
 
 
 
 
 

KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC 7 
 
Phần mềm hỗ trợ: Tạo truyện hoạt hình bằng my StoryMaker Số tiết: 01 
Tiết PPCT tuần 28 (thực hiện từ ngày …….……đến ngày  ........................... ) 
Thiết bị dạy học:  Phần mềm StoryMaker, Phòng máy, SGK 
Dụng cụ học tập: Sách giáo khoa, vỡ, viết,… 
* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 
Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng 

 A. Giới thiệu    

 

 - Mục đích: Giúp hs biết và sử 
dụng thành thạo công cụ my 
StoryMaker. 

  

- Nhiệm vụ: HS đọc sgk 
- Phương thức hoạt động: HS 
hoạt động độc lập suy nghỉ trả lời 
- Báo cáo: HS suy nghỉ trả lời câu 
hỏi của GV 

- Giao việc: Yêu cầu hs quan 
sát sgk và cho biết PM my 
StoryMaker có công dụng gì? 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải 
thích thêm về phần mềm. 
- Phương án đánh giá: Nhận 
xét và đánh giá dựa trên câu trả 
lời của hs 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: HS chưa nhận ra GV 
cần nêu cụ thể từng trường hợp 
và dữ liệu. 

1. Giới thiệu: 
 My storymaker là công cụ trực tuyến 
miễn phí cho phép người dùng sử 
dụng các nhân vật hoạt hình để tạo 
câu truyện hoạt hình sinh động.  
 

 B. Hoạt động khám phá:    

 

HĐ1: Đặc điểm và chức năng 
- Mục đích: Phân biệt được các 
đặc điểm và chức năng của PM 
Storymaker. 
- Nhiệm vụ: Tìm hiểu sách giáo 
khoa, thực hiện điền vào chổ 
trống theo yêu cầu của GV 
- Phương thức hoạt động: Hoạt 
động độc lập. 
- Báo cáo: Suy nghỉ và trả lời câu 
hỏi của GV. 

- Giao việc: Yêu cầu hs quan 
sát sgk. Nêu đặc điểm và chức 
năng của PM my StoryMaker? 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải 
thích thêm về phần mềm. 
- Phương án đánh giá: Nhận 
xét và đánh giá dựa trên câu trả 
lời của hs 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: HS chưa nhận ra GV 
cần nêu cụ thể từng trường hợp 
và dữ liệu. 

2. Đặc điểm và chức năng: 
a. Đặc điểm: 
- Sử dụng các nhân vật hoạt hình để 
tạo câu chuyện. 
- Chọn các thành phần cơ bản của câu 
chuyện: nhân vật, các đối tượng, 
khung cảnh, thêm hành động,biểu 
cảm của nhân vật, và viết mô tả chi 
tiết cho mỗi trang của câu chuyện. 
- Câu chuyện được lưu vào thư viện 
và sử dụng công khai. 
b. Chức năng: 
- Thiết kế câu chuyện một cách sinh 
động. 
- Xem lại câu chuyện dễ dàng thông 
qua mã “code”. 
- Xuất bản đơn giản: Em có thể in câu 
chuyện của mình hoặc lưu dưới dạng 
tập tin có phần mở rộng là PDF. 
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HĐ2: Ưu điểm và nhược điểm 
- Mục đích: Biết được các ưu 
điểm và nhược điểm của PM 
Storymaker. 
- Nhiệm vụ: Tìm hiểu sách giáo 
khoa, thực hiện điền vào chổ 
trống theo yêu cầu của GV 
- Phương thức hoạt động: Hoạt 
động độc lập. 
- Báo cáo: Suy nghỉ và trả lời câu 
hỏi của GV. 

- Giao việc: Yêu cầu hs quan 
sát sgk. Nêu ưu điểm và nhược 
điểm của PM my StoryMaker. 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải 
thích thêm về phần mềm. 
- Phương án đánh giá: Nhận 
xét và đánh giá dựa trên câu trả 
lời của hs 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp. 

2. Ưu và nhược điểm 
a. Ưu điểm: 
- Miễn phí trực tuyến, không yêu cầu 
đăng kí tài khoản hoặc tải ứng dụng 
để cài đặt. 
- Đơn giản, dễ sử dụng. 
- Thú vị, tăng khả năng sáng tạo và 
năng cao kĩ năng viết. 
- Ứng dụng cung cấp mã code 
- Cho phép tải và chia sẻ. 
b. Nhược điểm: 
- Câu truyện được lưu tại thư viện 
trực tuyến trong vòng một tháng. 
- Phần mềm chưa hỗ trợ nhập văn bản 
tiếng việt. 
- Yêu cầu cần cài đặt Adobe Flash 
Player trước khi chạy ứng dụng. 
- Phải có tài khoản điện tử mới thực 
hiện được chức năng chia sẻ. 

HĐ3: Cài đặt và sử dụng 
- Mục đích: Biết cách cài đặt và 
sử dụng PM. 
- Nhiệm vụ: Tìm hiểu sách giáo 
khoa, thực hiện điền vào chổ 
trống theo yêu cầu của GV 
- Phương thức hoạt động: Hoạt 
động độc lập. 
- Báo cáo: Suy nghỉ và trả lời câu 
hỏi của GV. 

- Giao việc: Yêu cầu hs quan 
sát sgk. Nêu các bước cài đặt 
của PM my StoryMaker. 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải 
thích thêm về phần mềm. 
- Phương án đánh giá: Nhận 
xét và đánh giá dựa trên câu trả 
lời của hs 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp. 

3. Cài đặt và sử dụng : 
Để cài đặt phần mềm My Storymaker 
em thực hiện 7 bước : 
- Bước 1 : Nhập tên và chọn OK. 
- Bước 2 : Chọn nhân vật chính 
- Bước 3 : Chọn hành động của nhân 
vật chính. 
- Bước 4 : Lựa chọn mục đích của 
nhân vật chính. 
- Bước 5 : Chọn OK 
- Bước 6 : chọn OK chuyển sang 
bước tiếp theo. 
- Bước 7 : Start Story bắt đầu tạo câu 
chuyện. 

 D. Hoạt động ghi nhớ:    
   
5. Rút kinh ghiệm 

Ưu điểm:  ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
Hạn chế:  ...........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
Hướng khắc phục:  ............................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  

  Ngày      tháng      năm 
Duyệt của BGH nhà trường Tổ trưởng chuyên môn Người soạn 
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Phần mềm hỗ trợ: Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Master.                 Số tiết: 03 
-Tiết PPCT từ….................đến....................(thực hiện từ ngày.....................đến ngày......................... ) 
-Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: -GV: Phòng máy vi tính, sách dành cho học sinh,… 
                                                             -HS: SGK, viết, vở 
* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:  

Thời 
gian 

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung + Ghi bảng 

 Hoạt động: 
- Tên hoạt động: Giới thiệu 
- Mục đích: Giúp học sinh biết cách sử dụng phần mềm luyện gõ 10 ngón Typing 
Master. 

Là phần mềm dùng để 
luyện tập đánh máy đúng 
kỹ thuật bằng 10 ngón tay, 
giúp cải thiện tốc độ đánh 
máy nhanh và chính xác 
hơn thông qua các đoạn 
văn và trò chơi bổ ích. 

 - Nhiệm vụ: Nháy đúp chuột vào biểu tượng  để 
khởi động phần mềm Typing Test.  
- Màn hình khởi động đầu tiên của phần mềm: 
 

 
- Nhiệm vụ: chọn tên mình trong danh sách hoặc gõ 
tên mới vào ô Enter Your Name và sau đó nháy 
chuột vào nút Enter tại vị trí góc phải bên dưới  màn 
hình để chuyển sang màn hình có dạng như hình 
SGK. 

 
-  Màn hình tùy chọn Typing Test gồm: 

- Giao việc: hs khởi động 
phần mềm TM 
- Khởi động  phần mềm 
Typing Test trên máy tính? 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: hs chưa 
làm được. 
- Cách chọn tên trong danh 
sách? 
 
 
 
 
 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: hs chưa 
làm được. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tùy chọn Typing Test: 
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Kiểm tra tốc độ gõ bàn 
phím. 
+ Test text: Chọn đoạn văn 
bản 
+ Duration: Thiết lập thời 
gian giới hạn quá trình đánh 
máy 
+ Start test: Bắt đầu kiểm tra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tùy chọn Game: có bốn trò 
chơi để luyện tập đánh máy 
với bàn phím. 
 
 
 
 
 
 

 A. Trò chơi bong bóng ( chọn Bubbles) 
Yêu cầu kĩ năng: 
- Có khả năng thực hiện các thao tác gõ đúng kí tự 
- Có khả năng quan sát nhanh và luyện gõ 10 ngón. 

 

 - Nhiệm vụ: Trên màn hình của trò chơi này sẽ xuất 
hiện các bọt khí bay theo chiều từ dưới lên trên. 
Trong các bọt khí có các chữ cái. Em cần gõ chính 
xác các chữ cái đó. Nếu gõ không đúng bọt khí sẽ 
chuyển động lên trên, chạm vào khung trên màn 
hình và biến mất ( bị tính là bỏ qua) 
 

 
 
- Sản phẩm học tập (nếu có): 
- Báo cáo: ………………………  

- Giao việc: hs mở trò chơi 
- Dự kiến tình huống xảy ra: 
một số hs thực hành chưa 
được 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: hs chưa 
làm được. 
 
 

 



 B. Trò chơi Bảng chữ cái (chọn ABC Speed Race): 
Yêu cầu kĩ năng: 
- Có khả năng thực hiện các thao tác gõ đúng kí tự 
- Có khả năng quan sát nhanh và luyện gõ 10 ngón. 

 

 - Nhiệm vụ: 
Một dãy chữ cái xuất hiện theo thứ tự trong một 
vòng tròn. Xuất phát từ vị trí ban đầu, em cần gõ 
chính xác các chữ cái có trong vòng tròn theo đúng 
thứ tự xuất hiện của chúng 

 
- Sản phẩm học tập (nếu có): 
- Báo cáo: …………….. 

- Giao việc: hs mở trò chơi 
và thực hành 
- Dự kiến tình huống xảy ra: 
một số hs thực hành chưa 
được 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: hs chưa 
làm được. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 C. Trò chơi Gõ từ nhanh (chọn Wordtris) 
Yêu cầu kĩ năng: 
- Có khả năng thực hiện các thao tác gõ đúng kí tự 
- Có khả năng quan sát nhanh và luyện gõ 10 ngón. 

 

 - Nhiệm vụ: 
Có một khung hình chữ U chỉ cho phép chứa 6 
thanh chữ. Các thanh chữ sẽ lần lược xuất hiện tại 
trung tâm màn hình và trôi xuống khung chữ U.Ta 
cần gõ nhanh và chính xác dòng chữ hiện trên thanh. 
Sau khi gõ đúng, thanh chữ sẽ biến mất. Để tiếp tục 
ta nhấn phím cách 

 
- Sản phẩm học tập (nếu có): 
- Báo cáo: …………….. 

- Giao việc: hs mở trò chơi  
và thực hành 
- Dự kiến tình huống xảy ra: 
một số hs thực hành chưa 
được 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: hs chưa 
làm được. 
 
 
 
 

 

 D. Trò chơi Đám mây (chọn Clouds) 
Yêu cầu kĩ năng: 
- Có khả năng thực hiện các thao tác gõ đúng kí tự 
- Có khả năng quan sát nhanh và luyện gõ 10 ngón. 

 

 
 

- Nhiệm vụ: Trên màn hình xuất hiện các đám mây 
chuyển động từ trái sang phải. Ta có nhiệm vụ gõ 
đúng các chữ dưới đám mây đó. Nếu gõ đúng đám 
mây sẽ biến mất. Dùng phím Space hoặc Enter để 
chuyển sang đám mây tiếp theo. 

- Giao việc: hs mở trò chơi  
và thực hành 
- Dự kiến tình huống xảy ra: 
một số hs thực hành chưa 
được 

 



 
 

- Hướng dẫn, hỗ trợ: hs chưa 
làm được. 
- Chú ý: Cần quan sát kĩ, 
chuyển vị trí đám mây thật 
nhanh và gõ chính xác. 

5. Rút kinh nghiệm:    
Ưu điểm:  ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
Hạn chế:  ...........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
Hướng khắc phục:  ............................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  

  Ngày       tháng       năm 2018 
Duyệt của BGH nhà trường Tổ trưởng chuyên môn Người soạn 
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Chủ đề 1:          PHẦN MỀM BẢNG TÍNH                                                                    Số tiế: 2 
Tiết PPCT từ 1 đến 2 (thực hiện từ ngày 28/08/2018  đến ngày 1/9/2018) 

 
Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: Máy tính, LCD, Giáo án, SGK, Tập. 
 

 
* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng 

5’ A. Hoạt động khởi động:   
    HĐ1. Đưa ra tình huống.  

- Tên hoạt động: Quan sát bảng 
tính 
- Mục đích: Biết được phần mềm 
bảng tính (PMBT), tại sao phải 
sử dụng PMBT?  

  

- Nhiệm vụ: Quan sát và rút ra 
nhận xét của cá nhân. 
- Phương thức hoạt động: Quan 
sát hình ảnh.(cá nhân) 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): hình ảnh 
- Sản phẩm học tập (nếu có): 
- Báo cáo: Nhận xét cá  nhân 

- Giao việc: Quan sát và rút ra 
nhận xét. 
 
 
 
 
 
 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Gợi ý 
h/ả (bảng tính tay và phần 
mềm). 
- Phương án đánh giá: Nhận 
xét ý kiến HS. 
- Dự kiến tình huống xảy ra 
và giải pháp: HS không đưa ra 
được 

 

40’ B. Hoạt động khám phá:   
20’ HĐ1: Tìm hiểu về PMBT 

- Tên hoạt động: Quan sát một 
số PMBT và tìm hiểu PMBT 
Excel 2010 
- Mục đích: Biết được giao diện 
PMBT Excel 2010 

 PMBT là phần mềm được thiết kế để 
giúp ghi lại và trình bày thông tin 
dưới dạng bảng biểu, thực hiện các 
tính toán, giúp làm nổi bật dữ liệu 
bằng các biểu đồ và đồ thị nhiều màu 
sắc. 

 - Nhiệm vụ: Quan sát giao diện 
Excel và điền vào bảng mô tả. 
- Phương thức hoạt động: Xem, 
tìm hiểu giao diện Excel và điền 
vào bảng mô tả.(hoạt động nhóm 
2) 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 

- Giao việc: Quan sát, tìm hiểu 
giao diện Excel và điền vào 
bảng mô tả. 
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(nếu có): hình ảnh 
- Sản phẩm học tập (nếu 
có):bảng mô tả giao diện 
- Báo cáo: Bảng mô tả cá  nhân 

 

 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Dựa vào 
thành phần và mổ tả (đọc, tìm 
hiểu, trả lời). 
- Phương án đánh giá: Nhận 
xét và kết luận. 
- Dự kiến tình huống xảy ra 
và giải pháp: Điền không 
đúng, GV mở bảng tính Excel 
đưa ra mô tả HS quan sát lại 

20’ HĐ2: Bảng tính và trang tính 
là gị? 
- Tên hoạt động: Tìm hiểu bảng 
tính, trang tính, các thành phần 
trang tính. 
- Mục đích: Biết được bảng tính, 
trang tính, các thành phần của 
trang tính. 

 - Bảng tính (workbook) còn gọi là tập 
tin bảng tính. Phần mở rộng .xslx. 
- Trang tính (worksheet) có dạng 
bảng biểu, gồm các cột và hàng, là 
vùng làm việc chính của bảng tính. 
Tên mặc định sheet1, sheet2,... 
- Các thành phần trang tính: 
+ Cột (Column): được đánh số thứ tự 
từ trái sang phải bằng các chữ cái A, 
B, C..(13,384 cột). 
+ Hàng (Row): được đánh thứ tự liên 
tiếp từ trên xuống dưới bằng các chữ 
số 1, 2, 3,...(1,048576 hàng). 
+ Ô (Cell): còn gọi là ô tính, là giao 
nhau của một cột và một hàng. Địa 
chỉ ô (Cell address) bao gồm tên cột 
và tên hàng mà ô nằm trên đó (A6 là 
giao của cột A và hàng 6). 
+ Khối: là một nhóm các ô liền kề 
nhau tạo thành hình chữ nhật. Địa chỉ 
khối là địa chỉ của ô trên cùng bên 
trái và ô dưới cùng bên phải của khối, 
ngăn cách bởi dấu “:” (B2:D4 là 
nhóm các ô từ B2 đến D4). 

 - Nhiệm vụ: Tìm hiểu bảng tính, 
trang tính, các thành phần trang 
tính. 
- Phương thức hoạt động: Đọc, 
đưa ra các khái niệm (k/n) của 
bảng tính, trang tính, các thành 
phần của trang tính.(cá nhân) 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): hình ảnh  

- Giao việc: Đọc và tìm hiểu 
các k/n điền vào chỗ trống. 

 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Đưa ra 
h/ả để HS rõ hơn về các k/n 

 



- Sản phẩm học tập (nếu có): 
Các k/n và nhận biết được cột, 
hàng, địa chỉ ô, khối. 
- Báo cáo: Các k/n bảng tính, 
trang tính, các thành phần của 
trang tính. 
 

- Phương án đánh giá: Nhận 
xét và kết luận. 
- Dự kiến tình huống xảy ra 
và giải pháp: Một số em chưa 
hiểu rõ, GV đưa ra h/ả giải 
thích. 

40’ C. Hoạt động trải nghiệm:   
20’ HĐ1: Đôi mắt tinh tường 

- Tên hoạt động: Điền vào chỗ 
trống.  
- Mục đích: Hiểu rõ các thành 
phần trang tính.  

  

 - Nhiệm vụ: Đọc, quan sát hình 
ảnh và điền vào chỗ trống. 
- Phương thức hoạt động: Thực 
hiện cá nhân. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): hình ảnh  
- Sản phẩm học tập (nếu có): 
Bảng mô tả điền vào chỗ trống. 
- Báo cáo: Hoàn thành điền vào 
chỗ trống cá nhân. 

- Giao việc: Quan sát h/ả và 
chọn đáp án điền vào chỗ 
trống. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Xem lại 
các k/n. 
- Phương án đánh giá: Nhận 
xét và kết luận. 
- Dự kiến tình huống xảy ra 
và giải pháp: Một số em chưa 
làm được, GV đưa ra h/ả giải 
thích. 

 

20’ HĐ2: Trò chơi ô chữ. 
- Tên hoạt động: Tìm từ khóa ô 
chữ. 
- Mục đích: Giúp HS hiểu rõ hơn 
về bảng tính, trang tính. 

  

 - Nhiệm vụ: Đọc mô tả và tìm 
kiếm ô chữ. 
- Phương thức hoạt động: Thực 
hiện trả lời cá nhân. 

- Giao việc: Tìm ra các ô chữ 
và ô chữ từ khóa từ các gợi ý. 

 



- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): hình ảnh ô chữ.  
- Sản phẩm học tập (nếu có): 
Các ô chữ 
- Báo cáo: Từ khóa ô chữ. 

 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Xem lại 
kiến thức đã học. 
- Phương án đánh giá: Nhận 
xét và kết luận, đưa ra ô chữ. 
- Dự kiến tình huống xảy ra 
và giải pháp: HS trả lời sai, 
GV mời HS khác trả lời để đưa 
ra được ô chữ đúng. 

3’ D. Hoạt động ghi nhớ:    
 - Phần mềm bảng tính. 

- Bảng tính. 
- Trang tính. 
- Hàng, cột. 
- Ô, địa chỉ ô. 
- Khối, địa chỉ khối. 

- Về nhà học bài, Xem trước 
chủ đề 2: Làm việc với trang 
tính. 

 

2’ E. Hoạt động đọc thêm:    
 - Trang tính trực tuyến, GOOGLE 

SHEETS.(https:docs.google.com/sp
readsheet/) 

  

5. Rút kinh 
nghiệm:  

  

Ưu điểm:  ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
Hạn chế:  ...........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
Hướng khắc phục:  ............................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  

  Ngày      tháng      năm 
Duyệt của BGH nhà trường Tổ trưởng chuyên môn Người soạn 

   
 



 
 
 
 

KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC 7 
 
Chủ đề 2:         LÀM VIỆC VỚI TRANG TÍNH                                                                    Số tiết: 3 
Tiết PPCT từ 3 đến 5 (thực hiện từ ngày 3/09/2018  đến ngày 15/9/2018) 
Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: Máy tính, LCD, Giáo án, SGK, Tập. 
* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Thời 
gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng 

 A. Hoạt động khởi động:   

10’ 

   HĐ1 Giải quyết tình 
huống.  
- Tên hoạt động: Quan sát 
trang tính 
- Mục đích: Giúp hs biết 
được dữ liệu trên trang tính 
gồm những loại nào.  

  

- Nhiệm vụ: Đọc sgk và phân 
biệt được các dữ liệu trong 
trang tính. 
.- Phương thức hoạt động: 
Quan sát hình ảnh trong sgk 
(cá nhân). 
- Thiết bị, học liệu được sử 
dụng (nếu có): hình ảnh 
- Sản phẩm học tập (nếu 
có):Trả lời có dữ liệu kí tự 
và dl số.  
- Báo cáo: Nhận xét cá  
nhân 

- Giao việc: Quan sát và rút ra nhận xét. 

 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Gợi ý hình ảnh (trang 
tính)và nêu ra dữ liệu kí tự và dữ liệu số. 
- Phương án đánh giá: Nhận xét ý kiến 
HS. 
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: 
HS không đưa ra được 

 

 B. Hoạt động khám phá   

 

HĐ1: Các dạng dữ liệu 
trên trang tính: 
- Tên hoạt động: Quan sát 
hình ảnh 
- Mục đích: Phân biệt được 
các dữ liệu số và dữ liệu kí tự. 

  

20’ 

- Nhiệm vụ: Quan sát màn 
hình và điền vào bảng dữ 
liệu số, dữ liệu kí tự. 
- Phương thức hoạt động: 
Xem, tìm hiểu hình ảnh 
- Thiết bị, học liệu được sử 
dụng (nếu có): hình ảnh 
- Sản phẩm học tập (nếu 
có): Biết được dữ liệu số, dữ 
liệu kí tự. 
- Báo cáo: Nhận xét hs 

- Giao việc: Quan sát, tìm hiểu hình, ghi 
nhận dữ liệu số và dữ liệu kí tự. 

