× I 23  

Tr¶ bµi kiÓm tra häc k× I 24  

§5.PhÐp chiÕu song song. H×nh 
biÓu diÔn cña mét h×nh kh«ng 

25 – 26 
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gian 

LuyÖn tËp 27  
 

III- VÐct¬ trong 

kh«ng gian. Quan 

hÖ vu«ng gãc 

trong kh«ng gian 

Tæng sè tiÕt: 18 

§1.VÐct¬ trong kh«ng gian 28 – 29  

LuyÖn tËp 30 Bài tập cần làm (trang 91): 2,3,4,6,7. 

§2.Hai ®êng th¼ng vu«ng gãc 31  

LuyÖn tËp 32 Bài tập cần làm (trang 97): 1,2,4,5,6. 

§3.§êng th¼ng vu«ng gãc víi 
mÆt ph¼ng 

33 – 34  

LuyÖn tËp 35 Bài tập cần làm (trang 104): 3,4,5,8. 

KiÓm tra mét tiÕt 36  

§4.Hai mÆt ph¼ng vu«ng gãc 37 – 38 Bài tập cần làm (trang 113): 3,5,6,7,10 

§5. Kho¶ng c¸ch 39 – 40 Bài tập cần làm (trang 119): 2,4,8 

¤n tËp ch¬ng III 41 – 42 Bài tập cần làm (trang 121): 3,6,7. 

¤n tËp cuèi n¨m 43 Bài tập cần làm (trang 125): 1a, 1d, 1e, 2,3,4,5,6,7. 

KiÓm tra cuèi n¨m 44  

Tr¶ bµi kiÓm tra cuèi n¨m 45  

Chñ ®Ò tù chän n©ng cao ®èi víi ch¬ng tr×nh chuÈn 

Stt tªn chñ ®Ò sè tiÕt ghi chó 

10. 1 Ph¬ng tr×nh lîng gi¸c 3  
Mçi chñ ®Ò lùa chän néi dung nªu trong chuÈn kiÕn thøc vµ tµi liÖu tham kh¶o 
cña Bé GD&§T ban hµnh 

11. 2 Tæ hîp, x¸c suÊt 4 

12. 3 Giíi h¹n. §¹o hµm 4 

13. 4 PhÐp dêi h×nh vµ phÐp ®ång d¹ng 
trong mÆt ph¼ng 

2 

14. 5 Quan hÖ song song trong kh«ng gian 2 

15. 6 Quan hÖ vu«ng gãc trong kh«ng gian 3 

16. 7 VÐct¬ vµ c¸c phÐp tÝnh vÐct¬ 4 

17. 8 Gi¶i tam gi¸c 4 

18. 9 Ph¬ng ph¸p täa ®é trong mÆt ph¼ng 5 

Chñ ®Ò tù chän b¸m s¸t theo ch¬ng tr×nh chuÈn. 

KÌ TT tªn chñ ®Ò sè tiÕt ghi chó 

 
I : 
18 
tiÕt 

1 Ph¬ng tr×nh lîng gi¸c 5 

Mçi chñ ®Ò lùa chän néi dung ghi trong chuÈn kiÕn thøcvµ tµi liÖu tham 
kh¶o cña Bé GD§T ban hµnh 

2 Tæ hîp, x¸c suÊt 6 

3 D·y sè, cÊp sè céng, cÊp sè nh©n 3 

4 PhÐp dêi h×nh vµ phÐp ®ång d¹ng trong mÆt ph¼ng 4 

 5 Giíi h¹n 4 
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II : 
17 
tiÕt 

6 §¹o hµm 4 

7 Quan hÖ song song trong kh«ng gian 5 

8 Quan hÖ vu«ng gãc trong kh«ng gian 4 

to¸n líp 12 - c¬ b¶n  

I. Ph©n chia theo häc k× vµ theo tuÇn häc: 

C¶ n¨m: 123 tiÕt §¹i sè vµ gi¶i tÝch 78 tiÕt H×nh häc 45 tiÕt 

Häc k× I: 
19 tuÇn  
72 tiÕt 

48 tiÕt 

12 tuÇn ®Çu x 3tiÕt = 36 tiÕt 
6 tuÇn cuèi x 2tiÕt = 12 tiÕt 

24 tiÕt 

12 tuÇn ®Çu x 1tiÕt = 12 tiÕt 
6 tuÇn cuèi x 2tiÕt = 12 tiÕt 

Häc k× II: 
18 tuÇn 
51 tiÕt 

30 tiÕt 

4 tuÇn ®Çu x 1tiÕt = 4 tiÕt 
13 tuÇn cuèi x 2tiÕt = 26 tiÕt 

21 tiÕt 

4 tuÇn ®Çu x 2tiÕt = 8 tiÕt 
13 tuÇn cuèi x 1tiÕt = 13 tiÕt 

TuÇn cuèi cña mçi häc kú dµnh cho «n tËp 

II- Ph©n phèi ch¬ng tr×nh cô thÓ: 

§¹i sè vµ gi¶i tÝch 

 

Ch¬ng Môc TiÕt thø HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

I- øng dông ®¹o 

hµm ®Ó kh¶o s¸t 

vµ vÏ ®å thÞ cña 

hµm sè 
Tæng sè tiÕt: 18 

§1. Sù ®ång biÕn, nghÞch biÕn cña 
hµm sè 

1- 2  Mục I. Không dạy Hoạt động (HĐ) 1 và ý 1. 

