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A. LỜI GIỚI

THIỆU
        Để phục vụ tốt cho công tác dạy và học của giáo viên và học sinh. Thư viện

trường THCS Gia Thụy xin giới  thiệu tới  giáo viên  Thư mục  Sách tham khảo.

Kính thưa các thầy cô giáo! Trong năm học 2021-2022, thư viện đã xây dựng được kế

hoạch của năm học, theo đó hoạt động của từng tháng cũng được đề ra, Ban giám hiệu

đã quan tâm đến công tác bổ sung sách của thư viện. Trong năm học này, nhà trường

có tổ chức ôn thi cho các em học sinh giỏi. Vì vậy, vấn đề của thư viện là phải đáp ứng

kịp thời nhu cầu của giáo viên và học sinh trong việc ôn thi, từ đầu năm học thư viện

đã tiến hành  mua bổ sung số tài liệu tham khảo. 

        Phấn đấu để trở thành học sinh giỏi ở bất kì môn học nào cũng là một quá trình

lâu dài, liên tục. Muốn trở thành học sinh giỏi, ngoài sách giáo khoa học hằng ngày, rất

cần thêm sách tham khảo và các tài liệu học tập khác. Hôm nay thư viện trường xin

giới thiệu đến các thầy cô giáo và các em học sinh trong trường Thư mục sách sách

tham khảo. Với mục đích giúp giáo viên có thêm tài liệu hướng dẫn học sinh  ôn thi

theo đúng chương trình mà Bộ giáo dục đã đề ra, từ đó có bước đi phù hợp với tình

hình thực tế, trong thư viện có những tài liệu sát thực tế nhất, theo yêu cầu của chương

trình mới nhất từ  năm 2016 đến nay, có những tài liệu rất hay rất phù hợp cho vấn đề

ôn tập. Hy vọng rằng tài liệu mà thư viện giới thiệu trong thư mục sách Tham khảo này

sẽ góp phần giúp giáo viên và các em học sinh ôn thi tốt năm học 2021-2022.

 * Cấu trúc thư mục:

Thư mục được chia thành 3 phần sắp xếp theo vần chữ cái của tiêu đề mô tả:

A. Lời giới thiệu.

B. Nội dung thư mục.

C. Bảng tra tên sách.

Trong phần giới thiệu từng cuốn sách gồm 2 phần:

+ Mô tả chung.

       Thư viện THCS Gia Thụy                               Năm học: 2021-2022

THƯ MỤC SÁCH THAM KHẢO



                           Thư mục sách tham khảo THCS                                2

+ Tóm tắt.

           Nội dung thư mục còn ngắn gọn, kính mong quý thầy cô và các em học sinh

đóng góp để thư viện hoàn thiện thư mục của mình.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

                            Long Biên, ngày 06  tháng 10 năm 2021.

Người biên soạn

Trần Thị Ánh Kim

B - NỘI DUNG THƯ MỤC.
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1. Ôn tập cuối tuần Toán 7/1./ Hoàng Xuân Vinh; Mai Công Mãn; Đặng Thanh Hải

.-H. :ĐH.Quốc gia HN, 2016. -71Tr.;17cm.

ĐKCB:

Sách được chia làm 2 phần:

- Phần I: Ôn tập

+ Ôn tập 1: Ôn tập cơ bản

+ Ôn tập 2: Ôn tập nâng cao

- Phần II: Hướng dẫn và đáp số

Ở tập 1 bắt đầu từ tuần 1 đến tuần 18 gồm có lý thuyết cơ bản và bài tập giúp

giáo viên và học sinh dễ dàng tra cứu, ôn tập có hệ thống nhất.

2. Ôn tập cuối tuần Toán 7/2./Hoàng Xuân Vinh; Mai Công Mãn; Đặng Thanh Hải .-

H. :ĐH.Quốc gia HN, 2016. -75Tr.;17cm.

ĐKCB:

Sách được chia làm 2 phần:

- Phần I: Ôn tập

+ Ôn tập 1: Ôn tập cơ bản

+ Ôn tập 2: Ôn tập nâng cao

- Phần II: Hướng dẫn và đáp số

Ở tập 2 bắt đầu từ tuần 19 đến tuần 36 gồm có lý thuyết cơ bản và bài tập giúp

giáo viên và học sinh dễ dàng tra cứu, ôn tập có hệ thống nhất.