 

 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Thực hiện điền vào chổ 

- Dữ liệu trên trang tính thường dùng là dữ 
liệu số và dữ liệu kí tự. 
+ Dữ liệu số : là các con số từ 0 đến 9, mặc 
định căn lề phải 
+ Dữ liệu kí tự: là chữ cái, chữ số và các kí 
hiệu; mặc định căn lề trái  
 

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN TRI TÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THCS TT TRI TÔN                      Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 
  



trống phân loại kiểu dữ liệu 
- Phương án đánh giá: Nhận xét và kết 
luận. 
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: 
HS trả lời chưa đúng 

10’ 

- Nhiệm vụ: Quan sát màn 
hình và điền số lượng tương 
ứng vào cánh hoa. 
- Phương thức hoạt động: 
Tìm hiểu hình ảnh và thực 
hiện. 
- Thiết bị, học liệu được sử 
dụng (nếu có): hình ảnh 
- Sản phẩm học tập (nếu 
có): Biết được dữ liệu số, dữ 
liệu kí tự, thời gian. 
- Báo cáo: Nhận xét hs 

- Giao việc: Đọc tình huống,quan sát và 
điền số lượng tương ứng  hình vào cánh 
hoa. 

 
                

- Hướng dẫn, hỗ trợ: Thực hiện điền vào 
cánh hoa 
- Phương án đánh giá: Nhận xét và kết 
luận. 
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: 
HS trả lời chưa đúng 

+ Kí tự : 5,6,7 
+ Số: 4,8,9,10,11 
+ Thời gian: 1,2,3 

45’ B. Hoạt động khám phá   

10’ 

HĐ2: Thao tác với trang 
tính. 
- Tên hoạt động: Tìm hiểu 
nhập và sửa dữ liệu. 
- Mục đích: Biết nhập dữ 
liệu, chỉnh  sửa dữ liệu và di 
chuyển trên trang tính. 

  

 
 
 
 
 
 

- Nhiệm vụ: Đọc và quan sát,  
các thao tác nhập, chỉnh sửa, 
di chuyển trên trang tính. 
- Phương thức hoạt động: 
Thảo luận nhóm theo cặp. 
- Thiết bị, học liệu được sử 
dụng (nếu có): hình ảnh  
- Sản phẩm học tập (nếu 
có): Thực hiện được các 
thao tác nhập, chỉnh sửa dữ 
liệu 
- Báo cáo: Nhận xét cá 
nhân. 

- Giao việc: Đọc và thực hiện các thao tác 
trên trang tính. 

 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Đưa ra gợi ý kịp thời 
các thao tác, cần thực hiện. 
- Phương án đánh giá: Nhận xét và kết 
luận. 
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: 
Hs chưa nắm được các thao tác, Gv giải thích. 

* Nhập dữ liệu vào ô tính: 
- B1: Nháy chọn ô cần nhập dữ liệu 
- B2: Nhập dữ liệu 
- B3: Nhấn Enter 
*Sửa dữ liệu làm tương tự nhập. 
*Xóa dữ liệu : 
- Chọn ô cần xóa 
- Nhấn phím Delete hoặcBackspace 
*Di chuyển trên trang tính: 
-C1: Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển 
đến ô muốn đến. 
- C2: Sử dụng chuột và các thanh cuốn để di 
chuyển trang tính lên/xuống hoặc sang 
trái/phải. 

10’ - Tên hoạt động: Thay đổi 
độ rộng cột và độ cao hàng. 
- Mục đích: Biết thay đổi độ 
rộng cột và độ cao hàng, chọn 
đối tượng trên trang tính, chèn 
thêm hoặc xóa cột/hàng. 

  

 
 
 
 

- Nhiệm vụ: Đọc và quan sát,  
các thao tác thay đổi độ rộng 
cột và độ cao hàng, chọn đối 
tượng trên trang tính, chèn 

- Giao việc: Quan sát và thực hiện các thao 
tác thay đổi độ rộng cột và độ cao hàng trên 
trang tính. 

*Thay đổi độ rộng cột và độ cao hàng: 
 Điều chỉnh độ rộng của cột: 
- Đưa con trỏ chuột vào vạch ngăn cách hai 
cột. 



 
30’ 

thêm hoặc xóa cột/hàng. 
- Phương thức hoạt động: 
Thảo luận theo cặp. 
- Thiết bị, học liệu được sử 
dụng (nếu có): Thảo luận 
theo cặp.   
- Sản phẩm học tập (nếu 
có): nắm được các thao tác , 
thay đổi độ rộng cột, độ cao 
hàng, chọn các đối tượng trên 
trang tính, chèn thêm và xóa 
cột/hàng.  
- Báo cáo: Nhận xét cá nhân 

 
 

    
 

    
 

    
 

 

 

 

 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Đưa ra gợi ý kịp thời 
các thao tác, cần thực hiện. 
- Phương án đánh giá: Nhận xét và kết 
luận. 
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: 
Hs thao tác chưa đúng. 

- Kéo thả sang phải để mở rộng hay sang trái 
để thu hẹp. 
Điều chỉnh độ cao của hàng: 
- Đưa con trỏ chuột vào vạch ngăn cách hai 
hàng 
- Kéo thả chuột để thay đổi độ cao của hàng. 
*Chọn các đối tượng trên trang tính:  
- Chọn một ô: Đưa chuột tới ô đó và nháy 
chuột. 
- Chọn một hàng: Nháy chuột tại nút tên 
hàng. 
- Chọn một cột: Nháy chuột tại nút tên cột. 
- Chọn một khối: Kéo thả chuột từ một ô góc 
đến ô góc đối diện 
- Chọn nhiều khối khác nhau, chọn khối đầu 
tiên, nhấn giữ phím Ctrl và chọn khối tiếp 
theo. 
*Chèn thêm hoặc xóa cột/hàng: 
- Chèn thêm cột : 
+B1: Chọn một cột 
+B2: Chọn thẻ lệnh Home → trong nhóm 
lệnh Cell chọn Insert → Insert Sheet 
Columns 
- Chèn thêm hàng : 
+B1: Chọn một hàng 
+B2: Chọn thẻ lệnh Home → trong nhóm 
lệnh Cell chọn Insert → Insert Sheet Rows 
- Xóa cột : 
+B1: Chọn cột cần xóa 
+B2: Chọn thẻ lệnh Home →  trong nhóm 
lệnh Cell chọn Delete → Delete Sheet 
Columns 
- Xóa hàng: 
+B1: Chọn hàng cần xóa 
+B2: Chọn thẻ Home → nhấp mũi tên dưới 
nút Delete → Delete Sheet Rows 

 

45’ B. Hoạt động khám phá   
 HĐ3: Thao tác với bảng tính 

- Mục đích: Biết các thao tác: 
mở tệp bảng tính, đóng tệp, tạo 
tệp mới, sửa tệp cũ, ghi tệp 

  

 
 
 
25’ 

- Nhiệm vụ: Quan sát 
hình,thảo luận nhóm nhỏ 2 
người cùng thảo luận. 
- Phương thức hoạt động: 
Nhóm cặp. 
- Báo cáo: Nhận xét cá nhân 

- Giao việc: Quan sát và thực hiện chổ trống 
với các thao tác. 

* Tạo bảng tính mới:  
Có thể thực hiện một trong các cách sau: 
C1. Nháy nút lệnh trên thanh công cụ truy cập 
nhanh.  
C2. Vào bảng chọn File, chọn lệnh New Chọn 
Blank workbook. Sau đó, bấm Create.  
C3. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+N 
*Lưu bảng tính: 
C1. Nháy nút lệnh  trên thanh công cụ truy cập 
nhanh.  



 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Đưa ra gợi ý kịp thời 
các bước cần thực hiện. 
- Phương án đánh giá: Nhận xét và kết 
luận. 
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: 
Hs thao tác chưa đúng. 
 
 

C2. Vào bảng chọn File, chọn lệnh Save 
C3. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+S  
Sau khi thực hiện một trong các cách trên, hộp 
thoại như hình bên dưới sẽ xuất hiện, em tiếp 
tục thực hiện các thao tác sau:  
B1. Chọn vị trí lưu bảng tính. 
B2. Nhập tên cho bảng tính. 
B3. Nháy nút Save.  
Nếu muốn lưu bảng tính với tên khác, mở bảng 
chọn File chọn Save as, sau đó thực hiện các 
thao tác tương tự như việc lưu một bảng tính 
mới. 
*Mở bảng tính đã có: 
Có thể thực hiện một trong các cách sau:  
C1. Nháy nút lệnh trên thanh công cụ truy cập 
nhanh.  
C2. Vào bảng chọn File, chọn lệnh Open 
C3. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+O  
Sau khi thực hiện một trong các cách trên, hộp 
thoại như hình bên dưới sẽ xuất hiện, em tiếp 
tục thực hiện các thao tác sau: 
B1. Chọn vị trí bảng tính.  
B2. Chọn tên bảng tính. 
B3. Nháy nút Open.  
Em cũng có thể nháy đúp chuột vào biểu tượng 
của tập để mở bảng tính đó. 
*Đóng bảng tính: 
C1. Nháy nút lệnh X. 
 C2. Vào bảng chọn File chọn lệnh Close  
C3. Nhấn tổ hợp phím Crtl+F4 
*Đóng Excel:  
C1. Nháy nút lệnh X trên thanh tiêu đề.  
C2. Vào bảng chọn File, chọn lệnh Exit 
C3. Nhấn tổ hợp phím Altl+F4 

 C. Hoạt động trải nghiệm:   

 

HĐ1: Nhanh tay lẹ mắt. 
- Tên hoạt động: Quan sát 
và điền vào chỗ trống 
- Mục đích: Hiểu rõ các các 
dạng dữ liệu.  

  

 
 
 
 
 
5’ 

- Nhiệm vụ: Đọc, quan sát 
hình ảnh và điền vào chỗ 
trống các dạng dữ liệu. 
- Phương thức hoạt động: 
Thực hiện cá nhân. 
- Thiết bị, học liệu được sử 
dụng (nếu có): hình ảnh  
- Sản phẩm học tập (nếu 
có): Hoàn thành chỗ trống. 
- Báo cáo:Nhận xét cá nhân. 

- Giao việc: Quan sát hình ảnh và điền vào 
chỗ trống. 

 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Xem lại các dạng dữ 
liệu  
- Phương án đánh giá: Nhận xét và kết 
luận. 
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: 
Hs làm chưa đúng-Giải thích 

!. Nhanh tay lệ mắt: 
 

 

 HĐ 2: Tìm kí tự lạ. 
- Tên hoạt động: Quan sát 
tình huốngvà thực hiện theo 
yêu cầu. 
- Mục đích: Biết thay đổi độ 
rộng cột.  

  

 - Nhiệm vụ: Quan sát tình - Giao việc: Quan sát hình ảnh và điền vào 2: Tìm kí tự lạ. 



 
 
5’ 

huống và điền vào chỗ trống  
- Phương thức hoạt động: 
Thực hiện cá nhân. 
- Thiết bị, học liệu được sử 
dụng (nếu có): hình ảnh  
- Sản phẩm học tập (nếu 
có): Dấu hiệu lạ. 
- Báo cáo: nhận xét cá nhân. 

chỗ trống. 

 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Xem lại thay đổi độ 
rộng cột  
- Phương án đánh giá: Nhận xét và kết 
luận. 
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: 
Hs làm chưa đúng- Giải thích 

-Hương nhập dữ liệu bị tràn ô 
-Khắc phục : Thay đổi độ rộng cột 

 HĐ 3: Cùng bạn ôn luyện. 
- Tên hoạt động: Quan sát 
và thực hiện thao tác. 
- Mục đích: Biết các thao 
tác với  bảng tính.  

  

 
 
 
 
 
5’ 

- Nhiệm vụ: Quan sát tình 
huốngvà điền vào chỗ trống  
- Phương thức hoạt động: 
Thực hiện cá nhân. 
- Thiết bị, học liệu được sử 
dụng (nếu có): hình ảnh  
- Sản phẩm học tập (nếu 
có): Thao tác với bảng tính. 
- Báo cáo: nhận xét cá nhân. 

- Giao việc: Quan sát hình ảnh và điền vào 
chỗ trống. 

 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Xem lại các thao tác 
với bảng tính  
- Phương án đánh giá: Nhận xét và kết 
luận. 
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: 
Hs làm chưa đúng- giải thích 

 

3’ D. Hoạt động ghi nhớ:    

 

- Hai dạng dữ liệu: Kí tự và số. 
- Thao tác với trang tính:Thay 
đổi độ rộng cột và độ cao 
hàng; chọn ô/khối/ô/hàng/cột 
- Thao tác với bảng tính: Tạo 
mới, mở, lưu và đóng bảng 
tính. 

- Về nhà học bài, Xem trước chủ TH1: đề Làm 
quen với phần mềm bảng tính Excel 

 

2’ E. Hoạt động đọc thêm:    
 - Em có biết. Trong Microsoft 

Excel 2010 
  

5. Rút kinh nghiệm:   
Ưu điểm:  ............................................................................................................................................................................................. 
Hạn chế:  .............................................................................................................................................................................................. 
Hướng khắc phục:  ............................................................................................................................................................................... 
 

  Ngày 2 tháng 9 năm 2018 
Duyệt của BGH nhà trường Tổ trưởng chuyên môn Người soạn 

 
 Thái Tú Linh 

   
 
 
 



 

 
 

KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC 7 
 
Chủ đề 3: Tính toán trên trang tính.                                            Số tiết: 2 
-Tiết PPCT từ….................đến....................(thực hiện từ ngày.....................đến ngày......................... ) 
-Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: -GV: SGK, máy tính, bảng phụ 
                                                             -HS: SGK, viết, vở 
 
* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Tiết 1 
Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng 

 A. Hoạt động khởi động:   
 
 
 
 
 

 

   HĐ:Giải quyết tình huống 
đầu bài  
- Tên hoạt động: Hóa đơn tính 
tiền của khách hàng 
- Mục đích: Biết tính toán và cài 
đặt công thức trong Excel  

*Tình huống: Bảo sẽ đi cắm 
trại với lớp vào ngày CN, Bảo 
đi siêu thị mua vài thực phẩm 
để chuẩn bị 

-NVBH:Nhập dữ liệu và PMBT tự 
động tính toán 

- Nhiệm vụ: NV bán hàng nhập 
dữ liệu.PMBT tự động tính tiền 
- Phương thức hoạt động: tính 
tiền theo hóa đơn 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): PMBT 
- Sản phẩm học tập (nếu có): ......  
- Báo cáo: Hóa đơn tính tiền 

- Giao việc: Cho 1 HS đi siêu 
thị mua đồ 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: đi siêu thị 
và đưa tiền cho HS 
- Phương án đánh giá: Tốt 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: dự kiến trong vòng 
15’ 

-Hóa đơn tính tiền được in từ máy 
tính với các thông tin đầy đủ được thể 
hiện tính toán tự động của PMBT 
nhằm giúp người dùng thiết lập công 
thức tính toán phù hợp. 
Vậy làm thế nào để tính toán và cài 
đặt công thức trong Excel? 

 B. Hoạt động khám phá:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HĐ1:Tìm hiểu về các phép toán 
và cài đặt công thức tính toán 
 
 
 
 
-Các kí hiệu tính toán của Excel 
 
 
-Công thức để tính toán 
 
 
 
 
 
 
-Nhập công thức 

 
 
-Các phép toán của Toán học 
gồm những gì? 
 
 
-Các kí hiệu phép toán của 
Excel là gì? 
 
-Công thức tính toán 
 
 
 
-Để thay đổi thứ tự ưu tiên ta 
sử dụng dấu ( ) và phải tính 
trong ngoặc trước. 
-Các bước để nhập CT 

1/ Phép toán và cài đặt công thức 
tính toán: 
a.Phép toán: 
-Của Toán học gồm: +, -, x, :, <, >, 
nhỏ hơn hoặc bằng, lớn hơn hoặc 
bằng và = 
-Các KH tính toán của Excel: +, -, *, 
/, ^ %-> của số học; các phép SS: <, 
>, =, <=, >=   
b.Công thức tính toán: CT được cài 
đặt để tính toán bao gồm các con số, 
phép toán hoặc các hàm và địa chỉ ô. 
VD: A3-3, 5+10*2 
-Để thay đổi thứ tự ưu tiên, ta sử dụng 
dấu ( ) trong CT. 
VD: (5+10)*2 
c.Nhập công thức vào ô tính: gồm có 
4 bước: 
-Chọn ô tính 
-Gõ dấu = 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TRI TÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                   TRƯỜNG THCS  Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 



-Nhập CT để tính toán 
-Nhấn Enter 
VD: Để nhập CT 5+10 vào ô C1 ta 
làm như sau 
+B1: Chọn ô C1 
+B2: Gõ dấu = 
+B3: Gõ 5+10 
+B4: Nhấn enter xem KQ 
*Lưu ý:  
-Nếu ô được chọn có CT thì ta sẽ thấy 
CT được hiển thị trên thanh CT, còn ô 
đó sẽ hiển thị kq của CT tính toán. 
-Nếu ô được chọn không có CT, ta sẽ 
thấy nội dung trên thanh CT và ô 
được chọn giống như nhau. 

 C. Hoạt động trải nghiệm:   

 

Sử dụng các phép toán học để 
làm  

-Biến đổi các phép toán sau Hãy biến đổi các CT toán học sang 
CT của Excel: 100:2+5; 24-22.2; 
[(52.2-4)+4]:2; 5%+25%; 
(10+3).(2.10-1) 

 D. Hoạt động ghi nhớ:   

 

 -Phải nắm được các phép toán 
số học và các kí hiệu của 
Excel. 
-Nắm được các bước nhập 
công thức. 

-Phép toán 
-Cài đặt công thức tính toán. Nhập 
công thức vào ô tính và sử dụng địa 
chỉ ô. 

5. Rút kinh nghiệm:    
Ưu điểm:  ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
Hạn chế:  ...........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
Hướng khắc phục:  ............................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  

  Ngày       tháng       năm 2018 
Duyệt của BGH nhà trường Tổ trưởng chuyên môn Người soạn 

   
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC 
 
Chủ đề 3: Tính toán trên trang tính.                                                   Số tiết: 2 
-Tiết PPCT từ….................đến....................(thực hiện từ ngày......................đến ngày ….......................) 
-Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: -GV: SGK, máy tính, bảng phụ 
                                                           -HS: SGK, viết, vở 
 
* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Tiết 2 
Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng 

 A. Hoạt động khởi động:   
 
 
 
 
 
 
 

 HĐ:Giải quyết tình huống đầu 
bài  
- Tên hoạt động: Hóa đơn tính 
tiền của khách hàng 
- Mục đích: Biết tính toán và cài 
đặt công thức trong Excel  

*Tình huống: Bảo sẽ đi cắm 
trại với lớp vào ngày CN, Bảo 
đi siêu thị mua vài thực phẩm 
để chuẩn bị 

-NVBH:Nhập dữ liệu và PMBT tự 
động tính toán 

- Nhiệm vụ: NV bán hàng nhập 
dữ liệu.PMBT tự động tính tiền 
- Phương thức hoạt động: tính 
tiền theo hóa đơn 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): PMBT 
- Sản phẩm học tập (nếu có): ......  
- Báo cáo: Hóa đơn tính tiền 

- Giao việc: Cho 1 HS đi siêu 
thị mua đồ 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: đi siêu thị 
và đưa tiền cho HS 
- Phương án đánh giá: Tốt 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: dự kiến trong vòng 
15’ 

-Hóa đơn tính tiền được in từ máy 
tính với các thông tin đầy đủ được thể 
hiện tính toán tự động của PMBT 
nhằm giúp người dùng thiết lập công 
thức tính toán phù hợp. 
Vậy làm thế nào để tính toán và cài 
đặt công thức trong Excel? 

 B. Hoạt động khám phá:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

HĐ2:Ta sử dụng địa chỉ ô tính 
như thế nào? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HĐ3:Cách sao chép công thức 

 
-Thực hiện tính toán như thế 
nào? 
-Dữ liệu trên trang tính có thay 
đổi không? 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Để sao chép công thức của 
các ô ta phải làm sao? 
-Giao việc cho HS phải đọc kỹ 
SGK 
-GV:Giải quyết vấn đề bằng 
cách đưa ra các bước 

2/ Sử dụng địa chỉ ô như thế nào? 
-Ta có thể thực hiện tính toán bằng 
các địa chỉ ô trong công thức, khi dữ 
liệu trên trang tính thay đổi thì các 
công thức này sẽ tự động cập nhật và 
tính ra kết quả. 
Vd: Tại ô A1 có dữ liệu là 5, B1 là 
10. Vậy ô C1 cho kết quả là bao 
nhiêu? C1=A1+B1=15 
*Lưu ý: Để địa chỉ ô được chính xác, 
hãy nháy chọn ô đó thay vì gõ địa chỉ 
ô. 
3/ Sao chép công thức: 
Giả sử tại ô E3 có nội dung là = 
C3*D3 
*Để sao chép công thức:gồm có 3 
bước sau 
-B1: Chọn ô E3 
-B2: Ta thực hiện trong các cách sau 
  +C1:Nháy chọn nút lệnh Copy trên 

 
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TRI TÔN 

 
           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   TRƯỜNG THCS                            Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 



Home 
  +C2:Nháy chuột phải->chọn lệnh 
copy 
  +C3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+C 
-B3: Chọn khối E4:E6, ta chọn 1 
trong các thao tác sau 
  +C1:Nháy chọn nút lệnh Paste trên 
Home 
  +C2: Nháy chuột phải ->chọn Paste 
  +C3: Nháy tổ hợp phím Ctrl+V 

 C. Hoạt động trải nghiệm:   
 
 
 
 
 
 

 

HĐ1: Sửa lỗi sai 
 
 
 
 
 
HĐ2:Cùng bạn làm bài 

-Tình huống: Để thực hiện tính 
toán trên trang tính, em đã 
nhập 1 số CT 
-Yêu cầu: Giúp bạn sửa lại 
công thức để được kết quả 
đúng 
-Cho địa chỉ các ô: A2=10; 
A3=3; A4=9; A4=6; B2:B5= 
(2,5,7,4); C2:C5= (3,11,1,8). 
Tính các công thức sau tại ô 
D2=A2*(B3-C4) 
D3=C2^B2-A2+5 
D4=((A4*B4)+1)/8 
D5=5-(2*A5+(C5-B5)) 

-Sửa lại đúng là 
 =8/9;  
=A2*2;  
=A3/B3; 
 =[A2*(B4/A4)] 
 
 
 
 
-Kết quả là 
40 
-1 
65/8 
-11 

 D. Hoạt động ghi nhớ:   

  -Sử dụng địa chỉ ô như thế nào 
-Cách sao chép công thức 

-Sử dụng địa chỉ ô 
-Sao chép công thức 

5. Rút kinh nghiệm:    
Ưu điểm:  ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
Hạn chế:  ...........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
Hướng khắc phục:  ............................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  

  Ngày      tháng      năm 2018 
Duyệt của BGH nhà trường Tổ trưởng chuyên môn Người soạn 

   
                 

 
 



 
 

KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC 
 

Chủ đề 4: Sử dụng các hàm để tính toán. Số tiết: 2 
-Tiết PPCT từ tuần 9 tiết 17, 18(thực hiện từ ngày 24-29/8) 

 
-Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: -GV: SGK, máy tính, bảng phụ 
                                                           -HS: SGK, viết, vở 
 
* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Tiết 1 
Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng 

 A. Hoạt động khởi động:   
 
 
 
 
 
 

5’ 

 HĐ:Giải quyết tình huống đầu 
bài  
-Hàm là gì? Có những hàm thông 
dụng nào?  