LuyÖn tËp 3 Bài tập cần làm (trang 9): 1 (a,b,c), 2(a,b), 3, 4, 5. 

§2.Cùc trÞ cña hµm sè 4 – 5  

LuyÖn tËp 6 Bài tập cần làm (trang 18): 1,2,3,4. 

§3.Gi¸ trÞ lín nhÊt vµ gi¸ trÞ nhá 
nhÊt cña hµm sè 

7 Mục II Không dạy HĐ1 và HĐ3 

LuyÖn tËp 8 Bài tập cần làm (trang 23): 1,2,3. 

§4.§êng tiÖm cËn 9 Bài tập cần làm (trang 30): 1,2. 

§5.Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ 
®å thÞ cña hµm sè 

10-11-12-13 Mục II. Không dạy HĐ 1, HĐ 2, HĐ3, HĐ4, HĐ5. 

LuyÖn tËp 14-15 Bài tập cần làm (trang 43): 5,6,7. 

¤n tËp ch¬ng I 16-17 Bài tập cần làm (trang 45): 6,7,8,9 

KiÓm tra mét tiÕt 18  

II- hµm sè lòy §1. Lòy thõa 19-20  
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thõa, hµm sè mò 

vµ hµm sè l«garit 

Tæng sè tiÕt: 25 

LuyÖn tËp 21 Bài tập cần làm (trang 55): 1,2,3,4. 

§2.Hµm sè lòy thõa 22  

LuyÖn tËp 23 Bài tập cần làm (trang 60): 1,2,4,5. 

§3.L«garit 24-25-26  

LuyÖn tËp 27 Bài tập cần làm (trang 68): 1,2,3,4,5. 

§4.Hµm sè mò. Hµm sè l«garit 28 – 29 Mục I ý 3 (Trang 73-74) và Mục II ý 3 (Trang 75-76) chỉ giới thiệu dạng 

đồ thị và tính chất của hàm mũ, hàm logarit; các phần còn lại của mục I và 

mục II không dạy. 

LuyÖn tËp 30-31 Bài tập cần làm (trang 77): 2,3,5. 

§5.Ph¬ng tr×nh mò vµ ph¬ng 
tr×nh l«garit 

32-33  

LuyÖn tËp 34 Bài tập cần làm (trang 84): 1,2,3,4. 

§6.BÊt ph¬ng tr×nh mò vµ bÊt 
ph¬ng tr×nh l«garit 

35-36  

LuyÖn tËp 37-38 Bài tập cần làm (trang 89): 1,2 

Thùc hµnh M¸y tÝnh bá tói 39  

¤n tËp ch¬ng 40-41-42 Bài tập cần làm (trang 90): 4,5,6,7,8 

KiÓm tra mét tiÕt 43  

 

III- nguyªn hµm, 

tÝch ph©n vµ øng 

dông 

Tæng sè tiÕt: 19 

 

§1. Nguyªn hµm 44-45 Mục I HĐ 1, mục II HĐ 6, HĐ 7 không dạy 

¤n tËp häc k× I 46-47  

KiÓm tra häc k× I 48  

§1. Nguyªn hµm (TiÕp) 49-50  

LuyÖn tËp 51 Bài tập cần làm (trang 100): 2,3,4. 

§2.TÝch ph©n 52-53-54 Mục I HĐ1, HĐ2 không dạy. 

LuyÖn tËp 55-56 Bài tập cần làm (trang 112): 1,2,3,4,5. 

§3.øng dông cña tÝch ph©n trong 
h×nh häc 

57-58 Mục I HĐ1 không dạy. 
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LuyÖn tËp 59 Bài tập cần làm (trang 121): 1,2,3,4. 

¤n tËp ch¬ng III 60-61 Bài tập cần làm (trang 126): 3,4,5,6,7. 

KiÓm tra mét tiÕt 62  

IV-sè phøc 

Tæng sè tiÕt: 16 

§1. Sè phøc 63-64  

LuyÖn tËp 65 Bài tập cần làm (trang 133): 1,2,4,6. 

§2.Céng, trõ vµ nh©n sè phøc 66  

LuyÖn tËp 67 Bài tập cần làm (trang 135): 1(a,b), 2(a,b), 3(a,b), 4,5 

§3.PhÐp chia sè phøc 68  

LuyÖn tËp 69 Bài tập cần làm (trang 138): 1(b,c), 2, 3(a,b), 4(b,c). 

§4. Ph¬ng tr×nh bËc hai víi hÖ 
sè phøc. 

70  

LuyÖn tËp 71 Bài tập cần làm (trang 140): 1,2(a,b), 3,4. 

Thùc hµnh m¸y tÝnh bá tói 72  

¤n tËp ch¬ng IV 73-74 Bài tập cần làm (trang 143): 3,4,5,6,7,8,9. 

KiÓm tra mét tiÕt 75  

¤n tËp cuèi n¨m 76-77 Bài tập cần làm (trang 145): Câu hỏi: Từ câu 1 đến câu 10; bài tập từ bài 1 

đến bài 16. 