3. Ôn tập cuối tuần Toán 8/1./Hoàng Xuân Vinh; Mai Công Mãn; Đặng Thanh Hải .-

H. :ĐH.Quốc gia HN, 2017. -88Tr.;17cm.

ĐKCB:

Sách được chia làm 2 phần:

- Phần I: Ôn tập

+ Ôn tập 1: Ôn tập cơ bản

+ Ôn tập 2: Ôn tập nâng cao

- Phần II: Hướng dẫn và đáp số

Ở tập 1 bắt đầu từ tuần 1 đến tuần 19 gồm có lý thuyết cơ bản và bài tập giúp

giáo viên và học sinh dễ dàng tra cứu, ôn tập có hệ thống nhất.
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4. Ôn tập cuối tuần Toán 8/2./Hoàng Xuân Vinh; Mai Công Mãn; Đặng Thanh Hải .-

H. :ĐH.Quốc gia HN, 2017. -75Tr.;17cm.

ĐKCB:

Sách được chia làm 2 phần:

- Phần I: Ôn tập

+ Ôn tập 1: Ôn tập cơ bản

+ Ôn tập 2: Ôn tập nâng cao

- Phần II: Hướng dẫn và đáp số

Ở tập 2 bắt đầu từ tuần 20 đến tuần 37 gồm có lý thuyết cơ bản và bài tập giúp

giáo viên và học sinh dễ dàng tra cứu, ôn tập có hệ thống nhất.

5.  Phương  pháp  tư  duy  tìm  cách  giải  toán  đại  số  7/Nguyễn  Toàn  Anh.-Tp.Hồ Chí

Minh :ĐH.Quốc gia HN, 2019. -174Tr.;17cm.

ĐKCB:

Cuốn sách gồm 4 chương:

- Chương 1: Số hữu tỉ. số thực. Ở chương 1 gồm 12 mục

- Chương 2: Hàm số và đồ thị. Ở chương 2 gồm 7 mục

- Chương 3: Thống kê. Chương 3 gồm 4 mục

- Chương 4: Biểu thức đại số. gồm 9 mục

Cuối mỗi chương đều có phần ôn tập chương, và cuối cùng là phần ôn tập cuối 

năm. Tại mỗi mục đều được hệ thống lại những kiến thức cơ bản và phần bài tập có lời

giải để tham khảo

6. Phương pháp tư duy tìm cách giải toán hình học 7 /Nguyễn Toàn Anh.-Tp.Hồ

Chí Minh :ĐH.Quốc gia HN, 2019. -325Tr.;17cm.

ĐKCB:

Cuốn sách nhằm củng cố các kiến thức cơ bản có trong chương trình đã học 

trong sách giáo khoa. Đồng thời rèn luyện thêm kỹ năng trình bày bài giải một cách 

mạch lạc. Sách được viết theo chương, mục có trong sách giáo khoa hiện hành. Sách 

gồm 3 chương:

   Chương 1: Đường thẳng vuông góc – đường thẳng song song

   Chương 2: Tam giác

   Chương 3: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy của tam giác
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   Cuối mỗi chương sẽ có phần ôn tập chương, cuối cùng sẽ là mục ôn tập cuối năm.

7. Phương pháp tư duy tìm cách giải toán đại số 8/ Nguyễn Toàn Anh.-Tp.Hồ Chí

Minh :ĐH.Quốc gia HN, 2019. -267Tr.;17cm.

ĐKCB:

Cuốn sách nhằm củng cố các kiến thức cơ bản có trong chương trình đã học

trong sách giáo khoa. Đồng thời rèn luyện thêm kỹ năng trình bày bài giải một cách

mạch lạc. Sách được viết theo chương, mục có trong sách giáo khoa hiện hành. Sách

gồm 4 chương:

 Chương 1: Phép nhân và phép chia của đa thức

 Chương 2: Phân thức đại số

 Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

 Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

   Cuối mỗi chương sẽ có phần ôn tập chương, cuối cùng sẽ là mục ôn tập cuối năm.

8. Phương pháp tư duy tìm cách giải toán Đại số 9/ Nguyễn Toàn Anh.-Tp.Hồ Chí

Minh :ĐH.Quốc gia HN, 2019. -426Tr.;17cm.

ĐKCB:

Cuốn sách nhằm củng cố các kiến thức cơ bản có trong chương trình đã học

trong sách giáo khoa. Đồng thời rèn luyện thêm kỹ năng trình bày bài giải một cách

mạch lạc. Sách được viết theo chương, mục có trong sách giáo khoa hiện hành. Sách

gồm 4 chương:

 Chương 1: Căn bậc hai, căn bậc 3

 Chương 2: Hàm số bậc nhất

 Chương 3: Hệ hai phương trình bậc nhất  hai ẩn số

 Chương 4: Hàm số y = ax2 (a≠0) phương trình bậc hai một ẩn

   Cuối mỗi chương sẽ có phần ôn tập chương, cuối cùng sẽ là mục ôn tập cuối năm.

9. Phương pháp tư duy tìm cách giải toán hình học 9/ Nguyễn Toàn Anh.-Tp.Hồ

Chí Minh :ĐH.Quốc gia HN, 2019. -456Tr.;17cm.