*Tình huống:  
-Để có thể điều chỉnh và thuận 
tiện cho việc quản lý tiền tiêu 
vặt của mình, em hãy lập 1 bảng 
tính như SGK 

- Quỳnh: Nhập dữ liệu và PMBT tự 
động tính toán 

- Nhiệm vụ: HS tự lập bảng tính 
- Phương thức hoạt động: tính tiền 
tiêu vặt  
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): PMBT 
- Sản phẩm học tập (nếu có): .......  
- Báo cáo: Bảng tính tiền tiêu vặt 

- Giao việc: Cho 1 HS lập bảng 
tính tiêu tiền vặt của mình 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: HD HS 
nhập dữ liệu 
- Phương án đánh giá: Tốt 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp:  

- Lập bảng tính tiêu tiền vặt của bản 
thân 
Vậy PMBT Excel đã cài đặt sẵn 
nhiều CT tính toán dưới dạng hàm, 
để dễ dàng và thuận tiện cho người 
sử dụng 

 B. Hoạt động khám phá:    
 
 
 
 
 

27’ 

HĐ1: Cách sử dụng hàm trong 
bảng tính như thế nào? 
- Mục đích: Biết cách sử dụng hàm 
- Nhiệm vụ: Tìm hiểu sách giáo 
khoa, thực hiện điền vào chổ trống 
theo yêu cầu của GV 
- Phương thức hoạt động: Hoạt động 
độc lập. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có) 
- Sản phẩm học tập (nếu có): .  
- Báo cáo: Suy nghỉ và trả lời câu hỏi 
của GV. 
 
 
 

- Giao việc: Dựa vào SGK hãy:  
     + Hàm được sử dụng để làm 
gì? 
    + Sử dụng các hàm có sẵn có 
lợi ích gì? 
    + Cú pháp hàm như thế nào? 
    + Để sử dụng hàm thực hiện 
như thế nào? 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Phân tích cho 
học sinh thế nào là hàm, cú pháp 
hàm, sử dụng hàm thực hiện 4 
bước. 
- Phương án đánh giá: Dựa trên câu 
trả lời của HS 
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải 
pháp: (nếu có) 
  
 

1/Hàm trong bảng tính: 
-Trong PMBT, hàm là CT được 
định nghĩa từ trước.  
- Hàm được sử dụng để thực hiện 
tính toán theo CT với các giá trị dữ 
liệu cụ thể.  
- Sử dụng các hàm có sẵn giúp việc 
tính toán dễ dàng và nhanh chóng 
hơn. 
*Excel hỗ trợ rất nhiều hàm, các 
hàm trong Excel có cú pháp chung 
sau đây:  
Tên hàm ([đối số 1],[đối số 
2],…[đối số n]) 
*Trong đó 
  + Tên hàm: Mỗi hàm có 1 tên 
riêng, không phân biệt chữ hoa và 
chữ thường. 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TRI TÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THCS. Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 



  + Đối số:Có thể là số, kí tự, địa chỉ 
ô, địa chỉ khối…các đối số được 
ngăn cách bởi dấu phẩy or dấu 
chấm phẩy 
  + Kết quả trả về: là kq trả về sau 
khi thực hiện hàm. 
=> Để sử dụng hàm , ta cần nhập 
hàm đó vào 1 ô theo cách tương tự 
nhập CT tính toán. Cũng có 4 bước 
để nhập hàm. 
+ B1: Chọn ô cần nhập hàm 
+ B2: Gõ dấu = 
+ B3: Nhập hàm theo đúng cú pháp 
+ B4: Nhấn Enter 

 HĐ2: Tìm hiểu 1 số hàm thông 
dụng 
- Mục đích:  Biết sử các hàm Sum, 
Average, Max, Min. 
- Nhiệm vụ: Tìm hiểu sách giáo 
khoa, thực hiện điền vào chổ trống 
theo yêu cầu của GV 
- Phương thức hoạt động: Hoạt 
động độc lập. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có) 
- Sản phẩm học tập (nếu có): .  
- Báo cáo: Đưa ra cú pháp của 
từng hàm. 
 

- Giao việc: Dựa vào SGK hãy:  
     + Hàm tính tổng? 
    + Hàm tính trung bình cộng? 
    + Hàm xác định giá trị lớn 
nhất? 
    + Hàm xác định giá trị nhỏ 
nhất ? 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Phân tích 
cho học sinh cách sử dụng từng 
hàm. 
- Phương án đánh giá: Dựa trên 
câu trả lời của HS 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: (nếu có) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/ Hàm trong bảng tính: 
a.Hàm tính tổng: 
- CP: 
=Sum(number1,[number2],…) 
- CD: Là hàm tính tổng của 1 dãy số 
Vd: Cho các khối A1:A2(4,2); 
B1:B2(5,1); C1:C2(6,9).Tìm Sum 
Có 2 cách sau: 
=Sum(A1,A2,B1,B2,C1,C2) 
=Sum(A1:C2) 
b.Hàm tính trung bình cộng: 
- CP: 
=Average(number1,[number2],..) 
- Cd: Là hàm tính trung bình cộng 
của 1 dãy số. 
Vd: Tính trung bình cộng của 
A1,B1,C1 
=Average(A1:C1) 
Tính trung bình cộng của A2, B2 và 
số 3 
=Average(A2,B2,3) 
c. Hàm xác định giá trị lớn nhất: 
- CP: =Max(number1,[number2],..) 
- CD: Tìm giá trị lớn nhất trong 1 
dãy số 
Vd: Tìm giá trị lớn nhất trong ô 
A1,A2,C1,C2 
=Max(A1:A2,C1:C2) 
d.Hàm xác định giá trị nhỏ nhất: 
- CP: =Min(number1,[number2],..) 
- CD: Tìm giá trị nhỏ nhất trong 1 



 
 
 
 

dãy số 
Vd: Tìm giá trị nhỏ nhất torng các ô 
A1,A2,B1,B2 và con số 2 
=Min(A1:B2,2) 

 C. Hoạt động trải nghiệm:   
 
 
 
 
 
 

10’ 

HĐ1: Nhập dữ liệu vào bảng 
tính 
 
 
 
 
 
HĐ2:Cùng bạn làm bài 

-Tình huống: Để thực cách sử 
dụng hàm, em đã nhập dữ liệu 
-Yêu cầu :Nhập hàm rồi tính ra 
kết quả SGK t30  
 

- Chọn ô C16 
- Chọn ô C17 
- Chọn ô C18 
- Nhấn Enter để hoàn tất 
- Gõ =Sum(C6:C14) 
- Gõ =Max(C6:C14) 
- Gõ =Min(C6:C14) 

 
3’ 

D. Hoạt động ghi nhớ:   
- Khái niệm hàm 

 
- Hàm 

*. Rút kinh nghiệm:    
Ưu điểm: ...........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
Hạn chế:  ...........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
Hướng khắc phục:  ............................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  

  Ngày      tháng     năm 2018 
Duyệt của BGH nhà trường Tổ trưởng chuyên môn Người soạn 

   
                

 
 



 
 
 
 
 

KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC 
 
Chủ đề 5:  Định dạng trang tính                                Số tiết: 2 
Tiết PPCT từ  37 đến  38  (thực hiện từ ngày 7 đến ngày 12/01/2019) 
Thiết bị dạy học:  Giáo viên xây dựng kế hoạch bài học, thiết bị trình chiếu, dự trù các tình huống khác, mở rộng cho HS. 
Dụng cụ học tập: Sách giáo khoa, vỡ, viết, bảng phụ,… 
* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng 

 A. Hoạt động khởi động:   

5 phút 

- Tên hoạt động: Giải quyết tình 
huống đầu bài 
- Mục đích: Giúp HS nhận biết 
được các định dạng trên trang 
tính 

  

- Nhiệm vụ:  quan sát 2 bảng tính 
và hoàn thành 2 câu hỏi bên dưới 
bằng cách đánh dấu  vào ô hợp 
lý. 
- Phương thức hoạt động: HS 
hoạt động độc lập sử dụng viết 
chì đánh dấu  vào ô đúng 
- Báo cáo: HS suy nghỉ trả lời  2 
câu hỏi đã nêu. 

- Giao việc: yêu cầu HS đọc SGK 
và  đánh dấu vào ô đúng   
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Trình chiếu 
hình 5.1 và 5.2 cho HS quan sát 
và gợi ý. 
- Phương án đánh giá:  Quan sát 
lắng nghe HS trả lời đúng hay sai 
và nhận xét. 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: Quan sát kỹ các kiểu 
chữ 
- GV chốt lại các định dạng trên 
trang tính và dẫn HS vào hoạt 
động khám phá 

 

 B. Hoạt động khám phá:    

20 phút 

 HĐ1. Định dạng kí tự 
- Mục đích:  
+ Biết được các bước thực hiện 
định dạng phông chữ, cỡ chữ, 
kiểu chữ và chọn màu chữ 
+ Biết cách kẻ đường viền và tô 
màu nền cho ô tính 

  

- Nhiệm vụ:  Thực hiện yêu cầu 
GV nắm được các bước thực hiện 
định dạng phông chữ, cỡ chữ, 
kiểu chữ màu chữ và kẻ đường 
viền, tô màu nền cho ô tính 
- Phương thức hoạt động: HS 
hoạt động độc lập suy nghĩ và trả 
lời 
- Báo cáo: HS suy nghĩ trả lời câu 
hỏi của GV 

- Giao việc: gọi HS đọc SGK và 
nêu được các bước định dạng kí 
tự trong ô/khối ô, định dạng 
đường viền ô/khối ô 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: giải thích, 
đặt câu hỏi gợi mở và trình chiếu 
lại các bước định dạng phông chữ, 
cỡ chữ, kiểu chữ màu chữ và kẻ 
đường viền, tô màu nền cho ô tính 
- Phương án đánh giá: Phân tích 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRI TÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THCS LÊ TRÌ Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 



và nhận xét đúng sai 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: Hướng dẫn lại các bước 
định dạng phông chữ, cỡ chữ, 
kiểu chữ và màu chữ giống Word. 

- Sử dụng viết chì điền vào: 
nhóm lệnh Font, nhóm lệnh 
Alignment, nhóm lệnh Number. 
- Sử dụng viết chì điền: 
  + Nhóm lệnh Font: Font, Font 
Size, Font Color 
   + Nhóm lệnh Alignment: Align 
Text Left, Align Text Right, 
Middle Align, Bottom Align 
  + Nhóm lệnh Number: Increase 
Decimal, Decrease Decimal. 
- Nhóm lệnh Font  ở thẻ lệnh 
Home 
- Chọn ô/khối ô cần định dạng 
- Chọn các nút lệnh định dạng kí 
tự ở thẻ lệnh Home (nhóm lệnh 
Font). 
 
 
 
 
 
 
 
* Các bước kẻ đường viền 
khung cho bảng tính: 
 - Chọn ô/khối ô cần kẻ đường 
viền 
 - Nháy chọn mũi tên bên phải 
nút Borders 
- Nháy chọn kiểu đường viền 

- Quan sát thẻ lệnh Home, viết tên 
nhóm lệnh định dạng và ý nghĩa 
 
- Quan sát các nhóm lệnh và sử 
dụng chức năng Sreen Tip để điền 
vào tên các nút lệnh tương ứng? 
 
 
 
 
 
- Để định dạng kí tự, em sử dụng 
nhóm lệnh gì? 
- Các bước để định dạng kí tự 
trong ô/khối ô? 
 
 
- Các bước định dạng phông chữ, 
cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ giống 
Word 
- Giải quyết tình huống và yêu 
cầu 
- Những đường viền trong Excel 
khi in ra giấy sẽ bị mất đi 
- Làm thế nào để có đường viền 
khung cho bảng tính? 
- Mặc định, đường viền sau khi 
tạo có màu đen 
- Để thay đổi màu sắc đường viền 
và các tùy chọn khác trong mục 
More Borders… 

1. Định dạng kí tự 
 
 
a. Định dạng kí tự trong ô/khối 
ô: 
- Chọn ô/khối ô cần định dạng 
- Chọn các nút lệnh định dạng kí 
tự ở thẻ lệnh Home (nhóm lệnh 

Font).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Địnhdạng đường viền ô/khối ô 
Các bước kẻ đường viền khung 
cho bảng tính: 
- Chọn ô/khối ô cần kẻ đường viền 
- Nháy chọn mũi tên bên phải nút 
Borders  
- Nháy chọn kiểu đường viền 

15 phút 

HĐ2. Căn lề trong ô tính 
- Mục đích: Biết căn lề trong ô 
tính 

  

- Nhiệm vụ: lắng nghe câu hỏi, 
phát biểu, nhận xét  và ghi bài  
- Phương thức hoạt động: HS 
hoạt động độc lập suy nghĩ và trả 
lời 
- Báo cáo: HS suy nghĩ trả lời câu 
hỏi của GV 

- Giao việc:  cho HS đọc SGK và 
nêu các bước căn lề trong ô tính 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: giải thích, 
đặt câu hỏi gợi mở và chọn kỹ đối 
tượng cần trộn ô 
- Phương án đánh giá: Phân tích 
và nhận xét đúng sai 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: Có thể HS chưa  nắm 
kỹ thao tác trộn ô và căn giữa cần 
gợi ý cho HS cách chọn kỹ đối 
tượng cần trộn ô 

 

Các bước căn lề trong ô tính - Các bước căn lề trong ô tính? 2. Căn lề trong ô 



- Chọn ô/khối ô cần định dạng 
- Nháy chọn các nút lệnh định 
dạng: Căn lề trên ô, căn lề giữa ô, 
căn lề dưới ô, căn lề trái dữ liệu, 
căn lề giữa dữ liệu, căn lề phải dữ 
liệu. 
- HS thực hiện: khoanh tròn các 
nút lệnh tương ứng 
- HS: Chọn khối ô cần căn giữa 
và chọn nút lệnh Merge & 
Center. 

 
 
 
 
 
 

- GV: yêu cầu HS thực hiện vận 
dụng nhanh 
- GV: yêu cầu HS giải quyết tình 
huống và yêu cầu dựa vào gợi ý 

Các bước căn lề trong ô tính 
- Chọn ô/khối ô cần định dạng 
- Nháy chọn các nút lệnh định 
dạng: Căn lề trên ô, căn lề 
giữa ô, căn lề dưới  ô,          
căn lề trái dữ liệu,          căn lề giữa 
dữ liệu,         căn lề phải dữ liệu. 
 

15 phút 

 HĐ3. Tăng/giảm chữ số thập 
phân của dữ liệu số 
- Mục đích: Biết cách tăng/giảm 
chữ số thập phân của dữ liệu số  

  

- Nhiệm vụ: lắng nghe câu hỏi, 
phát biểu, nhận xét  câu trả lời 
của bạn và ghi bài  
- Phương thức hoạt động: HS 
hoạt động độc lập suy nghĩ và trả 
lời 
- Báo cáo: HS suy nghĩ trả lời câu 
hỏi của GV 

- Giao việc:  HS đọc SGK và nêu 
cách để tăng/giảm chữ số thập 
phân của dữ liệu số 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: giải thích, 
đặt câu hỏi gợi mở và trình chiếu 
cách tăng/giảm chữ số thập phân 
của dữ liệu số  
- Phương án đánh giá: Phân tích 
và nhận xét đúng sai 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: hướng dẫn quy tắc làm 
tròn số khi giảm chữ số thập phân 

 

 
 
- Thẻ lệnh Home (nhóm lệnh 
Number) 

 
 
- Để tăng/giảm chữ số thập phân 
của dữ liệu số, ta dùng lệnh gì? 
- Khi giảm chữ số thập phân, thực 
hiện theo quy tắc làm tròn số. 

3. Tăng/giảm chữ số thập phân 
của dữ liệu số 
Sử dụng nhóm lệnh Number 
- Tăng một chữ số thập phân 
- Giảm một chữ số thập phân 

 C. Hoạt động trải nghiệm:   

10 phút 

HĐ1. Em tập định dạng 
- Mục đích: Củng cố lại các định 
dạng trên trang tính 

  

- Nhiệm vụ: đánh dấu vào ô 
tương ứng với nút lệnh định dạng  
- Phương thức hoạt động: theo 
nhóm (2 bàn) 
- Báo cáo: nhóm 

- Giao việc:  chia nhóm  
- Hướng dẫn, hỗ trợ: HS đọc SGK 
và đánh dấu vào ô đúng 
- Phương án đánh giá: Phân tích 
và nhận xét đúng sai 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: HS chú ý kĩ kiểu chữ 

 

10 phút 

HĐ2. Cùng bạn hoàn thiện 
- Mục đích: Biết tăng/giảm chữ 
số thập phân để hoàn thành bảng 
tính. 

  

- Nhiệm vụ: Điền kết quả vào 
bảng tính  
- Phương thức hoạt động: nhóm 
- Báo cáo: Trình bày kết quả thảo 

- Giao việc:  chia nhóm  
- Hướng dẫn, hỗ trợ: HS đọc SGK 
và điền kết quả vào bảng tính  
- Phương án đánh giá: Phân tích 

 



luận của nhóm mình và nhận xét đúng sai 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: hướng dẫn quy tắc làm 
tròn số 

 D. Hoạt động ghi nhớ:    

10 phút 

- Nhiệm vụ: Cần nắm được các 
kiến thức trọng tâm, đọc ghi nhớ 
- Phương thức hoạt động:  Hoạt 
động cá nhân. 
 

- Giao việc: Yêu cầu HS đọc SGK 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Nhắc lại các 
kiến thức cũ 
- Phương án đánh giá: Dựa trên 
câu trả lời của hs 

 

 E. Hoạt động đọc thêm:    

5 phút 

HĐ. CONDITIONAL 
FORMATTING 
- Mục đích: Tìm hiểu thêm về 
CONDITIONAL 
FORMATTING (Định dạng có 
điều kiện) 

- GV: yêu cầu HS đọc bài và 
hướng dẫn thêm các thao tác. 

 

5. Rút kinh 
nghiệm:  

  

Ưu điểm:  ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
Hạn chế:  ...........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
Hướng khắc phục:  ............................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  

  Ngày      tháng      năm 
Duyệt của BGH nhà trường Tổ trưởng chuyên môn Người soạn 

   
 



 
 
 
 
 

KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC 
 
Chủ đề 6:  TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH                               Số tiết: 2 
Tiết PPCT từ  43 đến  44  (thực hiện từ ngày 11 đến ngày 16/02/2019) 
Thiết bị dạy học:  kế hoạch bài học, thiết bị trình chiếu, dự trù các tình huống khác, mở rộng cho HS, … 
Dụng cụ học tập: sách giáo khoa, vỡ, viết, bảng phụ,… 
* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng 

 A. Hoạt động khởi động:   

5 phút 

- Mục đích: Hiểu được mục đích 
của việc kiểm tra lại nội dung và 
cách trình bày trang tính trước 
khi in 

  

- Nhiệm vụ: lắng nghe, phát biểu, 
nhận xét  và ghi bài  
- Phương thức hoạt động: HS 
hoạt động độc lập suy nghĩ và trả 
lời 
- Báo cáo: HS suy nghĩ trả lời câu 
hỏi của GV 

- Giao việc: HS quan sát và 
nhận xét 
- Hướng dẫn, hỗ trợ:  
    Trình chiếu bảng tính   
- Phương án đánh giá:  phân 
tích và nhận xét 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: Nên kiểm tra lại nội 
dung và cách trình bày trang 
tính trước khi in 

 

 B. Hoạt động khám phá:    

25 phút 

   HĐ1. Thiết lập thông số cho 
trang in 
- Mục đích: Biết đặt lề, thay đổi 
hướng giấy,chọn khổ giấy, điều 
chỉnh tỉ lệ in 

  

- Nhiệm vụ:  lắng nghe, phát 
biểu, nhận xét  và ghi bài 
- Phương thức hoạt động: HS 
hoạt động độc lập suy nghỉ và trả 
lời 
- Báo cáo: HS suy nghỉ trả lời câu 
hỏi của GV 
 

- Giao việc:  HS Đọc SGK và 
nêu các bước đặt lề, thay đổi 
hướng giấy,chọn khổ giấy, 
điều chỉnh tỉ lệ 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: giải thích, 
đặt câu hỏi gợi mở và trình 
chiếu các bước đặt lề, thay đổi 
hướng giấy,chọn khổ giấy, 
điều chỉnh tỉ lệ 
- Phương án đánh giá: Phân 
tích và nhận xét đúng sai 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: Hướng dẫn kỹ các 
nút lệnh tiếng Anh 

 

- Sử dụng thẻ lệnh Page Layout 
 
 

- Để thiết lập thông số cho 
trang in, ta dùng lệnh? 
 

1/ Thiết lập thông số cho trang in 
 
 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRI TÔN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THCS LÊ TRÌ Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 



- Các bước đặt lề trang in 
 + Bước 1: Chọn trang tính em 
muốn đặt lề 
 + Bước 2: Chọn nút lệnh Page 
Layout 
 + Bước 3: Chọn nút lệnh  
Margins. Chọn các kiểu căn lề có 
sẵn hoặc thiết lập căn lề bằng 
cách chọn Custom Margins… 
 
 
- Các bước thay đổi  hướng giấy 
 + Bước 1: Chọn trang tính em 
muốn thay đổi hướng giấy 
 + Bước 2: Chọn thẻ lệnh Page 
Layout 
 + Bước 3: Chọn nút lệnh 
Orientation và chọn Portrait cho 
hướng giấy đứng hoặc Landscape 
cho hướng giấy ngang. 
 
