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QUY ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VĂN HÓA 

 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP  

MÔN TOÁN 

(Kèm theo Thông tư số        /2021/TT-BGDĐT ngày     tháng      năm 2021 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

 

I. MỤC TIÊU 

Khối lượng kiến thứcvăn hóa trung học phổ thông môn Toán trong cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp giúp học sinh hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực 

ở giai đoạn trung học phổ thông, bảo đảm các kiến thức văn hóa nền tảng của 

giáo dục trung học phổ thông góp phần phát triển toàn diện nhân cách công dân 

trong quá trình hình thành và phát triển những năng lực ngành, nghề đào tạo của 

người học; giúp học sinh có đủ kiến thức văn hóa trung học phổ thông để học ở 

trình độ cao hơn của giáo dục nghề nghiệp và sử dụng trong những trường hợp 

cụ thể theo quy định của pháp luật. 

II. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung 

Khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông môn Toán góp phần 

hình thành và phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu (yêu nước, nhân ái, 

chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm) và các năng lực chung (tự chủ và tự học, giao 

tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo) theo các mức độ phù hợp với môn 

học. 

Giúp học sinh: Có ý thức tổ chức, kỉ luật; hứng thú, tự tin trong học tập; ham 

hiểu biết, sáng tạo. Có đức tính trung thực, cần cù, nhẫn nại, vượt khó, cẩn thận, 

chính xác... Có tinh thần hợp tác, tương trợ lẫn nhau. Biết trân trọng thành quả lao 

động của mình và của người khác. Nhận biết được vẻ đẹp của toán học và yêu thích 

môn Toán. 

2. Về năng lực đặc thù 

 - Hướng vào góp phần hình thành và phát triển ở học sinh các năng lực như: 

năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hoá toán học; năng lực 

giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công 

cụ, phương tiện học toán. 

- Giúp học sinh có những kiến thức toán học cơ bản, thiết yếu về:Tập hợp, 

mệnh đề; Bất phương trình bậc nhất một ẩn và hệ bất phương trình bậc nhất hai 

ẩn; Dãy số (cấp số cộng, cấp số nhân); Hàm số (một biến số); Giới hạn (của dãy 

số, hay của hàm số tại một điểm); Đạo hàm, nguyên hàm, tích phân và ứng dụng 

của chúng; Các quan hệ hình học cơ bản (điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, mặt 

phẳng, phép chiếu song song); Một số hình thông dụng (đa giác, hình tròn, hình 

elíp; hình đa diện; hình tròn xoay); Vectơ và toạ độ (của vectơ, của điểm,…); Đại 
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lượng và đo đại lượng (độ dài, diện tích, thể tích, góc); Một số kiến thức cơ bản 

về: tổ hợp; thống kê; xác suất. 

- Giúp học sinh: Biết biểu đạt toán học dựa vào ngôn ngữ tập hợp và các kí 

hiệu, phép toán; Thực hiện các phép tính trên các tập hợp số (cộng, trừ, nhân, chia, 

luỹ thừa, khai căn, lôgarit); Biến đổi các biểu thức (đại số, lượng giác); Giải phương 

trình, hệ phương trình, bất phương trình, hệ bất phương trình; Tính giới hạn, đạo 

hàm, nguyên hàm, tích phân; Xét tính liên tục của hàm số; Khảo sát và vẽ đồ thị 

của hàm số (bằng đạo hàm); Sử dụng các công cụ (đo, vẽ, tính toán); Vẽ hình, vẽ 

biểu đồ; Đo đạc, tính độ dài, góc, diện tích, thể tích; Tính tổ hợp, xác suất; Viết 

phương trình (đường thẳng, đường tròn, đường elip, mặt phẳng, mặt cầu); Thu thập 

và xử lí số liệu; Vận dụng kiến thức toán trong học tập cũng như bước đầu giải 

quyết một số tình huống nảy sinh từ thực tiễn, đời sống. 

- Góp phần giúp học sinh có những hiểu biết tương đối tổng quát về các 

ngành nghề có yêu cầu về kiến thức toán học; làm cơ sở cho định hướng nghề 

nghiệp sau trung học phổ thông; có đủ khả năng để tự tìm hiểu những vấn đề liên 

quan đến toán học trong suốt cuộc đời. 

III.MẠCH NỘI DUNG KIẾN THỨC 

Mạch nội dung kiến thức, bao gồm các kiến thức cơ bản được lựa chọn của 

môn Toán cấp trung học phổ thông, được sắp xếp thành các mô đun theo nhu cầu 

ngành nghề của học sinh trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.  

Khối lượng kiến thức được chia ra thành 12 mô đun, số tiết như bảng sau: 

Kí hiệu 

mô đun 
Tên mô đun 

Thời lượng 

học tập  

(số tiết) 

TH01 
 

Tập hợp. Mệnh đề 

Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất 

hai ẩn 

22 

TH02 
 

Hàm số và đồ thị 

Đại số tổ hợp 
24 

TH03 
Hệ thức lượng trong tam giác. Vectơ 

Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác 
24 

TH04 Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng 16 

TH05 
 

Dãy số. Cấp số cộng. Cấp số nhân 

Giới hạn. Hàm số liên tục 
18 
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TH06 
 

Hàm số mũ và hàm số lôgarit 

Đạo hàm 
22 

TH07 

Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. 

