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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Khoa học tự nhiên là môn học được xây dựng và phát triển trên nền tảng của 

Vật lý, Hóa học, Sinh học và Khoa học Trái Đất,... Đồng thời, sự tiến bộ của nhiều 

ngành khoa học khác liên quan như Toán học, Tin học… cũng góp phần thúc đẩy 

sự phát triển không ngừng của Khoa học tự nhiên. 

Toán học và Khoa học tự nhiên có sự kết hợp nhuần nhuyễn lý thuyết với 

thực nghiệm. Vì vậy, thực hành, thí nghiệm trong phòng thực hành, phòng học bộ 

môn, ngoài thực địa có vai trò và ý nghĩa quan trọng, là hình thức dạy học đặc 

trưng của môn học này. 

Xây dựng môn học Toán học và Khoa học tự nhiên trên cơ sở các kiến thức 

vật lý, hóa học, sinh học và khoa học Trái Đất là phù hợp với định hướng dạy học 

tích hợp, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển toàn diện về kiến 

thức, hình thành kỹ năng và phát triển năng lực của học sinh. 

Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, chương trình môn Toán học và 

Khoa học tự nhiên thích hợp với các phương pháp giáo dục tích cực, trong đó giáo 

viên đóng vai trò tổ chức, hướng dẫn hoạt động cho học sinh, tạo môi trường học 

tập thân thiện và những tình huống có vấn đề để khuyến khích học sinh tích cực 

tham gia vào các hoạt động học tập, rèn luyện thói quen và khả năng tự học, phát 

huy tiềm năng và những kiến thức, kỹ năng đã tích luỹ được để phát triển. 

Vì vậy, Thư viện tỉnh Bình Dương biên soạn Thư mục giới thiệu sách“TOÁN 

HỌC VÀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN” có trong Thư viện dành cho các em Trung 

học phổ thông. Nội dung sách giới thiệu trong Thư mục bám sát yêu cầu chương 

trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giúp các em học sinh nắm 

vững chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng môn học, đồng thời hỗ trợ cho giáo viên 

nắm vững nội dung, phương pháp, cấu trúc đề thi, đặc biệt là phương án thi cử mới 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành, qua đó định hướng cho học sinh chuẩn bị 

bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia đạt kết quả tốt. 

Thư mục giới thiệu 146 tên sách về các môn học Toán, Lý, Hóa, Sinh lớp 10, 

11, 12 và ôn thi Trung học phổ thông. Bao gồm 4 phần: 

Phần I: Toán học 

Phần II: Vật lý 

Phần III: Hóa học 

Phần IV: Sinh học 

Trong quá trình biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Rất 

mong bạn đọc và các bạn đồng nghiệp chia sẻ, đóng góp ý kiến.  
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     1. 40 đề kiểm tra trắc nghiệm toán 10: Soạn theo 

hướng cải tiến ra đề kiểm tra chất lượng của Bộ 

giáo dục và Đào tạo / Lê Hồng Đức chủ biên, Lê Bích 

Ngọc. - Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 

227 tr: hình vẽ, bảng ; 24 cm 

  Tóm tắt : 

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần Đại số gồm 6 

chương và Hình học gồm 3 chương. Ngoài ra, cuốn 

sách còn có các đề thi kiểm tra chất lượng học kì I và 

học kì II để các em làm quen. 

 

 

 

2. Tổng tập đề thi Olympic 30 tháng 4 Toán 10 : 

Từ 2010 đến 2014. - Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2016. - 323 tr ; 24 cm 

 Tóm tắt : 

Tuyển tập đề thi đề nghị và đề thi chính thức 

Olympic truyền thống 30/4 năm 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014 của các trường THPT chuyên. 

 

 

 

    

 3. Bí quyết đạt điểm 10 kiểm tra định kì môn 

Toán 10: Giải chi tiết, phân tích, bình luận, hướng 

dẫn làm bài dành cho học sinh lớp 10. Tham khảo 
cho học sinh và giáo viên / Bùi Quý Mười. - Hà Nội 

: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 310 tr : hình vẽ, 

bảng ; 24 cm 

Tóm tắt:  

Các đề thi được ra với nhiều hình thức tương 

ứng với các ma trận đề phù hợp với chương trình phổ 

thông, giúp các em học sinh khối 10 có thể tự đánh 

giá mức độ nhận thức và khả năng vận dụng kiến 

thức của chính mình. Với lời giải rõ ràng và nội dung 

kiến thức khai thác triệt để cho từng đề kiểm tra, hy vọng cuốn sách này sẽ là 

một tài liệu bổ ích của các thầy cô giáo trong công tác kiểm tra đánh giá học 
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sinh và cho các em học sinh trong việc tự đánh giá và rèn luyện kỹ năng giải 

toán. 

 

4. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 11/ 

Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh, Phan Ngọc 

Toàn. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 

536 tr: hình vẽ ; 24 cm. - (Luyện thi THPT Quốc gia) 

 Tóm tắt: 

Nội dung sách được chia làm 2 phần :  

Phần I - Câu hỏi trắc nghiệm gồm: 5 chủ đề về 

Đại số và Giải tích, 3 chủ đề về Hình học;  

Phần II - Đáp án 

 

 

5. Sổ tay kiến thức Toán 11 / Dương Đức Kim... 

[và những người khác]. - In lần thứ 3. - Hà Nội : Đại 

học Sư phạm Hà Nội, 2016. - 128 tr ; 18 cm 

Tóm tắt: 

Trình bày các khái niệm, qui tắc định lí đồng 

thời xây dựng được các kĩ năng vận dụng kiến thức 

vào việc giải bài tập. Ghi lại đầy đủ những kiến thức 

cơ bản nhất, hệ thống hóa lại toàn bộ chương trình 

dưới dạng ngắn, gọn dễ hiểu, dễ nhớ, theo đúng 

chương trình sách giáo khoa hiện hành. 

 

 

6. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 12: 

Luyện thi THPT Quốc gia / Nguyễn Phú Khánh, 

Huỳnh Đức Khánh. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2016. - 474 tr : hình vẽ ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Nội dung cuốn sách bám sát cấu trúc đề minh 

họa của Bộ giáo dục vừa công bố gồm: 5 chủ đề về 

Đại số và Giải tích, 3 chủ đề về Hình học với những 

câu hỏi trắc nghiệm được tác giả sưu tầm, chọn lọc 

và phát triển từ nhiều cuốn sách. 
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        7. 40 đề kiểm tra trắc nghiệm Toán 12: Luyện thi 
THPT Quốc gia / Lê Hồng Đức chủ biên; Lê Hữu Trí, 

Lê Bích Ngọc. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2016. - 240 tr : hình vẽ, bảng ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

40 đề kiểm tra trắc nghiệm Toán 12 dùng trong 

luyện thi THPT Quốc gia. Cuốn sách bao gồm 40 đề 

trắc nghiệm được tác giả biên soạn nhằm hệ thống lại 

kiến thức cho các em học sinh.  

 

 

8. Siêu tư duy toán học - Luyện đề THPT Quốc 

gia 2016 - 2017 / Đoàn Trí Dũng... [và những người 

khác]. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ 

Chí Minh, 2016. - 254 tr : hình vẽ ; 30 cm 

  Tóm tắt : 

Nội dung cuốn sách bao gồm 5 phần chính như 

sau: Tổng hợp các công thức căn bản sử dụng trong 

giải toán. Các kỹ năng và tư duy trong giải toán 

Phương trình, Bất phương trình, Hệ phương trình. Các 

kỹ năng và kiến thức căn bản trong giải toán hình học 

phẳng Oxy. Các kiến thức trọng tâm và tư duy giải 

toán Bất đẳng thức, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. 25 

bộ đề trọng tâm rèn luyện kỹ năng giải toán 

 

 

9. Cách nhớ công thức toán học 12 - 11 -10 và 
luyện thi đại học / Trần Hữu Lương. - Hà Nội: Từ 

điển Bách khoa, 2013. - 238 tr: hình vẽ ; 20 cm 

  Tóm tắt: 

Hệ thống hóa các kiến thức lí thuyết trong 

chương trình trung học phổ thông giúp các em nhớ 

được nhiều nhất trong thời gian ngắn nhất. 
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10. Thần tốc luyện đề chuẩn bị kì thi THPT 

Quốc gia 2016 - 2017 Toán học: Nhận biết - Thông 
hiểu - Vận dụng - Vận dụng cao / Nguyễn Hữu Biển. 

- Hà Nội : Thanh niên, 2016. - 214 tr : bảng ; 30 cm 

 Tóm tắt: 

Gồm 30 đề luyện thi, mỗi đề đều được biên soạn 

bám sát cấu trúc đề thi Trung học phổ thông Quốc gia 

môn Toán hiện nay. Các bạn sẽ được ôn luyện lại 10 

nội dung kiến thức trọng tâm với tất cả các dạng toán 

minh họa kèm theo. Tài liệu sẽ tập trung vào phân tích 

giúp học sinh tìm ra hướng tư duy một cách khoa học, 

logic với các nội dung câu hỏi khó như: hình học tọa 

độ Oxy, giải hệ phương trình (phương trình, bất 

phương trình), hình học không gian... 

 

11. Chinh phục đề thi THPT Quốc gia toán học 

qua bộ đề thi thử 4 trong 1: Phân tích và bình luận 

kèm lời giải chi tiết. Hệ thống các bài tập tương tự 

và kĩ năng làm bài. Sơ đồ tra cứu nhanh các dạng 

toán theo từng chuyên đề / Hồ Xuân Trọng, Hứa Lâm 

Phong. - Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 

637 tr : hình vẽ ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Trình bày theo các bộ đề thi thử mẫu. Nhận xét 

và phân tích: nhằm định hướng và tìm ra lời giải cho 

bài toán. Hướng dẫn giải: trình bày lời giải một cách 

chi tiết hoặc giải bằng nhiều cách khác nhau. Bình luận: lưu ý những sai lầm 

trong quá trình tư duy tìm lời giải, cách trình bày lời giải, tổng quát các dạng 

toán thành các chủ đề có phương pháp giải cụ thể. Bài tập tự luyện: nhóm bài 

tập tương tự và nâng cao, mở rộng dần được sưu tầm và trích dẫn từ các nguồn 

đề thi thử Đại Học những năm qua cũng như so sánh với các câu đã ra thi trong 

đề thi chính thức kì thi THPT Quốc Gia hay đề thi Tuyển sinh Đại Học – Cao 

Đẳng những năm trước đó... 

 

12. Các phương pháp tìm nhanh đáp án bài tập 

trắc nghiệm môn toán kì thi THPT : Lời giải tự luận. 

Lời giải tự luận kết hợp máy tính CASIO fx - 570MS 

/ Lê Hồng Đức chủ biên; Đỗ Hoàng Hà... [và những 

người khác]. - Hà Nội: Đại học Quốc gia, 2017. - 323 

tr: hình vẽ, bảng ; 26 cm 
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 Tóm tắt: 

 Giới thiệu các bài tập kì thi THPT giúp các em trong việc tự học, tự rèn 

luyện và các phương pháp tìm nhanh đáp án. 

 

13. Chinh phục kỳ thi THPT trắc nghiệm môn 

toán: Hình học không gian cổ điển và phương pháp 
tọa độ trong không gian / Cao Văn Tuấn, Lê Bá 

Bảo,...[Và những người khác]. - Hà Nội: Đại học 

Quốc gia, 2017. - 357 tr: hình vẽ, bảng ; 30 cm 

 Tóm tắt: 

Nội dung kiến thức bám sát sách giáo khoa cơ 

bản đồng thời có thêm phần chuyên sâu, mở rộng. 