 
- Các bước chọn khổ giấy 
 + Bước 1: Chọn trang tính em 
muốn chọn khổ giấy 
 + Bước 2: Chọn thẻ lệnh Page 
Layout 
 + Bước 3: Chọn nút lệnh Size. 
Em có thể chọn các khổ giấy có 
sẵn như: Lettrer, A3, A4, hoặc 
thiết lập khổ giấy bằng cách chọn 
More Paper Sizes… 
 
 
 
- Các bước điều chỉnh tỉ lệ in 
 + Bước 1: Chọn trang tính muốn 
in 
 + Bước 2: Chọn thẻ lệnh Page 
Layout. Trong phần Scale to Fit 
em chỉnh sửa tỉ lệ tại Scale 

- Nêu các bước đặt lề trang in? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Nêu các bước thay đổi  
hướng giấy? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hãy nêu các bước chọn khổ 
giấy? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hãy nêu các bước điều chỉnh 
tỉ lệ in? 

a/ Đặt lề 
- Các bước đặt lề trang in 
 + Bước 1: Chọn trang tính em muốn 
đặt lề 
 + Bước 2: Chọn nút lệnh Page 
Layout 
 + Bước 3: Chọn nút lệnh  Margins. 
Chọn các kiểu căn lề có sẵn hoặc thiết 
lập căn lề bằng cách chọn Custom 
Margins… 

 
b/ Thay đổi hướng giấy 
- Các bước thay đổi  hướng giấy 
 + Bước 1: Chọn trang tính em muốn 
thay đổi hướng giấy 
 + Bước 2: Chọn thẻ lệnh Page 
Layout 
 + Bước 3: Chọn nút lệnh Orientation 
và chọn Portrait cho hướng giấy đứng 
hoặc Landscape cho hướng giấy 
ngang. 

 
c/ Chọn khổ giấy 
- Các bước chọn khổ giấy 
 + Bước 1: Chọn trang tính em muốn 
chọn khổ giấy 
 + Bước 2: Chọn thẻ lệnh Page 
Layout 
 + Bước 3: Chọn nút lệnh Size. Em có 
thể chọn các khổ giấy có sẵn như: 
Lettrer, A3, A4, hoặc thiết lập khổ 
giấy bằng cách chọn More Paper 
Sizes… 

 
d/ Điều chỉnh tỉ lệ in 
- Các bước điều chỉnh tỉ lệ in 
 + Bước 1: Chọn trang tính muốn in 
 + Bước 2: Chọn thẻ lệnh Page 
Layout. Trong phần Scale to Fit em 
chỉnh sửa tỉ lệ tại Scale 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 phút 

  HĐ2. Xem trang tính trước 
khi in 
- Mục đích: Biết cách xem trang 
tính trước khi in 

  

Nhiệm vụ:  lắng nghe, phát biểu, 
nhận xét  và ghi bài 
- Phương thức hoạt động: HS 
hoạt động độc lập suy nghỉ và trả 
lời 
- Báo cáo: HS suy nghỉ trả lời câu 
hỏi của GV 

- Giao việc:  HS đọc SGK  và 
nêu cách để mở chế độ xem 
trước khi in 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: giải thích, 
đặt câu hỏi gợi mở và trình 
chiếu cách xem trước khi in 
- Phương án đánh giá: Phân 

 



 tích và nhận xét đúng sai 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: giới thiệu thêm nút 
lệnh Normal 

 
 
 
 
 
- Để mở chế độ xem trước khi in, 
em vào thẻ lệnh View, chọn Page 
layout. 
- HS suy nghĩ trả lời 

- Việc xem trang tính trước khi 
in giúp em hình dung được  nội 
dung cũng như các định dạng 
của trang tính trước khi in ra 
giấy 
- Để mở chế độ xem trước khi 
in, em dùng lệnh gì? 
 
- Mục đích của việc xem trang 
tính trước khi in? 

2/ Xem trang tính trước khi in 
 
 
 
 

Để mở chế độ xem trước khi in, em 
vào thẻ lệnh View, chọn Page layout 

10 phút 

   HĐ3. In trang tính 
- Mục đích: Biết cách in trang 
tính 

  

- Nhiệm vụ:  lắng nghe, phát 
biểu, nhận xét  và ghi bài 
- Phương thức hoạt động: HS 
hoạt động độc lập suy nghỉ và trả 
lời 
- Báo cáo: HS suy nghỉ trả lời câu 
hỏi của GV 
 

- Giao việc:  HS đọc SGK và 
nêu cách để in trang tính 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: giải thích, 
đặt câu hỏi gợi mở và trình 
chiếu cách in trang tính 
- Phương án đánh giá: Phân 
tích và nhận xét đúng sai 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: Có thể hs trả lời sai 
cần nêu thêm gợi ý 

 

 
- Để in trang tính, em chọn File 
 Print (hoặc tổ hợp phím Ctrl 
+ P) 

 
- Để in trang tính, em dùng 
lệnh? 

3/ In trang tính 
- Để in trang tính, em chọn File  
Print (hoặc tổ hợp phím Ctrl + P) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 phút 

   HĐ4. Điều chỉnh ngắt trang 
- Mục đích: Biết cách Điều chỉnh 
ngắt trang 

  

- Nhiệm vụ:  lắng nghe, phát 
biểu, nhận xét  và ghi bài 
- Phương thức hoạt động: HS 
hoạt động độc lập suy nghỉ và trả 
lời 
- Báo cáo: HS suy nghỉ trả lời câu 
hỏi của GV 
 

- Giao việc:  HS đọc SGK và 
nêu các bước để điều chỉnh 
ngát trang 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: giải thích, 
đặt câu hỏi gợi mở và trình 
chiếu các bước để điều chỉnh 
ngát trang 
- Phương án đánh giá: Phân 
tích và nhận xét đúng sai 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: Có thể hs trả lời sai 
cần nêu thêm gợi ý 

 

- Để Điều chỉnh ngắt trang, em 
chọn thẻ lệnh View và chọn chế 
độ Page Break Preview 

- Để Điều chỉnh ngắt trang, em 
dùng lệnh gì? 

 

4/ Điều chỉnh ngắt trang 
Để Điều chỉnh ngắt trang, em chọn 
thẻ lệnh View và chọn chế độ Page 
Break Preview 
Thực hiện các bước sau: 
 - Bước 1: Chọn lề cần ngắt trang 



 - Bước 2: Kéo thả chuột đến vị trí 
ngắt trang mới 

 C. Hoạt động trải nghiệm:   

5 phút 

HĐ1. Xem hình đoán chữ 
- Mục đích: Biết được các chế độ 
hiển thị trên bảng tính 

  

- Nhiệm vụ: Điền đúng số thứ tự 
nút lệnh với chức năng tương ứng  
- Phương thức hoạt động: Hoạt 
động cá nhân 
- Báo cáo: Hs suy nghỉ trả lời 

- Giao việc:  GV yêu cầu HS 
đọc sgk và nói rõ yêu cầu của 
bài tập cần làm gì 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: giải thích, 
đưa câu hỏi gợi mở và trình 
chiếu 
- Phương án đánh giá: Phân 
tích và nhận xét đúng sai 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: Có thể hs trả lời sai 
cần nêu thêm gợi ý 

 

5 phút 

HĐ2. Đố em 
- Mục đích: Củng cố lại các bước  
điều chỉnh ngắt trang 

  

- Nhiệm vụ: Thực hiện điều 
chỉnh ngắt trang trên máy tính 
- Phương thức hoạt động: Hoạt 
động cá nhân 
- Báo cáo: kết quả trên máy tính 

- Giao việc:  Lên máy tính thực 
hiện điều chỉnh ngắt trang 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: giải thích, 
và trình chiếu 
- Phương án đánh giá: Phân 
tích và nhận xét đúng sai 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: Có thể hs trả lời sai 
cần nêu thêm gợi ý 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 phút 

HĐ3. Giúp bạn 
- Mục đích: Củng cố lại các bước 
chọn hướng giấy, chọn khổ giấy 
và đặt lề  

  

- Nhiệm vụ: Điền từ vào phần 
còn trống 
- Phương thức hoạt động: Hoạt 
động cá nhân 
- Báo cáo: HS suy nghĩ trả lời 

- Giao việc:  GV yêu cầu HS 
đọc SGK và nói rõ yêu cầu của 
bài tập cần làm gì 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Nêu lại 
các bước chọn hướng giấy, 
chọn khổ giấy và đặt lề 
- Phương án đánh giá: Phân 
tích và nhận xét đúng sai 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp:  

 

 D. Hoạt động ghi nhớ:    

5 phút 

- Nhiệm vụ: Cần nắm được các 
kiến thức trọng tâm, đọc ghi nhớ 
- Phương thức hoạt động:  Hoạt 
động cá nhân. 

- Giao việc: Yêu cầu HS đọc 
nội dung ghi nhớ 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Nhắc lại 
các kiến thức cũ 
- Phương án đánh giá: Dựa 
trên câu trả lời của HS 

 

 E. Hoạt động đọc thêm:    
5 phút HĐ. Các tùy chọn khi in - GV hướng dẫn thêm các tùy  



- Mục đích: Tìm hiểu thêm về 
Các tùy chọn khi in 

chọn cho HS biết 

5. Rút kinh 
nghiệm:  

  

Ưu điểm:  ........................................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................................... 
Hạn chế: ............................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................................... 
Hướng khắc phục: ............................................................................................................................................................. 
 ........................................................................................................................................................................................... 

  Ngày      tháng      năm 
Duyệt của BGH nhà trường Tổ trưởng chuyên môn Người soạn 

   
 



 
 
 
 
 

KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC 7 
 
Chủ đề 7: Sắp xếp và lọc dữ liệu Số tiết: 02 
Tiết PPCT từ … đến … (thực hiện từ ngày …….……đến ngày  ................... ) 
Thiết bị dạy học:  Giáo viên xây dựng kế hoạch bài học, dự trù các tình huống khác, mở rộng cho HS, … 
Dụng cụ học tập: Sách giáo khoa, vỡ, viết, bảng phụ,… 
* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng 

 A. Hoạt động khởi động:   

5 phút 

   HĐ.Giải quyết tình huống 
đầu bài 
 - Mục đích: Giúp hs biết được cơ 
bản vai trò và kết quả của việc 
sắp xếp và lọc dữ liệu. 

 I. Khởi động 

- Nhiệm vụ: HS đọc sgk và cần 
phân biệt trang tính nào đã sắp 
xếp dữ liệu hoặc điểm khác nhau 
của hai trang tính. 
- Phương thức hoạt động: HS 
hoạt động độc lập suy nghỉ trả lời 
- Sản phẩm: hs tìm cho mình câu 
trả lời 
- Báo cáo: HS suy nghỉ trả lời câu 
hỏi của GV 

- Giao việc: Yêu cầu hs quan 
sát sgk và cho biết dữ liệu ở 
mỗi cột điểm thì cột nào đang 
được sắp xếp, giao bài tập 
trong sgk cho hs thực hiện 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV cần 
nêu ra đâu là cột được sắp xếp 
nên ra các gợi ý khi thống kê 
điểm trung bình để hs hình 
dung được cách lọc dữ liệu. 
- Phương án đánh giá: Nhận 
xét và đánh giá dựa trên câu trả 
lời của hs 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: HS chưa nhận ra GV 
cần nêu cụ thể từng trường hợp 
và dữ liệu. 

 

 B. Hoạt động khám phá:    

 

HĐ1: Sắp xếp dữ liệu 
 - Mục đích: Phân biệt được sắp 
xếp dữ liệu tăng dần và giảm dần 
Biết sắp xếp dữ liệu với một tiêu 
chí. 

 II. Khám phá 
1. Sắp xếp dữ liệu 

PHÒNG GD & ĐT TRI TÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THCS …… Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 



25 Phút 

- Nhiệm vụ: Tìm hiểu sách giáo 
khoa, thực hiện điền vào chỗ 
trống theo yêu cầu của GV và trả 
lời câu hỏi GV 
- Phương thức hoạt động: Hoạt 
động độc lập. 
- Sản phẩm: hs tìm cho mình câu 
trả lời 
- Báo cáo: Suy nghỉ và trả lời câu 
hỏi của GV 

- Giao việc: Nêu khái niệm sắp 
xếp dữ liệu là gì và thực hiện 
bài tập trong SGK. Nêu được 
cách sắp xếp dữ liệu. GV phân 
công các HS làm bài tập vận 
dụng. 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Tăng dần 
là sắp xếp như thế nào là từ 
nhỏ đến lớn hay ngược lại. GV 
nêu ra câu hỏi mang tính lựa 
chọn để gợi ý cho hs 
- Phương án đánh giá: Dựa 
trên câu trả lời của HS 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: Nếu sắp xếp chữ cái 
theo thứ tự tăng dần hoặc giảm 
dần thì như thế nào GV cần 
giải thích sẽ sắp xếp theo thứ 
tự bảng chữ cái tiếng anh. 

- Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí các 
hàng để giá trị dữ liệu trong một hay 
nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự 
tăng dần hay giảm dần. 
- Các bước sắp xếp: 
+ B1: Chọn ô trong cột cần sắp xếp 
+ B2: Chọn thẻ lệnh Data 
+ B3: Trong nhóm lệnh Sort & Filter, 
chọn một trong 2 nút lệnh:  
A Z để sắp xếp theo thứ tự tăng dần 
Z A để sắp xếp theo thứ tự giảm dần 
 

25 Phút 

HĐ2: Lọc dữ liệu 
- Mục đích: Biết lọc dữ liệu với 
nhiều tiêu chí. 

  

- Nhiệm vụ: Hs đọc sgk, thự hiện 
bài tập trong SGK để biết được 
các bước lọc dữ liệu. 
- Phương thức hoạt động: Hoạt 
động độc lập  
- Sản phẩm: hs tìm cho mình câu 
trả lời 
- Báo cáo: Suy nghỉ và trả lời câu 
hỏi của GV 

- Giao việc: Nêu khái niệm lọc 
dữ liệu là gì. Yêu cầu HS làm 
bài tập điền vào các số in sẵn 
và từ đó nêu ra được các bước 
để lọc dữ liệu. 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Giáo viên 
cần gợi ý kịp thời các thao tác, 
cần thực hiện trước, sau đó cho 
hs thực hiện lại. 
- Phương án đánh giá:  Dựa 
trên cách giải bài tập của học 
sinh cần đưa ra thống nhất 
cách lọc dữ liệu. 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: HS có thể chưa nhận 
được các bước cho đúng  
GV cần hướng dẫn cho hs theo 
thứ tự để dễ nhận biết. 

2. Lọc dữ liệu 
- Lọc dữ liệu là chỉ chọn và hiển thị 
các hàng thoả mãn tiêu chuẩn nhất 
định từ bảng dữ liệu cho trước. 
- Các bước lọc dữ liệu : 
+B1 : Chọn một ô trong vùng có dữ 
liệu cần lọc 
+B2: Chọn thẻ lệnh Data 
+B3: Trong nhóm lệnh Sort & Filter, 
chọn nút lệnh Filter 
+B4: Nháy chuột vào nút (biểu tượng 
tam giác) trên hàng tiêu đề cột 
+B5: Chọn tiêu chuẩn lọc và nhấn Ok 

 

HĐ3: Lọc các hàng có giá trị 
lớn nhất hoặc nhỏ nhất 
- Mục đích: Biết cách lọc theo 
các tiêu chí các hàng lớn nhất và 
nhỏ nhất. 

 3. Lọc các hàng có giá trị lớn nhất 
hoặc nhỏ nhất 

15 phút 

- Nhiệm vụ: HS đọc SGK và trả 
lời các câu hỏi của GV 
- Phương thức hoạt động: Hoạt 
động cá nhân 
- Sản phẩm: hs tìm cho mình câu 
trả lời 
- Báo cáo: Suy nghỉ trả lời câu 

- Giao việc: GV đặt ra vấn đề 
mục đích cần làm của việc lọc 
các hàng lớn nhất và nhỏ nhất. 
Qua đó trình bài các bước để 
lọc dữ liệu 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Dựa vào 
SGK giáo viên có thể gợi ý 

- Nháy nút (mũi tên) trên hàng tiêu đề 
cột  chọn Number Fillers  chọn 
Top 10 
- Chọn Top (lớn nhất) hoặc Bottom 
(nhỏ nhất)  
- Chọn hoặc nhập giá trị cần lọc 
- Nháy chọn OK 



hỏi GV 
 

cho hs thực hiện đúng. 
- Phương án đánh giá: Dựa 
trên câu trả lời của HS 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: Có thể HS không 
hiểu Gv cần hướng dẫn chi tiết 
và phân chia từng công đoạn 
cho HS nắm được 

 C. Hoạt động trải nghiệm   

5 Phút 

HĐ 1: Đôi mắt tinh tường 
- Mục đích: Giúp hs nắm được 
các kiểu dữ liệu trong trang tính 

 III. Trải nghiệm 
1. Đôi mắt tinh tường 

- Nhiệm vụ: Hs đọc skg suy nghỉ 
và điền vào phần còn thiếu. 
- Phương thức hoạt động: Hoạt 
động cá nhân  

- Giao việc: GV yêu cầu HS 
đọc sgk và nói rõ yêu cầu của 
bài tập cần làm gì 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Nhắc lại 
kiến thức cũ để phân biệt dữ 
liệu kí tự và dữ liệu số. 
- Phương án đánh giá: Gọi HS 
lên bảng thực hiện bài tập 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: HS trả lời sai cần 
gợi ý nhắc lại các dữ liệu trang 
tính. 

 

5 Phút 

HĐ2: Trò chơi ô chữ 
- Mục đích: Củng cố lại kiến thức 
bài đã học  

 2. Trò chơi ô chữ 
 

- Nhiệm vụ: Suy nghỉ và trả lời 
câu hỏi 
- Phương thức hoạt động: Hoạt 
động cá nhân. 
- Báo cáo: Suy nghỉ trả lờ i 

- Giao việc: Yêu cầu HS làm 
bài 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Dựa trên 
gợi ý có sẵn gv có thể thêm 
những gợi ý khác sao cho phù 
hợp 
- Phương án đánh giá: Cho HS 
trả lời và nhận xét 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: Có thể hs trả lời sai 
cần nêu thêm gợi ý 

 

 
HĐ3: Cùng bạn ôn luyện 
- Mục đích: Củng cố lại kiến thức 
bài đã học  

 3. Cùng bạn ôn luyện 

5 Phút 

- Nhiệm vụ: Suy nghỉ và trả lời 
câu hỏi 
- Phương thức hoạt động: Hoạt 
động cá nhân. 
- Báo cáo: Suy nghỉ trả lờ i 

- Giao việc: Yêu cầu HS làm 
bài 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Dựa trên 
gợi ý có sẵn gv có thể thêm 
những gợi ý khác sao cho phù 
hợp 
- Phương án đánh giá: Cho HS 
trả lời và nhận xét 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: Có thể hs trả lời sai 
cần nêu thêm gợi ý 

 



 D. Hoạt động ghi nhớ:    

5 phút 

- Nhiệm vụ: Cần nắm được các 
kiến thức trọng tâm, đọc ghi nhớ 
- Phương thức hoạt động:  Hoạt 
động cá nhân. 
  

- Giao việc: Yêu cầu HS đọc 
sgk 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Nhắc lại 
các kiến thức cũ 
- Phương án đánh giá: Dựa 
trên câu trả lời của hs 

IV. Ghi nhớ 

   
5. Rút kinh ghiệm 

Ưu điểm:  ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
Hạn chế:  ...........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
Hướng khắc phục:  ............................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  

  Ngày      tháng      năm 
Duyệt của BGH nhà trường Tổ trưởng chuyên môn Người soạn 

   
 



 
 
 
 
 

KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC 7 
 
Chủ đề 8 : MINH HỌA DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ Số tiết: 02 
Tiết PPCT từ …… đến …… (thực hiện từ ngày  .........................................  đến ngày  .......................................................... ) 
Thiết bị dạy học:  Giáo viên xây dựng kế hoạch bài học, dự trù các tình huống khác, mở rộng cho HS, … 
Dụng cụ học tập: Sách giáo khoa, vỡ, viết, bảng phụ,… 
* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 
Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng 

 A. Hoạt động khởi động:   

5 phút 

   HĐ.Giải quyết tình huống 
đầu bài 
 - Mục đích: Biết được lợi ích của 
việc sử dụng biểu đồ 
 

 I. Khởi động 

- Nhiệm vụ: HS đọc sgk và  viết 
ra nhận xét của mình 
- Phương thức hoạt động: HS 
hoạt động độc lập suy nghỉ trả lời 
- Báo cáo: học sinh đọc nhận xét 
đã ghi 

- Giao việc: Giáo viên cho hs 
quan sát 2 hình SGK và cho 
suy nghĩ gì về nhận xét 2 bạn. 
Từ đó thấy được lợi ích của 
hình 8.2 so với hình 8.1. 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Gợi ý cho 
hs so sánh 2 hình 
- Phương án đánh giá: Nhận 
xét và đánh giá dựa trên câu trả 
lời của hs 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: HS có thể nói vẫn 
tình được điểm cao nhất và 
nhỏ nhất, nhưng cần chỉ ra 
điểm tối ưu của chương trình 
máy tính 

 

 B. Hoạt động khám phá:    

15 phút 

HĐ1: Biểu đồ và một số dạng 
thông dụng  
 - Mục đích: Nhận biết được các 
dạng biểu đồ thường dùng và ý 
nghĩa của từng dạng 
 

- Giao việc: HS đọc sgk và nêu 
đáp án 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: gợi ý hs 
quan sát hình giữa bài tập 
- Phương án đánh giá: Dựa 
trên kết quả thảo luận của các 
cặp đôi. 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: hs có thể ghép sai và 
gv chỉ ra kết quả đúng 

II. Khám phá 
2. Biểu đồ và một số dạng thông 
dụng  
Biểu đồ là cách minh họa dữ liệu trực 
quan bằng các đối tượng đồ họa. Các 
dạng biểu đồ thường gặp là: biểu đồ 
cột, biểu đồ đường gấp khúc, biểu đồ 
hình tròn 

PHÒNG GD & ĐT TRI TÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THCS …… Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 



 

- Nhiệm vụ: Thực hiện yêu cầu 
cảu GV cho biết từng dạng biểu 
đồ thông qua hình ảnh. 
- Phương thức hoạt động: Hoạt 
động cặp đôi. 
- Báo cáo: Kết quả thảo luận của 
cặp đôi trong bàn. 