Quan hệ  song song trong không gian. Phép chiếu 

song song 

16 

TH08 
Quan hệ vuông góc trong không gian. Phép chiếu 

vuông góc 
18 

TH09 
Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của 

hàm số 
18 

TH10 Nguyên hàm, tích phân 18 

TH11 Phương pháp tọa độ trong không gian 30 

TH12 Thống kê và xác suất 44 

  Tổng số 270 
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IV. QUY ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC 

 Bảng khối lượng kiến thức cụ thể như sau: 

Kí hiệu 

mô đun 
Tên mô đun Nội dung Yêu cầu cần đạt 

(1) (2) (3) (4) 

TH01 Tập hợp. 

Mệnh đề  

Mệnh đề – Thiết lập và phát biểu được các mệnh đề toán học, bao gồm: mệnh đề 

phủ định; mệnh đề đảo; mệnh đề tương đương; mệnh đề có chứa kí hiệu 

, ; điều kiện cần, điều kiện đủ, điều kiện cần và đủ. 

– Xác định được tính đúng/sai của một mệnh đề toán học trong những 

trường hợp đơn giản. 

Tập hợp – Nhận biết được các khái niệm cơ bản về tập hợp (tập con, hai tập hợp 

bằng nhau, tập rỗng) và biết sử dụng các kí hiệu , , . 

– Thực hiện được phép toán trên các tập hợp (hợp, giao, hiệu của hai tập 

hợp) và biết dùng biểu đồ Ven để biểu diễn chúng trong những trường hợp 

cụ thể. 

– Tìm được hiệu của hai tập hợp, phần bù của một tập con và biết dùng 

biểu đồ Ven để biểu diễn chúng trong những trường hợp cụ thể. 

- Vận dụng được kiến thức đã học vào giải quyết một số tình huống nảy 

sinh từ thực tiễn, gắn với phép toán trên tập hợp (ví dụ: những bài toán liên 

quan đến đếm số phần tử của hợp các tập hợp,...). 

Bất phương 

trình và hệ 

bất phương 

trình bậc 

Bất phương trình và 

hệ bất phương trình 

bậc nhất hai ẩn 

– Nhận biết được bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. 

– Biểu diễn được miền nghiệm của bất phương trình trên mặt phẳng toạ 

độ. 

– Biểu diễn được miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn 
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nhất hai ẩn  trên mặt phẳng toạ độ. 

TH02 Hàm số và 

đồ thị  

Khái niệm cơ bản về 

hàm số và đồ thị 

– Nhận biết được những mô hình thực tế (dạng bảng, biểu đồ, công thức) 

dẫn đến khái niệm hàm số. 

– Mô tả được các khái niệm cơ bản về hàm số: định nghĩa hàm số; tập xác 

định, tập giá trị của hàm số; hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến, đồ thị 

của hàm số. 

– Mô tả được các đặc trưng hình học của đồ thị hàm số đồng biến, hàm số 

nghịch biến. 

– Vận dụng được kiến thức đã học vào giải quyết một số tình huống nảy 

sinh từ thực tiễn, gắn với kiến thức hàm số (ví dụ: xây dựng hàm số bậc 

nhất trên những khoảng khác nhau để tính số tiền y (phải trả) theo số phút 

gọi x đối với một gói cước điện thoại,...). 

Hàm số bậc hai, đồ 

thị hàm số bậc hai và 

ứng dụng 

– Thiết lập được bảng giá trị của hàm số bậc hai. 

– Vẽ được đồ thị hàm số bậc hai. 

– Nhận biết được các tính chất cơ bản của Parabol (là đồ thị hàm số bậc 

hai) như đỉnh, trục đối xứng. 

– Nhận biết các tính chất của hàm số bậc hai thông qua đồ thị. 

– Vận dụng được kiến thức về hàm số bậc hai và đồ thị vào giải quyết 

một số tình huống nảy sinh từ thực tiễn quen thuộc với học sinh (ví dụ: 

xác định độ cao của cầu, cổng có hình dạng Parabola,...). 

Dấu của tam thức bậc 

hai. Bất phương trình 

bậc hai một ẩn 

– Giải thích được định lí về dấu của tam thức bậc hai từ việc quan sát đồ 

thị của hàm và có thể sử dụng định lí này để xét dấu tam thức bậc hai. 

– Giải được bất phương trình bậc hai. 

– Vận dụng được bất phương trình bậc hai một ẩn vào giải quyết một số 
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tình huống nảy sinh từ thực tiễn (ví dụ: xác định chiều cao tối đa để xe có 

thể qua hầm có hình dạng Parabola,...). 

Đại số tổ 

hợp  

Các quy tắc đếm 

(quy tắc cộng, quy 

tắc nhân, chỉnh hợp, 

hoán vị, tổ hợp) và 

ứng dụng trong thực 

tiễn 

– Vận dụng được quy tắc cộng và quy tắc nhân trong một số tình huống 

đơn giản (ví dụ: đếm số khả năng xuất hiện mặt sấp/ngửa khi tung một số 

đồng xu,...). 