KiÓm tra häc k× II 78  

 

H×nh häc 

Ch¬ng Môc TiÕt thø HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

I- Khèi ®a diÖn 

 

Tæng sè tiÕt : 11 

 §1. Kh¸i niÖm vÒ khèi ®a diÖn 1-2-3 Bài tập cần làm (trang 12): 3,4. 

§ 2. Khèi ®a diÖn låi vµ khèi ®a 
diÖn ®Òu 4 

Mục II trang 16, 17 và HĐ 4 trang 18 chỉ giới thiệu định lý và minh họa 

qua hình 1.20. Các nội dung còn lại của trang 16 – 17 và HĐ 4 trang 18 

không dạy. 

LuyÖn tËp 5 Bài tập cần làm (trang 18): 1,2,3. 

§ 3. Kh¸i niÖm vÒ thÓ tÝch khèi ®a 
diÖn 

6-7 
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LuyÖn tËp 8-9 Bài tập cần làm (trang 25): 1,2,4,5. 

¤n tËp ch¬ng I 10 Bài tập cần làm (trang 26): Tự luận : 6,8,9,10,11 

KiÓm tra mét tiÕt 11  

II-MÆt nãn, mÆt 

trô, mÆt cÇu 

Tæng sè tiÕt : 13 

§ 1. Kh¸i niÖm vÒ mÆt trßn xoay 12-13  

LuyÖn tËp 14-15 Bài tập cần làm (trang 39): 2,3,5,7,8,9. 

§ 2. MÆt cÇu 
16-17 

Mục I ý 4 đường kinh tuyến vĩ tuyến của mặt cầu trang 42 HĐ1 không 

dạy. 

LuyÖn tËp 18-19 Bài tập cần làm (trang 49): 2,4,5,7,10 

¤n tËp häc k× I 20-21  

KiÓm tra häc k× I 22  

¤n tËp ch¬ng II 23 Bài tập cần làm (trang 50): Tự luận 2,5,7. 

Tr¶ bµi kiÓm tra häc k× 24  

III-Ph¬ng ph¸p 

to¹ ®é trong 

kh«ng gian 

Tæng sè tiÕt : 21 

§ 1. HÖ to¹ ®é trong kh«ng gian 25-26-27  

LuyÖn tËp 28-29 Bài tập cần làm (trang 68): 1a, 4a, 5, 6. 

§ 2. Ph¬ng tr×nh mÆt ph¼ng 

30-31-32 

Mục I vec tơ pháp tuyến của mặt phẳng trang 69-70 giới thiệu định nghĩa 

vec tơ pháp tuyến, tích có hướng: công nhận không chứng minh biểu thức 

tọa độ tích có hướng của hai vec tơ. 

Không dạy việc giải bài toán trang 70. 
LuyÖn tËp 33-34 Bài tập cần làm (trang 80): 1,3,7,8a,9a,9c 

§ 3. Ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng 
trong kh«ng gian 

35-36 
 

LuyÖn tËp 37-38 Bài tập cần làm (trang 89): 1a, 1c, 1d, 3a, 4, 6, 9. 

¤n tËp ch¬ng III 39-40 Bài tập cần làm (trang 91): Tự luận 2,3,4,6,8,11 

KiÓm tra mét tiÕt 41  

¤n tËp cuèi n¨m 42-43 Bài tập cần làm (trang 99): Tự luận : 2,3,5,6,7,8,9,10,15 

KiÓm tra uèi n¨m 44  

Tr¶ bµi kiÓm tra cuèi n¨m 45  

Chñ ®Ò tù chän b¸m s¸t theo ch¬ng tr×nh chuÈn. 

K× TT Tªn chñ ®Ò Sè tiÕt Ghi chó 

I : 
18 
TiÕt 

1 Mét sè bµi to¸n vÒ ®å thÞ hµm sè 6 

Mçi chñ ®Ò lùa chän néi dung ghi trong chuÈn kiÕn thøcvµ tµi liÖu tham kh¶o 
cña Bé GD§T ban hµnh 

2 Hµm sè mò, hµm sè l«garit 6 

3 ThÓ tÝch khèi ®a diÖn 3 

4 ThÓ tÝch khèi cÇu, khèi trô, khèi nãn 3 

 
II : 
17 

5 Ph¬ng tr×nh mÆt cÇu 3 

6 Nguyªn hµm 2 

7 TÝch ph©n vµ øng dông 4 
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tiÕt 8 Sè phøc 2 

9 
Ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng, ph¬ng tr×nh mÆt 
ph¼ng (trong kh«ng gian) 

6 

Chñ ®Ò tù chän n©ng cao ®èi víi ch¬ng tr×nh chuÈn 

TT tªn chñ ®Ò sè tiÕt ghi chó 

19. 1 Mét sè bµi to¸n vÒ ®å thÞ hµm sè 4 Mçi chñ ®Ò: Lùa chän néi dung nªu trong chuÈn kiÕn thøc vµ tµi liÖu tham kh¶o 
cña Bé GD&§T ban hµnh 20. 2 Hµm sè mò, hµm sè l«garit 4 

21. 3 Nguyªn hµm, tÝch ph©n vµ øng dông 3 

22. 4 ThÓ tÝch khèi ®a diÖn, khèi cÇu, khèi 
trô, khèi nãn 

3 

23. 5 Ph¬ng ph¸p täa ®é trong kh«ng gian 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

to¸n 10 - n©ng cao 
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I. Ph©n chia theo häc k× vµ theo tuÇn häc: 