Tóm tắt lý thuyết căn bản, ví dụ minh họa, câu hỏi 

trắc nghiệm rèn luyện, đáp án và hướng dẫn giải chi 

tiết. 

 

 

14. Bài giảng luyện thi THPT Quốc gia đề 
phương trình, bất phương trình vô tỷ / Nguyễn Văn 

Nho chủ biên; Nguyễn Văn Thổ. - Hà Nội : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2016. - 616 tr ; 27 cm 

 Tóm tắt :Tuyển chọn các bài tập cốt lõi sát đề 

thi Trung học phổ thông Quốc gia. Phân tích hướng 

dẫn giải chi tiết và bình luận. Tài liệu tham khảo cho 

học sinh 10,11,12. Tài liệu tham khảo giáo viên và 

bồi dưỡng học sinh giỏi. 

 

 

15. Ngân hàng đề thi THPT quốc gia môn toán 

/ Nguyễn Phú Khánh. - Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa 

và bổ sung. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2016. - 588 tr : hình vẽ ; 27 cm 

 Tóm tắt: 

Cuốn sách bao gồm các câu hỏi, bài tập, các 

dạng đề thi giúp các em học sinh rèn luyện năng lực 

giải các bài toán. Nội dung bám sát chương trình 

Trung học phổ thông, nhất là năm lớp 12. Đây là 

cuốn sách hữu ích cho các em ôn luyện để ôn luyện 

kỹ năng và chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới... 
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16. Các chuyên đề bám sát đề thi THPT Quốc 

gia - Nguyên hàm tích phân / Lê Hoành Phò. - Hà 

Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. - 194 tr : hình 

vẽ ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Gồm 18 phần nỏ để tiện luyện tập theo chủ đề. 

Từ các kiến thức và các phương pháp giải Toán căn 

bản và nâng cao dần dần, kết hợp ôn toán 10 và 11 

bổ sung và mở rộng kiến thức và phương pháp giải 

khác nhau. 

 

 

17. Các chuyên đề bám sát đề thi THPT Quốc 

gia - Tọa độ không gian / Lê Hoành Phò. - Hà Nội: 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. - 195 tr : hình vẽ ; 

24 cm 

Tóm tắt: 

Bao gồm 12 phần nhỏ thể hiện theo chủ đề , có 

nhiều dạng như: Tọa độ điểm , tọa độ không gian, 

góc, khoảng cách, mặt cầu, lập phương trình mặt 

phẳng, tương giao... 

 

 

18. Các chuyên đề bám sát đề thi THPT 

Quốc gia - Hàm số và phương trình mũ - Lôgarit 

/ Lê Hoành Phò. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2015. - 176 tr : hình vẽ ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Chuyên đề Hàm số và phương trình mũ - 

Logarit bao gồm 15 phần nhỏ thể hiện theo chủ đề, 

có nhiều dạng như: biến đổi lũy thừa mũ, biến đổi 

logarit, hàm số logarit ...Từ các kiến thức giải toán 

căn bản và nâng cao dẩn dẩn, kết hợp toán 10, 11 , 

bổ sung kiến thức và phương pháp giải khác nhau 

luyện tập thêm toán khó, toán tổng hợp giúp các 

bạn rèn luyện thêm kỹ năng làm bài và từng bước giải đúng giải gọn các bài tập 

trong các kì kiểm tra. 
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19. Các chuyên đề bám sát đề thi THPT Quốc 
gia - Lượng giác và tọa độ phẳng / Lê Hoành Phò. 

- Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. - 223 tr: 

hình vẽ ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Cuốn sách được chia làm 14 phần: Giá trị 

lượng giác, góc cung liên quan đặc biệt, công thức 

cộng, công thức nhân, công thức. 

 

 

 

20. Vẻ đẹp bất đẳng thức trong các kỳ thi 

Olympic toán học / Trần Phương chủ biên; Võ 

Quốc Bá Cẩn, Trần Quốc Anh. - Tái bản lần thứ 1. - 

Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 492 tr ; 

27 cm 

Tóm tắt: 

Minh họa đa dạng, đặc sắc cho những phương 

pháp tiêu biểu chứng minh bất đẳng thức. Cuốn sách 

là một sự thể hiện công phu trong việc tổng hợp, 

phân loại những bất đẳng thức có trong các kì thi 

Olympic của các Quốc gia, các vùng miền trên khắp 

năm châu và trong các kỳ thi vô địch toán quốc tế. 

 

21. Tuyển tập đề thi Olympic 30 tháng 4 lần 
thứ XXII - 2016 Toán học. - Hà Nội : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2016. - 318 tr : hình vẽ, bảng ; 24 

cm 

 Tóm tắt: 

Giới thiệu các đề thi Olympic môn Toán tại 

các trường ở các tỉnh thành trong cả nước. Đưa ra 

các đề thi chính thức và đề thi đề nghị khối lớp 10 

và 11 có kèm theo đáp án cụ thể giúp cho các thầy 

cô, các em học sinh trong công tác bồi dưỡng học 

sinh giỏi cũng như trong việc tự học và rèn luyện 

kiến thức toán.  
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 22. Toán học cao cấp / Nguyễn Đình Trí chủ 

biên; Trần Việt Dũng, Trần Xuân Hiển, Nguyễn 

Xuân Thảo. Tập 1, Đại số và hình học giải tích. - 

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2015. - 295 tr ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Trình bày các kiến thức đại số, hình học giải 

tích về tập hợp và ánh xạ, cấu trúc đại số - số phức 

- đa thức và phân thức hữu tỉ, ma trận - định thức - 

hệ phương trình tuyến tính, hình học giải tích, 

không gian vectơ - không gian Euclid, ánh xạ tuyến 

tính, trị riêng và vectơ riêng của toán tử tuyến tính, 

dạng toàn phương. 

 

  

23. Toán học cao cấp / Nguyễn Đình Trí chủ 

biên; Trần Việt Dũng, Trần Xuân Hiển, Nguyễn 

Xuân Thảo. Tập 2, Giải tích. - Hà Nội : Giáo dục 

Việt Nam, 2015. - 423 tr ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Trình bày phép tính giải tích của hàm một biến 

và hàm nhiều biến: số thực, hàm một biến, giới hạn 

và liên tục, đạo hàm và vi phân, các định lí về hàm 

khả vi và áp dụng, tích phân không xác định... 

 

 

  

 

24. Toán học cao cấp / Nguyễn Đình Trí chủ 

biên; Trần Việt Dũng, Trần Xuân Hiển, Nguyễn 

Xuân Thảo. Tập 3, Chuỗi và phương trình vi phân. - 

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2015. - 243 tr ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Khảo sát về chuỗi và phương trình vi phân. 

Giải bài toán Cauchy đối với phương trình vi phân 

tuyến tính với hệ số không đổi bằng phép biến đổi 

Laplace.  
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25. 25 nhà toán học nổi tiếng / Phạm Đình 

Thực. - Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 

112 tr ; 24 cm. - (Tủ sách thúc đẩy động cơ học tập) 

 Tóm tắt: 

Giới thiệu 25 nhà toán học nổi tiếng có những 

phát minh lớn của Thế giới như: Pierre Fermat, 

Évariste Galois, David Hilbert... 

 

 

 

 

26. Lịch sử toán học / Nguyễn Thanh Hưng, Lê 

Ngọc Sơn. - Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2016. - 127 

tr : hinh vẽ, ảnh ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Giới thiệu các giai đoạn và sự kiện của lịch sử 

toán học, cuộc đời và sự nghiệp của một số nhà toán 

học tiêu biểu như: Zeno, eudoxus, Archimedes, 

Newton, Leibniz... 

 

 

 

27. Lạc vào thế giới toán học / Alex Frith, 

Minna Lacey, Lisa Jane Gillespie; Adam Larkum 

minh họa; Thanh Xuân, Ngọc Hoa dịch. - TP. Hồ Chí 

Minh : Trẻ, 2015. - 93 tr : minh họa ; 23 cm 

Tóm tắt :Cung cấp kiến thức về các môn khoa 

học tự nhiên, được viết 1 cách dễ hiểu, giải thích đầy 

đủ các quy luật, định lý, khái niệm của các môn toán 

học. Nhưng cuốn sách rất thú vị, trong tập này, các 

bạn sẽ được tìm hiểu về những con số cách chúng 

miêu tả về sự vậy xung quanh, và toán học đã thay 

đổi thế giới tuyệt vời này ra sao... 

 

 

 

 



12 
 

28. Niềm vui toán học / Theoni Pappas; Trần 

Quốc Long dịch. - In lần thứ ba có sửa chữa. - Hà nội: 

Dân trí, 2013. - 251 tr : ảnh, tranh ; 25 cm. - (Tủ sách 

đam mê toán học) 

 Tóm tắt: 

Cuốn sách gợi mở các khái niệm, ý tưởng các 

câu hỏi, lịch sử, các bài toán và những trò giải trí 

nhằm giúp bạn hiểu hơn về bản chất và tầm ảnh 

hưởng của toán học trong cuộc sống. 

 

 

  29. Bí mật toán học / Phương Hiếu biên soạn. - 

Hà Nội: Lao động, 2015. - 166 tr ; 23 cm. - (Những 

câu hỏi kỳ thú về thế giới quanh ta) 

 Tóm tắt: 

Giới thiệu bộ sách khoa học thường thức mang 

đến cho người đọc những kiến thức về khoa học tự 

nhiên, bổ sung tri thức và kiến giải mới trong nghiên 

cứu các hiện tượng toán học và những phát hiện của 

con người về cuộc sống xung quanh kích thích sự say 

mê tìm hiểu, thích quan sát thế giới, hướng độc giả 

đến với những sáng tạo khoa học. 

 

 

30. Thiên tài kỳ dị và đột phá toán học của thế 

kỷ / Masha Gessen; Phạm Văn Thiều, Phạm Thu 

Hằng dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2014. - 274 tr ; 

21 cm. - (Khoa học - Khám phá) 

 Tóm tắt: 

Tái hiện lại cuộc đời và sự nghiệp của nhà toán 

học Nga Grigory Perelman từ một thần đồng Do Thái 

tới một thiên tài kì dị. Từ lúc bắt đầu bước chân vào 

toán học, chỉ sống với niềm đam mê toán học của 

mình. Cho đến lúc quay lưng lại không chỉ với toán 

học mà với toàn thế giới. 
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Phần II 

VẬT LÝ 
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31. Giải bài tập Vật lý 10: Chương trình chuẩn / 

Nguyễn Chí Cương. - Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2016. - 159 tr ; 24 cm 

 Tóm tắt:  

Giúp các em học sinh lớp 10 học tốt môn Vật lý 

theo chương trình mới, mỗi bài đều được cấu trúc 

thành 4 mục tiêu: Tóm tắt lý thuyết; hệ thống câu hỏi 

thông hiểu và hướng dẫn trả lời; phần hệ thống câu hỏi 

tái hiện kiến thức, câu hỏi vận dụng; bài tập củng cố 

và rèn luyện kỹ năng làm toán... 