– Nhận biết được hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp trong các trường hợp đơn giản. 

– Tính được số các hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp đơn giản bằng máy tính 

cầm tay. 

Nhị thức Newton với 

số mũ không quá 5 
Nhận biết nhị thức Newton (a + b)n; 

- Khai triển được nhị thức Newton (a + b)n, với số mũ n =4, bằng cách vận 

dụng tổ hợp. 

Khai triển được nhị thức Newton (a + b)n với số mũ n = 5  bằng cách vận 

dụng tổ hợp. 

TH03 Hệ thức 

lượng trong 

tam giác. 

Vectơ  

Hệ thức lượng trong 

tam giác. Định lí 

côsin. Định lí sin. 

Công thức tính diện 

tích tam giác. Giải 

tam giác 

– Nhận biết được giá trị lượng giác của một góc từ  đến 18. 

– Tính được giá trị lượng giác (đúng hoặc gần đúng) của một góc từ  đến 

18 bằng máy tính cầm tay. 

– Nhận biết được hệ thức liên hệ giữa giá trị lượng giác của các góc phụ 

nhau, bù nhau. 

– Nhận biết được các hệ thức lượng cơ bản trong tam giác: định lí côsin, 

định lí sin, công thức tính diện tích tam giác. 

– Mô tả được cách giải tam giác và vận dụng được vào việc giải một số 

bài toán có nội dung thực tiễn (ví dụ: xác định khoảng cách giữa hai địa 

điểm khi gặp vật cản, xác định chiều cao của vật khi không thể đo trực 

tiếp,...). 
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Vectơ, các phép toán 

(tổng và hiệu hai 

vectơ, tích của một 

số với vectơ, tích vô 

hướng của hai vectơ) 

và một số ứng dụng 

trong Vật lí 

– Nhận biết được khái niệm vectơ, vectơ bằng nhau, vectơ-không.  

– Biểu thị được một số đại lượng trong thực tiễn bằng vectơ. 

– Thực hiện được các phép toán trên vectơ (tổng và hiệu hai vectơ, tích 

của một số với vectơ, tích vô hướng của hai vectơ) và mô tả được những 

tính chất hình học (ba điểm thẳng hàng, trung điểm của đoạn thẳng, trọng 

tâm của tam giác,...) bằng vectơ. 

– Sử dụng được vectơ và các phép toán trên vectơ để giải thích một số 

hiện tượng đơn giản có liên quan đến Vật lí và Hoá học. 

Hàm số 

lượng giác 

và phương 

trình lượng 

giác 

Góc lượng giác. Số 

đo của góc lượng 

giác. Đường tròn 

lượng giác. 

– Nhận biết được khái niệm góc lượng giác; số đo của góc lượng giác; 

đường tròn lượng giác. 

– Nhận biết được khái niệm giá trị lượng giác của một góc lượng giác. 

- Nhận biết được bảng giá trị lượng giác của một số góc lượng giác thường 

gặp; hệ thức cơ bản giữa các giá trị lượng giác của mộ tgóc lượng giác. 

Công thức cộng; 

công thức nhân đôi; 

công thức biến đổi 

tích thành tổng; công 

thức biến đổi tổng 

thành tích. 

– Nhận biết được: công thức cộng; công thức góc nhân đôi; công thức 

biến đổi tích thành tổng và công thức biến đổi tổng thành tích. 

Hàm số lượng giác 

và đồ thị 

– Nhận biết được các khái niệm về hàm số chẵn, hàm số lẻ, hàm số tuần 

hoàn. 

– Nhận biết được được định nghĩa các hàm lượng giác y = sin x, y = cos 

x, y = tan x, y = cot x thông qua đường tròn lượng giác.  

– Mô tả được bảng giá trị của bốn hàm số lượng giác đó trên một chu kì. 
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– Nhận biết được đồ thị của các hàm số y = sin x, y = cos x, y = tan x, y = 

cot x.  

 Phương trình lượng 

giác cơ bản 

– Nhận biết được công thức nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản:  

sin x = m; cos x = m; tan x = m; cot x = m. 

– Tính được nghiệm gần đúng của phương trình lượng giác cơ bản bằng 

máy tính cầm tay. 

TH04 

 

 

Phương 

pháp toạ độ 

trong mặt 

phẳng  

Toạ độ của vectơ đối 

với một hệ trục toạ 

độ. Biểu thức toạ độ 

của các phép toán 

vectơ. Ứng dụng vào 

bài toán giải tam giác 

– Nhận biết được toạ độ của vectơ với một hệ trục toạ độ cho trước. 

– Tìm được toạ độ của một vectơ, độ dài của một vectơ khi biết toạ độ 

điểm đầu và điểm cuối của nó. 

– Sử dụng được biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ trong tính toán. 

– Vận dụng được kiến thức về toạ độ của vectơ để giải một số bài toán 

đươn giản liên quan đến thực tiễn. 

Đường thẳng trong 

mặt phẳng toạ độ. 