  

10 phút 
 
 
 
 
 

 

HĐ2: Tạo biểu đồ như thế nào? 
- Mục đích: Biết các bước tạo 
một biểu đồ đơn giản 

 2. Tạo biểu đồ như thế nào? 

- Nhiệm vụ: Hs đọc sgk, thảo 
luận trả lời câu hỏi của gv  
- Phương thức hoạt động: Thảo 
luận cặp đôi với nhau. 
- Báo cáo: Trình bày kết quả thảo 
luận của nhóm mình  
 

- Giao việc:Yêu cầu HS thảo 
luận nhóm nhỏ 2 bạn dùng bút 
chì điền vào chỗ trống SGK 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: hd hs 
quan sát hình bên trang 32 
- Phương án đánh giá:  Dựa 
trên kết quả thảo luận của các 
cặp đôi. 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: hs có thể trả lời sai 
và gv chỉ ra kết quả đúng 
 

- Bước 1: Chọn miền dữ liệu cần tạo 
biểu đồ 
- Bước 2: Chọn thẻ lệnh Insert 
- Bước 3: Trong nhóm lệnh Chart 
→chọn nhóm biểu đồ (Column, Line, 
Pie, …) và chọn dạng tương ứng 

30 phút 

HĐ 3: Hoàn thiện và chỉnh sửa 
biểu đồ 
- Mục đích: học sinh biết các 
thành phần của biểu đồ, biết 
chỉnh sửa để hoàn thiện biểu đồ 
 

 3. Hoàn thiện và chỉnh sửa biểu đồ 
 

- Nhiệm vụ: Hs đọc sgk, thảo 
luận trả lời câu hỏi 
- Phương thức hoạt động: hs thảo 
luận theo nhóm 
- HS dùng bảng phụ trả lời 
- Báo cáo: BC kết quả bằng bảng 
phụ 

- Giao việc: HS thảo luận theo 
nhóm 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: cho hs 
quan sát hình 8.3; trang 34, 35; 
trang 36 
- Phương án đánh giá:  Dựa 
trên kết quả thảo luận của các 
nhóm. 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: hs có thể trả lời sai 
và gv chỉ ra kết quả đúng 
 

a. Một số thành phần trên biểu đồ  
b. Thêm tiêu đề vào biểu đồ 
B1: Chọn biểu đồ 
B2: Chọn thẻ lệnh Layout -->Chart 
Title -->Above Chart để thêm tiêu đề 
phía trên biểu đồ 
B3: Nháy chuột ở vùng tiêu đề và 
nhập nội dung 
c. Thay đổi dạng biểu đồ 
d. Một số thao tác khác 

 C. Hoạt động trải nghiệm  III. Trải nghiệm 
10 phút 

 
 
 
 
 
 
 
 

HĐ 1: Chọn biểu đồ 
- Mục đích: Giúp hs biết chọn 
đúng dạng biểu đồ với bảng dữ 
liệu có sẵn 
- Nhiệm vụ: Hs đọc skg suy nghỉ 
và điền vào SGK. 
- Phương thức hoạt động: Hoạt 
động cá nhân  
 

- Giao việc: GV yêu cầu HS 
đọc sgk và dùng bút chì điền 
vào SGK 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Lần lượt 
nêu ra ý nghĩa của từng dạng 
biểu đồ 
- Phương án đánh giá: Dựa 
trên kết quả thảo luận cá nhân 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 

1. Chọn biểu đồ 



 
 
 
 
 
 

8 phút 

giải pháp: hs có thể trả lời sai 
và gv chỉ ra kết quả đúng 
 

HĐ 2: Đôi mắt tinh tường 
- Mục đích: Biết chọn bảng dữ 
liệu cho biểu đồ  
-  Nhiệm vụ: Hs đọc skg suy nghỉ 
và điền vào SGK. 
- Phương thức hoạt động: Hoạt 
động cá nhân  
 

Giao việc: GV yêu cầu HS đọc 
sgk và dùng bút chì điền vào 
SGK 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Xác định 
miền dữ liệu cho đúng 
- Phương án đánh giá: Dựa 
trên kết quả thảo luận cá nhân 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: hs có thể trả lời sai 
và gv chỉ ra kết quả đúng 
 

2. Đôi mắt tinh tường 

10 phút 

HĐ2: Trò chơi ô chữ 
- Mục đích: Cũng cố lại kiến thức 
bài đã học  

  

- Nhiệm vụ: Thực hiện trò chơi ô 
chữ theo sự hướng dẫn của gv 
- Phương thức hoạt động: Hoạt 
động cá nhân. 
- Báo cáo: Suy nghĩ trả lờ i 

- Giao việc: Yêu cầu HS làm 
bài 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Dựa trên 
gợi ý có sẵn gv có thể thêm 
những gợi ý khác sao cho phù 
hợp 
- Phương án đánh giá: Cho HS 
trả lời và nhận xét 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: Có thể hs trả lời sai 
cần nêu thêm gợi ý 

3. Trò chơi ô chữ 

 D. Hoạt động ghi nhớ:    

2 phút 

- Nhiệm vụ: Cần nắm được các 
kiến thức trọng tâm, đọc ghi nhớ 
- Phương thức hoạt động:  Hoạt 
động cá nhân. 
  

- Giao việc: Yêu cầu HS đọc 
sgk 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Nhắc lại 
các kiến thức cũ 
- Phương án đánh giá: Dựa 
trên câu trả lời của hs 

    IV. Ghi nhớ 

   
5. Rút kinh ghiệm 

Ưu điểm:  ........................................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................................... 
Hạn chế: ............................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................................... 
Hướng khắc phục: ............................................................................................................................................................. 
 ........................................................................................................................................................................................... 

  Ngày      tháng      năm 
Duyệt của BGH nhà trường Tổ trưởng chuyên môn Người soạn 

   
 



 
 
 
 
 

KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC 7 
 
Chủ đề 9: TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET Số tiết: 02 
Tiết PPCT từ 61 đến 62 (thực hiện từ ngày …….……đến ngày  ................... ) 
Thiết bị dạy học:  Giáo viên xây dựng kế hoạch bài học, dự trù các tình huống khác, mở rộng cho HS, … 
Dụng cụ học tập: Sách giáo khoa, vỡ, viết, bảng phụ,… 
* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 
Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng 

 A. Hoạt động khởi động:   

 

   HĐ.Giải quyết tình huống 
đầu bài 
 - Mục đích: HS biết được trên 
Internet có vô số thông tin bổ ích 
và nhiếu lĩnh vực khác nhau 
 

  

- Nhiệm vụ: HS đọc sgk và phân 
biệt được các ứng dụng tìm kiếm  
- Phương thức hoạt động: HS 
hoạt động độc lập suy nghỉ trả lời 
- Báo cáo: HS suy nghỉ trả lời câu 
hỏi của GV 

- Giao việc: Yêu cầu hs quan 
sát sgk và điền số vào các ô 
trong SGK 
- Hướng dẫn, hỗ trợ:  
- Phương án đánh giá:  
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp:  

 

 B. Hoạt động khám phá:    

 

HĐ1: Tìm kiếm nâng cao với từ 
khóa 
 - Mục đích: HS biết sử dụng các 
cú pháp để tra cứu thông tin 
chuyên sâu 

  

 

- Nhiệm vụ: Tìm hiểu sách giáo 
khoa, thực hiện gạch nối các cột 
sao cho đúng theo yêu cầu của 
GV 
- Phương thức hoạt động: Hoạt 
động độc lập. 
- Báo cáo: Suy nghỉ và trả lời câu 
hỏi của GV 

- Giao việc: Dựa vào SGK hãy 
nối cột A với cột B sao cho 
phù hợp 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: 
- Phương án đánh giá: Dựa 
trên câu trả lời của HS 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

HĐ2: Tìm kiếm bằng hình ảnh 
cho trước 
- Mục đích: hs biết các bước 
dùng hình ảnh để tìm kiếm 

  

- Nhiệm vụ: Hs đọc sgk, thảo 
luận và điền vào chổ trống SGK 
- Phương thức hoạt động: Thảo 
luận nhóm lớn 2 bạn. 

- Giao việc:Yêu cầu HS thảo 
luận nhóm lớn 2 bạn trả lời câu 
hỏi  
 

 
 
 
 

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN TRI TÔN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THCS TT BA CHÚC  Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 



- Báo cáo: Trình bày kết quả thảo 
luận của nhóm mình và đại diện 
nhóm lên thực hiện thao tác
  

 

 

HĐ 3: Tìm kiếm video với 
Youtube 
- Mục đích: giúp hs tìm kiếm 
video trên Youtube 

  

 

- Nhiệm vụ: HS đọc sgk và phân 
biệt được các ứng dụng tìm kiếm  
- Phương thức hoạt động: HS 
hoạt động độc lập suy nghỉ trả lời 
- Báo cáo: HS suy nghỉ trả lời câu 
hỏi của GV 

- Giao việc: Yêu cầu hs quan 
sát sgk và điền số vào các ô 
trong SGK 
- Hướng dẫn, hỗ trợ:  
- Phương án đánh giá:  
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: 

 

 C. Hoạt động trải nghiệm   

5 Phút 

HĐ 1: Hình tròn kì diệu 
- Mục đích: Tìm kiếm video 
chính xác với các bộ lọc 

  

- Nhiệm vụ: Tìm hiểu sách giáo 
khoa, thực hiện điền vào các 
vòng tròn SGK sao cho đúng 
theo yêu cầu của GV 
- Phương thức hoạt động: Hoạt 
động theo nhóm 
- Báo cáo: Suy nghỉ và trả lời câu 
hỏi của GV  

-- Giao việc: Yêu cầu hs quan 
sát sgk và điền số vào các ô 
trong SGK 
- Hướng dẫn, hỗ trợ:  
- Phương án đánh giá:  
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: 

 

5 Phút 

HĐ2: Cùng bạn thực hiện 
- Mục đích: hs hiểu được kết quả 
thể hiện tìm kiếm trên Youtube  

  

- Nhiệm vụ: Suy nghỉ và dùng 
bút chì điền vào các dòng trống 
- Phương thức hoạt động: Hoạt 
động cá nhân. 
- Báo cáo: Suy nghỉ trả lờ i 

- Giao việc: Yêu cầu HS làm 
bài 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Dựa trên 
gợi ý có sẵn gv có thể thêm 
những gợi ý khác sao cho phù 
hợp 
- Phương án đánh giá: Cho HS 
trả lời và nhận xét 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: Có thể hs trả lời sai 
cần nêu thêm gợi ý 

 

 D. Hoạt động ghi nhớ:    

5 phút 

- Nhiệm vụ: Cần nắm được các 
kiến thức trọng tâm, đọc ghi nhớ 
- Phương thức hoạt động:  Hoạt 
động cá nhân. 
  

- Giao việc: Yêu cầu HS đọc 
sgk 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Nhắc lại 
các kiến thức cũ 
- Phương án đánh giá: Dựa 
trên câu trả lời của hs 

 

   
5. Rút kinh ghiệm 

Ưu điểm:  ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  



Hạn chế: ............................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................................... 
Hướng khắc phục: ............................................................................................................................................................. 
 ........................................................................................................................................................................................... 

  Ngày      tháng      năm 
Duyệt của BGH nhà trường Tổ trưởng chuyên môn Người soạn 

   
 



 
 
 

KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC 7 
 
Chủ đề   BTH1: LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM BẢNG TÍNH EXCEL                                Số tiết: 4 
Tiết PPCT từ 6 đến 9 (thực hiện từ ngày 11/09/2018  đến ngày 24/9/2018) 
Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: Phòng máy vi tính, sách dành cho học sinh,… 
* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Thời 
gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng 

 A. Hoạt động khởi động:   

40’ 

HĐ1. Tạo thư mục BTTH1 và khởi động phần mềm bảng tính. 
- Tên hoạt động: Tình huống 1(SGK) 
- Mục đích: Giúp học sinh thực hiện được các thao tác cơ bản trên bảng tính và thao tác chính xác với trang tính như: Mở trang 
tính, thay đổi độ rộng cột, lưu và đổi tên trang tính 
- Nhiệm vụ: Đọc kĩ tính huống 1, 
sau đó khởi động máy tính, mở 
Microsoft Excel, và thực hiện câu 1 
gồm các thao tác sau: 
Câu 1: 
1.1 Tạo bảng tính mới có tên 
BDCanhan.xlsx ở thư mục BTTH1 
và nhập nội dung như hình 
.BTTH1.1. 
 1.2 Thay đổi độ rộng cho cột A và 
B sao cho phù hợp. 
1.3 Đổi tên trang tính Sheet1 thành 
BDCanhan1. 
1.4 Lưu những thay đổi và đóng 
bảng tính. 
- Phương thức hoạt động: HS thực 
hành theo nhóm. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng: 
máy vi tính, sách giáo khoa dành 
cho học sinh. 
- Sản phẩm học tập: Bảng tính 
tương tự hình BTTH1.1 
- Báo cáo: Nhận xét TH 

 
- Giao việc: Yêu cầu học sinh thực hiện 
câu 1SGK/36. 
- Hướng dẫn và  hỗ trợ: Hướng dẫn thêm 
cho các em học sinh yếu cách đổi tên trang 
tính. 
- Phương án đánh giá: đánh giá theo nhóm. 
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: 
Nếu có nhiều HS không làm được có thể 
yêu cầu 1 HS làm tốt thao tác mẫu trên 
máy chủ cho các học sinh khác theo dõi. 

Khởi động phần mềm bảng tính và thực 
hiện như sau: 

 
                                         
                            Hình.BTTH1.1 

40’ 
HĐ2. Nhập bảng thông tin như hình BTTH1.2 
- Tên hoạt động: Tình huống 2(SGK) 
- Mục đích: Giúp học sinh thực hiện được các thao tác đổi tên trang tính, sao chép nội dung trang tính,… 

20’ 

- Nhiệm vụ: đọc kĩ tình huống 2 và 
thực hiện các câu 2,3,4,5 
Câu 2:  
2.1 Tạo bảng tính mới với tên 
TTHocSinh.xlsx ở  thư mục BTTH1. 
2.2 Chọn trang tính Sheet1 và nhập 
dữ liệu như hình.BTTH1.2. Đổi tên 
trang tính Sheet1 thành TTHSLop 
7A1_a 
2.3 Sao chép nội dung trang tính 
TTHSLop7A1_a sang Sheet2. Đổi 
tên trang tính Sheet2 thành 
TTHSLop7A1_b. 

- Giao việc: Yêu cầu học sinh: 
Thực hành câu 2,3,4,5 SGK/38,39,40.  
Chú ý sau khi làm câu 2, HS cần Nhận xét, 
so sánh thao tác sao chép và di chuyển dữ 
liệu trên bảng tính Excel và trên văn bản 
Word. 
- Hướng dẫn và  hỗ trợ: Hướng dẫn thêm 
cho các em học sinh yếu cách sao chép nội 
dung vào các ô có địa chỉ cho trước tính. 
- Phương án đánh giá: đánh giá theo nhóm 
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: 
Nếu học sinh thực hiện xong 2.4 nhưng dữ 
liệu các hàng có STT từ 21  30 vẫ còn 

Nhập bảng thông tin như hình 
BTTH1.2 

 
BTTH1.2 

- Việc sao chép và di chuyển dữ liệu trên 
Excel tương tự sao chép và di chuyển văn 

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN TRI TÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THCS TT TRI TÔN                      Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 



2.4 Tại TTHSLop7A1_b, tạo STT tự 
động từ 11  30. Sau đó, sao chép 
nội dung khối ô B6:E15 đến địa chỉ 
ô B16 và ô B26 rồi chỉnh sửa lại 
các nội dung tùy ý sao cho phù hợp 
thực tế. 
*  Nhận xét, so sánh thao tác sao 
chép và di chuyển dữ liệu trên bảng 
tính Excel và trên văn băn Word. 
 
 

trống, có thể yêu cầu các em sao chép thêm 
1 lần nữa dán vào các ô này để bảng tính 
hợp lí hơn.  

bản trên phần mềm soạn thảo văn bản Word. 
- Sau khi nhấn nút lệnh sao chép, em sẽ thấy 
xuất hiện đường biên chuyển động xung 
quanh nội dung được chọn. Nhấn phím ESC 
trên bàn phím để loại bỏ đường biên ấy. 
 

 
 

20’ 

Câu 3: Em hãy mở trang tính 
TTHSLop7A1_b của bảng tính 
TTHocSinh.xlsx và hoàn thành các 
yêu  cầu sau: 
3.1 Sao chép cột STT, Họ và tên 
sang Sheet3. Đổi tên trang  tính 
Sheet3 thành BDLop7A1_a. 
3.2 Lưu lại bảng tính trên với tên 
mới là BDTongHop.xlsx vào thư 
mục BTTH1. 
3.3 Tại trang tính BDLop7A1_a, 
nhập nội dung như hình SGK/38 
3.4 Sao chép nội dung khối ô 
C6:L15 đến địa chỉ ô C16 và C26 
rồi chỉnh sửa nội dung cho phù 
hợp. 

- Giao việc: Yêu cầu học sinh: 
+ Thực hành câu 3 SGK/38. 
- Sao chép cột STT, Họ và tên sang 
sheet3. Đổi tên trang tính sheet3 thành 
BDLop7A1_a 
- Lưu lại bảng tính với tên mới 
BDTongHop.xlsx vào thư mục BTTH. 
- Tại trang tính BDLop7A1_a, nhập nd 
như hình 
- Sao chép nội dung khối ô C6:L15 đến địa 
chỉ ô C16 và C26 rồi chỉnh sửa nội dung 
cho phù hợp 
 

 

20’ 

Câu 4:  
4.1 Tại bảng tính BDTongHop.xlsx 
, thêm 1 trang tính mới vào bảng 
tính. 
4.2 Sao chép nội dung trang tính 
BDLop7A1_a sang trang tính 
Sheet4. Đổi tên Sheet4 thành 
BDLop7A1_a 
4.3 Tại trang tính BDLop7A1_b, 
xóa hàng 4, thêm hàng 9 và nhập 
thêm nội dung và cập nhật STT. 
4.4 Xóa cột Điểm TB, thêm cột Giới 
tính vào sau cột Họ và tên và nhập 
nội dung cho cột Giới tính. 
4.5 Thêm trang tính mới và đặt tên 
BDLop7A1_c. Sao chép nội dung 
trang tính BDLop7A1_b đến 
BDLop7A1_c. Di chuyển cột công 
nghệ đến trước cột GDCD. 
4.6 Lưu thay đổi của bảng tính. 

- Giao việc: Yêu cầu học sinh: 
+ Thực hành câu 4 SGK/39. 
- Tại bảng tính BDTongHop.xlsx em hãy 
thêm một trang tính mới vào bảng tính 
- Sao chép nội dung trang tính  
BDLop7A1_a sang trang tính sheet4. Đổi 
tên trang tính sheet4 thành BDLop7A1_b 
- Tại bảng tính BDLop7A1_b em hãy xóa 
bảng thứ 4 của trang tính, thêm hàng thứ 9 
với nội dung như hình và cập nhật lại cột 
STT 
- Xóa cột Điểm TB, thêm cột Giới tính 
vào sau cột Họ và tên và nhập nd cho 
Giới tính 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20’ 

Câu 5: (SGK/40) 
- Phương thức hoạt động: HS thực 
hành theo nhóm. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng: 
máy vi tính, sách giáo khoa dành 
cho học sinh. 
- Sản phẩm học tập: Bảng tính 
tương tự hình BTTH1.2 

- Giao việc: Yêu cầu học sinh: 
+ Thực hành câu 5 SGK/40. 
- Mở bảng tính BDTongHop.xlsx ở thư 
mục BTTH1. Sao chép nội dung trang tính 
BDLop7A1_a  sang trang tính mới và đặt 
tên là BDLop7A1_c2 
- Trong lúc nhập dữ liệu cho bảng tính, 
Phong đã nhập tên bạn Huỳnh Lê Thúy 

 



- Báo cáo: Hoàn thành bảng tính Nga thành Huỳnh Lê Thúy Ngân..  

 
HĐ3 
- Tên hoạt động: Tình huống 3(SGK) 
- Mục đích: Giúp học sinh dựa trên các kỹ năng của mình lập được bảng quản lý chi tiêu của gia đình. 

 
20’ 
 
 
 
 

- Nhiệm vụ: đọc kĩ tình huống 3 và 
thực hiện  câu 6 
Câu 6: (SGK) 
- Phương thức hoạt động: HS tự 
thực hành tạo bảng ở nhà. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng: 
máy vi tính, sách giáo khoa dành 
cho học sinh. 
- Sản phẩm học tập: Bảng tính 
tương tự hình BTTH1.3 và 
BTTH1.4 

- Giao việc: Yêu cầu học sinh: 
+ Thực hành câu 6 SGK/40. 
-Em hãy tạo bảng tính HoaDon.xlsx vào 
thư mục BTTH1. 
- Tạo trang tính HDAnUong và thêm dữ 
liệu như hình.BTH1.3 
- Tạo trang tính HDTienDien và thêm dữ 
liệu như hình.BTH1.4 
-Lưu bảng tính và thoát khỏi phần mềm 
Excel 

 

5. Rút kinh nghiệm:   
Ưu điểm:  ............................................................................................................................................................................................. 
Hạn chế:  .............................................................................................................................................................................................. 
Hướng khắc phục:  ............................................................................................................................................................................... 
 

  Ngày 2 tháng 9 năm 2018 
Duyệt của BGH nhà trường Tổ trưởng chuyên môn Người soạn 

 
 Thái Tú Linh 

   
 
 
 



 
 
 
 
 

KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC 
 
Chủ đề: BTH2:                  TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH                                                                Số tiết: 03 
Tiết PPCT từ 12 đến 14 (thực hiện từ ngày  ...........................................................  đến ngày  ................................................................. ) 
Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: Phòng máy vi tính, sách dành cho học sinh,… 
* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Thời 
gian 

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng 

 A. Hoạt động khởi động:   
 
 
 
 
 
 
20’ 

HĐ1. 
- Tên hoạt động: Tình huống 1(SGK) 
- Mục đích: Giúp học sinh thực hiện được các thao tác tính toán chính xác trên trang tính và biết cách tạo bảng tính đơn 
giản từ dữ liệu thực tế. 
- Nhiệm vụ: đọc kĩ tính huống 1, sau đó 
khởi động máy tính, mở Microsoft 
Excel, và thực hiện các câu: 
Câu 1(SGK/41) 
gồm các thao tác sau: 
+ Sao chép dữ liệu. 
+ Thêm cột, hàng. 
+ Tính điểm trung bình. 
+ Lưu trang tính. 
 
 
 

- Giao việc: Yêu cầu học sinh 
thực hiện câu 1.1,1.2,1.3,1.4 
SGK/41 
- Hướng dẫn và  hỗ trợ: Hướng 
dẫn thêm cho các em học sinh  
cách tính Tổng điểm, điểm trung 
bình môn. 
- Phương án đánh giá: đánh giá 
theo nhóm 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: Nếu có nhiều HS 
không làm được có thể yêu cầu 1 
HS làm tốt thao tác mẫu trên máy 
chủ cho các học sinh khác theo 
dõi. 

                Mở bảng tính BDCanhan1 

                    
 
 
 
 
 
10’ 

Câu 2(SGK/42) 
+ Tạo trang tính mới. 
+ Sao chép dữ liệu trên trang tính. 
+ Xóa cột. 
+ Tính Điểm trung bình 
 
 
 
 
 

- Giao việc: Yêu cầu học sinh 
thực hiện câu 2.1,2.2,2.3 SGK/42 
- Hướng dẫn và  hỗ trợ: Gợi ý,  
việc thực hiện sao chép, xóa cột, 
tính ĐTB   
- Phương án đánh giá: đánh giá 
theo nhóm 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: Nếu có nhiều HS 
không làm được có thể yêu cầu 1 
HS làm tốt thao tác mẫu trên máy 
chủ cho các học sinh khác theo 
dõi. 

 

 
 
 
 
 
10’ 

Câu 3(SGK/42) 
- Phương thức hoạt động: HS hoạt động 
theo nhóm. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng: máy 
vi tính, sách giáo khoa dành cho học 
sinh. 
- Sản phẩm học tập: Bảng tính tương tự 
hình SGK trang 41, 42. 
- Báo cáo: Hoàn thành các bảng tính, 
Hóa đơn 

- Giao việc: Yêu cầu học sinh 
thực hiện câu 3.1,3.2,3.3 SGK/42 
- Hướng dẫn và  hỗ trợ: Gợi ý,  
việc thực hiện sao chép, xóa cột, 
tính ĐTB   
- Phương án đánh giá: đánh giá 
theo nhóm 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: Nếu có nhiều HS 
không làm được có thể yêu cầu 1 

Mở bảng tính HoaDon.xlsx ở thư mục 
BTTH2. 
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HS làm tốt thao tác mẫu trên máy 
chủ cho các học sinh khác theo 
dõi. 