 

 

32. Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí 10: Phiên bản 
mới nhất / Nguyễn Phú Đồng chủ biên; Nguyễn 

Thành Tương, Hồ Đắc Vinh. Tập 1. - TP.Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2016. - 

270 tr : hình vẽ, bảng ; 24 cm 

 Tóm tắt :Giới thiệu bộ sách dùng cho học sinh 

khá giỏi, học sinh các lớp chuyên vật lí, các thầy cô 

giáo dạy vật lí ở các trường trung học phổ thông với 

cấu trúc chia thành các phần lớn, trong mỗi phần gồm 

nhiều chuyên đề. Mỗi chuyên đề là một nội dung kiến 

thức trọn vẹn, gồm các phần tóm tắt kiến thức, những 

chú ý khi giải bài tập, các bài tập của chuyên đề. Tập 

1 bao gồm các phần động học, động lực học, tĩnh học trong chương trình sách 

môn vật lí lớp 10 

 

33. Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí 10 : Phiên bản 

mới nhất / Nguyễn Phú Đồng chủ biên, Nguyễn Thanh 

Sơn, Nguyễn Thành Tương. Tập 2, Các định luật bảo 

toàn. Nhiệt học. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp thành 

phố Hồ Chí Minh, 2016. - 310 tr : hình vẽ, bảng ; 24 

cm 

 Tóm tắt : 

Giới thiệu bộ sách dùng cho học sinh khá giỏi, 

học sinh các lớp chuyên vật lí, các thầy cô giáo dạy vật 

lí ở các trường trung học phổ thông với cấu trúc chia 

thành các phần lớn, trong mỗi phần gồm nhiều chuyên 

đề. Mỗi chuyên đề là một nội dung kiến thức trọn vẹn, 
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gồm các phần tóm tắt kiến thức, những chú ý khi giải bài tập, các bài tập của 

chuyên đề. Tập 2 bao gồm các định luật bảo toàn. Nhiệt học 

 

 

34. Giải bài tập Vật lí 10: Cơ bản / Trần Tiến Tự. - 

TP. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 

2016. - 144 tr ; 24 cm 

Tóm tắt: 

Hướng dẫn cho học sinh học tập các kiến thức theo 

chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thời 

củng cố, khắc sâu thêm những kiến thức và kỹ năng giải 

toán 

 

 

 

35. Kỹ thuật giải nhanh bài tập Vật lí 10: Soạn 
theo cấu trúc mới của Bộ GD&ĐT / Nguyễn Quang 

Lạc, Nguyễn Thị Nhị. - Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2016. - 358 tr : hình vẽ, bảng ; 25 cm 

Tóm tắt: 

Cuốn sách này sẽ giúp các em ôn tập và tổng kết 

kiến thức vật lý lớp 10 một cách có hệ thống, luyện giải 

bài tập tự luận ở các dạng: bài tập định tính, bài tập định 

lượng, bài tập đồ thị... Kiến thức lý thuyết được hệ 

thống hóa theo chuẩn chương trình theo từng chủ đề. 

Bài tập được phân thành các dạng phù hợp với nội dung 

lý thuyết và khối lượng bài tập lớp 10 một cách đầy đủ, phong phú 

 

 

36. Giải bài tập Vật lí 10 : Phiên bản mới nhất / 

Nguyễn Kim Dung. - TP. Hồ Chí Minh: Tổng hợp 

Thành phố Hồ Chí Minh, 2016. - 94 tr : hình vẽ ; 24 

cm 

 Tóm tắt:  

Hướng dẫn cho học sinh học tập các kiến thức 

trong SGK đồng thời củng cố, khắc sâu thêm những 

kiến thức và kỹ năng giải toán ở hai phần: Cơ học và 

nhiệt học 
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37. Học tốt vật lí 10 / Mai Trọng Ý. - Tái bản lần 

thứ 3. - Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 

229 tr : hình vẽ ; 24 cm 

Tóm tắt: 

Cuốn sách nhằm giúp đọc giả có tài liệu tham 

khảo và học tập thật tốt trong cả học kỳ về: Động học 

chất điểm; Chuyển động cơ; Chuyển động thẳng đều; 

Chuyển động thẳng; Biến đổi đều... 

 

 

 

 

38. Tuyệt đỉnh bồi dưỡng học sinh giỏi qua các 
kì thi Olympic vật lí 10 / Lê Văn Vinh. Tập 1. - 

TP.Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành Phố Hồ Chí 

Minh, 2016. - 406 tr: hình vẽ ; 24 cm 

Tóm tắt: 

Giải chi tiết, phân tích, bình luận, hướng dẫn 

làm bài dành cho học sinh lớp 10 và chuyên lí, dùng 

tham khảo dành cho giáo viên... 

 

 

 

 

39. Tuyệt đỉnh bồi dưỡng học sinh giỏi qua các 
kì thi Olympic Vật lí 10 / Lê Văn Vinh. Tập 2. - TP. 

Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, 

2016. - 350 tr: hình vẽ ; 24 cm 

Tóm tắt: 

Giải chi tiết, phân tích, bình luận, hướng dẫn 

làm bài dành cho học sinh lớp 10 và chuyên lí, dùng 

tham khảo dành cho giáo viên... 
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40. Tuyệt đỉnh bồi dưỡng học sinh giỏi qua 

các kì thi Olympic Vật lí 10/ Lê Văn Vinh. Tập 3. - 

TP. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành Phố Hồ Chí 

Minh, 2016. - 278 tr : hình vẽ ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Giải chi tiết, phân tích, bình luận, hướng dẫn 

làm bài dành cho học sinh lớp 10 và chuyên lí, dùng 

tham khảo dành cho giáo viên... 

 

 

 

 

41. 400 bài toán Vật lí 10/ Trần Trọng Hưng. - 

Tái bản lần thứ 5. - Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2016. - 280 tr ; 24 cm 

Tóm tắt:  

Cuốn sách tổng hợp 400 bài toán Vật Lí 10 

dành cho các em tham khảo giải các bài tập Vật lí 10 

hay và khó, giúp rèn luyện kĩ năng giải nhanh các 

dạng bài tập Vật lí, các em sẽ tự tin hơn trong giải 

bài tập. 

 

 

 

42. Bài giảng trọng tâm chương trình chuẩn 

Vật lí 10/ Vũ Thanh Khiết. - Tái bản lần thứ 2. - Hà 

Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 270 tr: hình 

vẽ ; 24 cm 

Tóm tắt:  

Trình bày các kiến thức cơ bản, bài tập áp dụng 

và bài tập rèn luyện các chủ điểm như: Dao động cơ, 

sóng cơ và sóng âm, dòng điện xoay chiều, dao 

động và sóng điện từ, sóng ánh sáng, lượng tử ánh 

sáng, hạt nhân nguyên tử và từ vi mô đến vĩ mô. 
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43. Phương pháp tư duy sáng tạo trong giải 

nhanh bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí 10 : Động học 

chất điểm. Động lực học chất điểm. Cân bằng và 
chuyển động của vật rắn / Trịnh Minh Hiệp. Tập 1. - 

Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 550 tr: 

hình vẽ ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Sách được trình bày từ cơ bản đến nâng cao, các 

bài tập được phân dạng, phân loại rõ ràng theo trình 

tự khoa học từ dễ đến khó, bài trước là tiền đề cho bài 

sau. Các bài tập trong sách đều được trích lọc, tuyển 

chọn từ sách giáo khoa, sách bài tập, đề kiểm tra học kì của nhiều trường, đặc 

biệt có nhiều bài được sưu tầm từ các diễn đàn Vật lí, Violet, các kì thi học sinh 

giỏi cấp trường, cấp tỉnh, kì thì Olympic 30 tháng 4, kì thi chọn HSG vùng 

duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ, kì thi Trại Hè Hùng Vương, thi HSG Quốc gia 

các năm... 

 

44. Công phá đề thi học sinh giỏi vật lí 10 : 

Dành cho học sinh lớp 10, luyện thi học sinh giỏi. 
Tài liệu tham khảo cho giáo viên / Nguyễn Phú 

Đồng chủ biên; Nhóm giáo viên chuyên Vật lí. Tập 1. 

- TP.Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí 

Minh, 2015. - 445 tr: hình vẽ, bảng ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Giới thiệu bộ sách dùng cho học sinh khá giỏi, 

học sinh các lớp chuyên vật lí, các thầy cô giáo dạy 

vật lí ở các trường trung học phổ thông với cấu trúc 

chia thành các phần lớn, trong mỗi phần gồm nhiều 

chuyên đề. Mỗi chuyên đề là một nội dung kiến thức 

trọn vẹn, gồm các phần tóm tắt kiến thức, những chú ý khi giải bài tập, các bài 

tập vận dụng. Sau mỗi phần lớn là các bài tập luyện tập tổng hợp giúp các em có 

thể tự giải để kiểm tra mức độ nắm vững và vận dụng kiến thức trước khi tham 

khảo lời giải các tác giả. Tập 1 bao gồm các phần động học, động lực học, tĩnh 

học trong chương trình sách môn vật lí lớp 10 
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45. Công phá đề thi học sinh giỏi Vật lí 10 : 

Dành cho học sinh lớp 10, luyện thi học sinh giỏi. 
Tài liệu tham khảo cho giáo viên / Nguyễn Phú 

Đồng chủ biên; Nhóm giáo viên chuyên Vật lí Trung 

học phổ thông. Tập 2. - TP.Hồ Chí Minh: Tổng hợp 

Thành phố Hồ Chí Minh, 2016. - 517 tr: hình vẽ, 

bảng ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Nội dung chia thành các phần lớn, trong mỗi 

phần gồm nhiều chuyên đề; mỗi chuyên đề là một nội 

dung kiến thức trọn vẹn, gồm các phần: tóm tắt kiến 

thức, những chú ý khi giải bài tập, các bài tập vận 

dụng; sau mỗi phần lớn là bài tập luyện tập tổng hợp. Tập 2 tập trung vào 3 

phần: các định luật bảo toàn, cơ học chất lưu, nhiệt học. 

 

 

46. Tổng tập đề thi Olympic 30 tháng 4 Vật lí 

10 : Từ năm 2010 đến 2014. - Hà Nội: Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2016. - 643 tr ; 24 cm 

Tóm tắt: 

Giới thiệu tổng tập đề thi Olympic 30 tháng 4 

môn Vật lí 10 từ năm 2010 đến 2014 với bộ đề 

chính thức và các đề thi đề nghị của các trường 

tham dự, cần thiết cho quý thầy cô và các em học 

sinh tham khảo trong quá trình giảng dạy và học 

tập. 

 

 

 

47. Tài liệu chuyên vật lí - Bài tập vật lí 10 / 

Tô Giang, Đặng Đình Tới, Bùi Trọng Tuân. - Tái 

bản lần thứ hai. - Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 

2014. - 184 tr: hình vẽ, bảng ; 24 cm 

Tóm tắt: 

Giới thiệu về các dạng bài tập: Động học chất 

điểm; Động lực học chất điểm; Tĩnh học vật rắn; 

Các định luật bảo toàn; Cơ học chất lưu; Các định 

luật về chất khí; Thuyết động học chất khí... 
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48. Tài liệu chuyên vật lí - Vật lí 10/ Phạm 

Quý Tư, Nguyễn Đình Noãn. Tập 2. - Hà Nội: Giáo 

dục Việt Nam, 2015. - 287 tr : hình ; 24 cm 

Tóm tắt: 

Cung cấp các kiến thức lí thuyết và bài tập về 

hai nội dung: Nhiệt học và thiên văn học. Về các 

định luật chất khí; Thuyết động học chất khí; Chất 

rắn, chất lỏng; Sự chuyển thể; Nguyên lý thứ nhất 

của nhiệt động lực học... 

 

 

 

49. Các bài toán chọn lọc vật lí 10: Bài tập tự 
luận và trắc nghiệm/ Vũ Thanh Khiết chủ biên; 

Mai Trọng Ý... [và những người khác]. - Hà Nội: 

Giáo dục, 2016. - 315 tr ; 24 cm 

Tóm tắt: 

Tóm tắt các kiến thức cơ bản, bài tập trắc 

nghiệm, bài tập tự luận về động học chất điểm; 

động lực học chất điểm; tĩnh học vật rắn. Các định 

luật bảo toàn; cơ học chất lưu; chất khỉ; chất rắn; 

chất lỏng... 