Phương trình tổng 

quát và phương trình 

tham số của đường 

thẳng. Khoảng cách 

từ một điểm đến một 

đường thẳng 

– Nhận biết được phương trình tổng quát và phương trình tham số của 

đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ. 

– Thiết lập được phương trình của đường thẳng trong mặt phẳng khi biết: 

một điểm và một vectơ pháp tuyến; biết một điểm và một vectơ chỉ 

phương; biết hai điểm. 

– Nhận biết được hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau, vuông 

góc với nhau bằng phương pháp toạ độ. 

–Tính được góc giữa hai đường thẳng dựa vào công thức tính. 

– Tính được khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng bằng 
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phương pháp toạ độ. 

– Giải thích được mối liên hệ giữa đồ thị hàm số bậc nhất và đường thẳng 

trong mặt phẳng toạ độ. 

– Vận dụng được kiến thức về phương trình đường thẳng để giải một số 

bài toán đơn giản có liên quan đến thực tiễn. 

Đường tròn trong 

mặt phẳng toạ độ và 

ứng dụng 

– Thiết lập được phương trình đường tròn khi biết toạ độ tâm và bán 

kính; biết toạ độ ba điểm mà đường tròn đi qua; xác định được tâm và 

bán kính đường tròn khi biết phương trình của đường tròn. 

– Thiết lập được phương trình tiếp tuyến của đường tròn khi biết toạ độ 

của tiếp điểm. 

– Vận dụng được kiến thức về phương trình đường tròn để giải một số 

bài toán đơn giản liên quan đến thực tiễn. 

Ba đường conic trong 

mặt phẳng toạ độ và 

ứng dụng 

– Nhận biết được ba đường conic bằng hình học. 

– Nhận biết được phương trình chính tắc của ba đường conic trong mặt 

phẳng toạ độ. 

– Giải thíchđược một số vấn đề thực tiễn đơn giản gắn với ba đường 

conic. 

TH05 

 

 

Dãy số. Cấp 

số cộng. Cấp 

sốnhân  

Dãy số. Dãy số tăng, 

dãy số giảm 

– Nhận biết được dãy số hữu hạn, dãy số vô hạn.  

– Nhận biết được tính chất tăng, giảm, bị chặn của dãy số trong những 

trường hợp đơn giản. 

Cấp số cộng. Số 

hạng tổng quát của 

cấp số cộng. Tổng 

của n số hạng đầu 

– Nhận biết được một dãy số là cấp số cộng; công thức xác định số hạng 

tổng quát của cấp số cộng. 

– Tính được tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số cộng. 

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với cấp số cộng để giải một 
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tiên của cấp số cộng số bài toán liên quan đến thực tiễn. 

Cấp số nhân. Số 

hạng tổng quát của 

cấp số nhân. Tổng 

của n số hạng đầu 

tiên của cấp số nhân 

– Nhận biết được một dãy số là cấp số nhân; công thức xác định số hạng 

tổng quát của cấp số nhân. 

– Tính được tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số nhân. 

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với cấp số nhân để giải một 

số bài toán liên quan đến thực tiễn. 

Giới hạn. 

Hàm số liên 

tục  

Giới hạn của dãy số. 

Phép toán giới hạn 

dãy số. Tổng của một 

cấp số nhân lùi vô 

hạn 

– Nhận biết được khái niệm giới hạn của dãy số. 

– Nhận biết được một số giới hạn cơ bản như: 
1

lim 0 (k *);
→+

= 
kn n

lim 0
→+

=n

n
q (| | 1);q lim

→+
=

n
c c  với c là hằng số. 

– Tìm giới hạn của một số dãy số đơn giản.  

– Tính được tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn và vận dụng được kết quả 

đó để giải quyết một số tình huống thực tiễn giả định hoặc liên quan đến 

thực tiễn. 

 Giới hạn của hàm số. 

Phép toán giới hạn 

hàm số 

– Nhận biết được khái niệm giới hạn hữu hạn của hàm số, giới hạn hữu 

hạn một phía của hàm số tại một điểm. 

– Nhận biết được khái niệm giới hạn hữu hạn của hàm số tại vô cực và 

một số giới hạn cơ bản như: lim 0,
kx

c

x→+
= lim 0

→−
=

kx

c

x
 với c là hằng số và k là 

số nguyên dương.   

– Nhận biết được khái niệm giới hạn vô cực (một phía) của hàm số tại 
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một điểm và một số giới hạn cơ bản như: 
1 1

lim ; lim .
+ −→ →

= + = −
− −x a x ax a x a

 

 Hàm số liên tục – Nhận dạng được hàm số liên tục tại một điểm, hoặc trên một khoảng, 

hoặc trên một đoạn. 

– Nhận dạng được tính liên tục của tổng, hiệu, tích, thương của hai hàm 

số liên tục. 

TH06 Hàm số mũ 

và hàm số 

lôgarit  

Phép tính luỹ thừa 

với số mũ nguyên, số 

mũ hữu tỉ, số mũ 

thực. Các tính chất 

– Nhận biết được khái niệm luỹ thừa với số mũ nguyên của một số thực 

khác 0; luỹ thừa với số mũ hữu tỉ và luỹ thừa với số mũ thực của một số 

thực dương. 