ĐKCB:

 Cuốn sách nhằm củng cố các kiến thức cơ bản có trong chương trình đã học

trong sách giáo khoa. Đồng thời rèn luyện thêm kỹ năng trình bày bài giải một cách
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mạch lạc. Sách được viết theo chương, mục có trong sách giáo khoa hiện hành. Sách

gồm 4 chương:

 Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác

 Chương 2: Đường tròn

 Chương 3: Góc với đường tròn

 Chương 4: Hình trụ - Hình nón – Hình cầu

   Cuối mỗi chương sẽ có phần ôn tập chương, cuối cùng sẽ là mục ôn tập cuối năm. 

10. Củng cố và ôn luyện Ngữ Văn 7/1 /Nguyễn Việt Hùng .-H. :ĐH.Quốc gia

HN ,2020 .-170Tr. ;17cm.

ĐKCB:

Cuốn sách dựa trên văn bản của SGK hiện hành sẽ không chỉ đáp ứng nhu cầu

dạy và học ở thời điểm hiện tại mà còn gợi mở  hướng thiết kế nội dung học tập,

phương pháp tiếp cận tri thức ngữ văn trong nhà trường theo định hướng phát triển

năng lực học sinh. Hi vọng cuốn sách sẽ được các thầy cô và các em học sinh đón nhận

tích cực. Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần 1: Phần văn học

Phần 2: Phần tiếng Việt

Phần 3: Phần tập làm văn.

 11. Củng cố và ôn luyện Ngữ Văn 8/1 /Nguyễn Việt Hùng  .-H. :ĐH.Quốc gia

HN ,2016 .-83Tr. ;17cm.

ĐKCB:

          Cuốn sách dựa trên văn bản của SGK hiện hành sẽ không chỉ đáp ứng nhu cầu

dạy và học ở thời điểm hiện tại mà còn gợi mở  hướng thiết kế nội dung học tập,

phương pháp tiếp cận tri thức ngữ văn trong nhà trường theo định hướng phát triển

năng lực học sinh. Hi vọng cuốn sách sẽ được các thầy cô và các em học sinh đón nhận

tích cực. Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần 1: Phần văn bản

Phần 2: Phần tiếng Việt

Phần 3: Phần tập làm văn.

12. Củng cố và ôn luyện Ngữ Văn 9/1 /Nguyễn Việt Hùng .-H. :ĐH.Quốc gia HN

,2020 .-170Tr. ;17cm.
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ĐKCB:

Củng cố và ôn luyện Ngữ văn 9/1 được thiết kế dựa trên chuẩn kiến thức, kĩ

năng của SGK Ngữ văn THCS hiện hành. Cấu trúc cuốn sách gồm 3 phần:

- Phần văn bản: Khái quát chung; kiến thức trọng tâm; luyện tập; gợi ý trả lời.

- Phần Tập làm văn: Hệ thống kiến thức; luyện tập, gợi ý trả lời

- Phần tiếng Việt: Hệ thống kiến thức, luyện tập

13. Củng cố và ôn luyện Ngữ Văn 9/2 /Nguyễn Việt Hùng .-H. :ĐH.Quốc gia HN

,2020 .-170Tr. ;17cm.

ĐKCB:

Củng cố và ôn luyện Ngữ văn 9/1 được thiết kế dựa trên chuẩn kiến thức, kĩ

năng của SGK Ngữ văn THCS hiện hành. Cấu trúc cuốn sách gồm 3 phần:

Phần 1: Ôn tập lại kiến thức đã học từ tuần 20 đến tuần 37 về kiến thức cơ bản

và câu hỏi luyện tập.

Phần 2: Một số đề ôn tập – Ôn thi vào lớp 10 phổng thông (10 đề)

Phần 3: Đáp án một số đề ôn tập – Ôn thi vào lớp 10 THPT (đề số 3 và đề số 6)

14. Ôn tập cuối tuần ngữ văn 7/1  /Nguyễn Thị Hiên, Đỗ Lê Hoàn, Nguyễn Đức

Khuông, Trịnh Trọng Nam .-H. :ĐH.Quốc gia HN ,2016 .-87Tr. ;17cm.

ĐKCB:

Nội dung cuốn sách được biên soạn theo tuần (từ tuần 1 đến tuần 17). Mỗi tuần

gồm có 2 phần: Kiến thức trọng tâm và bài tập. Mỗi phần ôn tập đều bao gồm toàn bộ

nội dung kiến thức của tuần vừa học và các bài tập củng cố nâng cao nhàm phát triển

toàn diện các kĩ năng ngôn ngữ của học sinh.

Từ trang 55 là phần gợi ý – đáp án.

15. Ôn tập cuối tuần ngữ văn 7/2  /Nguyễn Thị Hiên, Đỗ Lê Hoàn, Nguyễn Đức

Khuông, Trịnh Trọng Nam .-H. :ĐH.Quốc gia HN ,2016 .-87Tr. ;17cm.