C¶ n¨m: 140 tiÕt §¹i sè 90 tiÕt H×nh häc 50 tiÕt 

Häc k× I: 
19 tuÇn 
72 tiÕt 

46 tiÕt 
8 tuÇn ®Çu x 3tiÕt = 24 tiÕt 

11 tuÇn cuèi x 2tiÕt = 22 tiÕt 

26 tiÕt 
12 tuÇn ®Çu x 1tiÕt = 12 tiÕt 
7 tuÇn cuèi x 2tiÕt = 14 tiÕt 

Häc k× II: 
18 tuÇn 
68 tiÕt 

44 tiÕt 
8 tuÇn ®Çu x 3tiÕt = 24 tiÕt 

10 tuÇn cuèi x 2tiÕt = 20 tiÕt 

24 tiÕt 
12 tuÇn ®Çu x 1tiÕt = 12 tiÕt 
6 tuÇn cuèi x 2tiÕt = 12 tiÕt 

II- Ph©n phèi ch¬ng tr×nh cô thÓ: 

®¹i sè 

Ch¬ng Môc TiÕt thø 

I- MÖnh ®Ò –  TËp hîp 

Tæng sè tiÕt: 13 

§1. MÖnh ®Ò vµ mÖnh ®Ò chøa biÕn 1- 2 

§2. ¸p dông mÖnh ®Ò vµo suy luËn to¸n häc.  
3 - 4 

LuyÖn tËp 5 - 6 

§3. TËp hîp vµ c¸c phÐp to¸n trªn tËp hîp  
7 - 8 

LuyÖn tËp 9 

§4. Sè gÇn ®óng. Sai sè 10 - 11 

C©u hái vµ bµi tËp «n ch¬ng 12 

      KiÓm tra mét tiÕt 13 

II- Hµm sè bËc nhÊt vµ 

bËc hai 

Tæng sè tiÕt: 10 

§1. §¹i c¬ng vÒ hµm sè 14 - 15 -16 

LuyÖn tËp 17 

§2. Hµm sè bËc nhÊt 18 

LuyÖn tËp 19 

§3.Hµm sè bËc hai 20 - 21 

LuyÖn tËp 22 

       C©u hái vµ bµi tËp «n ch¬ng 23 

 

III- Ph¬ng tr×nh vµ 

hÖ ph¬ng tr×nh 

Tæng sè tiÕt: 17 

 

§1. §¹i c¬ng vÒ ph¬ng tr×nh 24 -25 

§2.Ph¬ng tr×nh bËc nhÊt vµ bËc hai mét Èn 26 - 27 

LuyÖn tËp 28 - 29 

§3.Mét sè ph¬ng tr×nh quy vÒ ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hoÆc bËc hai 30 - 31 

LuyÖn tËp 32 - 33 

KiÓm tra mét tiÕt 34 

§4.HÖ ph¬ng tr×nh bËc nhÊt nhiÒu Èn 35 - 36 

Thùc hµnh M¸y tÝnh cÇm tay 37 
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§5.Mét sè vÝ dô vÒ hÖ ph¬ng tr×nh bËc hai hai Èn 38-39 

¤n tËp ch¬ng 40 

IV- BÊt ®¼ng thøc. BÊt 

ph¬ng tr×nh 

Tæng sè tiÕt: 26 
 

§1.BÊt ®¼ng thøc vµ chøng minh bÊt ®¼ng thøc. 41 - 42 
 

¤n tËp cuèi häc k× I 43-44 

KiÓm tra cuèi häc kú I  45 

§1.BÊt ®¼ng thøc vµ chøng minh bÊt ®¼ng thøc (tiÕp). LuyÖn tËp 46 

   Tr¶ bµi kiÓm tra cuèi häc k× I 47 

§2.§¹i c¬ng vÒ bÊt ph¬ng tr×nh  48 

§3.BÊt ph¬ng tr×nh vµ hÖ bÊt ph¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn  
49 - 50 

LuyÖn tËp 51 

§4.DÊu cña nhÞ thøc bËc nhÊt 52 

LuyÖn tËp 53 

§5.BÊt ph¬ng tr×nh vµ hÖ bÊt ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn  
54 - 55 

LuyÖn tËp 56 

§6.DÊu cña tam thøc bËc hai 57 - 58 

§7.BÊt ph¬ng tr×nh bËc hai 59 - 60 

LuyÖn tËp 61 

§8.Mét sè ph¬ng tr×nh vµ bÊt ph¬ng tr×nh quy vÒ bËc hai  
62 - 63 

LuyÖn tËp 64 

¤n tËp ch¬ng 65 

KiÓm tra mét tiÕt 66 

V –  Thèng kª 

Tæng sè tiÕt: 9 

§1.Mét vµi kh¸i niÖm më ®Çu 67 

§2.Tr×nh bµy mét mÉu sè liÖu 68 - 69 

LuyÖn tËp 70 

§3.C¸c sè ®Æc trng cña mÉu sè liÖu 71 - 72 

¤n tËp 73 

Thùc hµnh gi¶i to¸n trªn c¸c m¸y tÝnh t¬ng ®¬ng 500MS , 570MS  
74 

KiÓm tra mét tiÕt 75 

VI- Gãc vµ cung lîng 

gi¸c 

Tæng sè tiÕt: 15 

§1.Gãc vµ cung lîng gi¸c 76 - 77 

§2.Gi¸ trÞ lîng gi¸c cña gãc (cung) lîng gi¸c  
78 

LuyÖn tËp 79 
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§3.Gi¸ trÞ lîng gi¸c cña c¸c gãc (cung) cã liªn quan ®Æc biÖt   
80 