 

 

50. Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 11 / Nguyễn 
Phú Đồng chủ biên... [và những người khác]. Tập 1, 

Điện - Điện từ. - TP.Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành 

phố Hồ Chí Minh, 2013. - 438 tr ; 24 cm 

 Tóm tắt:  

Trình bày một cách có hệ thống những kiến 

thức trọng tâm, những chú ý cần thiết về lí thuyết và 

kĩ năng giải bài tập. Giới thiệu hệ thống bài tập đa 

dạng có hướng dẫn giải. được biên soạn dựa trên nền 

sách giáo khoa vật lý 11 của tác giả Nguyễn Phú 

Đồng gồm nội dung chính như sau: Phần 1: Tĩnh 

điện; Phần 2: Dòng điện không đổi; Phần 3: Điện tử. 
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51. Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 11 / 

Nguyễn Đồng Phú chủ biên... [và những Người 
khác]. Tập 2, Quang hình. - TP. Hồ Chí Minh: 

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2012. - 287 tr ; 

24 cm 

 Tóm tắt: 

Tóm tắt kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, 

những chú ý khi giải bài tập và giới thiệu các bài 

tập bám sát chuyên đề quang học. Sách gồm 3 

phần: Các định luật cơ sở của quang hình học; Các 

quang hệ cơ bản và quang hệ ghép; Mắt và các 

dụng cụ quang học. 

 

52. Công phá đề thi học sinh giỏi Vật lí 11 : 

Dành cho học sinh lớp 11, luyện thi học sinh 

giỏi. Tài liệu tham khảo cho giáo viên/ Nguyễn 

Phú Đồng chủ biên. Tập 1. - TP. Hồ Chí Minh: 

Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2017. - 534 tr: 

bảng ; 24 cm 

Tóm tắt: 

Gồm 3 phần: Tóm tắt kiến thức, Những chú ý 

khi giải bài tập, Các bài tập vận dụng. Sau mỗi 

phần lớn là các bài tập luyện tập tổng hợp, đây là 

những bài tập được chọn lọc có tính tổng hợp cao 

mà khi giải cần phải vận dụng nhiều kiến thức - kĩ 

năng và khả năng suy luận. 

 

53. Công phá đề thi học sinh giỏi vật lí 11 : 

Dành cho học sinh lớp 11, luyện thi học sinh giỏi. 

Tài liệu tham khảo cho giáo viên/ Nguyễn Phú 

Đồng chủ biên. Tập 2. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng 

hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2017. - 557 tr : hình 

vẽ, bảng ; 24 cm 

Tóm tắt: 

Gồm 3 phần:  Tóm tắt kiến thức, Những chú ý 

khi giải bài tập, Các bài tập vận dụng. Sau mỗi phần 

lớn là các bài tập luyện tập tổng hợp, đây là những 

bài tập được chọn lọc có tính tổng hợp cao mà khi 

giải cần phải vận dụng nhiều kiến thức - kĩ năng và 

khả năng suy luận. 
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54. Kỹ thuật giải nhanh bài tập Vật lí 11: Biên 

soạn theo cấu trúc mới áp dụng kì thi THPT Quốc 

gia/ Nguyễn Quang Lạc, Nguyễn Thị Nhị. - Hà Nội: 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 334 tr: hình vẽ, bảng 

; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Cuốn sách này sẽ giúp các em ôn tập và tổng kết 

kiến thức vật lý lớp 11 một cách có hệ thống, luyện 

giải bài tập tự luận ở các dạng: bài tập định tính, bài 

tập định lượng, bài tập đồ thị... Kiến thức lý thuyết 

được hệ thống hóa theo chuẩn chương trình theo từng 

chủ đề. Bài tập được phân thành các dạng phù hợp với 

nội dung lý thuyết và khối lượng bài tập lớp 10 một cách đầy đủ, phong phú. 

 

 

55. Học tốt vật lí 11/ Mai Trọng Ý. - Tái bản lần 

thứ 2. - Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 311 

tr ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Bám sát theo nội dung sách giáo khoa vật lý 11 

nhằm mục đích giúp các em học tập tốt hơn bộ môn 

vật lí 11. Giới thiệu các câu hỏi và các bài tập giáo 

khoa, bài tập bổ sung... 

 

 

 

 

56. Bài giảng và lời giải chi tiết Vật lí 11/ Mai 

Trọng Ý. - Tái bản lần thứ 1. - Hà Nội: Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2016. - 224 tr: hình vẽ ; 24 cm 

Tóm tắt: 

Hướng dẫn cho học sinh học tập các kiến thức 

trong SGK đồng thời củng cố, khắc sâu thêm những 

kiến thức và kỹ năng giải toán. 
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57. Giải bài tập Vật lí 11: Phiên bản mới nhất / 
Nguyễn Kim Dung. - TP. Hồ Chí Minh: Tổng hợp 

Thành phố Hồ Chí Minh, 2016. - 119 tr: hình vẽ ; 24 

cm 

 Tóm tắt: 

Hướng dẫn cho học sinh học tập các kiến thức 

trong SGK đồng thời củng cố, khắc sâu thêm những 

kiến thức và kỹ năng giải toán ở hai phần: Điện học - 

điện từ học và Quang hình học. 

 

 

 

58. Phân loại và phương pháp giải các dạng 

bài tập vật lí 11: Tự luận và trắc nghiệm khách 

quan / Mai Trọng Ý. - Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2016. - 311 tr ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Tóm tắt một số kiến thức cần nhớ, bài tập trắc 

nghiệm, bài tập cơ bản, bài tập tự giải và bài tập nâng 

cao về chương trình vật lí lớp 11được biên soạn theo 

chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

 

 

59. Phương pháp tư duy sáng tạo trong giải 
nhanh bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí 11/ Trịnh Minh 

Hiệp. Tập 1, Điện tích - điện trường - Dòng điện 

không đổi - Dòng điện trong các môi trường. - Hà 

Nội : Đại học Quốc gia, 2015. - 518 tr: hình vẽ, bảng 

; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Dùng cho học sinh lớp 11 bồi dưỡng học sinh 

giỏi, ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc gia, 

biên soạn theo cấu trúc mới nhất của bộ giáo dục và 

đào tạo cùng tài liệu tham khảo cho giáo viên. 
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60. Phương pháp tư duy sáng tạo trong giải 

nhanh bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí 11 / Trịnh 

Minh Hiệp. Tập 2, Từ trường, cảm ứng điện từ, 

khúc xạ ánh sáng, mắt và các dụng cụ quang học. - 

Hà Nội: Đại học Quốc gia, 2015. - 526 tr: hình vẽ, 

bảng ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Dùng cho học sinh lớp 11 bồi dưỡng học sinh 

giỏi, ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc 

gia, biên soạn theo cấu trúc mới nhất của bộ giáo 

dục và đào tạo cùng tài liệu tham khảo cho giáo 

viên. 

 

61. Bài giảng trọng tâm chương trình chuẩn 
Vật lí 11/ Vũ Thanh Khiết. - Tái bản lần thứ 2. - Hà 

Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014. - 229 tr ; 24 

cm 

 Tóm tắt: 

Nội dung được biên soạn đúng như chương 

trình vật lí lớp 11. Mỗi bài học bao gồm kiến thức 

cơ bản, bài tập vận dụng, bìa tập luyện tập và phần 

hướng dẫn giải, đáp số, đáp án giúp học sinh có thể 

vận dụng tốt các kiến thức đã học. 

 

 

 

62. Tài liệu chuyên vật lí - Bài tập vật lí 11 / 

Lưu Hải An... [và những người khác]. - Tái bản lần 

thứ 1. - Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2014. - 231 tr: 

hình vẽ, bảng ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Tổng quan về điện tích, điện trường; dòng 

điện không đổi; dòng điện trong các môi trường; từ 

trường; cảm hứng điện từ; sự phản xạ của ánh sáng; 

sự khúc xạ của ánh sáng. Lăng kính và thấu kính. 
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63. Tài liệu chuyên vật lí - Vật lí 11 / Vũ 

Quang. - Tái bản lần thứ 3. Tập 2, Quang hình học. - 

Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2015. - 112 tr : hình vẽ, 

bảng ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Tổng quan về sự phản xạ ánh sáng, gương 

phẳng và gương cầu. Sự khúc xạ ánh sáng, lăng 

kính, thấu kính và hệ quang học đồng trục. Mắt và 

các dụng cụ quang học. 

 

 

 

64. Tài liệu chuyên vật lí - Vật lí 11 / Vũ 

Thanh Khiết, Nguyễn Thế Khôi. - Tái bản lần thứ 

hai. Tập 1. - Hà Nội : Giáo dục, 2015. - 252 tr: hình 

vẽ, bảng ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Trình bày kiến thức phần điện học về điện tích, 

điện trường; dòng điện không đổi; dòng điện trong 

các môi trường; từ trường; cảm ứng điện từ. 

 

 

 

65. Thủ thuật Casio giải nhanh trắc nghiệm 

vật lí 12 : Dành cho học sinh 10, 11, 12. Ôn luyện 

thi THPT Quốc gia, đạt điểm 9, 10. Biên soạn theo 

cấu trúc mới nhất của Bộ GD&ĐT / Hoàng Sư 

Điểu. - Hà Nội: Dân trí, 2017. - 190 tr: hình vẽ, bảng 

; 27 cm 

 Tóm tắt: 

Gồm 6 chuyên đề chuyên sâu về máy tính cầm 

tay áp dụng cho các bài toán vật lí lớp 12 và một số 

đề thi trắc nghiệm luyện tập giúp các em giải quyết 

nhanh những câu hỏi trắc nghiệm vật lí 12 trong các 

đề thi. 
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66. Phương pháp giải nhanh bài toán vật lí 12: 

Tự luận và trắc nghiệm / Mai Trọng Ý. - Hà Nội: Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 304 tr: hình vẽ ; 24 cm 

Tóm tắt: 

Với phần lý thuyết ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu và 

phần bài tập trắc nghiệm đa dang, với những bài toán 

được phân tích và giải chi tiết nhất thêm vào đó mỗi 

bài giải đều có nhiều cách giải khác nhau đêm đến cho 

các em nhiều kiến thức mới và tối ưu hóa bài làm tốt 

nhất. Thêm vào đó chúng tôi còn giới thiệu cho học 

sinh cách giải nhanh bài toán trắc nghiệm bằng máy 

tính cầm tay. 

 

67. Giải bài tập Vật lí 12 : Nâng cao / Trần Tiến 

Tự. - TP. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí 

Minh, 2016. - 159 tr ; 24 cm 

Tóm tắt: 

Hướng dẫn cho học sinh học tập các kiến thức 

theo chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

đồng thời củng cố, khắc sâu thêm những kiến thức và 

kỹ năng giải toán 

 

 

 

 

68. Hướng dẫn học và giải chi tiết bài tập Vật lí 
12 / Nguyễn Phú Đồng. - Tái bản lần thứ 1. - Hà Nội: 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 190 tr : hình vẽ ; 24 

cm 

 Tóm tắt: 

Cuốn sách tập hợp những bài tập tương tự với bài 

tập ở sách giáo khoa, có độ khó vừa phải giúp các em 

củng cố phần kiến thức đã học và phần bài tập đã làm 

sau mỗi bài học. 
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69. Phân loại - phân tích và giải nhanh bài tập 

trọng tâm Vật lí 12 / Trần Nguyên Tường. - Hà Nội: 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 240 tr ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Cuốn sách là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho em 

trong việc củng cố kiến thức nền và nâng cao kĩ năng 

giải nhanh bài tập cùng với những hướng dẫn dễ hiểu 

và rõ ràng ở từng dạng bài tập. 