ĐKCB:

Nội dung cuốn sách được biên soạn theo tuần (từ tuần 18 đến tuần 34). Mỗi tuần

gồm có 2 phần: Kiến thức trọng tâm và bài tập. Mỗi phần ôn tập đều bao gồm toàn bộ

nội dung kiến thức của tuần vừa học và các bài tập củng cố nâng cao nhàm phát triển

toàn diện các kĩ năng ngôn ngữ của học sinh.

Từ trang 46 là phần gợi ý – đáp án.

       Thư viện THCS Gia Thụy                               Năm học: 2021-2022



                           Thư mục sách tham khảo THCS                                8

16. Ôn tập cuối tuần ngữ văn 8/1  /Nguyễn Thị Hiên, Đỗ Lê Hoàn, Nguyễn Đức

Khuông, Trịnh Trọng Nam .-H. :ĐH.Quốc gia HN ,2016 .-87Tr. ;17cm.

ĐKCB:

Nội dung cuốn sách được biên soạn theo tuần (từ tuần 1 đến tuần 17). Mỗi tuần

gồm có 2 phần: Kiến thức trọng tâm và bài tập. Mỗi phần ôn tập đều bao gồm toàn bộ

nội dung kiến thức của tuần vừa học và các bài tập củng cố nâng cao nhàm phát triển

toàn diện các kĩ năng ngôn ngữ của học sinh.

Từ trang 57 là phần gợi ý – đáp án.

17. Ôn tập cuối tuần ngữ văn 8/2  /Nguyễn Thị Hiên, Đỗ Lê Hoàn, Nguyễn Đức

Khuông, Trịnh Trọng Nam .-H. :ĐH.Quốc gia HN ,2016 .-88Tr. ;17cm.

ĐKCB:

Nội dung cuốn sách được biên soạn theo tuần (từ tuần 18 đến tuần 34). Mỗi tuần

gồm có 2 phần: Kiến thức trọng tâm và bài tập. Mỗi phần ôn tập đều bao gồm toàn bộ

nội dung kiến thức của tuần vừa học và các bài tập củng cố nâng cao nhàm phát triển

toàn diện các kĩ năng ngôn ngữ của học sinh.

Từ trang 57 là phần gợi ý – đáp án.

18. Chinh phục ngữ pháp và bài tập tiếng anh 6/1 /Nguyễn Thi Thu Huế chủ biên .-

H. :ĐH.Quốc gia HN ,2020 .-155Tr. ;17cm.

ĐKCB:

Cuốn sách được biên soạn theo khung giáo trình tiếng Anh đang được dạy trong

các trường THCS trên toàn quốc. Sách gồm 6 bài:

Unit 1: My new school

Unit 2: My home

Unit 3: My frends

Unit 4: My neigbourhood

Unit 5: Natural wonders of the world

Unit 6: Our Tet holiday

Với mỗi bài học đều được biên soạn theo 3 phần kiến thức cơ bản: Phát âm, ngữ

pháp và bài tập ứng dụng. 

Phần Phát âm: Giới thiệu cách phát âm và một số quy tắc phát âm thường dùng

của âm đó.

       Thư viện THCS Gia Thụy                               Năm học: 2021-2022



                           Thư mục sách tham khảo THCS                                9

Phần Ngữ pháp của mỗi bài học được trình bày một cách chi tiết, khoa học, rõ

ràng, dễ hiểu.

Phần Bài tập: được biên soạn theo từng Unit có nội dung tương ứng với từng

đơn vị bài học trong SGK. Sau phần bài tập của từng Unit có một bài kiểm tra để đánh

giá kết quả học tập của học sinh.

19. Chinh phục ngữ pháp và bài tập tiếng anh 6/2 /Nguyễn Thi Thu Huế chủ biên .-

H. :ĐH.Quốc gia HN ,2020 .-158Tr. ;17cm.

ĐKCB:

Cuốn sách được biên soạn theo khung giáo trình tiếng Anh đang được dạy trong

các trường THCS trên toàn quốc. Sách gồm 6 bài:

Unit 7:Televition

Unit 8: Sportts and games

Unit 9: Cities in the world

Unit 10: Our houses in the future

Unit 11: Ougreener world

Unit 12: Robots

Với mỗi bài học đều được biên soạn theo 3 phần kiến thức cơ bản: Phát âm, ngữ

pháp và bài tập ứng dụng. 

Phần Phát âm: Giới thiệu cách phát âm và một số quy tắc phát âm thường dùng

của âm đó.

Phần Ngữ pháp của mỗi bài học được trình bày một cách chi tiết, khoa học, rõ

ràng, dễ hiểu.

Phần Bài tập: được biên soạn theo từng Unit có nội dung tương ứng với từng

đơn vị bài học trong SGK. Sau phần bài tập của từng Unit có một bài kiểm tra để đánh

giá kết quả học tập của học sinh.