LuyÖn tËp 81 

§4.Mét sè c«ng thøc lîng gi¸c 82 - 83 

LuyÖn tËp 84 

¤n tËp cuèi n¨m 85-86-87 

KiÓm tra cuèi n¨m 88 

¤n tËp ch¬ng 89  

Tr¶ bµi kiÓm tra cuèi n¨m 90 

H×nh häc 

Ch¬ng Môc TiÕt thø 

I- vÐct¬ 

Tæng sè tiÕt: 14 

§1. C¸c ®Þnh nghÜa 1- 2 

§2. Tæng cña c¸c vÐct¬ 3 

LuyÖn tËp 4 

§3.HiÖu cña hai vÐct¬ 5 

§4.TÝch cña mét sè víi mét vÐct¬ 6 - 7 - 8 

LuyÖn tËp 9 

§5. Trôc to¹ ®é vµ hÖ trôc to¹ ®é 10 - 11 

LuyÖn tËp 12 

¤n tËp ch¬ng 13 

KiÓm tra mét tiÕt 14 

II- tÝch v« híng cña 

hai vÐct¬ vµ øng 

dông 

Tæng sè tiÕt:12 

§1. Gi¸ trÞ lîng gi¸c cña mét gãc bÊt k× 15 - 16 

LuyÖn tËp 17 

§2. TÝch v« híng cña hai vÐct¬ 18 - 19 

§3. HÖ thøc lîng trong tam gi¸c 20 

LuyÖn tËp 21 

¤n tËp cuèi häc k× I 22 

KiÓm tra häc k× I 23 

§3. HÖ thøc lîng trong tam gi¸c 24 

¤n tËp cuèi ch¬ng 25 

Tr¶ bµi kiÓm tra häc k× I 26 

 §1. Ph¬ng tr×nh tæng qu¸t cña ®êng th¼ng  
27 - 28 
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III- Ph¬ng ph¸p to¹ 

®é trong mÆt ph¼ng 

Tæng sè tiÕt: 24 

 

§2.Ph¬ng tr×nh tham sè cña ®êng th¼ng  
29 

LuyÖn tËp 30 

§3.Kho¶ng c¸ch vµ gãc 31 - 32 

LuyÖn tËp 33 

 §4. §êng trßn 34 - 35 

LuyÖn tËp 36 

KiÓm tra mét tiÕt 37 

§5. §êng ElÝp 38 - 39 

§6.§êng Hypebol 40 - 41 

LuyÖn tËp 42 

§7.§êng Parabol 43 

§8.Ba ®êng C«nÝc 44 - 45 

LuyÖn tËp 46 

¤n tËp cuèi n¨m 47 

KiÓm tra cuèi n¨m 48 

¤n tËp ch¬ng 49 

Tr¶ bµi kiÓm tra cuèi n¨m 50 

chñ ®Ò tù chän b¸m s¸t theo ch¬ng tr×nh n©ng cao 

(Líp 10) 

STT Chñ ®Ò Sè tiÕt 

1.  Hµm sè vµ ®å thÞ 3 

2.  Chøng minh bÊt ®¼ng thøc 2 

3.  Ph¬ng tr×nh vµ hÖ ph¬ng tr×nh 6 

4.  BÊt ph¬ng tr×nh 5 

5.  Thèng kª 4 

6.  C«ng thøc lîng gi¸c 5 

7.  VÐct¬ vµ c¸c phÐp to¸n vÒ vÐct¬ 5 

8.  Gi¶i tam gi¸c 6 

9.  Ph¬ng ph¸p to¹ ®é trong mÆt ph¼ng 6 

 

 

líp 11 - n©ng cao 

I. Ph©n chia theo häc k× vµ theo tuÇn häc: 

C¶ n¨m: 140 tiÕt §¹i sè vµ gi¶i tÝch 90 tiÕt H×nh häc 50 tiÕt 

Häc k× I: 46 tiÕt 26 tiÕt 
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19 tuÇn 
72 tiÕt 

8 tuÇn ®Çu x 3tiÕt = 24 tiÕt 
11 tuÇn cuèi x 2tiÕt = 22 tiÕt 

12 tuÇn ®Çu x 1tiÕt = 12 tiÕt 
7 tuÇn cuèi x 2tiÕt = 14 tiÕt 

Häc k× II: 
18 tuÇn 
68 tiÕt 

44 tiÕt 

8 tuÇn ®Çu x 3tiÕt = 24 tiÕt 
10 tuÇn cuèi x 2tiÕt = 20 tiÕt 

24 tiÕt 

12 tuÇn ®Çu x 1tiÕt = 12 tiÕt 
6 tuÇn cuèi x 2tiÕt = 12 tiÕt 

II- Ph©n phèi ch¬ng tr×nh cô thÓ: 

§¹i sè vµ gi¶i tÝch 

Ch¬ng Môc TiÕt thø 

I- hµm sè lîng gi¸c. 