    HĐ2.  
- Tên hoạt động: Tình huống 2(SGK) 
- Mục đích: Giúp học sinh thực hiện được các thao tác tính toán chính xác trên trang tính và biết cách tạo bảng tính đơn 
giản từ dữ liệu thực tế. 

 
 
 
 
45’ 

- Nhiệm vụ: đọc kĩ tình huống 2 và 
thực hiện các câu 4,5 
Câu 4, 5: Tạo các hóa đơn theo mẫu, 
gồm các thao tác: 
+ Thêm trang tính và nhập dữ liệu. 
+ Sử dụng các công thức để tính toán.  
- Phương thức hoạt động: HS tự thực 
hành theo nhóm. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng: máy 
vi tính, sách giáo khoa dành cho học 
sinh. 
- Sản phẩm học tập: Bảng tính tương tự 
Hình.BTTH2.1 và Hình.BTTH2.2 
- Báo cáo: Hoàn thành các hóa đơn. 

 
- Giao việc: Yêu cầu học sinh: 
+ Thực hành câu 4,5 SGK/43.  
- Hướng dẫn và  hỗ trợ: Hướng 
dẫn thêm cho các em sử dụng các 
công thức để tính toán. 
- Phương án đánh giá: đánh giá 
theo nhóm 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: Nếu có nhiều học sinh 
không biết sử dụng công thức để 
tính toán, yêu cầu 1 HS làm tốt 
thao tác mẫu trên máy chủ cho 
các học sinh khác theo dõi. 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HĐ3 
- Tên hoạt động: Tình huống 3(SGK) 
- Mục đích: Giúp học sinh dựa trên các kiến thức về bảng tính để ứng dụng tạo bảng theo dõi lượng mưa tại TP Hồ Chí 
Minh. 

 - Nhiệm vụ: đọc kĩ tình huống 3 và 
thực hiện câu 6 (SGK/44) 
Câu 6: Gồm các thao tác sau: 
+ Tạo bảng tính mới. 
+ Đổi tên trang tính. 
+ Dùng công thức thích hợp tính toán 
lượng mưa theo yêu cầu. 
- Phương thức hoạt động: HS tự thực 
hành tạo bảng ở nhà. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng: máy 
vi tính, sách giáo khoa dành cho học 
sinh. 
- Sản phẩm học tập: Bảng tính tương tự 
hình BTTH2.3 
  

- Giao việc: Yêu cầu học sinh: 
+ Thực hành câu 6 SGK/40. 
- Hướng dẫn và  hỗ trợ: Hướng 
dẫn thêm cho các em sử dụng các 
công thức để tính toán. 
- Phương án đánh giá: đánh giá 
theo nhóm 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: Nếu có nhiều học sinh 
không biết sử dụng công thức để 
tính toán, yêu cầu 1 HS làm tốt 
thao tác mẫu trên máy chủ cho 
các học sinh khác theo dõi.  
Đối với câu 6 nếu có thời gian, 
giáo viên hướng dẫn hs làm tại 
lớp, ngược lại, có thể hướng dẫn 
cho các em làm thêm ở nhà. Tuy 
nhiên, câu này không bắt buộc 
đối với các em học sinh trung 
bình, yếu. 

 
 
 
 
 
 
BTTH2.3 

5. Rút kinh nghiệm:   
Ưu điểm:  .............................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................................  
Hạn chế:  ..............................................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................................  
Hướng khắc phục:  ..............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................................  

  Ngày      tháng      năm 
Duyệt của BGH nhà trường Tổ trưởng chuyên môn Người soạn 
   

 



 

 
 

KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC 7 
 
Bài thực hành 3: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN                 Số tiết: 04 
Tiết PPCT từ….....đến…....(thực hiện từ ngày....................... đến ngày  ...... ...................) 
Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: Phòng máy vi tính, sách dành cho học sinh,… 
* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng 
 A. Hoạt động khởi động:   
 HĐ1. 

- Tên hoạt động: Tình huống 1(SGK) 
- Mục đích: Giúp học sinh biết cách sử dụng các hàm đã học, cài đặt được công thức, hàm để tính toán trong 
trường hợp cụ thể. 
- Nhiệm vụ: đọc kĩ tính huống 1, 
sau đó khởi động máy tính, mở 
Microsoft Excel, và thực hiện câu 
1(SGK/46) gồm các thao tác sau: 
+ Tạo bảng tính mới và nhập dữ 
liệu. 
+ Sử dụng hàm SUM để tính toán 
theo yêu cầu. 
+ Sử dụng hàm MAX, MIN,Sum 
để tính toán theo yêu cầu. 
+ Lưu trang tính. 
- Phương thức hoạt động: HS tự 
thực hành theo nhóm. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng: 
máy vi tính, sách giáo khoa dành 
cho học sinh. 
- Sản phẩm học tập: Bảng tính 
tương tự Hình.BTTH3.1 SGK 
trang 45. 
- Báo cáo:  ..................................  

- Giao việc: Yêu cầu học sinh 
thực hiện câu 1 SGK/46. 
 
 
- Hướng dẫn và  hỗ trợ: Hướng 
dẫn thêm cho các em học sinh  
cách tính sử dụng các hàm 
SUM, MIN, MAX. 
 
 
 
- Phương án đánh giá: đánh giá 
theo nhóm. 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: Nếu có nhiều HS 
không làm được có thể yêu cầu 
1 HS làm tốt thao tác mẫu trên 
máy chủ cho các học sinh khác 
theo dõi. 

                    
Hình.BTTH3.1 

 

    HĐ2.  
- Tên hoạt động: Tình huống 2(SGK) 
- Mục đích: Giúp học sinh biết cách sử dụng các hàm đã học, cài đặt được công thức, hàm để tính toán trong 
trường hợp cụ thể. 

 - Nhiệm vụ: đọc kĩ tình huống 2 
và thực hiện các câu 2,3. Gồm 
các thao tác sau: 
Câu 2 (SGK/46, 47): 
+ Tạo bảng tính mới và nhập dữ 
liệu. 
+ Đổi tên trang tính. 
+ Sử dụng hàm SUM , MAX, 

- Giao việc: Yêu cầu học sinh: 
+ Thực hành câu 2,3 
SGK/46,47.  
- Hướng dẫn và  hỗ trợ: Hướng 
dẫn thêm cho các em sử dụng 
các hàm để tính toán. 
- Phương án đánh giá: đánh giá 
theo nhóm 
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MIN, AVERAGE tính toán theo 
yêu cầu. 
+ Lưu bảng tính. 
Câu 3 (SGK/47): 
+ Thêm trang tính mới. 
+ Sao chép nội dung trang tính. 
+ Sao chép khối có chứa giá trị. 
+ Lưu trang tính. 
- Phương thức hoạt động: HS 
thực hành theo nhóm. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng: 
máy vi tính, sách giáo khoa dành 
cho học sinh. 
- Sản phẩm học tập: Bảng tính 
tương tự hình SGK/47 
- Báo cáo:  ..................................  

- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: Giáo viên nên theo 
dõi các em khi thực hiện mục 
3.3 câu 3, sao chép giá trị khối 
để hỗ trợ kịp thời khi các em 
không thực hiện được. 

 
 
 
Bảng sau minh họa cho câu 3 

 
 
 
 
 
 

 HĐ3 
- Tên hoạt động: Tình huống 3(SGK) 
- Mục đích: Giúp học sinh biết cách sử dụng các hàm đã học, cài đặt được công thức, hàm để tính toán trong 
trường hợp cụ thể. 

 - Nhiệm vụ: đọc kĩ tình huống 3 
và thực hiện câu 4,5 (SGK/48) 
Câu 4: Gồm các thao tác sau: 
+ Thêm trang tính mới. 
+ Sao chép nội dung trang tính và 
bổ sung dữ liệu. 
+ Sử dụng các hàm để tính toán 
theo yêu cầu. 
+ Lưu trang tính. 
Câu 5: Gồm các thao tác sau: 
+ Thêm cột điểm, làm tròn điểm 
đến chữ số thập phân thứ nhất. 
+ Thêm cột xếp loại và sử dụng 
các hàm gợi ý để xếp loại học 
sinh: hàm ROUND, IF, RANK. 
- Phương thức hoạt động: HS tự 
thực hành ttheo nhóm. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng: 
máy vi tính, sách giáo khoa dành 
cho học sinh. 
- Sản phẩm học tập: Bảng tính 
tương tự hình SGK/48. 

- Giao việc: Yêu cầu học sinh: 
 
+ Thực hành câu 4 SGK/48. 
- Hướng dẫn và  hỗ trợ: Hướng 
dẫn thêm cho các em sử dụng 
các hàm để tính toán. 
- Phương án đánh giá: đánh giá 
theo nhóm 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: Câu 5, mục 5.2, đa 
số học simh có thể không thực 
hiện được, giáo viên có thể làm 
minh họa cho học sinh xem. 
 

Hình sau minh họa câu 4 

 
Gợi ý: 
Sử dụng hàm ROUND để làm tròn. 
Sử sụng hàm IF để xếp loại. 
Sử sụng hàm RANK để xếp hạng. 

 HĐ4 
- Tên hoạt động: Tình huống 4(SGK) 
- Mục đích: Giúp học sinh biết cách sử dụng các hàm đã học, cài đặt được công thức, hàm để tính toán trong 
trường hợp cụ thể. 

 - Nhiệm vụ: đọc kĩ tình huống 4 
và thực hiện câu 6 (SGK/49) 
Câu 6: Gồm các thao tác sau: 
+ Tạo bảng tính mới và nhập dữ 

- Giao việc: Yêu cầu học sinh: 
 
+ Thực hành câu 6 SGK/49. 
- Hướng dẫn và  hỗ trợ: Hướng 

Hình sau minh họa câu 6 
 



liệu. 
+ Dùng các hàm thích hợp để 
tính thành tiền và tổng tiền. 
+ Đổi tên và lưu trang tính. 
- Phương thức hoạt động: HS tự 
thực hành ttheo nhóm. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng: 
máy vi tính, sách giáo khoa dành 
cho học sinh. 
- Sản phẩm học tập: Bảng tính 
tương tự hình SGK/48 

dẫn thêm cho các em sử dụng 
các hàm để tính toán. 
- Phương án đánh giá: đánh giá 
theo nhóm 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: Bài tập này tương 
đối đơn giản, nếu không đủ 
thời gian có thể hướng dẫn cho 
hs về nhà làm. 
 

 
 

5. Rút kinh nghiệm:   
Ưu điểm:  ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
Hạn chế:  ...........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
Hướng khắc phục:  ............................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  

  Ngày      tháng      năm 2018 
Duyệt của BGH nhà trường                Tổ trưởng chuyên môn                 Người soạn 
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Chủ đề: Bài thực hành 4 – Bài thực hành tổng hợp 1         Số tiết: 2 
Tiết PPCT từ 23 đến 24 (thực hiện từ ngày ……………………………đến ngày …………………………) 
Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: Phòng máy vi tính, phần mềm bảng tính 
* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung + Ghi bảng 
 A. Tình huống 1: 

Yêu cầu kĩ năng: 
- Nhập dữ liệu và rèn luyện các 
 thao tác trên trang tính. 
- Sử dụng hàm để tính toán. 
- Cài đặt hàm để tính toán. 

  
 
 
 
 

 Câu 1: 
- Nhiệm vụ:  
1.1 Tạo bảng tính Xemphim.xlsx 
1.2 Đổi tên trang tính Sheet1 thành 
BigHero và nhập dữ liệu. 
1.3 Thay đổi độ rộng các cột. 
1.4 Chèn thêm cột đơn giá và nhập dữ 
liệu 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng: Máy 
tính, phần mềm bảng tính 
- Sản phẩm học tập (nếu có): 

 
 
- Báo cáo: Bảng tính xem phim 

- Giao việc: hs đọc đề và thực 
hành 
- Dự kiến tình huống xảy ra: một 
số hs thực hành chưa được 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: hs chưa làm 
được. 
 

A. Tình huống 1:  
Câu 1:  
1.1 File → save  
1.2 Nháy chuột phải → rename 

→ BigHero. 
1.3 B1: chọn cột cần thay đổi 

B2: kéo chuột sang phải tăng 
độ rộng. 

1.4 *Chèn thêm cột: 
+ B1: Chọn cột cần chèn 
+ B2: Home → insert trong 
nhóm lệnh cell. 

 

 Câu 2: 
- Nhiệm vụ:  
2.1 Lập công thức tính thành tiền cho 
mỗi loại, biết thành tiền = số lương x 
đơn giá. 
2.2 Sử dụng hàm để tính tổng số tiền 
phải trả. 
2.3 Mỗi bạn sẽ trả bao nhiêu tiền? 
2.4 Lưu những thay đổi và đóng bảng 
tính. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng: Máy 
tính, phần mềm bảng tính 
- Sản phẩm học tập (nếu có): 

- Giao việc: hs đọc đề và thực 
hành 
- Dự kiến tình huống xảy ra: một 
số hs thực hành chưa được 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: hs chưa làm 
được. 
 

Câu 2:  
2.1 Thành tiền = số lương  x đơn 
giá. 
2.2 Hàm: SUM 
2.3  
2.4 *Lưu: File → save 
       * Đóng: File → close 
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- Báo cáo:  Tính thành tiền 

 B. Tình huống 2: 
Yêu cầu kĩ năng: 
- Nhập dữ liệu và rèn luyện các thao  
tác trên trang tính. 
- Sử dụng hàm để tính toán. 
- Cài đặt hàm để tính toán 

 

 

 

 

 Câu 3: 
- Nhiệm vụ:  
3.1 Thêm trang tính HDAnUong2 và 
nhập dữ liệu dựa vào hình trên.  
3.2 Lập công thức cho cột Thành tiền. 
3.3 Sử dụng hàm để tính tổng số tiền 
phải trả. 
3.4 Lưu những thay đổi và đóng bảng 
tính. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng: Máy 
tính, phần mềm bảng tính 
- Sản phẩm học tập (nếu có): 

 
- Báo cáo: ………………………  

- Giao việc: hs đọc đề và thực 
hành 
- Dự kiến tình huống xảy ra: một 
số hs thực hành chưa được 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: hs chưa làm 
được. 
 

B. Tình huống 2: 
Câu 3:   
3.1 Lập trang tính 
3.2 Thành tiền = số lượng x đơn 
giá. 
3.3 =Sum(F1:F7) 
3.4 * Lưu: File → save 
       * Đóng: File → close 
 
 

 C. Tình huống 3: 
Yêu cầu kĩ năng: 
- Nhập dữ liệu và rèn luyện các thao  
tác trên trang tính. 
- Sử dụng hàm để tính toán. 
- Cài đặt hàm để tính toán. 

 

 

 

 

 Câu 4: 
- Nhiệm vụ:  
4.1 Lưu bảng tính với tên mới 
DienTichDanSo.xlsx vào thư mục 
BTTH4. 
4.2 Chèn thêm cột STT. 
4.3 Di chuyển cột Dân số đến trước 
cột diện tích. 
4.4 Tính mật độ dân số của từng 
Quận/Huyện tại cột Mật độ dân số. 

- Giao việc: hs đọc đề và thực 
hành 
- Dự kiến tình huống xảy ra: một 
số hs thực hành chưa được 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: hs chưa làm 
được. 
 

C. Tình huống 3: 
Câu 4:  
4.1 File → save as  
4.2 Chèn cột: 
       B1: Chọn cột cần chèn 
       B2: Home → Insert 
4.3 Di chuyển 
4.4 Tính mật độ dân số 
   MDDS=DIENTICH : DÂN SỐ 
4.5 HÀM: 



4.5 Sử dụng hàm: 
+ Tính tổng dân số và diện tích của 
TP HCM 
+ Tính tổng dân số và diện tích của 
năm huyện 
+ Tìm diện tích lớn nhất và nhỏ nhất. 
+ Tìm mật độ dân số cao nhất và thấp 
nhất. 
4.6 Đổi tên trang tính thành TpHCM 
và lưu các thay đổi. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng: Máy 
tính, phần mềm bảng tính 
- Sản phẩm học tập (nếu có): 

 
- Báo cáo: Bảng tính diện tích  

+ Tổng dân số=SUM 
+ Tổng diện tích= SUM 
+ Diện tích lớn nhất: =Max 
+ Diện tích nhỏ nhất: =Min 
+ MDDS cao nhất: =Max 
+ MDDS thấp nhất: =Min 
4.6 Đổi tên trang tính 
 
 
 
 

 Câu 5: 
- Nhiệm vụ:  
5.1 Thêm trang tính DongNamBo. 
5.2 Bổ sung thông tin. 
5.3 Tính mật độ dân số của từng 
tỉnh/thành phố. 
5.4 Tính tổng diện tích và dân số của 
Đông Nam bộ. 
5.5 Dân số Tp HCM chiếm bao nhiêu 
% dân số Đông Nam Bộ. 
5.6 Tìm diện tích lớn nhất và số dân ít 
nhất. 
5.7 Lưu những thay đổi. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng: Máy 
tính, phần mềm bảng tính 
- Sản phẩm học tập (nếu có): 

 
- Báo cáo: Trang tính Đông nam bộ 

- Giao việc: hs đọc đề và thực 
hành 
- Dự kiến tình huống xảy ra: một 
số hs thực hành chưa được 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: hs chưa làm 
được. 
 

Câu 5: 
 

 D. Tình huống 4: 
Yêu cầu kĩ năng: 
- Nhập dữ liệu và rèn luyện 
các thao tác trên trang tính. 
- Sử dụng hàm để tính toán. 
- Cài đặt hàm để tính toán 

 

 

 

 

 Câu 7:  
- Nhiệm vụ: 
7.1 Lưu bảng tính với tên mới 
BMI.xlsx 

- Giao việc: hs đọc đề và thực 
hành 
- Dự kiến tình huống xảy ra: một 
số hs thực hành chưa được 

D. Tình huống 4: 
Câu 7: 
 
 



7.2 Tại trang tính TTHSLop7a1_b, 
tính chỉ số BMI của mỗi hs. 
7.3 Thêm trang tính mới với tên 
TTLopEm. 
7.4 Sao chép nội dung trang tính. 
7.5 Thay đổi nội dung 
7.6 Chèn thêm cột giới tính 
7.7 Tìm chỉ số BMI lớn nhất và nhỏ 
nhất. 
7.8 Lưu các thay đổi. 
- Thiết bị, học liệu được sử 
dụng: Máy tính, phần mềm 
bảng tính 
- Sản phẩm học tập (nếu có): 

 
- Báo cáo:  

- Hướng dẫn, hỗ trợ: hs chưa làm 
được. 
 
 
 
 
- Gv gợi ý để hs về nhà trả lời câu 
6 và câu 8. 

 
 
 
 
 
 
 
- Bài tập về nhà: Câu 6 ; câu 8. 

 
* Rút kinh nghiệm: 
Ưu điểm: ……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
Hạn chế: ……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
Hướng khắc phục: …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

Ngày    tháng    năm 2018 
Duyệt của BGH nhà trường                          Tổ trưởng chuyên môn                            Người soạn 
 
 
 
 



 
KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC 

 
Chủ đề: Bài tập thực hành 5 – Định dạng trang tính         Số tiết: 3 
Tiết PPCT từ 40 đến 42 (thực hiện từ ngày 14 đến ngày 26/01/2019) 
Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: Phòng máy vi tính, phần mềm bảng tính, sách giáo khoa. 
* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung + Ghi bảng 
 Yêu cầu kĩ năng: 

- Có khả năng thực hiện các thao tác định dạng cơ bản trên trang tính. 
- Có khả năng định dạng trang tính từ dữ liệu thực tế. 

 

 
 
 
 
 
 
15 phút 

A. Tình huống 1: 
Câu 1: 
- Thực hiện nhiệm vụ:  
1.1 Mở bảng tính BDTongHop.xlsx tại 
BTTH5, di chuyển đến trang tính 
BDLop7A1_e. 
1.2 Sao chép nội dung trang tính 
BDLop7A1_e sang trang tính mới với tên 
BDLop7A1_f 
1.3 Thay đổi phông chữ Times New Roman, 
cỡ chữ 13 cho trang tính và thực hiện định 
dạng trang tính như Hình.BTTH5.1. 
1.4 Lưu những thay đổi và đóng bảng tính. 
- Thực hiện các thao tác trên máy. 

- Giao việc: gọi HS đọc câu 1 và 
thực hiện các yêu cầu. 
- Dự kiến tình huống xảy ra: một 
số HS thực hành chưa được và 
chậm. 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: những HS 
chưa làm được. 
 

A. Tình huống 1:  
Câu 1:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
20 phút 

B. Tình huống 2: 
Câu 2: 
- Thực hiện nhiệm vụ:  
2.1 Sao chép bảng tính BDCaNhan.xlsx ở thư 
mục BTTH2 vào thư mục BTTH5.  
2.2 Mở bảng tính BDCaNhan.xlsx tại  
BTTH5, di chuyển đến trang tính 
BDCaNhan2. 
2.3 Sao chép nội dung trang tính 
BDCaNhan2 sang trang tính mới với tên 
BDCaNhan3 
2.4 Thay đổi phông chữ times New Roman, 
cỡ chữ 13. Tiêu đề: cỡ chữ 15. 
2.5 Định dạng trang tính như Hình.BTTH5.2. 
2.6 Lưu những thay đổi và đóng bảng tính. 
- Thực hiện các nhiệm vụ trên máy tính  

- Giao việc: gọi HS đọc câu 2 và 
thực hiện các yêu cầu của câu 
hỏi. 
- Dự kiến tình huống xảy ra: một 
số HS thực hành chưa được 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: những HS 
chưa làm được. 
 

B. Tình huống 2: 
Câu 2:  
 

 
 
 
 
 
15 phút 

C. Tình huống 3: 
Câu 3:  
- Thực hiện nhiệm vụ: 
3.1 Sao chép nội dung trang tính 
BDCaNhan3 sang trang tính BDCaNhan4 
3.2 Định dạng trang tính BDCaNhan4 như 
Hình.BTTH5.3 

- GV: gọi HS đọc câu hỏi và yêu 
cầu thực hiện các yêu cầu của 
câu hỏi 
- Dự kiến tình huống xảy ra: một 
số HS thực hành chưa được 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: những HS 
chưa làm được. 

C. Tình huống 3: 
Câu 3:  

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRI TÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THCS LÊ TRÌ Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 



3.3 Lưu những thay đổi và đóng bảng tính  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 phút 

D. Tình huống 4: 
Câu 4:  
- Thực hiện nhiệm vụ: 
4.1 Sao chép bảng tính LuongMua.xlsx ở thư 
mục BTTH2 vào thư mục BTTH5. 
4.2 Mở bảng tính LuongMua.xlsx ở thư mục 
BTTH5, sao chép nội dung trang tính 
LuongMuaTpHCM sang trang tính mới với 
tên LuongMuaTpHCM2. 
4.3 Tại trang tính LuongMuaTpHCM2, thực 
hiện định dạng tiêu đề, phông chữ, kiểu chữ, 
cỡ chữ, màu sắc khác nhau; dữ liệu số được 
căn giữa. 
4.4 Thực hiện trộn ô và nội dung trong ô 
được căn giữa. 
4.5 Các cột, các hàng được tô màu nền khác 
nhau và kẻ đường biên để phân biệt. 
4.6 Lưu những thay đổi và đóng bảng tính. 
- Thực hiện các nhiệm vụ trên máy tính 

- Giao việc: gọi HS đọc câu hỏi 
và thực hiện các yêu cầu của câu 
hỏi 
- Dự kiến tình huống xảy ra: một 
số HS thực hành chưa được 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: HS chưa 
làm được. 
 