20. Chinh phục ngữ pháp và bài tập tiếng anh 7/1  /Nguyễn Thi Thu Huế chủ biên

.-H. :ĐH.Quốc gia HN ,2020 .-163Tr. ;17cm.

ĐKCB:

Cuốn sách được biên soạn theo khung giáo trình tiếng Anh đang được dạy trong

các trường THCS trên toàn quốc. Sách gồm 6 bài:

Unit 1: My hobbies
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Unit 2: Health

Unit 3: Community service

Unit 4: Music and arts

Unit 5: Vietnamese food and drink

Unit 6: The first university in Vietnam

Với mỗi bài học đều được biên soạn theo 3 phần kiến thức cơ bản: Phát âm, ngữ

pháp và bài tập ứng dụng. 

Phần Phát âm: Giới thiệu cách phát âm và một số quy tắc phát âm thường dùng

của âm đó.

Phần Ngữ pháp của mỗi bài học được trình bày một cách chi tiết, khoa học, rõ

ràng, dễ hiểu.

Phần Bài tập: được biên soạn theo từng Unit có nội dung tương ứng với từng

đơn vị bài học trong SGK. Sau phần bài tập của từng Unit có một bài kiểm tra để đánh

giá kết quả học tập của học sinh.

21. Chinh phục ngữ pháp và bài tập tiếng anh 7/2 /Nguyễn Thi Thu Huế chủ biên .-

H. :ĐH.Quốc gia HN ,2020 .-195Tr. ;17cm.

ĐKCB:

Cuốn sách được biên soạn theo khung giáo trình tiếng Anh đang được dạy trong

các trường THCS trên toàn quốc. Sách gồm 6 bài:

Unit 7: Tracffic

Unit 8: Films

Unit 9: Festivals around the world

Unit 10: Sources of energy

Unit 11: Travelling in the future

Unit 12: An overcrowded world

Với mỗi bài học đều được biên soạn theo 3 phần kiến thức cơ bản: Phát âm, ngữ

pháp và bài tập ứng dụng. 

Phần Phát âm: Giới thiệu cách phát âm và một số quy tắc phát âm thường dùng

của âm đó.

Phần Ngữ pháp của mỗi bài học được trình bày một cách chi tiết, khoa học, rõ

ràng, dễ hiểu.
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Phần Bài tập: được biên soạn theo từng Unit có nội dung tương ứng với từng

đơn vị bài học trong SGK. Sau phần bài tập của từng Unit có một bài kiểm tra để đánh

giá kết quả học tập của học sinh.

22. Chinh phục ngữ pháp và bài tập tiếng anh 8/1 /Nguyễn Thi Thu Huế chủ biên .-

H. :ĐH.Quốc gia HN ,2020 .-183Tr. ;17cm.

ĐKCB:

Cuốn sách được biên soạn theo khung giáo trình tiếng Anh đang được dạy trong

các trường THCS trên toàn quốc. Sách gồm 6 bài:

Unit 1: Leisure Activities

Unit 2: Life in the countryside

Unit 3: Peoples of Vietnam

Unit 4: Our Customs And Traditions 

Unit 5: Festivals in Vietnam

Unit 6: Folk tales

Với mỗi bài học đều được biên soạn theo 3 phần kiến thức cơ bản: Phát âm, ngữ

pháp và bài tập ứng dụng. 

Phần Phát âm: Giới thiệu cách phát âm và một số quy tắc phát âm thường dùng

của âm đó.

Phần Ngữ pháp của mỗi bài học được trình bày một cách chi tiết, khoa học, rõ

ràng, dễ hiểu.

Phần Bài tập: được biên soạn theo từng Unit có nội dung tương ứng với từng

đơn vị bài học trong SGK. Sau phần bài tập của từng Unit có một bài kiểm tra để đánh

giá kết quả học tập của học sinh.

23.  Chinh phục ngữ pháp và bài tập tiếng anh 8/2 /Nguyễn Thi Thu Huế chủ biên

.-H. :ĐH.Quốc gia HN ,2020 .-178Tr. ;17cm.

ĐKCB:

Cuốn sách được biên soạn theo khung giáo trình tiếng Anh đang được dạy trong

các trường THCS trên toàn quốc. Sách gồm 6 bài:

Unit 7: Pollution

Unit 8: English speaking countries

Unit 9: Natural disasters
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Unit 10: Communication

Unit 11: Science and technology

Unit 12: Life on other planets

Với mỗi bài học đều được biên soạn theo 3 phần kiến thức cơ bản: Phát âm, ngữ

pháp và bài tập ứng dụng. 

Phần Phát âm: Giới thiệu cách phát âm và một số quy tắc phát âm thường dùng

của âm đó.

Phần Ngữ pháp của mỗi bài học được trình bày một cách chi tiết, khoa học, rõ

ràng, dễ hiểu.