Ph¬ng tr×nh lîng 

gi¸c 

Tæng sè tiÕt: 22 

§1.C¸c hµm sè lîng gi¸c 1- 2 - 3 - 4 

LuyÖn tËp 5  

§2.Ph¬ng tr×nh lîng gi¸c c¬ b¶n 6- 7- 8- 9- 10 

LuyÖn tËp 11 

§3.Mét sè ph¬ng tr×nh lîng gi¸c ®¬n gi¶n 12 - 13 - 14 - 15  16 

LuyÖn tËp 17 - 18 

Thùc hµnh m¸y tÝnh cÇm tay 19 

 

 ¤n tËp ch¬ng 20 - 21 

KiÓm tra mét tiÕt 22 

II- tæ hîp vµ x¸c suÊt 

Tæng sè tiÕt: 24 

§1. Hai quy t¾c ®Õm c¬ b¶n 23 

§2.Ho¸n vÞ , chØnh hîp vµ tæ hîp 24 - 25- 26- 27 

LuyÖn tËp 28 

§3.NhÞ thøc Niu - t¬n 29 

§4.BiÕn cè vµ x¸c suÊt cña biÕn cè 30 - 31 - 32 

LuyÖn tËp 33 

§5.C¸c quy t¾c tÝnh x¸c suÊt 34 - 35 

LuyÖn tËp 36 - 37 

§6.BiÕn ngÉu nhiªn rêi r¹c 38 - 39 

Thùc hµnh m¸y tÝnh cÇm tay 40 

KiÓm tra mét tiÕt 41 

¤n tËp ch¬ng 42 - 43 

¤n tËp häc k× I 44 

KiÓm tra häc k× I 45 

Tr¶ bµi kiÓm tra häc k× I 46 

 

III- D·y sè. cÊp sè 

§1. Ph¬ng ph¸p quy n¹p to¸n häc 47 - 48 

§2.D·y sè 49 - 50 

LuyÖn tËp 51 
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céng vµ cÊp sè nh©n 

Tæng sè tiÕt: 13 

 

§3.CÊp sè céng 52 - 53 

§4.CÊp sè nh©n 54 - 55 

LuyÖn tËp 56 

¤n tËp ch¬ng 57 - 58 

KiÓm tra mét tiÕt 59 

IV- Giíi h¹n 

Tæng sè tiÕt: 13 
 

§1.D·y sè cã giíi h¹n kh«ng 60 

§2.D·y sè cã giíi h¹n h÷u h¹n 61 

§3.D·y sè cã giíi h¹n v« cùc 62 

§4.§Þnh nghÜa vµ mét sè ®Þnh lÝ vÒ giíi h¹n cña hµm sè 63 

LuyÖn tËp 64 

§5. Giíi h¹n mét bªn 65 

§6.Mét vµi quy t¾c t×m giíi h¹n v« cùc 66 

§7.C¸c d¹ng v« ®Þnh 67 

LuyÖn tËp 68 

§8. Hµm sè liªn tôc 69 

¤n tËp ch¬ng 70 - 71 

KiÓm tra mét tiÕt 72 

V- §¹o hµm 

Tæng sè tiÕt: 18 
 

§1.Kh¸i niÖm ®¹o hµm 73 - 74 - 75 

LuyÖn tËp 76 

§2.C¸c quy t¾c tÝnh ®¹o hµm 77 - 78  

LuyÖn tËp 79 

§3.§¹o hµm cña c¸c hµm sè lîng gi¸c 80 - 81 

LuyÖn tËp 82 

§4.Vi ph©n 83 

§5.§¹o hµm cÊp cao 84 

¤n tËp ch¬ng V 85 - 86 

¤n tËp cuèi n¨m 87 - 88 

 KiÓm tra cuèi n¨m 89 

Tr¶ bµi kiÓm tra cuèi n¨m 90 

 

h×nh häc 

Ch¬ng Môc TiÕt thø 

I- phÐp dêi h×nh vµ 

phÐp ®ång d¹ng 

§1. Më ®Çu vÒ phÐp biÕn h×nh  §2.PhÐp tÞnh tiÕn vµ phÐp dêi h×nh 1 - 2 

§3.PhÐp ®èi xøng trôc 3- 4 

LuyÖn tËp 5 
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trong mÆt ph¼ng 

Tæng sè tiÕt: 14 

§4.PhÐp quay vµ phÐp ®èi xøng t©m 6 

§5.Hai h×nh b»ng nhau 7 

LuyÖn tËp 8 

§6.PhÐp vÞ tù 9 

LuyÖn tËp 10 

§7.PhÐp ®ång d¹ng 11 

¤n tËp ch¬ng I 12 - 13 

KiÓm tra mét tiÕt 14 

II- §êng th¼ng vµ 

mÆt ph¼ng trong 

kh«ng gian. Quan hÖ 

song song. 