– Nhận biết được các tính chất của phép tính luỹ thừa với số mũ nguyên, 

luỹ thừa với số mũ hữu tỉ và luỹ thừa với số mũ thực.  

Phép tính lôgarit 

(logarithm). Các tính 

chất 

– Nhận biết được khái niệm lôgarit cơ số a (a > 0, a  1) của một số thực 

dương.   

– Nhận biết được các tính chất của phép tính lôgarit nhờ sử dụng định 

nghĩa hoặc các tính chất đã biết trước đó. 

Hàm số mũ. Hàm số 

lôgarit 

– Nhận biết được hàm số mũ và hàm số lôgarit. Nêu được một số ví dụ 

thực tế về hàm số mũ, hàm số lôgarit. 

– Nhận dạng được đồ thị của các hàm số mũ, hàm số lôgarit. 

Phương trình, bất 

phương trình mũ và 

lôgarit 

– Giải được phương trình mũ, lôgarit ở dạng đơn giản (ví dụ 1 1
2

4

+ =x ; 

1 3 52 2+ +=x x
; 

2log ( 1) 3+ =x ; 2

3 3log ( 1) log ( 1)+ = −x x ). 
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Đạo hàm  Khái niệm đạo hàm. 

Ý nghĩa hình học của 

đạo hàm 

– Nhận biết được một số bài toán dẫn đến khái niệm đạo hàm như: xác 

định vận tốc tức thời của một vật chuyển động không đều, xác định tốc 

độ thay đổi của nhiệt độ. 

– Nhận biết được định nghĩa đạo hàm.  

– Nhận biết được ý nghĩa hình học của đạo hàm. 

Các quy tắc tính đạo 

hàm 

– Tính được đạo hàm của một số hàm số sơ cấp cơ bản (như hàm đa thức, 

hàm căn thức đơn giản, hàm số lượng giác, hàm số mũ, hàm số lôgarit). 

– Sử dụng được các công thức tính đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương 

của các hàm số và đạo hàm của hàm hợp. 

– Thiết lập được phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại một điểm 

thuộc đồ thị. 

Đạo hàm cấp hai – Nhận biết được khái niệm đạo hàm cấp hai của một hàm số. 

– Tính được đạo hàm cấp hai của một số hàm số đơn giản. 

TH07 Đường 

thẳng và 

mặt phẳng 

trong không 

gian. Quan 

hệ  song 

song trong 

không gian. 

Đường thẳng và mặt 

phẳng trong không 

gian. Cách xác định 

mặt phẳng. Hình 

chóp và hình tứ diện 

– Nhận biết được các quan hệ liên thuộc cơ bản giữa điểm, đường thẳng, 

mặt phẳng trong không gian. 

– Mô tả được ba cách xác định mặt phẳng (qua ba điểm không thẳng 

hàng; qua một đường thẳng và một điểm không thuộc đường thẳng đó; 

qua hai đường thẳng cắt nhau). 

– Nhận biết được hình chóp, hình tứ diện. 

– Vận dụng được kiến thức về đường thẳng, mặt phẳng trong không gian 

để mô tả một số hình ảnh trong thực tiễn. 
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Phép chiếu 

songsong  

Hai đường thẳng  

song song 

 

– Nhận biết được vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian: 

hai đường thẳng trùng nhau, song song, cắt nhau, chéo nhau trong không 

gian. 

– Nhận biết được tính chất cơ bản về hai đường thẳng song song trong 

không gian. 

– Vận dụng được kiến thức về hai đường thẳng song song để mô tả một 

số hình ảnh trong thực tiễn. 

Đường thẳng và mặt 

phẳng song song 

– Nhận biết được đường thẳng song song với mặt phẳng.  

– Nhận biết được điều kiện để đường thẳng song song với mặt phẳng.  

– Vận dụng được kiến thức về đường thẳng song song với mặt phẳng để 

mô tả một số hình ảnh trong thực tiễn. 

Hai mặt phẳng song 

song. Định lí Thalès 

trong không gian. 

Hình lăng trụ và hình 

hộp 

– Nhận biết được hai mặt phẳng song song trong không gian.  

– Nhận biết được điều kiện để hai mặt phẳng song song. 

– Nhận biết được tính chất cơ bản của lăng trụ và hình hộp. 

– Vận dụng được kiến thức về quan hệ song song để mô tả một số hình 

ảnh trong thực tiễn. 

Phép chiếu song 

song. Hình biểu diễn 

của một hình không 

gian 

– Nhận biết được khái niệm và các tính chất cơ bản về phép chiếu song 

song. 

– Xác định được ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một tam giác, một 

đường tròn qua một phép chiếu song song. 

– Vẽ được hình biểu diễn của một số hình khối đơn giản. 

TH08 Quan hệ 

vuông góc 

trong không 

Góc giữa hai đường 

thẳng. Hai đường 

thẳng vuông góc 

– Nhận biết được khái niệm góc giữa hai đường thẳng trong không gian. 