Phần Bài tập: được biên soạn theo từng Unit có nội dung tương ứng với từng

đơn vị bài học trong SGK. Sau phần bài tập của từng Unit có một bài kiểm tra để đánh

giá kết quả học tập của học sinh.

24. Chinh phục ngữ pháp và bài tập tiếng anh 9/1 /Nguyễn Thi Thu Huế chủ biên .-

H. :ĐH.Quốc gia HN ,2020 .-195Tr. ;17cm.

ĐKCB:

Cuốn sách được biên soạn theo khung giáo trình tiếng Anh đang được dạy trong

các trường THCS trên toàn quốc. Sách gồm 6 bài:

Unit 1: Local environment

Unit 2: City life

Unit 3: Teen stress and pressure

Unit 4: Wonders of past

Unit 5: Wonders of Vietnam

Unit 6: Vietnam: Then and now

Với mỗi bài học đều được biên soạn theo 3 phần kiến thức cơ bản: Phát âm, ngữ

pháp và bài tập ứng dụng. 

Phần Phát âm: Giới thiệu cách phát âm và một số quy tắc phát âm thường dùng

của âm đó.

Phần Ngữ pháp của mỗi bài học được trình bày một cách chi tiết, khoa học, rõ

ràng, dễ hiểu.
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Phần Bài tập: được biên soạn theo từng Unit có nội dung tương ứng với từng

đơn vị bài học trong SGK. Sau phần bài tập của từng Unit có một bài kiểm tra để đánh

giá kết quả học tập của học sinh.

25. Chinh phục ngữ pháp và bài tập tiếng anh 9/2 /Nguyễn Thi Thu Huế chủ biên .-

H. :ĐH.Quốc gia HN ,2020 .-206Tr. ;17cm.

ĐKCB:

Cuốn sách được biên soạn theo khung giáo trình tiếng Anh đang được dạy trong

các trường THCS trên toàn quốc. Sách gồm 6 bài:

Unit 7: Recipes and eating habits

Unit 8: Tourism

Unit 9:English in the World

Unit 10: Space travel

Unit 11: Changing roles in society

Unit 12: My future career

Với mỗi bài học đều được biên soạn theo 3 phần kiến thức cơ bản: Phát âm, ngữ

pháp và bài tập ứng dụng. 

Phần Phát âm: Giới thiệu cách phát âm và một số quy tắc phát âm thường dùng

của âm đó.

Phần Ngữ pháp của mỗi bài học được trình bày một cách chi tiết, khoa học, rõ

ràng, dễ hiểu.

Phần Bài tập: được biên soạn theo từng Unit có nội dung tương ứng với từng

đơn vị bài học trong SGK. Sau phần bài tập của từng Unit có một bài kiểm tra để đánh

giá kết quả học tập của học sinh.

26. Luyện chuyên sâu ngữ pháp & bài tập Tiếng Anh 8/2 /Tống Ngọc Huyền .-

H. :ĐH.Quốc gia HN ,2020 .-127Tr. ;20,5cm.

ĐKCB:

Cuốn sách gồm 6 bài (từ bài 6 đến bài 12) với từ vựng – ngữ pháp – bài tập

tương ứng bám sát chương trình Tiếng Anh cấp THCS. Những người biên soạn đã sắp

xếp bộ đề theo cấp độ tăng dần, phù hợp với tất cả đối tượng học sinh có học lực từ

trung bình đến khá, giỏi. 

Bài 7: Pollution (sự ô nhiễm)
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Bài 8: English – Speaking countries

Bài 9: Natural disastenrs (thảm họa thiên nhiên)

Bài 10: Communication (giao tiếp)

Ưu điểm vượt trội của cuốn sách là:

- Áp dụng kỹ thuật xây dựng ma trận đề của Bộ Giáo dục và Đào tạo giúp ôn lại

toàn bộ kiến thức đã học, đồng thời làm quen với nội dung kiến thức mới.

- Hệ thống lời giải chi tiết .Không chỉ được trình bày, giải thích một cách dễ

hiểu, kỹ lưỡng, hệ thống lời giải chuyên sâu còn được bổ sung và mở rộng giuos các

em tiếp thu nhiều kiến thức nâng cao và toàn diện hơn.

- Nội dung kiến thức bám sát chương trình của Bộ iaos dục và Đào tạo giúp các

em nắm vững kiến thức đã học trên lớp cũng như ôn luyện thêm các bài tập nâng cao,

hỗ trợ quá trình tự học Tiếng Anh hiệu quả.

- Các bài tập được sắp xếp khoa học giúp học sinh đánh giá chính xác năng lực

và sự tiến bộ của mình theo từng cấp độ.

- Rất nhiều mẹo giải hay, dế dàng vận dụng, dễ nhớ sẽ giúp học sinh làm bài

nhanh hơn, đạt điểm cao hơn. Từ đó các em sẽ tăng thêm niềm hứng thú với môn học

này.