 

 

 

70. Kĩ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm vật lí 
12 / Nguyễn Quang Lạc, Nguyễn Thị Nhị, Chu Văn 

Lanh. - Tái bản, sửa chữa và bổ sung. Tập 1, Động lực 

học vật rắn - Dao động cơ - Sóng cơ - Dao động và 

sóng điện từ - Dòng điện xoay chiều. - Hà Nội: Đại học 

Quốc gia, 2015. - 438 tr: hình vẽ, bảng ; 24 cm 

Tóm tắt: 

Hệ thống hoá lý thuyết và luyện tập cách trả lời 

câu hỏi trắc nghiệm theo cấu trúc đề thi của bộ giáo 

dục và đào tạo dành cho học sinh lớp 12 chương trình 

chuẩn và nâng cao, ôn tập và nâng cao kĩ năng làm 

bài... 

 

 

 

71. Tài liệu chuyên vật lí - Vật lí 12 / Vũ Quang, 

Vũ Thanh Khiết. - Tái bản lần thứ nhất. Tập 2. - Hà 

Nội: Giáo dục, 2015. - 203 tr: hình vẽ, bảng ; 24 cm 

Tóm tắt: 

Tài liệu dành cho học sinh và giáo viên các trường 

chuyên. Gồm 6 chương: Sóng ánh sáng, Lượng tử ánh 

sáng, Thuyết tương đối hẹp, Hạt nhân nguyên tử... 
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72. Giải bài tập vật lí 12: Nâng cao/ Vũ Thị Phát 

Minh, Châu Văn Tạo, Nguyễn Hoàng Hưng. - Tái bản 

lần thứ nhất. - Thành phố Hồ Chí Minh: Đại học Quốc 

gia Thành Phố Hồ Chí Minh, 2008. - 276 tr ; 24cm 

Tóm tắt: 

Nội dung sách biên soạn theo chương trình vật lí 

lớp 12 - chương trình nâng cao của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. Hướng dẫn giải đáp các câu hỏi và bài tập; 

một số bài tập luyện tập; giải và đáp số bài tập luyện 

tập; một số kiến thức cơ bản cần nắm vững. 

 

 

 

73. Giải toán vật lí 12 theo chủ đề : Dành cho 

học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT và luyện thi vào đại 
học / Nguyễn Đức Hiệp. Tập 1. - TP. Hồ Chí Minh: 

Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2014. - 202 

tr: hình ; 24 cm 

Tóm tắt: 

Giới thiệu phương pháp giải các dạng bài tập cơ 

bản, nâng cao theo các chủ đề: dao động cơ, sóng cơ, 

dòng điện xoay chiều, dao động và sóng điện từ. 

 

 

 

74. Giải toán vật lí 12 theo chủ đề : Dành cho 

học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT và luyện thi vào 
đại học / Nguyễn Đức Hiệp. Tập 2. - TP. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 

2014. - 183 tr : hình ảnh ; 24 

Tóm tắt: 

Giới thiệu phương pháp giải các dạng bài tập cơ 

bản, nâng cao theo các chủ đề: Sóng ánh sáng, lượng 

tử ánh sáng, hạt nhân nguyên tử, từ vi mô đến vĩ mô, 

thuyết tương đối hẹp, động lực học vật rắn. 
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75. Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí 12 / Nguyễn 

Phú Đồng chủ biên...[và những người khác]. Tập 1, 

Dao động và sóng cơ học. - TP.Hồ Chí Minh: Tổng 

hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2013. - 215 tr: hình ; 

24 cm 

 Tóm tắt: 

Trình bày một cách có hệ thống những kiến 

thức trọng tâm, những chú ý cần thiết về lí thuyết và 

kĩ năng giải bài tập. Giới thiệu hệ thống bài tập đa 

dạng có hướng dẫn giải. 

 

 

 

76. Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí 12 / Nguyễn 

Phú Đồng chủ biên... [và những người khác]. Tập 2, 

Dòng điện xoay chiều và dao động điện từ. - TP Hồ 

Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2013. 

- 239 tr: hình ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Trình bày một cách có hệ thống những kiến 

thức trọng tâm, những chú ý cần thiết về lí thuyết và 

kĩ năng giải bài tập. Giới thiệu hệ thống bài tập đa 

dạng có hướng dẫn giải. 

 

 

77. Giải chi tiết 800 bài tập trắc nghiệm vật lí 

12: Luyện thi THPT / Lê Gia Thuận. - Hà Nội: Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 320 tr: hình vẽ, bảng ; 

24 cm 

Tóm tắt: 

Cuốn sách được biên soạn bám sát đề thi minh 

họa 2017 được trình bày theo 10 chương. Các câu 

hỏi bài tập được trình bày theo mỗi chuyên đề và 

cuối mỗi chương có phần hướng dẫn giải chi tiết và 

các phương pháp để các em tự rèn luyện kĩ năng làm 

bài tập trắc nghiệm, hệ thống hóa kiến thức để khi 

bước vào đề thi thật sự các em có thể vận dụng làm 

bài nhanh và chính xác nhất. 
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78. Thần tốc luyện đề chuẩn bị kì thi THPT 

Quốc gia 2016 - 2017 vật lý: Nhận biết - thông hiểu - 
Vận dụng - Vận dụng cao / Chu Văn Biên. - Hà Nội : 

Thanh niên, 2016. - 302 tr : hình vẽ ; 30 cm 

  Tóm tắt: 

Giới thiệu cách giải nhanh đề thi của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 2010 - 2016, hệ thống các câu hỏi trắc 

nghiệm thường xuất hiện trong đề của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, luyện đề thi theo đúng cấu trúc của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

 

 

    

79. Bí quyết chinh phục kì thi THPT quốc gia 

2 trong 1 chuyên đề Vật lí: Biên soạn theo cấu trúc 

đề thi mới nhất của Bộ GD & ĐT / Lê Văn Vinh. - 

Phiên bản mới nhất. Tập 1. - Hà Nội: Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2016. - 612 tr: hình vẽ ; 24 cm 

  Tóm tắt: 

Tuyển tập các bài toán cơ bản, hay lạ và khó. 

Tổng hợp các phương pháp giải nhanh nhất khi làm 

trắc nghiệm, theo từng chuyên đề và giải chi tiết, bình 

luận sau khi giải 

 

 

80. Bí quyết chinh phục kì thi THPT quốc gia 

2 trong 1 chuyên đề Vật lý: Biên soạn theo cấu trúc 

đề thi mới nhất của Bộ GD & ĐT / Lê Văn Vinh. - 

Phiên bản mới nhất. Tập 2. - Hà Nội: Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2016. - 612 tr: hình vẽ ; 24 cm 

  Tóm tắt: 

Tuyển tập các bài toán cơ bản, hay lạ và khó. Tổng 

hợp các phương pháp giải nhanh nhất khi làm trắc 

nghiệm, theo từng chuyên đề và giải chi tiết, bình luận 

sau khi giải. 
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81.Tuyệt kĩ giải đề thi THPT Quốc gia Vật lí : 

Nhiều phương pháp mới, hay, lạ. Chinh phục điểm 

8,9,10. Bộ đề bám sát mới nhất / Đoàn Văn Lượng, 

Lê Thịnh. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí Minh, 2016. - 630 tr: hình vẽ ; 24 

cm 

  Tóm tắt: 

Gồm các đề tự luyện từ cơ bản đến chuyên sâu, 

khám phá các sơ đồ giải nhanh, cách dùng máy tính 

cầm tay, các công thức cơ bản, các phương pháp giải 

khác nhau và các nhận xét nhanh nhạy... 

 

 

82. Chiến lược luyện thi THPT - Bộ đề thi 

trắc nghiệm môn khoa học tự nhiên / Nguyễn 

Phương Khánh...[và những người khác]. - Hà Nội: 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 399 tr: hình vẽ, 

bảng ; 24 cm  

Tóm tắt: 

Nội dung bộ sách tập trung hướng dẫn học 

sinh ôn tập những kiến thức, kĩ năng cụ thể khi làm 

bài thi trắc nghiệm, kèm theo các đề tham khảo theo 

hướng đánh giá năng lực học sinh, có độ phân hóa, 

đáp ứng được mục tiêu của kì thi. Cấu trúc các đề 

tuyển chọn đều được xây dựng theo các mức độ khác 

nhau bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm với 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận 

dụng và vận dụng cao. Tất cả các đề đều có hướng dẫn giải hoặc đáp án. 

 

83. Ôn luyện trắc nghiệm thi trung học phổ 

thông Quốc gia năm 2017 khoa học tự nhiên: Vật 

lí, hóa học, sinh học / Phạm Trường Nghiêm, 

Nguyễn Ngọc Hà, Phạm Thị My chủ biên; Nguyễn 

Văn Thông... [và những người khác]. - Hà Nội: Đại 

học sư phạm, 2017. - 364 tr: hình vẽ, bảng ; 24 cm 

Tóm tắt:  

Sách gồm câu hỏi trắc nghiệm theo chủ đề 

môn học, có cấu trúc gồm ba phần tương ứng với ba 

môn Vật lí, Hoá học, Sinh học. Trong mỗi phần đều 

cung cấp câu hỏi trắc nghiệm theo chủ đề và các đề 
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tham khảo. Cuối mỗi phần có đáp án và hướng dẫn giải một số câu khó. 

84. Bộ đề thi THPT tổ hợp khoa học tự nhiên : 
Vật lí - Hóa học - Sinh học / Phạm Đức Cường, 

Hoàng Văn Năm, Phan Khắc Nghệ. - Hà Nội: Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2017. - 594 tr: hình vẽ, bảng ; 24 cm 

  Tóm tắt: 

Sách bao gồm 15 đề thi tổ hợp khối Khoa học tự 

nhiên (Vật lý - Hóa học - Sinh học) do 3 tác giả hàng 

đầu trong mỗi môn học biên soạn. 

Sách được viết giúp các em có được nguồn tư 

liệu quý để chuẩn bị cho kỳ thi THPT - Quốc gia sắp 

đến. 

Mỗi đề trong cuốn sách này là 120 câu hỏi trắc 

nghiệm chia đều cho 3 môn thi, có phần đáp án cũng như hướng dẫn giải cho 

mỗi câu hỏi. 

 

85. Hướng dẫn ôn tập kì thi trung học phổ 

thông quốc gia năm học 2016 - 2017 khoa học tự 
nhiên / Vũ Đình Túy...[và những người khác]. - Hà 

Nội: Giáo dục Việt Nam, 2017. - 420 tr: hình vẽ, 

bảng; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Nội dung bộ sách bám sát yêu cầu chương trình 

giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giúp 

các em học sinh nắm vững chuẩn kiến thức, kỹ năng 

của từng môn học, đồng thời hỗ trợ cho giáo viên nắm 

vững nội dung, phương pháp, cấu trúc đề thi, đặc biệt 

là phương án thi cử mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

đã ban hành, qua đó định hướng cho học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT 

quốc gia đạt kết quả tốt. 
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               PHẦN III 

           HÓA HỌC 
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86. Kĩ năng giải nhanh bài kiểm tra môn hóa 
học 10 / Nguyễn Xuân Trường, Quách Văn Long, 

Hoàng Thị Thúy Hương. - Hà Nội: Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2017. - 340 tr: hình vẽ, bảng ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

 Bao gồm các kỹ năng giải bài tập được tác giả 

biên soạn nhằm hệ thống lại kiến thức cho các em học 

sinh.Những bài tập này được thiết kế với những nội 

dung chính tổng quát và bám sát chương trình lớp 10. 

 

 

 

87. Phương pháp giải bài tập hóa học 10 / 
Huỳnh Văn Út. - Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2016. - 224 tr ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Với cách viết súc tích, ngắn gọn mà đầy đủ 

thông tin, giúp học sinh nắm vững kiến thức cơ bản, 

kĩ năng và phương pháp làm bài tập môn hóa học. Có 

bảng đáp án tất cả câu hỏi trắc nghiệm. 