– Nhận biết được hai đường thẳng vuông góc trong không gian.  

– Sử dụng được kiến thức về hai đường thẳng vuông góc để mô tả một số 
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gian. Phép 

chiếu 

vuônggóc  

hình ảnh trong thực tiễn. 

Đường thẳng vuông 

góc với mặt phẳng. 

– Nhận biết được đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.  

– Xác định được điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.  

– Nhận biết được mối liên hệ giữa tính song song và tính vuông góc của 

đường thẳng và mặt phẳng. 

– Nhận biết được công thức tính thể tích của hình chóp, hình lăng trụ, 

hình hộp.  

– Tính được thể tích của hình chóp, hình lăng trụ, hình hộp trong những 

trường hợp đơn giản (ví dụ: nhận biết được đường cao và diện tích mặt 

đáy của hình chóp).  

– Vận dụng được kiến thức về đường thẳng vuông góc với mặt phẳng để 

mô tả một số hình ảnh trong thực tiễn. 

Hai mặt phẳng  

vuông góc. Hình lăng 

trụ đứng, lăng trụ 

đều, hình hộp đứng, 

hình hộp chữ nhật, 

hình lập phương, 

hình chóp đều. 

– Nhận biết được hai mặt phẳng vuông góc trong không gian.  

– Xác định được điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc. 

– Nhận biết được tính chất cơ bản về hai mặt phẳng vuông góc. 

– Nhận biết được tính chất cơ bản của hình lăng trụ đứng, lăng trụ đều, 

hình hộp đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình chóp đều. 

– Vận dụng được kiến thức về hai mặt phẳng vuông góc để mô tả một số 

hình ảnh trong thực tiễn. 

Khoảng cách trong 

không gian 

– Xác định được khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng; khoảng 

cách từ một điểm đến một mặt phẳng; khoảng cách giữa hai đường thẳng 

song song; khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song; 

khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song trong những trường hợp đơn 

giản.  
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– Sử dụng được kiến thức về khoảng cách trong không gian để mô tả một 

số hình ảnh trong thực tiễn. 

Góc giữa đường 

thẳng và mặt phẳng. 

Góc nhị diện và góc 

phẳng nhị diện 

– Nhận biết được khái niệm góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. 

– Nhận biết được khái niệm góc nhị diện, góc phẳng nhị diện. 

– Sử dụng được kiến thức về góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, góc 

nhị diện để mô tả một số hình ảnh trong thực tiễn. 

Hình chóp cụt đều và 

thể tích 

– Nhận biết được hình chóp cụt đều. 

– Vận dụng được kiến thức về hình chóp cụt đều để mô tả một số hình 

ảnh trong thực tiễn. 

TH09 Ứng dụng 

đạo hàm để 

khảo sát và 

vẽ đồ thị 

của hàm 

 số 

Tính đơn điệu của 

hàm số 

 

– Nhận biết được tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số trên một 

khoảng dựa vào dấu của đạo hàm cấp một của nó. 

– Thể hiện được tính đồng biến, nghịch biến của hàm số trong bảng biến 

thiên. 

– Nhận biết được tính đơn điệu, điểm cực trị, giá trị cực trị của hàm số 

thông qua bảng biến thiên hoặc thông qua hình ảnh hình học của đồ thị 

hàm số. 

 Giá trị lớn nhất, giá 

trị nhỏ nhất của hàm 

số 

– Nhận biết được giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một tập 

xác định cho trước. 

– Xác định được giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng đạo 

hàm trong những trường hợp đơn giản. 

 Khảo sát và vẽ đồ thị 

của hàm số 

– Nhận biết được hình ảnh hình học của đường tiệm cận ngang, đường 

tiệm cận đứng 

– Mô tả được sơ đồ tổng quát để khảo sát hàm số (tìm tập xác định, xét 
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chiều biến thiên, tìm cực trị, tìm tiệm cận, lập bảng biến thiên, vẽ đồ thị). 

– Khảo sát được tập xác định, chiều biến thiên, cực trị, tiệm cận, bảng 

biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số: y = ax3 + bx2 + cx + d (a  0); 

+
=

+

ax b
y

cx d
(c  0, ad − bc  0). 

 Ứng dụng đạo hàm 

để giải quyết một số 

vấn đề liên quan đến 

thực tiễn 

Vận dụng được đạo hàm và khảo sát hàm số để giải quyết một số vấn đề 

liên quan đến thực tiễn. 

TH10 Nguyên 

hàm, tích 

phân 

Nguyên hàm. Bảng 

nguyên hàm của một 

số hàm số sơ cấp 

– Nhận biết được khái niệm, tính chất cơ bản của nguyên hàm của một 

hàm số. 

– Xác định được nguyên hàm của một số hàm số sơ cấp như: 

( )1 ;y x =  −
1

;=y
x

sin ;=y x cos ;=y x  

2

1
;

cos
=y

x 2

1
;

sin
=y

x
; .= =x xy a y e  

– Tính được nguyên hàm trong những trường hợp đơn giản. 

Tích phân. Ứng dụng 

hình học của tích 

phân 

– Nhận biết được định nghĩa và các tính chất của tích phân. 