 
 
 
 

D. Tình huống 4: 
Câu 4: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
20 phút 

E. Tình huống 5: 
Câu 5:  
- Thực hiện nhiệm vụ: 
5.1 Sao chép bảng tính HoaDon.xlsx ở thư 
mục BTTH2 vào thư mục BTTH5. 
5.2 Mở bảng tính HoaDon.xlsx ở thư mục 
BTTH5, sao chép nội dung trang tính 
HDAnUong sang trang tính mới với tên 
HDAnUong2, sau đó định dạng như 
Hình.BTTH5.4 
5.3 Em hãy sao chép nội dung trang tính 
HDTienDien sang trang tính mới với tên 
HDTienDien2, sau đó định dạng như 
Hình.BTTH5.5 
5.4 Em hãy sao chép nội dung trang tính 
HDSieuThi sang trang tính mới với tên 
HDSieuThi2, sau đó định dạng như 
Hình.BTTH5.6 
5.5 Lưu những thay đổi và đóng bảng tính. 
- Thực hiện thao tác trên máy 

- Giao việc: gọi HS đọc đề và 
thực hiện các yêu cầu của câu 
hỏi 
- Dự kiến tình huống xảy ra: một 
số HS thực hành chưa được 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: HS chưa 
làm được. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV gợi ý để HS về nhà trả lời 
câu 6. 

E. Tình huống 5: 
Câu 5: 
 
 
 
 
 
 
- Bài tập về nhà: câu 6 

 
* Rút kinh nghiệm: 
Ưu điểm: ……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
Hạn chế: ……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
Hướng khắc phục: …………………………………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

Ngày … tháng …  năm 2019 
Duyệt của BGH nhà trường                          Tổ trưởng chuyên môn                            Người soạn 
 



 

 
 

KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC 7 
 
Chủ đề: Bài thực hành 6. SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU              Số tiết: 2 
Tiết PPCT từ 47 đến 48 (thực hiện từ ngày  .................................................  đến ngày  .......................................................... ) 

 
Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: Phòng máy vi tính, sách dành cho học sinh và GV,… 
 
* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng 

 A. Hoạt động khởi động: Tình huống 1   
15 phút HĐ1:  

- Tên hoạt động: Câu 1 
- Mục đích: Giúp học sinh thực hiện được các thao tác cơ bản trên bảng tính và thao tác chính xác với trang tính như: 
Sắp xếp dữ liệu tăng dần hoặc giảm dần theo 1 tiêu chuẩn nhất định 

 - Nhiệm vụ: Đọc kĩ tình huống 1, sau đó khởi 
động máy tính, mở Microsoft Excel và mở bảng 
tính BDTongHop.xlsx; sau đó thực hiện câu 1 
gồm các yêu cầu như sgk/53 
- Phương thức hoạt động: HS thực hành theo 
nhóm. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng: máy vi tính, 
sách giáo khoa dành cho học sinh. 
- Sản phẩm học tập: Bảng tính tương tự hình 
sgk trang 53 
- Báo cáo: Nhận xét TH 

- Giao việc: Yêu cầu học sinh thực hiện 
câu 1 SGK/53. 
- Hướng dẫn và  hỗ trợ: Hướng dẫn 
thêm cho các em học sinh yếu cách sắp 
xếp tăng hoặc giảm dần theo yêu cầu 
- Phương án đánh giá: đánh giá theo 
nhóm. 
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải 
pháp: Nếu có nhiều HS không làm được 
có thể yêu cầu 1 HS làm tốt thao tác 
mẫu trên máy chủ cho các học sinh khác 
theo dõi. 

Khởi động phần mềm 
bảng tính và thực hiện 
trên máy tính các yêu 
cầu của câu 1 sgk/53 

10 phút HĐ2:  
- Tên hoạt động: Câu 2 
- Mục đích: Giúp học sinh thực hiện được các thao tác cơ bản trên bảng tính và thao tác chính xác với trang tính như: 
lọc dữ liệu theo 1 tiêu chuẩn nào đó 

 - Nhiệm vụ: Đọc kĩ tình huống 1, sau đó khởi 
động máy tính, mở Microsoft Excel và mở bảng 
tính BDTongHop.xlsx; sau đó thực hiện câu 2 
gồm các yêu cầu như sgk/54 
- Phương thức hoạt động: HS thực hành theo 
nhóm. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng: máy vi tính, 
sách giáo khoa dành cho học sinh. 
- Sản phẩm học tập: Kết quả lọc dữ liệu của 
nhóm từ câu 2.1 đến câu 2.5 
- Báo cáo: Nhận xét TH 

- Giao việc: Yêu cầu học sinh thực hiện 
câu 2 SGK/54. 
- Hướng dẫn và  hỗ trợ: Hướng dẫn 
thêm cho các em học sinh yếu cách lọc 
dữ liệu theo yêu cầu như sgk 
- Phương án đánh giá: đánh giá theo 
nhóm. 
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải 
pháp: Nếu có nhiều HS không làm được 
có thể yêu cầu 1 HS làm tốt thao tác 
mẫu trên máy chủ cho các học sinh khác 
theo dõi. Không có hs làm được thì giáo 
viên thao tác mẫu 

Thực hiện trên máy 
tính các yêu cầu của 
câu 2 sgk/54 

 B. HĐ khám phá: Tình huống 2 và 3   
15 phút HĐ1:  

- Tên hoạt động: Câu 3 
- Mục đích: Giúp học sinh thực hiện được các thao tác cơ bản trên bảng tính và thao tác chính xác với trang tính như: 
Định dạng trang tính, làm tròn số, sao chép trang tính,… 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRI TÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THCS ……. Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 



 - Nhiệm vụ: Đọc kĩ tình huống 2, sau đó thực 
hiện câu 3 gồm các yêu cầu như sgk/54 và 55 
- Phương thức hoạt động: HS thực hành theo 
nhóm. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng: máy vi tính, 
sách giáo khoa dành cho học sinh. 
- Sản phẩm học tập: Kết quả định dạng trang 
tính của nhóm từ câu 3.1 đến câu 3.5 
- Báo cáo: Nhận xét TH 

- Giao việc: Yêu cầu học sinh thực hiện 
câu 3 SGK/54 và 55. 
- Hướng dẫn và  hỗ trợ: Hướng dẫn 
thêm cho các nhóm làm sai các thao tác 
định dạng 
- Phương án đánh giá: đánh giá theo 
nhóm. 
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải 
pháp: Nếu có nhiều HS không làm được 
có thể yêu cầu 1 HS làm tốt thao tác 
mẫu trên máy chủ cho các học sinh khác 
theo dõi. Không có hs làm được thì giáo 
viên thao tác mẫu 

Thực hiện trên máy 
tính các yêu cầu của 
câu 3 sgk/54 và 55 

15 phút HĐ2:  
- Tên hoạt động: Câu 4 
- Mục đích: Giúp học sinh thực hiện được các thao tác nâng cao trên bảng tính và thao tác chính xác với trang tính 
như: Định dạng trang tính, lọc dữ liệu,… 

 - Nhiệm vụ: Đọc kĩ và thực hiện câu 4 gồm các 
yêu cầu như sgk/55 
- Phương thức hoạt động: HS thực hành theo 
nhóm. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng: máy vi tính, 
sách giáo khoa dành cho học sinh. 
- Sản phẩm học tập: Kết quả định dạng trang 
tính và lọc dữ liệu của nhóm từ câu 4.1 đến câu 
4.4 
- Báo cáo: Nhận xét TH 

- Giao việc: Yêu cầu học sinh thực hiện 
câu 4 SGK/55. 
- Hướng dẫn và  hỗ trợ: Hướng dẫn 
thêm cho các nhóm làm sai các thao tác 
định dạng và lọc dữ liệu 
- Phương án đánh giá: đánh giá theo 
nhóm. 
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải 
pháp: Nếu có nhiều HS không làm được 
có thể yêu cầu 1 HS làm tốt thao tác 
mẫu trên máy chủ cho các học sinh khác 
theo dõi. Không có hs làm được thì giáo 
viên thao tác mẫu 

Thực hiện trên máy 
tính các yêu cầu của 
câu 3 sgk/55 

15 phút HĐ3: Tình huống 3 
- Tên hoạt động: Câu 6 
- Mục đích: Giúp học sinh thực hiện được các thao tác nâng cao trên bảng tính và thao tác chính xác với trang tính 
như: Chèn thêm cột, sao chép trang tính, sắp xếp dữ liệu, lọc dữ liệu,… 

 - Nhiệm vụ: Đọc kĩ tình huống 3 và thực hiện 
câu 6 gồm các yêu cầu như sgk/57 
- Phương thức hoạt động: HS thực hành theo 
nhóm. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng: máy vi tính, 
sách giáo khoa dành cho học sinh. 
- Sản phẩm học tập: Kết quả trang tính của 
nhóm từ câu 6.1 đến 6.5 
- Báo cáo: Nhận xét TH 

- Giao việc: Yêu cầu học sinh thực hiện 
câu 6 SGK/57. 
- Hướng dẫn và  hỗ trợ: Hướng dẫn 
thêm cho các nhóm làm sai các thao tác 
định dạng và lọc dữ liệu, Chèn thêm 
cột, sao chép trang tính, sắp xếp dữ liệu 
- Phương án đánh giá: đánh giá theo 
nhóm. 
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải 
pháp: Nếu có nhiều HS không làm được 
có thể yêu cầu 1 HS làm tốt thao tác 
mẫu trên máy chủ cho các học sinh khác 
theo dõi. Không có hs làm được thì giáo 
viên thao tác mẫu 

Thực hiện trên máy 
tính các yêu cầu của 
câu 6 sgk/57 

 C. Hoạt động trải nghiệm:   
20 phút - Nhiệm vụ: Hoạt động theo cặp hoặc cá 

nhân, đây là 2 câu bài tập mở rộng HS có thể 
làm tại lớp với sự hướng dẫn thêm của GV 
hoặc tự tìm hiểu ở nhà. 
+ Ở câu 5, HS thực hiện tại trang tính Loc2 
và thực hiện các yêu cầu như trong sgk/55 

- Giao việc: Yêu cầu học sinh thực hiện 
câu 5 và câu 7 SGK. 
- Hướng dẫn và  hỗ trợ: GV gợi ý cho 
HS làm câu 5 và câu 7. 
- Phương án đánh giá: đánh giá theo 
nhóm. 

 



và 56. 
+ Ở câu 7, HS thực hiện tại trang tính 
TTLopEm và thực hiện các yêu cầu như 
trong sgk/57. 
- Phương thức hoạt động: HS thực hành theo 
nhóm. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng: máy vi tính, 
sách giáo khoa dành cho học sinh. 
- Sản phẩm học tập: Kết quả  câu 5, câu 7 
- Báo cáo: Nhận xét TH 

- Dự kiến tình huống xảy ra và giải 
pháp: Không có hs làm được thì giáo 
viên thao tác mẫu 

5. Rút kinh nghiệm:    
Ưu điểm:  ........................................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................................... 
Hạn chế: ............................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................................... 
Hướng khắc phục: ............................................................................................................................................................. 
 ........................................................................................................................................................................................... 

  Ngày      tháng      năm 
Duyệt của BGH nhà trường Tổ trưởng chuyên môn Người soạn 

   
 
 



 
KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC 7 

 
Chủ đề: Bài thực hành 7. MINH HỌA DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ              Số tiết: 4 
Tiết PPCT từ 51 đến 54 (thực hiện từ ngày  .................................................  đến ngày  .......................................................... ) 

 
Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: Phòng máy vi tính, sách dành cho học sinh và GV,… 
 

 
* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng 

 A. Hoạt động khởi động: Tình huống 1   
 HĐ1:  

- Tên hoạt động: Câu 1 
- Mục đích: Giúp học sinh thực hiện được các thao tác cơ bản trên bảng tính và thao tác chính xác với trang tính như: 
Tạo được trang tính, định dạng trang tính, tính giá trị, tạo biểu đồ cột,…. 

    
45 phút - Nhiệm vụ: Đọc kĩ tình huống 1, sau đó khởi 

động máy tính, mở Microsoft Excel và tạo mới 
bảng tính HSGioi.xlsx; sau đó thực hiện câu 1 
gồm các yêu cầu như sgk/58 
- Phương thức hoạt động: HS thực hành theo 
nhóm. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng: máy vi tính, 
sách giáo khoa dành cho học sinh. 
- Sản phẩm học tập: Bảng tính tương tự hình sgk 
trang 58 
- Báo cáo: Nhận xét TH 

- Giao việc: Yêu cầu học sinh thực hiện 
các yêu cầu của câu 1 SGK/58. 
- Hướng dẫn và  hỗ trợ: Hướng dẫn 
thêm cho các em HS về phông chữ, cỡ 
chữ, tạo biểu đồ cột và chú thích biểu 
đồ 
- Phương án đánh giá: đánh giá theo 
nhóm. 
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải 
pháp: Nếu có nhiều HS không làm được 
có thể yêu cầu 1 HS làm tốt thao tác 
mẫu trên máy chủ cho các học sinh khác 
theo dõi. 

Khởi động phần mềm 
bảng tính và thực hiện 
trên máy tính các yêu 
cầu của câu 1 sgk/58 

 HĐ2:  
- Tên hoạt động: Câu 2 
- Mục đích: Giúp học sinh thực hiện được các thao tác cơ bản trên bảng tính và thao tác chính xác với trang tính như: 
Thay đổi hình dạng biểu đồ, thay đổi chú thích biểu đồ, xóa biểu đồ,… 

45 phút - Nhiệm vụ: Đọc kĩ yêu cầu câu 2, mở Microsoft 
Excel và mở lại bảng tính Khoi7; sau đó thực 
hiện câu 2 gồm các yêu cầu như sgk/59 
- Phương thức hoạt động: HS thực hành theo 
nhóm. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng: máy vi tính, 
sách giáo khoa dành cho học sinh. 
- Sản phẩm học tập: Bảng tính tương tự hình sgk 
trang 59 
- Báo cáo: Nhận xét TH 

- Giao việc: Yêu cầu học sinh thực hiện 
các yêu cầu của câu 2 SGK/59. 
- Hướng dẫn và  hỗ trợ: Hướng dẫn 
thêm cho các em HS thao tác thay đổi 
hình dạng biểu đồ, thay đổi chú thích 
biểu đồ, xóa biểu đồ,… gợi ý cho hs 
nhận xét câu 2.7 
- Phương án đánh giá: đánh giá theo 
nhóm. 
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải 
pháp: Nhận xét câu 2.7 các em có thể 
nhận xét sai. GV nhận xét cho các em 

Khởi động phần mềm 
bảng tính và thực hiện 
trên máy tính các yêu 
cầu của câu 2 sgk/59 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRI TÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THCS ….. Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 



 HĐ3:  
- Tên hoạt động: Câu 3 
- Mục đích: Giúp học sinh thực hiện được các thao tác cơ bản trên bảng tính và thao tác chính xác với trang tính như: 
Tạo biểu đồ, thay đổi miền dữ liệu và hình dạng biểu đồ, thay đổi chú thích biểu đồ, di chuyển biểu đồ,… 

30 phút - Nhiệm vụ: Đọc kĩ yêu cầu câu 3, mở Microsoft 
Excel và nhập dữ liệu, định dạng trang tính 
CacKhoi như sgk/60; sau đó thực hiện câu 3 
gồm các yêu cầu như sgk/60 
- Phương thức hoạt động: HS thực hành theo 
nhóm. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng: máy vi tính, 
sách giáo khoa dành cho học sinh. 
- Sản phẩm học tập: Bảng tính tương tự hình sgk 
trang 60 
- Báo cáo: Nhận xét TH 

- Giao việc: Yêu cầu học sinh thực hiện 
các yêu cầu của câu 3 SGK/60. 
- Hướng dẫn và  hỗ trợ: Hướng dẫn 
thêm cho các em HS thao tác thay đổi 
hình dạng biểu đồ, thay đổi chú thích 
biểu đồ, xóa biểu đồ,…  
- Phương án đánh giá: đánh giá theo 
nhóm. 
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải 
pháp: HS có thể chọn miền dữ liệu sai, 
GV quan sát các nhóm và điều chỉnh; 
đồng thời cho HS làm xong thao tác 
mẫu 

Khởi động phần mềm 
bảng tính và thực hiện 
trên máy tính các yêu 
cầu của câu 3 sgk/60 

 HĐ4:  
- Tên hoạt động: Câu 4 
- Mục đích: Giúp học sinh thực hiện được các thao tác cơ bản trên bảng tính và thao tác chính xác với trang tính như: 
sao chép trang tính, sao chép biểu đồ, hiển thị các giá trị dữ liệu vào biểu đồ 

15 phút - Nhiệm vụ: Đọc kĩ yêu cầu câu 4, mở Microsoft 
Excel và mở bảng tính CacKhoi đã tạo trong 
câu 3; sau đó thực hiện câu 4 gồm các yêu cầu 
như sgk/60 
- Phương thức hoạt động: HS thực hành theo 
nhóm. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng: máy vi tính, 
sách giáo khoa dành cho học sinh. 
- Sản phẩm học tập: Biểu đồ tương tự hình sgk 
trang 60 
- Báo cáo: Nhận xét TH 

- Giao việc: Yêu cầu học sinh thực hiện 
các yêu cầu của câu 4 SGK/60. 
- Hướng dẫn và  hỗ trợ: Hướng dẫn 
thêm cho các em HS thao tác hiển thị 
các giá trị dữ liệu như câu 4.3 sgk/60 
- Phương án đánh giá: đánh giá theo 
nhóm. 
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải 
pháp: HS không thực hiện được hiển thị 
dữ liệu, GV quan sát các nhóm và điều 
chỉnh; đồng thời cho HS làm xong thao 
tác mẫu 

Khởi động phần mềm 
bảng tính và thực hiện 
trên máy tính các yêu 
cầu của câu 4 sgk/60 

 B. Hoạt động khám phá: Tình huống 2 và 3   
 HĐ5:  

- Tên hoạt động: Câu 5 
- Mục đích: Giúp học sinh thực hiện được các thao tác cơ bản trên bảng tính và thao tác chính xác với trang tính như: 
sao chép trang tính, sử dụng hàm để tính điểm trung bình, …  

15 phút - Nhiệm vụ: Đọc kĩ tình huống 2 và yêu cầu câu 
5, mở Microsoft Excel và mở bảng tính 
BDTongHop.xlsx  đã tạo trong BTH6; sau đó 
thực hiện câu 5 gồm các yêu cầu như sgk/61 
- Phương thức hoạt động: HS thực hành theo 
nhóm. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng: máy vi tính, 
sách giáo khoa dành cho học sinh. 
- Sản phẩm học tập: Kết quả thực hành của 
nhóm trong câu 5 
- Báo cáo: Nhận xét TH 

- Giao việc: Yêu cầu học sinh thực hiện 
các yêu cầu của câu 5 SGK/61. 
- Hướng dẫn và  hỗ trợ: Hướng dẫn 
thêm cho các em HS thao tác tính điểm 
trung bình theo từng môn học  
- Phương án đánh giá: đánh giá theo 
nhóm. 
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải 
pháp: HS có thể lập hàm sai. GV quan 
sát nhóm nào làm đúng, yêu cầu nhóm 
đó lên thao tác mẫu 

Khởi động phần mềm 
bảng tính và thực hiện 
trên máy tính các yêu 
cầu của câu 5 sgk/61 



 HĐ6:  
- Tên hoạt động: Câu 6 
- Mục đích: Giúp học sinh thực hiện được các thao tác cơ bản trên bảng tính và thao tác chính xác với trang tính như: 
sao chép trang tính, sử dụng hàm để tính số lượng HS giỏi, khá, TB, yếu, kém, …  

15 phút - Nhiệm vụ: Đọc kĩ yêu cầu câu 6, mở Microsoft 
Excel và mở trang tính BDLop7A1_f  đã thực 
hành trong câu 5; sau đó thực hiện câu 6 gồm 
các yêu cầu như sgk/61 
- Phương thức hoạt động: HS thực hành theo 
nhóm. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng: máy vi tính, 
sách giáo khoa dành cho học sinh. 
- Sản phẩm học tập: Kết quả thực hành của 
nhóm trong câu 6 
- Báo cáo: Nhận xét TH 

- Giao việc: Yêu cầu học sinh thực hiện 
các yêu cầu của câu 6 SGK/61. 
- Hướng dẫn và  hỗ trợ: Hướng dẫn 
thêm cho các em HS thao tác tính số 
lượng HS Giỏi, Khá, TB,… bằng hàm 
COUNTIF; HDHS định dạng biểu đồ 
- Phương án đánh giá: đánh giá theo 
nhóm. 
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải 
pháp: HS có thể lập hàm sai. GV quan 
sát nhóm nào làm đúng, yêu cầu nhóm 
đó lên thao tác mẫu 

Khởi động phần mềm 
bảng tính và thực hiện 
trên máy tính các yêu 
cầu của câu 6 sgk/61 

 HĐ7:  
- Tên hoạt động: Câu 7 
- Mục đích: Giúp học sinh thực hiện được các thao tác cơ bản trên bảng tính và thao tác chính xác với trang tính như: 
sao chép trang tính, định dạng trang tính, tạo biểu đồ, thay đổi kích  thước và di chuyển biểu đồ,… 

15 phút - Nhiệm vụ: Đọc kĩ tình huống 3 và yêu cầu câu 
7, mở Microsoft Excel và mở trang tính 
DongNamBo  đã thực hành trong BTH6; sau đó 
thực hiện câu 7 gồm các yêu cầu như sgk/62 
- Phương thức hoạt động: HS thực hành theo 
nhóm. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng: máy vi tính, 
sách giáo khoa dành cho học sinh. 
- Sản phẩm học tập: Kết quả thực hành của 
nhóm trong câu 7 tương tự như hình BTTH7.3 
- Báo cáo: Nhận xét TH 

- Giao việc: Yêu cầu học sinh thực hiện 
các yêu cầu của câu 7 SGK/62. 
- Hướng dẫn và  hỗ trợ: Hướng dẫn 
thêm cho các em HS thao tác àm tròn 
mật độ dân số, thay đổi kích thước biểu 
đồ 
- Phương án đánh giá: đánh giá theo 
nhóm. 
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải 
pháp: HS làm tròn chưa đến phần 
nguyên. GV quan sát nhóm nào làm 
đúng, yêu cầu nhóm đó lên thao tác mẫu 

Khởi động phần mềm 
bảng tính và thực hiện 
trên máy tính các yêu 
cầu của câu 7 sgk/62 

 C. Hoạt động trải nghiệm:   
    
5. Rút kinh nghiệm:    

Ưu điểm:  ........................................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................................... 
Hạn chế: ............................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................................... 
Hướng khắc phục: ............................................................................................................................................................. 
 ........................................................................................................................................................................................... 