27. Luyện chuyên sâu ngữ pháp và bài tập tiếng anh 9  /Tống Ngọc Huyền .-

H. :ĐH.Quốc gia HN ,2020 .-127Tr. ;20,5cm.

ĐKCB:

Cuốn sách gồm 6 bài (từ bài 6 đến bài 12) với từ vựng – ngữ pháp – bài tập

tương ứng bám sát chương trình Tiếng Anh cấp THCS. Những người biên soạn đã sắp

xếp bộ đề theo cấp độ tăng dần, phù hợp với tất cả đối tượng học sinh có học lực từ

trung bình đến khá, giỏi. 

Unit 1: Local environment

Unit 2: City life

Unit 3: Teen stress and pressure

Unit 4: Life in the past

Unit 5: Wonders of Vietnam

Unit 6: Vietnam: Then and now

Unit 7: Recipes and eating habits
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Unit 8: Tourism

Unit 9: English in the world

Unit 10: Space travel

Unit 11: Changing Roles in society

Unit 12: My future career

Ưu điểm vượt trội của cuốn sách là:

- Áp dụng kỹ thuật xây dựng ma trận đề của Bộ Giáo dục và Đào tạo giúp ôn lại

toàn bộ kiến thức đã học, đồng thời làm quen với nội dung kiến thức mới.

- Hệ thống lời giải chi tiết .Không chỉ được trình bày, giải thích một cách dễ

hiểu, kỹ lưỡng, hệ thống lời giải chuyên sâu còn được bổ sung và mở rộng giuos các

em tiếp thu nhiều kiến thức nâng cao và toàn diện hơn.

- Nội dung kiến thức bám sát chương trình của Bộ iaos dục và Đào tạo giúp các

em nắm vững kiến thức đã học trên lớp cũng như ôn luyện thêm các bài tập nâng cao,

hỗ trợ quá trình tự học Tiếng Anh hiệu quả.

- Các bài tập được sắp xếp khoa học giúp học sinh đánh giá chính xác năng lực

và sự tiến bộ của mình theo từng cấp độ.

- Rất nhiều mẹo giải hay, dế dàng vận dụng, dễ nhớ sẽ giúp học sinh làm bài

nhanh hơn, đạt điểm cao hơn. Từ đó các em sẽ tăng thêm niềm hứng thú với môn học

này.

28. Nâng cao và phát triển vật lí  8  /Bùi Gia Thịnh.-H. :Giáo dục ,2019 .-

168Tr. ;17cm.

ĐKCB:

Sách được biên soạn nhằm cung cấp cho học snh lớp 8 những kiến thức mở rộng

và nâng cao so với chưng trình và sách giáo khoa Vật lý 8, đáp ứng yêu cầu của việc

nâng cao chất lượng dạy và học ; phục vụ kịp thời việc chuẩn bị cho HS tham gia thi

HSG Vật lý, thi tuyển sinh vào lớp chuyên lý của các trường đại học và THPT chuyên.

Sách được viết theo 4 chủ đề:

Chủ đề 1: Chuyển động cơ học – Lực

Chủ đề 2: Áp suất chất lỏng và chất khí

Chủ đề 3: Cơ năng

Chủ đề 4: Nhiệt năng
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Mỗi chủ đề có cấu trúc như sau:  

A. Lý thuyết: Phần này tóm tắt  những kiến thức cơ bản của chương trình Vật lí

8 có liên quan đến chủ đề, đồng thời trình bày những kiến thức mở rộng  và nâng cao,

nhằm tạo điều kiện cho học sinh không những giải được các bài tập cơ bản quy định

trong chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình Vật lí THCS mà còn giải được các bài

tập trong  các đề thi HSG Vật lí và thi tuyển sinh vào các lớp chuyên lí.

B. Bài tập: Mở đầu phần này là các bài tập ví dụ điển hình của chủ đề, kèm theo

bài giải chi tiết, hướng dẫn về phương pháp giải, cách khắc phục những khó khăn và

những sai lầm học sinh thường gặp khi giải từng thể loại bài tập. Tiếp theo là  các bài

luyện tập, bao gồm cả bài trắc nghiệm và tự luận, định tính và định lượng. Một số bài

tập phần này được xây dựng dựa trên  các đề thi HSG Vật lí và thi tuyển sinh vào lớp

10 chuyên lí của các trường ĐH và THPT chuyên một số tỉnh và thành phố.

Cuối cuốn sách là phần Hướng dẫn giải và đáp số. Phần này đưa ra đáp án, đáp

số và Hướng dẫn giải các bài tập khó.

29. Bồi dưỡng năng lực tự học vật lí 7  /PGS.TS Đặng Đức Trọng, Nguyễn

Đức Tấn,Vũ Minh Nghĩa .-H. :ĐH.Quốc gia HN ,2019 .-182Tr. ;16cm.