Tæng sè tiÕt: 17 

§1.§¹i c¬ng vÒ ®êng th¼ng, mÆt ph¼ng. 15 - 16 

§2.Hai ®êng th¼ng song song 17 - 18 

LuyÖn tËp 19 

§3.§êng th¼ng song song víi mÆt ph¼ng  
20 - 21 

¤n tËp c¸c môc §1, §2, §3 22 - 23 

¤n tËp häc k× I 24 

KiÓm tra häc k× I 25 

Tr¶ bµi kiÓm tra häc k× I 26 

§4.Hai mÆt ph¼ng song song 27 

LuyÖn tËp 28 

§5. PhÐp chiÕu song song 29 - 30 

LuyÖn tËp 31 

III- VÐct¬ trong 

kh«ng gian. Quan hÖ 

vu«ng gãc trong 

kh«ng gian 

Tæng sè tiÕt: 19 

§1.VÐct¬ trong kh«ng gian. Sù ®ång ph¼ng cña c¸c vÐct¬.  
32 - 33 

LuyÖn tËp 34 

§2.Hai ®êng th¼ng vu«ng gãc 35 

§3.§êng th¼ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng 36 - 37 

LuyÖn tËp 38 

KiÓm tra mét tiÕt 39 

§4.Hai mÆt ph¼ng vu«ng gãc 40 - 41 

LuyÖn tËp 42 

§5. Kho¶ng c¸ch 43 - 44 

¤n tËp ch¬ng 45 - 46 

¤n tËp cuèi n¨m 47 - 48 

KiÓm tra cuèi n¨m 49 

Tr¶ bµi kiÓm tra cuèi n¨m 50 

chñ ®Ò tù chän b¸m s¸t theo ch¬ng tr×nh n©ng cao  
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(Líp 11) 

STT Chñ ®Ò Sè tiÕt 

1.  Ph¬ng tr×nh lîng gi¸c 6 

2.  Tæ hîp vµ x¸c suÊt 6 

3.  D·y sè. CÊp sè céng. CÊp sè nh©n 4 

4.  Giíi h¹n 5 

5.  §¹o hµm 4 

6.  PhÐp dêi h×nh vµ phÐp ®ång d¹ng trong mÆt ph¼ng 5 

7.  Quan hÖ song song trong kh«ng gian 6 

8.  Quan hÖ vu«ng gãc trong kh«ng gian 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

líp 12 - n©ng cao 

I. Ph©n chia theo häc k× vµ theo tuÇn häc: 

C¶ n¨m: 140 tiÕt §¹i sè vµ gi¶i tÝch 90 tiÕt H×nh häc 50 tiÕt 

Häc k× I: 
18 tuÇn 

44 tiÕt 28 tiÕt 
8 tuÇn ®Çu x 1tiÕt = 8 tiÕt 
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72 tiÕt 8 tuÇn ®Çu x 3tiÕt = 24 tiÕt 
10 tuÇn cuèi x 2tiÕt = 20 tiÕt 

10 tuÇn cuèi x 2tiÕt = 10 tiÕt 

Häc k× II: 
17 tuÇn 
68 tiÕt 

46 tiÕt 

12 tuÇn ®Çu x 3tiÕt = 36 tiÕt 
5 tuÇn cuèi x 2tiÕt = 10 tiÕt 

22 tiÕt 
12 tuÇn ®Çu x 1tiÕt = 12 tiÕt 
5 tuÇn cuèi x 2tiÕt = 10 tiÕt 

II- Ph©n phèi ch¬ng tr×nh cô thÓ: 

§¹i sè vµ gi¶i tÝch 

Ch¬ng Môc TiÕt thø 

 

 

I –  øng dông ®¹o hµm 

®Ó kh¶o s¸t vµ vÏ ®å 

thÞ hµm sè 

 

Tæng sè tiÕt: 24 

§1. TÝnh ®¬n ®iÖu cña hµm sè 
        

1-2 

LuyÖn tËp 3 

§2. Cùc trÞ cña hµm sè 4-5 

LuyÖn tËp 6 

§3. Gi¸ trÞ lín nhÊt vµ gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè 7 

LuyÖn tËp 8 

§4. §å thÞ cña hµm sè vµ phÐp tÞnh tiÕn hÖ to¹ ®é 9 

§5. §êng tiÖm cËn cña ®å thÞ hµm sè 
 

10-11 

 

LuyÖn tËp 12 

§6. Kh¶o s¸t sù biÓn thiªn vµ vÏ ®å thÞ hµm ®a thøc 13-14 

LuyÖn tËp 15 

§7. Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ cña mét sè hµm ph©n thøc h÷u tû. 16-17 

LuyÖn tËp 18 

§8. Mét sè bµi to¸n vÒ ®å thÞ  19 

LuyÖn tËp 20-21 

¤n tËp ch¬ng I 22-23 

KiÓm tra mét tiÕt 24 

 

II –  hµm sè luü thõa 

§1. Luü thõa víi sè mò h÷u tû 25 - 26 

LuyÖn tËp 27 
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hµm sè mò vµ hµm sè 

l«garit 

 