 

 

 

88. Hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm 

Hóa học 10 / Cao Cự Giác. - Tái bản lần 2. - Hà Nội: 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 168 tr : hình vẽ, 

bảng ; 24 cm 

  Tóm tắt: 

Nội dung sách là những bài tập chọn lọc phù 

hợp với các lớp 10 và chương trình thi vào Đại học 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tất cả các bài tập đều 

có gợi ý, hướng dẫn giải nhanh để tìm ra đáp án 

đúng. Tuy nhiên để học tập có kết quả, các em thí 

sinh chỉ nên tham khảo phần hướng dẫn sau khi đã tự 

giải xong bài tập đó theo cách tư duy của chính mình. 
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89. Rèn kĩ năng giải nhanh bài tập trắc 
nghiệm hóa học 10 / Cao Cự Giác. - Hà Nội: Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 311 tr: hình vẽ, bảng ; 

24 cm. - (Phát triển năng lực sáng tạo của học sinh) 

Tóm tắt: 

Ôn lại những kiến thức hóa học 10 về nguyên 

tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết 

hóa hóa học - số oxi hóa... cùng với những kĩ năng 

giải bài tập, hướng dẫn giải bài tập. 

 

 

 

90. Chinh phục lý thuyết hóa học 10 - 11 - 12: 

Dành cho học sinh lớp 10, 11, 12. Dành cho phụ 

huynh và giáo viên tham khảo / Tống Đức Huy, 

Trần Quang Huy. - Hà Nội : Thanh niên, 2016. - 180 

tr: hình vẽ, bảng ; 24 cm 

 Tóm tắt : 

Sách gồm 30 chuyên đề trình bày dưới dạng sơ 

đồ phản ứng chia làm 2 phần hóa vô cơ, hóa hữu cơ 

theo các nội dung: cấu tạo nguyên tử, liên kết hóa 

học, phần dung dịch, phi kim, kim loại, công thức 

phân tử, đồng phân, chuyên đề bổ sung kiến thức, 

các hợp chất... 

 

 

          91. Trọng tâm kiến thức Hóa học 10: Củng 
cố kiến thức, chuẩn bị thi THPT Quốc gia / Đỗ 

Xuân Hưng. - Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2016. - 338 tr: minh họa ; 24 cm 

 Tóm tắt : 

Sách tham khảo mới nhất mới phát hành nhằm 

mục đích giúp các em học sinh thuận lợi hơn trong 

quá trình tổng ôn tập kiến thức, nâng cao tính tự giác 

khi tự học và nắm vững hơn kiến thức để giải bài tập 

tốt hơn... 
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92. Tư duy sáng tạo trong giải nhanh hóa 

học 10 : Dành cho học sinh lớp 10, bồi dưỡng học 

sinh giỏi. Biên soạn theo cấu trúc mới nhất của bộ 

Giáo dục và đào tạo / Tòng Văn Sinh. - TP. Hồ Chí 

Minh: Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2015. - 

756 tr ; 24 cm 

Tóm tắt: 

Cuốn sách này có đưa vào những bài tập hay 

và khó cùng rất nhiều đề thi minh họa, tham khảo 

sau mỗi học kì để các em có thể cọ xát, rèn luyện, 

ôn tập. Nó đáp ứng được nhu cầu thiết thực và phù 

hợp với mọi đối tượng học sinh. Mong rằng với sự 

hỗ trợ đắc lực của cuốn sách này, các em học sinh 

có thể tiến bộ sớm, phát triển nhanh, tư duy tốt và sáng tạo giỏi, xuất sắc trong 

việc phán đoán, lựa chọn phương pháp giải tối ưu nhất và đặc biệt đạt kết quả 

cao trong các đợt kiểm tra, kì thi và lĩnh hội tri thức... 

 

 

93. Kĩ thuật giải nhanh bài toán hay và khó 

hóa học 10: Bồi dưỡng học sinh giỏi, chuyên hóa / 

Nguyễn Xuân Trường, Quách Văn Long, Hoàng 

Thị Thuý Hương. - Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2014. - 423 tr ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Trình bày đầy đủ khai thác mọi khía cạnh kiến 

thức theo từng bài tập giúp các em nhanh chóng 

lĩnh hội được nguồn tri thức phong phú về hóa học. 

 

 

 

94. 10 trọng điểm bồi dưỡng học sinh giỏi 

hóa học 10: Dùng cho học sinh khá, giỏi, chuyên 
hóa / Nguyễn Phước Hòa Tân chủ biên... [và những 

người khác]. - Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2014. - 446 tr ; 24 cm 

Tóm tắt: 

Ôn tập những kiến thức cần nhớ và phương 

pháp giải các dạng bài tập nâng cao theo chương 

trình sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
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95. Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học 10 / Cao 

Cự Giác. - Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014. - 

294 tr : hình vẽ ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Giới thiệu đầy đủ các dạng bài tập hay và khó 

thuộc phạm vi chương trình hóa sơ cấp dùng cho học 

sinh trung học phổ thông, bồi dưỡng học sinh giỏi 

theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

 

 

96. Học tốt Hóa học 11 / Huỳnh Văn Út. - Hà 

Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 208 tr ; 24 

cm 

 Tóm tắt:  

Giúp học sinh nâng cao và mở rộng kiến thức, 

cũng như kĩ năng vận dụng kiến thức để trả lời các 

câu hỏi và giải các bài tập trong quá trình học tập và 

trong các kì thi. 

 

 

 

97. Rèn kĩ năng giải nhanh bài tập trắc 
nghiệm Hóa học 11 / Cao Cự Giác. - Hà Nội: Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 488 tr ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Rèn luyện kỹ năng giải nhanh các bài tập là 

tiền đề để hình thành hàng loạt kỹ năng ứng dụng 

trong thực tế. Thuộc chương trình Trung học phổ 

thông đổi mới, nhằm giúp các em có những kỹ năng 

cơ bản để giải quyết các bài tập trong thời gian ngắn 

nhất, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi Trung học phổ 

thông - Quốc gia hàng năm.. 

 

 

 



38 
 

 

98. Rèn luyện kĩ năng giải Hóa học 11 : Dành 

cho học sinh lớp 11. Dành cho phụ huynh và giáo 

viên tham khảo / Tống Đức Huy, Trần Quang Huy. - 

Tp.Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 

Chí Minh, 2016. - 310 tr: bảng ; 24 cm 

Tóm tắt: 

Hệ thống kiến thức và rèn luyện kĩ năng giải 

Hóa học 11 gồm 11 chuyên đề: sự điện li, nitơ - 

photpho, cacbon-silic, công thức phân tử hợp chất 

hữu cơ, dẫn xuất halogen, ancol - phenol... 

 

 

 

99. Giải bài tập hóa học 11 nâng cao: Biên 

soạn theo chương trình mới / Huỳnh Văn Út. - 

Tp.Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 

2016. - 159 tr: bảng ; 24 cm 

Tóm tắt: 

Sách gồm các bài tập với phần lời giải chi tiết cụ 

thể. Cách thức trình bày bài giải giúp các em hiểu rõ 

được bản chất vấn đề và hình thành thói quen suy 

luận, nắm bắt phương pháp giải đối với từng dạng đề 

cụ thể. 

 

 

 

100. Hướng dẫn giải các dạng bài tập trắc 
nghiệm hóa học 11 / Huỳnh Văn Út. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2016. - 

255 tr ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Trình bày tóm lượt kiến thức trọng tậm và 

phương pháp giải các dạng toán hóa học 11. 
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101. Tư duy sáng tạo trong giải nhanh hóa 

học 11 / Tòng Văn Sinh. Tập 1, Vô cơ. - TP. Hồ Chí 

Minh: Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2015. - 

446 tr: hình vẽ, bảng ; 24 cm 

Tóm tắt: 

Cuốn sách này có đưa vào những bài tập hay và 

khó cùng rất nhiều đề thi minh họa, tham khảo sau 

mỗi học kì để các em có thể cọ xát, rèn luyện, ôn 

tập. Nó đáp ứng được nhu cầu thiết thực và phù hợp 

với mọi đối tượng học sinh. Mong rằng với sự hỗ trợ 

đắc lực của cuốn sách này, các em học sinh có thể 

tiến bộ sớm, phát triển nhanh, tư duy tốt và sáng tạo 

giỏi, xuất sắc trong việc phán đoán, lựa chọn phương 

pháp giải tối ưu nhất và đặc biệt đạt kết quả cao trong các đợt kiểm tra, kì thi và 

lĩnh hội tri thức 

 

102. Tư duy sáng tạo trong giải nhanh hóa 

học 11: Dành cho học sinh lớp 11 / Tòng Văn 

Sinh. Tập 2, Hữu cơ. - TP. Hồ Chí Minh: Tổng hợp 

thành phố Hồ Chí Minh, 2015. - 461 tr: hình vẽ, 

bảng ; 24 cm 

Tóm tắt : 

Tổng hợp rất nhiều câu hỏi được biên soạn, 

sưu tầm; rất nhiều dạng bài tập được phân loại, 

hướng dẫn giải một cách cặn kẽ, chi tiết. Với sự đa 

dạng về kiểu mẫu, phong phú về phương pháp, nổi 

bật về trọng tâm, tài liệu này không chỉ hữu ích cho 

các em học sinh trước đây yếu môn Hóa mau chóng 

lấy lại căn bản, trám lỗ hỏng kiến thức đã khuyết mà còn nâng cao, bồi dưỡng, 

phát triển năng lực cho những em khá giỏi... 

 

 

103. Giải bài tập hóa học 11: Cơ bản/ Huỳnh 

Văn Út. - TP. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố 

Hồ Chí Minh, 2014. - 136 tr ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Biên soạn theo chương trình sách giáo khoa lớp 

11 cơ bản, có khá nhiều khái niệm trừu tượng như: 

thuyết điện li; axit, bazơ, muối... giúp các em có thể 

vận dụng vào các bài toán cụ thể. 
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104. Kĩ thuật giải nhanh bài toán hay và 

khó hóa học 11: Bồi dưỡng học sinh giỏi, chuyên 

hóa/ Nguyễn Xuân Trường, Quách Văn Long, 

Hoàng Thị Thuý Hương. - Hà Nội: Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2014. - 496 tr ; 24 cm 

Tóm tắt: 

Trình bày đầy đủ khai thác mọi khía cạnh 

kiến thức theo từng bài tập giúp các em nhanh 

chóng lĩnh hội được nguồn tri thức phong phú về 

hóa học 

 

 

105. Giải chi tiết 800 câu hỏi trắc nghiệm 
khách quan Hóa học 12 / Huỳnh Bé. - Hà Nội: 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 247 tr ; 24 cm. - 

(Luyện thi THPT)  

Tóm tắt:  

Cuốn sách không chỉ đơn giản là giúp các em 

làm bài tập mà còn giúp các em rèn luyện tư duy 

logic và kĩ năng nhận dạng bài tập. Làm thế nào để 

các em nhìn vào sẽ biết ngay được dạng và biết 

ngay cách giải 

 

 

 

106. Phân loại và hướng dẫn giải các 

chuyên đề Hóa học 12 / Huỳnh Văn Út,..[và 

những người khác]. - Hà Nội: Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2016. - 256 tr ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Giới thiệu các phương pháp giải nhanh từng 

dạng bài tập hóa học trong chương trình phổ 

thông lớp 12. 
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107. Tự học giỏi hóa học 12: Bồi dưỡng học 
sinh giỏi / Cao Cự Giác. - Tái bản lần thứ 1. - Hà 

Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 286 tr ; 24 

cm 

 Tóm tắt: 

Nội dung được chia thành hai phần: Phần lý 

thuyết được trình bày một cách hệ thống có chọn lọc 

theo hướng phát triển tư duy, phần bài tập gồm các 

bài tập trắc nghiệm, phong phú, bao quát toàn bộ nội 

dung chương trình 

 

 

 

 108. 500 bài tập cơ bản và nâng cao hóa học 

12 / Huỳnh Văn Út. - Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai, 

2016. - 232 tr ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Trình bày những nội dung cơ bản trong chương 

trình hoá học lớp 12 như: Este - Lipit, Cacbohiđrat, 

Amin-Amino axit và protein, polime và vật liệu 

polime, đại cương về kim loại... 