  Ngày      tháng      năm 
Duyệt của BGH nhà trường Tổ trưởng chuyên môn Người soạn 

   
 



 
 
 
 
 

KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC 
 
Bài thực hành 8: Bài thực hành tổng hợp 2                                                          Số tiết: 4 
Tiết PPCT từ  57 đến 60 (thực hiện từ ngày  ................................................  đến ngày  .......................................................... ) 

 
Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: Phòng máy vi tính, sách dành cho học sinh,… 
 ...................................................................................................................................................................................................  

 
* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng 

 A. Tình huống 1:  Cuộc thi vô địch Tin học Văn phòng 
Thế giới là cuộc thi về kĩ năng sử dụng 
các ứng dụng tin học văn phòng với 
quy mô lớn và uy tín trên thế giới. 
Cuộc thi đã được rất nhiều học sinh, 
sinh viên Việt Nam biết đến và tham 
gia. Dưới đây là bảng điểm vòng loại 
của các thí sinh khu vực TP. Hồ Chí 
Minh, được nhập vào bảng tính với 
tên BTN8.1.xlsx 

  Hoạt động 1 
- Tên hoạt động: Câu 1 
- Mục đích: Thực hiện được các 
thao tác định dạng 

 1. Lưu bảng tính với tên mới MOS.xlsx 
vào thư mục BTTH8. 
2. Tại trang tính Sheet1, thực hiện định 
dạng như hình BTTH8.1 (Phông chữ 
Times New Roman, cỡ chữ 13, tiêu đề 
phông chữ Aria, cỡ chữ 14) 
3. Đổi tên trang tính Sheet1 thành 
Vongloai. Thêm trang tính mới Sapxep, 
Loc, và KQLoc 
4. Sao chép nội dung trang tính 
VongLoai sang trang tính Sapxep, Loc 
5. Lưu những thay đổi. 

- Nhiệm vụ: Thực hiện theo chỉ 
dẫn của giáo viên 
- Phương thức hoạt động: Theo 
nhóm. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): Máy tính, sách giáo 
khoa 
- Sản phẩm học tập (nếu có): Bài 
thực hành đã lưu trên máy 
- Báo cáo: Bài tập đã xong 

- Giao việc: Theo yêu cầu sgk 
(Nhóm trưởng chia công việc 
cho các thành viên trong 
nhóm) 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: khi học 
sinh có nhu cầu 
- Phương án đánh giá: Theo 
nhóm 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: Học sinh không biết 
cách thêm trang tính mới và 
đổi tên trang tính (hướng dẫn 
hs thực hiện) 

  Hoạt động 2 
- Tên hoạt động: Câu 2 
- Mục đích:  
+ Thực hiện được các thao tác 
định dạng. 
+ Thực hiện được việc thiết lập 
thông số cho trang in 

 1. Tại trang tính Sapxep, thực hiện thao 
tác sắp xếp theo các yêu cầu sau: 
- Sắp xếp theo năm sinh với thứ tự tăng 
giảm 
- Sắp xếp theo môn thi với thứ tự giảm 
dần. 
- Sắp xếp theo điểm với thứ tự giảm dần 
và cập nhật lại số thứ tự 
2. Tại trang tính Loc, thực hiện lọc dữ 
liệu theo các yêu cầu dưới đây: 
- Lọc ra các thí sinh của trường  THCS 
Chu Van An 

- Nhiệm vụ: Thực hiện theo chỉ 
dẫn của giáo viên 
- Phương thức hoạt động: Theo 
nhóm. 

- Giao việc: Theo yêu cầu sgk 
(Nhóm trưởng chia công việc 
cho các thành viên trong 
nhóm) 
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- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): Máy tính, sách giáo 
khoa 
- Sản phẩm học tập (nếu có): Bài 
thực hành đã lưu trên máy 
- Báo cáo: Bài tập đã xong 

- Hướng dẫn, hỗ trợ: khi học 
sinh có nhu cầu 
- Phương án đánh giá: Theo 
nhóm 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: Học sinh không biết 
cách cập nhật lại STT sau khi 
đã sắp xếp (hướng dẫn hs thực 
hiện) 

- Lọc ra các thí sinh của trường  THCS 
Chu Van An có điểm thi môn Excel là 
1000. 
- Lọc ra các thí sinh có điểm thi là 1000. 
Sao chép kết quả lọc được sang trang 
tínhKQLoc. 
-Lọc ra các thí sinh của trường  THCS 
Chu Van An có điểm thi là 1000. Sao 
chép kết quả lọc được sang trang tính 
KQLoc 
3. Định dạng trang tính KQLoc như hình 
4. Thiết lặp trang tính VongLoai với các 
thông số như sau: 
- Gía trị Top, Bottom, Left, Right lần 
lượt là 1,5cm, 1,5cm, 2,0cm, 2,0cm 
- Thiết lặp trang tính KQLoc như hình 
bên 
- Lưu những thay đổi. 

 Hoạt động 3 
- Tên hoạt động: Câu 3 
- Mục đích:  
+ Thực hiện được việc tính tổng, 
đếm, điền dữ liệu cho cột kết quả. 
+ Thực hiện được việc tạo biểu 
đồ và lọc dữ liệu. 

 1. Tại trang tính VongLoai, lập công 
thức điền dữ liệu cho cột kết quả, biết: 
Nếu điểm>=700 thì ĐẠT ngược lại thì 
KHÔNG ĐẠT 
2. Đếm số thí sinh dự thi Word, Excel, 
PowerPoint và thể hiện vào trang tính. 
3. Sử dụng hàm thích hợp tính tổng số 
thí sinh dự thi. 
4. Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ thí sinh dự thi 
các môn. 
5. Lọc ra các thí sinh Trường THCS Chu 
Van An có kết quả ĐẠT 
6. Lưu những thay đổi và đóng bảng tinh 

 - Nhiệm vụ: Thực hiện theo chỉ 
dẫn của giáo viên 
- Phương thức hoạt động: Theo 
nhóm. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): Máy tính, sách giáo 
khoa 
- Sản phẩm học tập (nếu có): Bài 
thực hành đã lưu trên máy 
- Báo cáo: Bài tập đã xong 

- Giao việc: Theo yêu cầu sgk 
(Nhóm trưởng chia công việc 
cho các thành viên trong 
nhóm) 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: khi học 
sinh có nhu cầu 
- Phương án đánh giá: Theo 
nhóm 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: Học sinh không biết 
cách điền kết quả “ĐẠT”, 
“KHÔNG ĐẠT” vào ô kết quả 
và đếm số thí sinh dự thi 
(hướng dẫn thêm cho hs thực 
hiện) 

 B. Tình huống 2:  Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA 
Game), là một sự kiện thể thao được 
tổ chức hai năm một lần với sự tham 
gia của các vận động viên từ 11 quốc 
gia trong khu vực. Dưới đây là bảng 
tổng hợp các thành tích của các quốc 
gia tham gia tại SEA Game lần thứ 28 

 Hoạt động 4 
- Tên hoạt động: Câu 4 
- Mục đích:  
+ Thực hiện được các thao tác 
định dạng 
+ Thực hiện được việc sử dụng 
hàm để tính tổng. 

 1. Tạo mới bảng tính SEAgame.xlsx vào 
thư mục BTTH8.2.  
2. Nhập dữ liệu và định dạng trang tính 
như hình BTTH8.2. Phông chữ Aria, cỡ 
chữ 11. 
3. Sử dụng hàm thích hợp để tính tổng số 
huy chương của mỗi quốc gia. 



+ Thực hiện được sao chép nội 
dung trang tính sang trang tính 
khác. 

4. Đổi tên trang tính sheet1 thành SG28. 
Thêm mới trang tính Sapxep, KQLoc và 
Bieudo. 
5. Sao chép nội dung trang tính SG28 
sang trang tính Sapxep và Bieudo. 
6. Lưu những thay đổi  - Nhiệm vụ: Thực hiện theo chỉ 

dẫn của giáo viên 
- Phương thức hoạt động: Theo 
nhóm. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): Máy tính, sách giáo 
khoa 
- Sản phẩm học tập (nếu có): Bài 
thực hành đã lưu trên máy 
- Báo cáo: Bài tập đã xong 

- Giao việc: Theo yêu cầu sgk 
(Nhóm trưởng chia công việc 
cho các thành viên trong 
nhóm) 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: khi học 
sinh có nhu cầu 
- Phương án đánh giá: Theo 
nhóm 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: Học sinh không biết 
cách sao chép trang tính(hướng 
dẫn hs thực hiện) 

 Hoạt động 5 
- Tên hoạt động: Câu 5 
- Mục đích: Thực hiện được các 
thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu 

 1. Tại trang tính Sapxep thực hiện theo 
các yêu cầu sau: 
- Sắp xếp theo tên quốc gia và thứ tự 
giảm dần. 
- Sắp xếp theo số huy chương vàng với 
thứ tự tăng dần. 
- Sắp xếp theo tổng số huy chương với 
thứ tự giảm dần. 
2. Tại trang tính SG28, thực hiện lọc dữ 
liệu theo các yêu cầu dưới đây, sao chép 
kết quả lọc được sang trang tính KQLoc 
và định dạng phù hợp. 
- Lọc ra các quốc gia có tổng số huy 
chương là 186. 
- Lọc ra 2 quốc gia có tổng số huy 
chương ít nhất. 
- Lọc ra 3 quốc gia có số huy chương 
vàng nhiều nhất 
- Lọc ra 3 quốc gia có số huy chương 
vàng là 0 
3. Thoát khỏi chế độ lọc và lưu những 
thay đổi. 

 - Nhiệm vụ: Thực hiện theo chỉ 
dẫn của giáo viên 
- Phương thức hoạt động: Theo 
nhóm. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): Máy tính, sách giáo 
khoa 
- Sản phẩm học tập (nếu có): Bài 
thực hành đã lưu trên máy 
- Báo cáo: Bài tập đã xong 

- Giao việc: Theo yêu cầu sgk 
(Nhóm trưởng chia công việc 
cho các thành viên trong 
nhóm) 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: khi học 
sinh có nhu cầu 
- Phương án đánh giá: Theo 
nhóm 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: Học sinh không biết 
thoát khỏi chế độ lọc (hướng 
dẫn hs thực hiện) 

 Hoạt động 6 
- Tên hoạt động: Câu 6 
- Mục đích: Thực hiện được các 
thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu 

 1. Sao chép trang tính SG28 sang trang 
tính mới với tên Sapxeploc 
2. Tại trang tính Sapxeploc, thực hiện 
các yêu cầu sau: 
- Sắp xếp theo số huy chương vàng tăng 
dần và tên quốc gia giảm dần. 
- Sắp xếp theo tổng số huy chương giảm 
dần và số huy chương vàng giảm dần. 
- Lọc ra các quốc gia có tổng số huy 
chương trên 100 
- Lọc ra các quốc gia có huy chương 
vàng. 
3. Lưu những thay đổi 

 - Nhiệm vụ: Thực hiện theo chỉ 
dẫn của giáo viên 
- Phương thức hoạt động: Theo 
nhóm. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): Máy tính, sách giáo 
khoa 
- Sản phẩm học tập (nếu có): Bài 
thực hành đã lưu trên máy 
- Báo cáo: Bài tập đã xong 

- Giao việc: Theo yêu cầu sgk 
(Nhóm trưởng chia công việc 
cho các thành viên trong 
nhóm) 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: khi học 
sinh có nhu cầu 
- Phương án đánh giá: Theo 
nhóm 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: Học sinh không biết 
cách sao chép trang tính sang 
trang tính mới (hướng dẫn hs 



thực hiện) 
 Hoạt động 7 

- Tên hoạt động: Câu 7 
- Mục đích: Thực hiện được các 
thao tác định dạng và thiết lập 
trang tính với các thông số và 
hướng giấy. 
+ Thực hiện được thay đổi kích 
thước biểu đồ và di chuyển đến 
vị trí mới 

 1. Tại trang tính SG28, tạo biểu đồ hình 
tròn để minh họa kết quả huy chương 
của đoàn Việt Nam (theo tỉ lệ %) 
2. Thiết lập trang tính SG28 với các 
thông số như sau: 
- Gía trị Top, Bottom, Left, Right lần 
lượt là 1,5cm, 1,5cm, 2,0cm, 1,8cm. 
- Khổ giấy A4, hướng giấy ngang. 
3. Tại trang tính Bieudo, Lọc ra 5 quốc 
gia có tổng số huy chương nhiều nhất . 
Tạo biểu đồ với dữ liệu vừa lọc được. 
4. Thay đổi kích thước biếu đồ và di 
chuyển đến vị trí thích hợp. 
5. Lưu những thay đổi và đóng bảng tính 

 - Nhiệm vụ: Thực hiện theo chỉ 
dẫn của giáo viên 
- Phương thức hoạt động: Theo 
nhóm. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): Máy tính, sách giáo 
khoa 
- Sản phẩm học tập (nếu có): Bài 
thực hành đã lưu trên máy 
- Báo cáo: Bài tập đã xong 

- Giao việc: Theo yêu cầu sgk 
(Nhóm trưởng chia công việc 
cho các thành viên trong 
nhóm) 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: khi học 
sinh có nhu cầu 
- Phương án đánh giá: Theo 
nhóm 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: Học sinh không biết 
cách thêm trang tính mới và 
đổi tên trang tính (hướng dẫn 
hs thực hiện) 

 
5. Rút kinh nghiệm:  

Ưu điểm:  ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
Hạn chế:  ...........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
Hướng khắc phục:  ............................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  

  Ngày      tháng      năm 
Duyệt của BGH nhà trường Tổ trưởng chuyên môn Người soạn 

   
 



 
 
 
 
 

KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC 
 
Bài thực hành 9: Tìm kiếm thông tin trên Internet.                                       Số tiết: 2 
Tiết PPCT từ  63 đến 64 (thực hiện từ ngày  ................................................  đến ngày  .......................................................... ) 

 
Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: Phòng máy  vi tính, sgk dành cho học sinh,… 
 ...................................................................................................................................................................................................  

 
* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng 

 A. Tình huống 1  Tuần sau, lớp 7A1 sẽ có một buổi thảo 
luận về chủ đề “Động vật và con người”. 
Quỳnh cần tìm kiếm một số thông tin để 
hoàn thành một số câu hỏi cho buổi thảo 
luận này. Em hãy cùng bạn ấy tìm hiểu 
các thông tin bổ ích này nhé 

    Hoạt động 1 
- Tên hoạt động: câu 1 
- Mục đích:  
+ Sử dụng Google Scholar để tìm 
kiếm thông tin. 

  

- Nhiệm vụ: Thực hiện theo chỉ 
dẫn của giáo viên 
- Phương thức hoạt động: Theo 
nhóm. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): Máy tính có kết nối 
Internet, sách giáo khoa 
- Sản phẩm học tập (nếu có): Bài 
thực hành đã lưu trên máy 
- Báo cáo: Trả lời xong các câu 
hỏi trong sách giáo khoa yêu cầu 

- Hướng dẫn, hỗ trợ: khi học 
sinh có nhu cầu 
- Phương án đánh giá: Theo 
nhóm 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: Học sinh không giúp 
được bạn Quỳnh tìm được từ 
còn lại (hướng dẫn hs thực 
hiện) 

Em hãy truy cập vào địa chỉ 
http://scholar.google.com.vn để tìm 
kiếm các thông tin sau đây: 
1. Phương pháp phòng trừ châu chấu 
gây hại. 
2. Những sâu bọ gây hại tương tự như 
châu chấu. 
3. “Châu chấu” gây hại như thế nào? 
4. Những tài liệu có từ “châu chấu” 
nhưng không liên quan đến cây “lúa”. 
5. Sau khi tìm kiếm các thông tin trên, 
Quỳnh nhận ra rằng châu chấu là 
động vật gây hại cho cây trồng. Tuy 
nhiên, chúng ta không thể tiêu diệt hết 
châu chấu được, bởi vì châu chấu góp 
phần cân bằng một cái gì đó. Quỳnh 
chỉ nhớ cụm từ này gồm ba từ, bắt 
đầu bằng: “hệ sinh ….” Em hãy giúp 
Quỳnh tìm từ còn lại nhé. 

 Hoạt động 2 
- Tên hoạt động: câu 2 
- Mục đích:  
+ Tìm kiếm video với Youtube 
chính xác hơn với các bộ lọc. 

  

 - Nhiệm vụ: Thực hiện theo chỉ 
dẫn của giáo viên 

- Hướng dẫn, hỗ trợ: khi học 
sinh có nhu cầu 

Em hãy truy cập vào Youtube và tiếp tục 
thực hiện các yêu cầu sau: 
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http://scholar.google.com.vn/


- Phương thức hoạt động: Theo 
nhóm. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): Máy tính có kết nối 
Internet, sách giáo khoa 
- Sản phẩm học tập (nếu có): Bài 
thực hành đã lưu trên máy 
- Báo cáo: Trả lời xong các câu 
hỏi trong sách giáo khoa yêu cầu 

- Phương án đánh giá: Theo 
nhóm 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: Học sinh không tìm 
được các video dưới 4 phút 
(hướng dẫn hs thực hiện) 

1. Tìm những video mô tả về vòng đời 
của châu chấu. 
2.Chỉ hiện thị video dưới 4 phút. 
3. Hiển thị những video chất lượng HD. 
4. Video nào có lượt xem nhiều nhất? 

 Hoạt động 3 
- Tên hoạt động: câu 3 
- Mục đích:  
+ Tìm kiếm video với Youtube 
chính xác hơn với các bộ lọc. 

 Em hãy sử dụng các mẹo vặt trong câu 2, 
sgk trang 68 để tìm kiếm các thông tin 
sau đây: 

 - Nhiệm vụ: Thực hiện theo chỉ 
dẫn của giáo viên 
- Phương thức hoạt động: Theo 
nhóm. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): Máy tính có kết nối 
Internet, sách giáo khoa 
- Sản phẩm học tập (nếu có): Bài 
thực hành đã lưu trên máy 
- Báo cáo: Trả lời xong các câu 
hỏi trong sách giáo khoa yêu cầu 

- Hướng dẫn, hỗ trợ: khi học 
sinh có nhu cầu 
- Phương án đánh giá: Theo 
nhóm 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: Học sinh không tìm 
được danh sách phát của 
chương trình thế giới động vật 
(hướng dẫn hs thực hiện) 

1. Chương trình phát trực tiếp hiện tại? 
2. Danh sách phát của chương trình thế 
giới động vật. 
3. Các video “Cuộc sống kì diệu” trên 
kênh HTV7. 
4. Các video “Thắp sáng ước mơ” từ đầu 
năm đến hiện tại. 

 Hoạt động 4 
- Tên hoạt động: câu 4 
- Mục đích:  
+ Tìm kiếm bằng hình ảnh với 
Google Image. 

 Phong đã sử dụng hình ảnh để tìm kiếm 
thông tin về một loài hoa (sgk trang 68). 
Em hãy tạo thư mục BTTH9 và thực 
hiện các yêu cầu dưới đây để giúp bạn 
tìm hiểu về loài hoa này nhé! 

 - Nhiệm vụ: Thực hiện theo chỉ 
dẫn của giáo viên 
- Phương thức hoạt động: Theo 
nhóm. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): Máy tính có kết nối 
Internet, sách giáo khoa 
- Sản phẩm học tập (nếu có): Bài 
thực hành đã lưu trên máy 
- Báo cáo: Trả lời xong các câu 
hỏi trong sách giáo khoa yêu cầu 

- Hướng dẫn, hỗ trợ: khi học 
sinh có nhu cầu 
- Phương án đánh giá: Theo 
nhóm 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: Học sinh không biết 
loài hoa này tên gì (hướng dẫn 
hs thực hiện) 

1. Kích thước của hình ảnh đang tìm 
kiếm là bao nhiêu? 
2. Loài hoa này tên là gì? 
3. Có bao nhiêu kết quả được tìm thấy? 
4. Tìm hình ảnh 10 hoa tương tự như 
hình trên và lưu vào thư mục BTTH9. 
5. Bằng những hình ảnh, thông tin tìm 
được, em hãy tạo một đoạn văn ngắn 
giới thiệu về loài hoa này. 

 B. Tình huống 2:   Bing  là một sản phẩm của Microsoft, 
được đánh giá là một công cụ tìm kiếm 
thông tin phổ biến hiện nay. Ngoài các 
tính năng tìm kiếm tương tự Google, em 
có thể: 
- Tìm kiếm kết quả dự báo thời tiết 
- Thực hiện phép toán và chuyển đổi đơn 
vị. 
- Ưu tiên từ khóa tìm kiếm : nhập thêm 
prefer:<từ khóa> 
- Theo dõi tình trạng chuyến bay 
- Tìm kiếm trang web có chứa định dạng 



file nhất định. 
- Tìm kiếm trang web có chứa định dạng 
file nhất định  

 Hoạt động 5 
- Tên hoạt động: câu 5 
- Mục đích:  
+ Sử dụng Bing để tìm kiếm 
thông tin. 

  

 - Nhiệm vụ: Thực hiện theo chỉ 
dẫn của giáo viên 
- Phương thức hoạt động: Theo 
nhóm. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): Máy tính có kết nối 
Internet, sách giáo khoa 
- Sản phẩm học tập (nếu có): Bài 
thực hành đã lưu trên máy 
- Báo cáo: Trả lời xong các câu 
hỏi trong sách giáo khoa yêu cầu 

- Hướng dẫn, hỗ trợ: khi học 
sinh có nhu cầu 
- Phương án đánh giá: Theo 
nhóm 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: Học sinh không tìm 
được các loại động vật ưu tiên 
các kết quả “chân khớp” 
(hướng dẫn hs thực hiện) 

Em hãy sử dụng công cụ Bing để tìm 
kiếm các thông tin sau đây: 
1. Hôm nay, thời tiết tại khu vực em 
đang sống như thế nào? 
2. Hôm nay có những chuyến bay nào từ 
sân bay TP Hồ Chí Minh đi Nội Bài? 
3. Tìm thông tin các loài “động vật”, ưu 
tiên các kết quả “chân khớp”. 
4. Thông tin các vườn quốc gia ở Việt 
Nam. 

5. Rút kinh 
nghiệm:  

  

Ưu điểm:  ........................................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................................... 
Hạn chế: ............................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................................... 
Hướng khắc phục: ............................................................................................................................................................. 
 ........................................................................................................................................................................................... 

  Ngày      tháng      năm 
Duyệt của BGH nhà trường Tổ trưởng chuyên môn Người soạn 
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