Tæng sè tiÕt: 28 

§2. Luü thõa víi sè mò thùc 28 

LuyÖn tËp 29 

§3. L«garit 
LuyÖn tËp 

30 - 31 - 32 

33  

§4. Sè e vµ L«garit  tù nhiªn 34 

§5. Hµm sè mò vµ hµm sè L«garit 35 - 36  

Luyện tập 37 

Kiểm tra một tiết 38 

§6. Hµm sè luü thõa 39 

LuyÖn tËp 40 

Thực hành Máy tính cầm tay 41 

¤n tËp häc k× I 42 - 43 

KiÓm tra häc k× I 44  

§7. Ph¬ng tr×nh mò vµ ph¬ng tr×nh L«garit 45- 46 

§8. HÖ ph¬ng tr×nh mò vµ L«garit 47 

LuyÖn tËp 48 - 49  

§9. BÊt ph¬ng tr×nh mò vµ l«garit 50 

¤n tËp ch¬ng II 51 - 52 

III. Nguyªn hµm, tÝch 

ph©n vµ øng dông 

 

Tæng sè tiÕt: 20 

§1. Nguyªn hµm  53-54 

§2.Mét sè ph¬ng ph¸p t×m nguyªn hµm 55 

LuyÖn tËp 56 

§3.TÝch ph©n  57-58 

§4. Mét sè ph¬ng ph¸p tÝnh tÝch ph©n 59-60 

LuyÖn tËp 61-62 

§5. øng dông tÝch ph©n ®Î tÝnh diÖn tÝch h×nh ph¼ng  63 

LuyÖn tËp 64 

§6. øng dông tÝch ph©n ®Ó tÝnh thÓ tÝch vËt thÓ 65-66 

LuyÖn tËp 67-68 

Thùc hµnh M¸y tÝnh cÇm tay 69 

¤n tËp ch¬ng III 70-71 

KiÓm tra 1 tiÕt 72 
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IV. Sè phøc 

 

Tæng sè tiÕt: 18 

§1. Sè phøc 
 

73-74 
 

LuyÖn tËp 75-76 

§2. C¨n bËc hai cña sè phøc vµ ph¬ng tr×nh bËc hai 77-78 

LuyÖn tËp 79 

§3. D¹ng lîng gi¸c cña sè phøc vµ øng dông 80-81 

LuyÖn tËp 82 

¤n tËp ch¬ng IV 83-84 

KiÓm tra 1 tiÕt 85 

¤n tËp cuèi n¨m 86-87 

Thùc hµnh m¸y tÝnh cÇm tay 88 

KiÓm tra cuèi n¨m 
 

89 
 

Tr¶ bµi kiÓm tra cuèi n¨m 90 

H×nh häc 

CHƯƠNG MỤC TIẾT THỨ 

 

I- KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ 

TÍCH CỦA CHÚNG 

 

Tổng số tiết: 14 

§1. Khái niệm về khối đa diện 1 

Luyện tập 2 

§2. Phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của các khối đa diện 3 – 4 

Luyện tập 5 – 6 

§3. Phép vị tự và sự đồng dạng của các khối đa diện. Các khối đa diện đều 7 

Luyện tập 8 

§4. Thể tích của khối đa diện 9 – 10 

Luyện tập 11 – 12 

Ôn tập chương 13 

Kiểm tra một tiết 14 

 

II- MẶT CẦU, MẶT TRỤ, 

MẶT NÓN 

 

Tổng số tiết: 11 

§1. Mặt cầu, khối cầu 15-16 

Luyện tập 17 – 18 

§2. Khái niệm về mặt tròn xoay 19 

§3. Mặt trụ, hình trụ, khối trụ 20 

Luyện tập 21 

§4. Mặt nón, hình nón và khối nón 22-23 
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LuyÖn tËp 24 

Ôn tập học kì I 25-26 

Kiểm tra học kì I 27 

Trả bài kiểm tra học kì I 28 

Ôn tập chương II 29 – 30 

 

III- PHƯƠNG PHÁP TOẠ 

ĐỘ TRONG KHỒNG GIAN 

 
Tæng sè tiÕt: 20 

§1. Hệ toạ độ trong không gian 31 – 32 – 33 

Luyện tập 34  

§2. Phương trình mặt phẳng 35-36 

Luyện tập 37 – 38 

Kiểm tra một tiết 39 

§3. Phương trình của đường thẳng 40 - 41 

Luyện tập 42 - 43  

Ôn tập chương 44 - 45 

Ôn tập cuối năm 46 – 47-48 

Kiểm tra cuối năm 49 

Trả bài kiểm tra cuối năm 50 

 Chñ ®Ò tù chän b¸m s¸t theo ch¬ng tr×nh n©ng cao. 

 

K× TT Tªn chñ ®Ò Sè tiÕt Ghi chó 

I  

1 Mét sè bµi to¸n vÒ ®å thÞ hµm sè 6 

Mçi chñ ®Ò lùa chän néi dung ghi trong chuÈn kiÕn thøc vµ tµi liÖu tham 
kh¶o cña Bé GD§T ban hµnh 

2 Hµm sè mò, hµm sè l«garit 6 

3 ThÓ tÝch khèi ®a diÖn 4 

4 ThÓ tÝch khèi cÇu, khèi trô, khèi nãn 4 

 
II 

5 TÝch vect¬.Ph¬ng tr×nh mÆt cÇu 4 

6 Nguyªn hµm 3 

7 TÝch ph©n vµ øng dông 6 

8 Sè phøc 4 

9 
Ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng, ph¬ng tr×nh mÆt 
ph¼ng (trong kh«ng gian) 

5 

 

 