 

 

 

 

109. Giúp học giỏi Hóa học 12 / Huỳnh Văn 

Út, Huỳnh Nhiên Đỗ Quyên, Võ Ái Phương. - Hà 

Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 224 tr ; 21 

cm 

 Tóm tắt:  

Tổng hợp những kiến thức cơ bản môn Hóa 

theo sách giáo khoa phổ thông trung học hiện hành, 

đầy đủ, chính xác, theo thứ tự chương, tiết của sách 

giáo khoa, dễ sử dụng, tra cứu... 
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        110. Phân loại và phương pháp giải nhanh bài 
tập hóa học 12 / Quách Văn Long, Hoàng Thị Thúy 

Hương. - Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 

503 tr ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Giới thiệu các phương pháp giải nhanh từng 

dạng bài tập hóa học trong chương trình phổ thông 

lớp 12. 

 

 

 

111. Rèn luyện kỹ năng giải hóa học 12 : 

Dành cho học sinh lớp 12. Dành cho phụ huynh và 
giáo viên tham khảo / Tống Đức Huy, Nguyễn Cửu 

Phúc, Trần Quang Huy, Nguyễn Hoàng Vũ. - TP.Hồ 

Chí Minh: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí 

Minh, 2016. - 483 tr: bảng, hình vẽ ; 24 cm 

 Tóm tắt : 

Nội dung gồm 8 chương về este - lipit; 

cacbonhydrat; amin - amino axit - protein; polyme và 

vật liệu polyme... với cấu trúc mỗi chương gồm: tóm 

tắt lý thuyết, câu hỏi giáo khoa, các dạng toán, 

phương pháp giải toán, lời giải và bình luận chi tiết 

cho từng dạng, bài tập tổng hợp chương. 

 

112. Trọng tâm kiến thức Hóa học 12 - Hóa 

hữu cơ : Phương pháp trắc nghiệm. Những vấn đề 

thường gặp trong các kì thi tốt nghiệp THPT Quốc 

gia / Đỗ Xuân Hưng. - Tái bản lần thứ 1. - Hà Nội: 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 311 tr ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Tóm tắt kiến thức, giới thiệu các dạng toán cơ 

bản và các dạng bài tập trắc nghiệm chuyên đề hóa 

học hữu cơ. Gồm 5 chuyên đề: Este - Lipit; 

Cacbohiđrat; Amin - Aminoaxit - Protein; Polime; 

Tổng hơp hữu cơ 
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113. Rèn kĩ năng giải nhanh bài tập trắc 

nghiệm Hóa học 12 / Cao Cự Giác. - Hà Nội: Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 334 tr: hình vẽ, bảng ; 

24 cm 

 Tóm tắt : 

Nhằm giúp các em có những Kỹ năng cơ bản 

để giải quyết các bài tập trong thời gian ngắn nhất, 

chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi Trung học phổ thông 

Quốc gia hàng năm. Cuốn sách tham khảo này sẽ 

làm phong phú thêm các dạng bài tập trắc nghiệm và 

giúp các em học sinh có thêm nhiều cách giải nhanh, 

sáng tạo để tự vượt qua các kỳ thi trắc nghiệm... 

 

114. Hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc 
nghiệm Hóa học 12 / Cao Cự Giác. - Hà Nội: Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 223 tr: hình vẽ, bảng ; 

24 cm 

 Tóm tắt: 

Nội dung sách là những bài tập chọn lọc phù 

hợp với các lớp 12 và chương trình thi vào Đại học 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tất cả các bài tập đều 

có gợi ý, hướng dẫn giải nhanh để tìm ra đáp án 

đúng. Tuy nhiên để học tập có kết quả, các em thí 

sinh chỉ nên tham khảo phần hướng dẫn sau khi đã 

tự giải xong bài tập đó theo cách tư duy của chính 

mình 

 

115. Phát triển tư duy sáng tạo giải nhanh bài 
tập trắc nghiệm hóa học 12 / Nguyễn Minh Tuấn. 

Tập 1, Hữu cơ. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học sư phạm 

thành phố Hồ Chí Minh, 2015. - 357 tr: hình vẽ ; 24 

cm 

  Tóm tắt: 

Hệ thống câu hỏi củng cố kiến thức và hướng 

dẫn giải; Các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án chi tiết; 

Phân loại bài tập và các ví dụ minh họa; Bài tập vận 

dụng có hướng dẫn giải về Este và Chất béo và 

Cacbonhidrat. 
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116. Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa 
học 12 / Cù Thanh Toàn. Tập 1, Hữu cơ. - Hà Nội: 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014. - 382 tr: hình vẽ ; 

24 cm 

    Tóm tắt : 

Giới thiệu 18 chuyên đề về hóa học hữu cơ: 

Este, Lipit - Chất béo, Cacbonhiđrat, Amin dị vòng 

Nitơ, đồng phân... 

 

 

 

 

         117. Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa 
học 12 / Cù Thanh Toàn. Tập 2, Vô Cơ. - Hà Nội: 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014. - 342 tr: hình vẽ ; 

24 cm 

Tóm tắt: 

 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 12 

/ Cù Thanh Toàn. Tập 2, Vô Cơ. - Hà Nội: Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2014. - 342 tr: hình vẽ ; 24 cm 

 

 

 

118. 10 trọng điểm bồi dưỡng học sinh giỏi 

hóa học 12: Dùng cho học sinh khá, giỏi, chuyên 
hóa / Nguyễn Phước Hòa Tân chủ biên; Nguyễn 

Minh Tuấn... [và những người khác]. - Hà Nội: Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2014. - 534 tr ; 24 cm 

Tóm tắt: 

Ôn tập những kiến thức cần nhớ và phương 

pháp giải các dạng bài tập hóa học nâng cao theo 

chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 
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119. Thần tốc luyện đề chuẩn bị kì thi THPT 

Quốc gia 2016 - 2017 Hóa học: Nhận biết - thông hiểu 

- Vận dụng - Vận dụng cao / Tòng Văn Sinh. - Hà Nội : 

Thanh niên, 2016. - 350 tr: minh họa ; 30 cm 

  Tóm tắt: 

Bao gồm các câu hỏi ôn tập thi Trung học phổ 

thông Quốc gia môn hóa học, các đề thi minh họa, đề thi 

chính thức và các đề ôn luyện Trung học phổ thông 

Quốc gia môn hóa học 

 

 
120. Tìm hiểu các bài tập lí thuyết khó trong đề 

thi THPT Quốc gia môn Hóa học: Luyện thi THPT 
Quốc gia / Nguyễn Đình Độ. - Hà Nội: Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2016. - 210 tr: hình vẽ, bảng ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Cách nhận biết, thông hiểu, vận dụng mức độ thấp 

cao, độ khó các câu hỏi lí thuyết trong đề thi. Các bài tập 

lý thuyết khó và hướng dẫn trả lời chi tiết trong hóa hữu 

cơ, hóa đại cương - vô cơ. Tuyển tập một số đề thi 

THPT quốc gia tham khảo. 

 

 

121. Bộ đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học : 

Phương pháp trắc nghiệm. Ôn thi THPT Quốc gia theo 
định hướng 2017 / Cao Cự Giác chủ biên, Hồ Xuân 

Thủy. - Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 303 tr 

: hình vẽ, bảng ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Gồm 20 đề thi tham khảo cho kì thi THPT quốc gia 

2017. Tuyển tập các đề thi trắc nghiệm hóa học của bộ 

giáo dục và đào tạo từ năm 2015 – 2016. 
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122. Luyện siêu tư duy chinh phục điểm 9, 10 kì 

thi THPT Quốc gia Hóa học hữu cơ: Nhân biết - 
thông hiểu - vận dụng - vận dụng cao / Lại Huy An, 

Nguyễn Minh Tuấn, Bùi Quốc Tuấn. - Hà Nội : Thanh 

niên, 2016. - 438 tr ; 30 cm 

 Tóm tắt: 

Tổng hợp kiến thức về hoàn thiện kỹ năng thực 

hành; Phản ứng oxi hóa hoàn toàn và không hoàn toàn 

của hợp chất hữu cơ. Khai thác độ bão hòa trong phản 

ứng với H2 và Br2. Phản ứng của hợp chất hữu cơ với 

dung dịch AgNo3/NH3. Phản ứng của hợp chất hữu cơ 

với dung dịch axit, thủy ngân trong môi trường axit. 

Phản ứng của hợp chất hữu cơ với dung dịch kiềm. Một số phản ứng khác của 

hợp chất hữu cơ. Hoàn thiện kỹ năng giải bài tập dựa vào đặc điểm của phản 

ứng. Bài tập hữu cơ hay và khó, chinh phục điểm 9,10. 
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                PHẦN IV 

             SINH HỌC 
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123. Bài giảng và lời giải chi tiết Sinh học 10 / 

Phan Khắc Nghệ. - Tái bản lần thứ 1. - Hà Nội: Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 230 tr: hình vẽ, bảng ; 

24 cm 

 Tóm tắt: 

Cung cấp cho học sinh và giáo viên giảng dạy 

môn Sinh học một tài liệu gồm hệ thống các bài giảng 

bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng và các câu hỏi, bài 

tập để làm rõ những nội dung kiến thức có trong bài 

giảng. Mỗi bài được trình bày theo 4 phần: Bài giảng, 

Các dạng bài toán thường gặp, Câu hỏi và bài tập rèn 

luyện, Hướng dẫn, đáp số. 

 

124. Bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học 10: Soạn 
theo cấu trúc mới của bộ giáo dục và đào tạo / 

Huỳnh Quốc Thành. - TP.Hồ Chí Minh: Tổng 

hợpTthành phố Hồ Chí Minh, 2016. - 533 tr: bảng, 

hình vẽ ; 24 cm 

Tóm tắt: 

Cuốn sách nhằm cung cấp các kiến thức trọng 

tâm cơ bản, nâng cao và chuyên sâu thuộc chương 

trình Sinh học 10 và được trình bày thành 3 phần: 

Phần câu hỏi tự luận, bài tập trắc nghiệm, bài tập tự 

luận. 

 

 

125. Bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học 11: 

Soạn theo cấu trúc mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
/ Huỳnh Quốc Thành. - TP. Hồ Chí Minh: Tổng hợp 

Thành phố Hồ Chí Minh, 2017. - 486 tr ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Cung cấp các kiến thức trọng tâm cơ bản, nâng 

cao và chuyên sâu thuộc chương trình sinh học 11 với 

những bài tập tự luận và trắc nghiệm. Bồi dưỡng học 

sinh giỏi và là tài liệu tham khảo cho giáo viên. 
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126. Bài giảng và lời giải chi tiết Sinh học 11 / 

Phan Khắc Nghệ. - Tái bản lần thứ 1. - Hà Nội: Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 269 tr: bảng ; 24 cm 

Tóm tắt: 

Cuốn sách cung cấp đầy đủ để kiến thức cho các 

em học sinh và là tài liệu cần thiết để cho quý thầy cô 

tham khảo. Cuốn sách được chia làm bốn phần: Bài 

giảng; các dạng bài toán thường gặp; câu hỏi và bài tập 

rèn luyện; hướng dẫn, đáp số. 