– Tính được tích phân trong những trường hợp đơn giản. 

– Sử dụng được tích phân để tính diện tích của một số hình phẳng, thể 

tích của một số hình khối. 

TH11 Phương 

pháp tọa độ 

trong không 

Toạ độ của vectơ  

đối với một hệ trục 

toạ độ. Biểu thức toạ 

– Nhận biết được vectơ và các phép toán vectơ trong không gian (tổng và 

hiệu của hai vectơ, tích của một số với một vectơ, tích vô hướng của hai 

vectơ). 
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gian độ của các phép toán 

vectơ 
– Nhận biết được toạ độ của một vectơ đối với hệ trục toạ độ. 

– Xác định được độ dài của một vectơ khi biết toạ độ hai đầu mút của nó 

và biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ. 

– Xác định được biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ. 

Phương trình mặt 

phẳng 

– Nhận biết được phương trình tổng quát của mặt phẳng. 

– Thiết lập được phương trình tổng quát của mặt phẳng trong hệ trục toạ 

độ Oxyz biết mặt phẳng đi qua một điểm và biết vectơ pháp tuyến. 

– Thiết lập được điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc với 

nhau. 

– Tính được khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng bằng phương 

pháp toạ độ. 

– Vận dụng được kiến thức về phương trình mặt phẳng để giải một số bài 

toán liên quan đến thực tiễn. 

Phương trình đường 

thẳng trong không 

gian 

– Nhận biết được phương trình chính tắc, phương trình tham số, vectơ chỉ 

phương của đường thẳng trong không gian. 

– Thiết lập được phương trình của đường thẳng trong hệ trục toạ độ theo 

một trong hai cách cơ bản: qua một điểm và biết một vectơ chỉ phương, 

qua hai điểm. 

– Xác định được điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau, cắt nhau, song 

song hoặc vuông góc với nhau. 

– Vận dụng được kiến thức về phương trình đường thẳng trong không 

gian để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn. 

Phương trình mặt cầu – Nhận biết được phương trình mặt cầu. 

– Xác định được tâm, bán kính của mặt cầu khi biết phương trình của nó. 
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– Thiết lập được phương trình của mặt cầu khi biết tâm và bán kính. 

– Vận dụng được kiến thức về phương trình mặt cầu để giải một số bài 

toán liên quan đến thực tiễn. 

TH12 Thống kê và 

xác suất 

Số gần đúng – Hiểu được khái niệm số gần đúng, sai số tuyệt đối. 

– Xác định được số gần đúng của một số với độ chính xác cho trước. 

– Xác định được sai số tương đối của số gần đúng. 

– Xác định được số quy tròn của số gần đúng với độ chính xác cho trước. 

– Biết sử dụng máy tính cầm tay để tính toán với các số gần đúng. 

Thu thập và tổ chức 

dữ liệu 

Phát hiện được số liệu không chính xác dựa trên mối liên hệ toán học đơn 

giản giữa các số liệu đã được biểu diễntrong nhiều ví dụ. 

Lí giải được số liệu không chính xác dựa trên mối liên hệ toán học đơn 

giản giữa các số liệu đã được biểu diễntrong nhiều ví dụ. 

Phân tích và xử lí dữ 

liệu 

– Tính được số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu không 

ghép nhóm và mẫu số liệu ghép nhóm: số trung bình cộng (hay số trung 

bình), trung vị (median), tứ phân vị (quartiles), mốt (mode). 

– Tính được số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu không 

ghép nhóm và mẫu số liệu ghép nhóm: khoảng biến thiên, khoảng tứ 

phân vị, phương sai, độ lệch chuẩn. 

– Giải thích được ý nghĩa và vai trò của các số đặc trưng nói trên của mẫu 

số liệu trong thực tiễn. 

– Chỉ ra được những kết luận nhờ ý nghĩa của các số đặc trưng nói trên 

của mẫu số liệu trong trường hợp đơn giản. 

– Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức của các 

môn học khác trong môn học và trong thực tiễn. 
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Khái niệm về xác 

suất 

– Nhận biết được một số khái niệm về xác suất cổ điển: phép thử ngẫu 

nhiên; không gian mẫu; biến cố (biến cố là tập con của không gian mẫu); 

biến cố đối; định nghĩa cổ điển của xác suất. 

– Mô tả được không gian mẫu, biến cố trong một số thí nghiệm đơn giản 

(ví dụ: tung đồng xu hai lần, tung xúc xắc một lần). 

– Nhận biết được khái niệm về xác suất có điều kiện. 

– Giải thích được ý nghĩa của xác suất có điều kiện trong những tình 

huống thực tiễn quen thuộc. 

– Nhận biết được nguyên lí xác suất bé. 

– Mô tả được không gian mẫu, biến cố trong một số thí nghiệm (ví dụ: 

tung đồng xu ba lần, tung xúc xắc hai lần). 

Các quy tắc tính xác 

suất 

– Tính được xác suất của biến cố trong một số bài toán đơn giản bằng 

phương pháp tổ hợp 

– Tính được xác suất trong một số bài toán đơn giản bằng cách sử dụng 

sơ đồ hình cây. 