ĐKCB:

Sách được biên soạn theo nội dung chương trình hiện hành. Các câu hỏi và bài

tập được sắp xếp từ dễ đến khó sẽ giúp các em HS rèn luyện phát triển tư duy độc lập,

óc thông minh sáng tạo của bản thân. Sách gồm 3 chương:

Chương 1: Quang học

Chương 2: Âm học

Chương 3: Điện học

Mỗi chương đều có cấu trúc như sau: 

A – Câu hỏi lý thuyết

B – Bài tập tham khảo

C – Bài tập áp dụng

D – Trắc nghiệm

Cuối mỗi chương đề có tổng kết chương và trả lời câu hỏi trắc nghiệm.

30. Bồi dưỡng năng lực tự học vật lí 8  /PGS.TS Đặng Đức Trọng, Nguyễn

Đức Tấn,Vũ Minh Nghĩa .-H. :ĐH.Quốc gia TP.HCM ,2019 .-140Tr. ;16cm.
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ĐKCB:

Sách được biên soạn theo nội dung chương trình hiện hành. Các câu hỏi và bài 

tập được sắp xếp từ dễ đến khó sẽ giúp các em HS rèn luyện phát triển tư duy độc lập, 

óc thông minh sáng tạo của bản thân. Sách gồm 4 phần:

Phần I: Chuyển động cơ học

Phần II: Áp suất – Lực đẩy ARCHIMEDE

Phần III: Công cơ học

Phần IV. Nhiệt học

Trong mỗi phần có 3 mục: Câu hỏi lý thuyết, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập tính

toán. Phần cuối sách là phần Đáp án trắc nghiệm.

31. Bồi dưỡng năng lực tự học vật lí 9  /PGS.TS Đặng Đức Trọng, Nguyễn

Đức Tấn,Vũ Minh Nghĩa .-H. :ĐH.Quốc gia TP.HCM ,2019 .-174Tr. ;16cm.

ĐKCB:

Sách được biên soạn theo nội dung chương trình hiện hành. Các câu hỏi và bài

tập được sắp xếp từ dễ đến khó sẽ giúp các em HS rèn luyện phát triển tư duy độc lập,

óc thông minh sáng tạo của bản thân. Sách gồm 3 chương:

Chương 1: Điện học

Chương 2: Điện từ học

Chương 3: Quang học

Trong mỗi chương có 3 mục: Câu hỏi lý thuyết, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập.

Phần cuối sách là phần Đáp án trắc nghiệm. 
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C - BẢNG TRA TÊN SÁCH.

Stt Tên sách Trang

1 Ôn tập cuối tuần Toán 7/1 3

2 Ôn tập cuối tuần Toán 7/2 3

3 Ôn tập cuối tuần Toán 8/1 3

4 Ôn tập cuối tuần Toán 8/2 3

5 Phương pháp tư duy tìm cách giải toán đại số 7 4

6 Phương pháp tư duy tìm cách giải toán hình học 7 4

7 Phương pháp tư duy tìm cách giải toán đại số 8 4

8 Phương pháp tư duy tìm cách giải toán Đại số 9 5

9 Phương pháp tư duy tìm cách giải toán hình học 9 5

10 Củng cố và ôn luyện Ngữ Văn 7/1 5

11 Củng cố và ôn luyện Ngữ Văn 8/1 6

12 Củng cố và ôn luyện Ngữ Văn 9/1 6

13 Củng cố và ôn luyện Ngữ Văn 9/2 6

14 Ôn tập cuối tuần ngữ văn 7/1 6

15 Ôn tập cuối tuần ngữ văn 7/2 7

16 Ôn tập cuối tuần ngữ văn 8/1 7

17 Ôn tập cuối tuần ngữ văn 8/2 7

18 Chinh phục ngữ pháp và bài tập tiếng anh 6/1 7

19 Chinh phục ngữ pháp và bài tập tiếng anh 6/2 8

20 Chinh phục ngữ pháp và bài tập tiếng anh 7/1 9

21 Chinh phục ngữ pháp và bài tập tiếng anh 7/2 9

22 Chinh phục ngữ pháp và bài tập tiếng anh 8/1 10

23 Chinh phục ngữ pháp và bài tập tiếng anh 8/2 10

24 Chinh phục ngữ pháp và bài tập tiếng anh 9/1 11

25 Chinh phục ngữ pháp và bài tập tiếng anh 9/2 12

26 Luyện chuyên sâu ngữ pháp & bài tập Tiếng Anh 8/2 12

27 Luyện chuyên sâu ngữ pháp và bài tập tiếng anh 9 13

28 Nâng cao và phát triển vật lí 8 14

29 Bồi dưỡng năng lực tự học vật lí 7 15

30 Bồi dưỡng năng lực tự học vật lí 8 15

31 Bồi dưỡng năng lực tự học vật lí 9 15
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