 

 

 

127. Học tốt Sinh học 12: Biên soạn theo 

chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Võ 

Văn Chiến. - Đà nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2016. - 141 tr: 

bảng ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Trình bày các kiến thức sinh học 12 cần nắm 

vững, hướng dẫn trả lời các câu hỏi và bài tập trong 

sách giáo khoa. Ngoài ra còn bổ sung thêm các câu 

hỏi trắc nghiệm giúp học sinh tự ôn luyện. 

 

 

 

128. Hướng dẫn học và giải chi tiết Sinh học 

12: Chương trình chuẩn / Nguyễn Lâm Quang 

Thoại. - Tái bản lần thứ 2. - Hà Nội: Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2016. - 253 tr ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Cuốn sách gồm 3 phần chính, hỗ trợ học sinh tự 

tham khảo trước các bài học, tăng hiệu quả sử dụng 

sách giáo khoa, Gợi ý trả lời đơn giản, dễ hiểu giúp 

học sinh giải quyết nhanh chóng các bài tập. 
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129. Sinh học 12: Phần cơ chế di truyền và biến 
dị cấp độ tế bào và phân tử. Tự luận - Trắc nghiệm / 

Huỳnh Quốc Thành. - In lần thứ 3. - Hà Nội: Đại học 

Sư phạm, 2016. - 273 tr ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Cuốn sách được biên soạn dựa vào cấu trúc 

chương trình Sinh học 12 và quy định giảm tải của bộ 

Giáo dục và Đào tạo. Mỗi phần được trình bày theo 

trình tự thống nhất: Các câu hỏi tự luận, bài tập tự luận, 

bài tập trắc nghiệm. 

 

 

130. Hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm 
trọng tâm Sinh học 12: Ban cơ bản và nâng cao / 

Huỳnh Quốc Thành. - Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2016. - 237 tr: hình vẽ, bảng ; 24 cm 

Tóm tắt: 

Khái quát kiến thức về bài tập thuộc chương trình 

Sinh học 12 và đáp ứng cho việc giải bài tập và xử lí 

các dạng bài tập nhanh gọn, chính xác và phù hợp. Nội 

dung cuốn sách đưa ra các dạng bài tập trọng tâm 

thường gặp sau khi tóm tắt sơ lược lý thuyết cơ bản, ở 

mổi dạng tác giả đều hướng dẫn các phương pháp giải 

nhanh sau đó là các bài tập vận dụng cho mỗi dạng có 

hướng dẫn chi tiết. Cuối cùng là các bài tập tự luyện có đáp án kèm theo để các 

em kiểm tra sau khi làm xong bài tập... 

 

 

131. Thần tốc luyện đề chuẩn bị kì thi THPT 

Quốc gia 2016 - 2017 sinh học: Nhận biết - thông 

hiểu - vận dụng - vận dụng cao / Thịnh Nam. - Hà 

Nội: Thanh niên, 2016. - 294 tr : bảng, hình vẽ ; 30 cm 

 Tóm tắt: 

Giới thiệu các câu hỏi ôn tập thi Trung học phổ 

thông Quốc gia sinh học, đề thi minh họa, đề thi chính 

thức và các đề ôn luyện thi Trung học phổ thông Quốc 

gia môn sinh học. 
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132. Cẩm nang luyện thi THPT Quốc gia theo 

cấu trúc đề thi mới nhất của Bộ GD và ĐT sinh học : 

Dùng cho ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông 

Quốc gia. Bồi dưỡng học sinh giỏi. Tài liệu tham 

khảo cho giáo viên / Phan Khắc Nam, Phạm Thị Tâm. 

Tập 1, Di truyền học. - Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2015. - 509 tr: sơ đồ, bảng ; 24 cm 

Tóm tắt: 

Gồm 5 chương: Di truyền, Quy luật di truyền, Di 

truyền quần thề, Ứng dụng di truyền học vào công tác 

giống, Di truyền học người. 

 

 

133. Ôn thi trung học phổ thông quốc gia 

môn: Vật lí - Hoá học - Sinh học theo phương pháp 
trắc nghiệm khách quan / Phạm Vì Dân, Đoàn 

Hồng Hà,...[Và những người khác]. - Hà Nội: Giáo 

dục, 2017. - 372 tr : bảng, hình vẽ ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Hướng dẫn giải nhanh và lưu ý các lỗi học sinh 

thường mắc phải khi làm bài trắc nghiệm, giới thiệu 

một số đề có cấu trúc và nội dung tương tự của Bộ để 

học sinh luyện tập, gồm các câu hỏi trắc nghiệm 

khách quan có kèm đáp án ở cuối bài. 

 

134.  Công phá lý thuyết sinh học: Phân tích 

giải và bình luận. Nhiều câu lạ và khó giúp đạt 
điểm 8,9,10 / Tống Xuân Tám chủ biên, Phan Thị 

Thu Hiền, Trần Hoàng Đương. Quyển 2. - Hà Nội: 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 398 tr : hình vẽ, 

bảng ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Bao gồm phần tiến hóa và sinh thái học với 

những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao thuộc 

chương trình Sinh học 12 được thể hiện qua hàng 

ngàn câu hỏi trắc nghiệm được phân bố dọc theo 

suốt 40 chuyên đề. 
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135. Chinh phục câu hỏi lí thuyết Sinh học theo 
chủ đề: Ôn thi THPT Quốc gia / Phan Khắc Nghệ. - Hà 

Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 301 tr ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Tóm tắt nội dung kiến thức của chương trình, hệ 

thống các câu hỏi lí thuyết bám sát đề thi THPT Quốc 

gia, kèm hướng dẫn giải chi tiết. 

 

 

 

 

136. Tài liệu chuyên sinh học trung học phổ 

thông: Vi sinh vật học / Phạm Văn Ty chủ biên, 

Nguyễn Vĩnh Hà. - Tái bản lần thứ năm. - Hà Nội: Giáo 

dục Việt Nam, 2015. - 128 tr: bảng ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Sách gồm 8 chương, được biên soạn dựa trên 

chương trình chuyên dùng cho học sinh khối chuyên 

sinh học THPT 

 

 

 

137. Tài liệu chuyên sinh học trung học phổ 
thông: Sinh thái học / Mai Sỹ Tuấn chủ biên, Cù Huy 

Quảng. - Tái bản lần thứ năm. - Hà Nội: Giáo dục, 2015. 

- 135 tr: bảng ; 24 cm 

Tóm tắt : 

Sách biên soạn dựa trên chương trình sinh thái học 

dành cho học sinh khối chuyên sinh học trung học phổ 

thông. 
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138. Tài liệu chuyên sinh học trung học phổ thông 
- Sinh học tế bào / Nguyễn Như Hiền chủ biên; Nguyễn 

Thị Minh Nguyệt. - Tái bản lần thứ 5. - Hà Nội: Giáo dục 

Việt Nam, 2015. - 215 tr: bảng, hình vẽ ; 24 cm 

Tóm tắt: 

Giới thiệu về thế giới sống, tổ chức phân tử, cấu trúc 

chức năng của tế bào. Chuyển hóa vật chất và năng 

lượng, chu kỳ tế bào và sự sinh sản của tế bào. 

 

 

 

139. Tài liệu chuyên sinh học trung học phổ 

thông - Bài tập vi sinh vật học / Phạm Văn Ty chủ biên; 

Nguyễn Vĩnh Hà. - Tái bản lần thứ 3. - Hà Nội: Giáo dục 

Việt Nam, 2015. - 132 tr: bảng ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Giới thiệu các dạng bài tập về thế giới; cấu trúc và 

chức năng của tế bào, chuyển hóa vật chất và năng 

lượng, sự sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật. Virut 

học, miễn dịch học và bệnh truyền nhiễm, ứng dụng vi 

sinh vật trong công, nông nghiệp... 

 

 

140. Bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học trung học 

phổ thông - Bài tập vi sinh vật học / Phạm Văn Ty chủ 

biên; Bùi Việt Hà. - Tái bản lần thứ 1. - Hà Nội: Giáo 

dục Việt Nam, 2014. - 168 tr: hình vẽ, bảng ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Tổng quan về đại dương thế giới vi sinh vật; vi 

sinh vật học ứng dụng. Đại cương về virut học; miễn 

dịch học và bệnh truyền nhiễm. 
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141. Tài liệu chuyên sinh học trung học phổ 
thông - Bài tập sinh lí học động vật / Nguyễn Quang 

Vinh chủ biên; Trần Thu Hương. - Tái bản lần thứ 3. - 

Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2015. - 183 tr: bảng, hình 

vẽ ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Tổng quan về chuyển hóa vật chất và năng lượng; 

tiêu hóa và hấp thụ; hô hấp; tuần hoàn; bài tiết; thần 

kinh; sinh trưởng và phát triển; sinh sản. 

 

 

 

142. Tài liệu chuyên sinh học trung học phổ 
thông - Bài tập sinh thái học / Mai Sỹ Tuấn chủ biên; 

Trần Ngọc Danh, Phan Thanh Hương. - Tái bản lần thứ 

3. - Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2015. - 99 tr: bảng, 

hình vẽ ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Gồm các bài tập tự luận và câu hỏi và trắc nghiệm 

về cơ thể và môi trường; quần thể sinh vật; quần xã 

sinh vật; hệ sinh thái và hướng dẫn giải và đáp án, giúp 

các em tự kiểm tra và đánh giá việc tự học của mình. 

 

 

143. Bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học trung học 
phổ thông - Bài tập sinh lí học thực vật / Vũ Văn Vụ. 

- Tái bản lần thứ 1. - Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 

2014. - 176 tr : hình vẽ, bảng ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Tổng quan theo các chủ đề của sinh lí học thực 

vật. Khái niệm chung về chuyển hóa vật chất và năng 

lượng ở thực vật. Trao đổi nước ở thực vật; dinh dưỡng 

khoáng và trao đổi nitơ ở thực vật; quang hợp; hô hấp, 

cảm ứng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản ở thực vật. 
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144. Bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học trung 

học phổ thông - Sinh thái học / Vũ Trung Tạng. - 

Tái bản lần thứ 2. - Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2014. - 192 tr: hình vẽ, bảng ; 24 cm 

Tóm tắt: 

Gồm những kiến thức, lý thuyết về môi trường 

và các nhân tố sinh thái; Mối quan hệ tương hỗ giữa 

các nhân tố môi trường và sinh vật; Tập tính động 

vật; Quần thể, quần xã sinh vật; Hệ sinh thái; Hệ sinh 

quyển và các khu sinh học; Sinh thái học và quản lí 

tài nguyên thiên nhiên.  

 

 

145. Tổng hợp nhiên liệu sinh học trên xúc tác 
dị thể / Nguyễn Khánh Diệu Hồng. - Hà Nội: Bách 

khoa Hà Nội, 2016. - 333 tr: hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 

(Tủ sách Ngành kỹ thuật hóa học) 

 Tóm tắt: 

Giới thiệu những thành tựu nghiên cứu trong lĩnh 

vực nhiên liệu sinh học, trong đó chủ yếu là 4 loại : 

Biodiesel, biokerosen, green fuel, bio – oil. 

 

 

 

 

146. Giáo trình thực hành sinh học tế bào / 
Nguyễn Xuân Viết. - Hà Nội: Đại học Sư phạm, 2016. 

- 120 tr: hình ảnh ; 24 cm 

 Tóm tắt: 

Giới thiệu 12 bài thí nghiệm thực hành sinh học 

tế bào. Một số bài tập tình huống thí nghiệm và thí 

nghiệm nâng cao. Phương pháp pha chế một số dung 

dịch hoá chất thường dùng trong thực hành sinh học tế 

bào. 
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