– Sử dụng được sơ đồ hình cây để tính xác suất có điều kiện trong một số 

bài toán thực tiễn liên quan tới thống kê. 

– Tính được xác suất trong một số thí nghiệm lặp bằng cách sử dụng sơ 

đồ hình cây (ví dụ: tung xúc xắc hai lần, tính xác suất để tổng số chấm 

xuất hiện trong hai lần tung bằng 7). 

– Mô tả được công thức xác suất toàn phần, công thức Bayes thông qua 

bảng dữ liệu thống kê 2x2 và sơ đồ hình cây. 

– Sử dụng được công thức Bayes để tính xác suất có điều kiện và vận dụng 

vào một số bài toán thực tiễn. 
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V. CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ DẠY HỌC 

Cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị dạy học, bảo đảm theo các quy định hiện 

hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Việc sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học môn Toán cần bảo đảm một số 

yêu cầu sau: 

–Các phương tiện, thiết bị dạy học phải hướng vào phục vụ cho mục tiêu 

dạy học môn Toán, phù hợp với nội dung học và đối tượng học sinh, hỗ trợ đổi 

mới phương pháp dạy học và tránh làm tăng, phức tạp hoá nội dung dạy học, 

hay công việc của giáo viên.  

– Sử dụng đúng lúc, đúng đối tượng, đủ cường độ, tránh hình thức hoặc lạm 

dụng, gây phản tác dụng, giảm hiệu quả của quá trình dạy học; tạo điều kiện để 

học sinh thực sự được thực hành, thao tác trên các phương tiện, thiết bị dạy học, 

qua đó giúp học sinh chủ động, tích cực khám phá, phát hiện kiến thức và góp 

phần phát triển “năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán”.  

– Khuyến khích sử dụng các phương tiện nghe nhìn, phương tiện kĩ thuật 

hiện đại hỗ trợ quá trình dạy học, đồng thời coi trọng việc sử dụng các phương 

tiện truyền thống. Khi có điều kiện, giáo viên hướng dẫn học sinh cách tìm kiếm 

thông tin, tư liệu trên Internethoặc chương trình truyền hình có uy tín về giáo dục 

để mở rộng vốn hiểu biết và năng lực tự học.  

– Tăng cường phương tiện, thiết bị dạy học tự làm: Ngoài các phương tiện, 

thiết bị dạy học tối thiểu được quy định trong danh mục do Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành cần huy động sáng kiến, sự sáng tạo của học sinh, giáo viên và phụ 

huynh trong việc khai thác, thiết kế và sử dụng các phương tiện, thiết bị dạy học 

tự làm.  

–Phối hợp sử dụng linh hoạt các loại hình phương tiện, thiết bị dạy học: Mỗi 

loại hình phương tiện, thiết bị dạy họcđều có ưu điểm và hạn chế nhất định, do 

đó, tùy thuộc nội dung bài học, phương pháp dạy học mà có thể kết hợp sử dụng 

các loại hình phương tiện, thiết bị dạy học và phối hợp một cách hợp lí, khoa học 

và sinh động.  

VI. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC DẠY HỌC 

Phương pháp dạyhọc, hình thức dạy học với môn Toán phải đáp ứng các yêu 

cầu cơ bản sau: 

- Phù hợp với tiến trình nhận thức của học sinh (đi từ cụ thể đến trừu tượng, 

từ dễ đến khó);không chỉ coi trọng tính lôgic của khoa học toán họcmà cần chú ý 

cách tiếp cận dựa trên vốn kinh nghiệm và sự trải nghiệm của học sinh; 

- Quán triệt tư tưởng “lấy học sinh làm trung tâm”, phát huy tính tích cực, tự 

giác, chú ý nhu cầu, năng lực nhận thức, cách thức học tập khác nhau của từng cá 

nhân;tổ chức quá trình dạy học theo hướng kiến tạo, trong đó học sinh được tham 

gia tìm tòi, phát hiện, suy luận giải quyết vấn đề;  
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- Linh hoạt trong việc vận dụng các phương pháp,kĩ thuật dạy học tích cực; 

kết hợp nhuần nhuyễn, sáng tạo với việc vận dụng các phương pháp,kĩ thuật dạy 

học truyền thống; kết hợp các hoạt động dạy học trong lớp học với hoạt động thực 

hành trải nghiệm, vận dụng kiến thức toán học vào thực tiễn.Bảo đảm tỉ lệ cân 

đối, hài hoà giữa kiến thức cốt lõi, kiến thức vận dụng và các thành phần khác. 

VII. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

Vận dụng, phối kết hợp các hình thức đánh giá (đánh giá quá trình, đánh giá 

tổng kết,…), nhiều phương pháp đánh giá (quan sát, ghi lại quá trình thực hiện, 

vấn đáp, trắc nghiệm khách quan, tự luận, kiểm tra viết, bài tập thực hành, các dự 

án/sản phẩm học tập, thực hiện nhiệm vụ thực tiễn,...) và thực hiện đánh giá vào 

những thời điểm thích hợp./. 


