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THƯ MỤC SÁCH ÔN LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 

NĂM 2018 

I. Lời giới thiệu 

Hằng năm, các bạn học sinh đều chuẩn bị cho mình những kiến thức để đối đầu với cuộc thị 

quan trọng nhất của một người học sinh đó chính là kì thi tốt nghiệp. Năm nay, với mục đích 

giúp các em có thể tiếp xúc nhiều với những mẫu đề thi tốt nghiệp trước đó cũng như những 

mẫu đề và hình thức ra đề một cách gần nhất. Thư viện xin giới thiệu tới các em 15 quyển sách 

ôn luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 với đủ các bộ môn của những nhà xuất bản 

lớn như: Đại học sư phạm, Giáo dục Việt Nam,…gồm những quyển sách sau: 

1. Ôn luyện trắc nghiệm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 môn Toán 

2.  Ôn luyện trắc nghiệm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 môn Ngữ Văn 

3. Ôn luyện trắc nghiệm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 môn Tiếng Anh 

4. Ôn luyện trắc nghiệm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 Khoa học tự nhiên 

(Vật Lí, Hóa học, Sinh học) 

5. Ôn luyện trắc nghiệm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 Khoa học xã hội 

(Lịch sử, Địa Lí, Giáo dục công dân). 

6. Ôn thi trung học phổ thông quốc gia môn Toán theo phương pháp trắc nghiệm khách 

quan. 

7. Ôn thi trung học phổ thông quốc gia môn Ngữ văn. 

8. Ôn thi trung học phổ thông quốc gia môn Tiếng Anh theo phương pháp trắc nghiệm 

khách quan. 

9. Ôn thi trung học phổ thông quốc gia môn Vật lí – Hóa học – Sinh học theo phương 

pháp trắc nghiệm khách quan. 

10. Ôn thi trung học phổ thông quốc gia môn Lịch sử - Địa Llí – Giáo dục công dân theo 

phương pháp trắc nghiệm khách quan. 

11. Hướng dẫn ôn tập kì thi trung học phổ thông quốc gia năm học 2017-2018 môn Toán 

12. Hướng dẫn ôn tập kì thi trung học phổ thông quốc gia năm học 2017-2018 môn Ngữ 

Văn. 

13. Hướng dẫn ôn tập kì thi trung học phổ thông quốc gia năm học 2017-2018 môn Tiếng 

Anh. 

14. Hướng dẫn ôn tập kì thi trung học phổ thông quốc gia năm học 2017-2018 Khoa học tự 

nhiên. 

15. Hướng dẫn ôn tập kì thi trung học phổ thông quốc gia năm học 2017-2018 Khoa học xã 

hội. 

II. Phần nội dung 
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1. Ôn luyện trắc nghiệm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 môn Toán 
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Phạm, Hoàng Quân 

Ôn luyện trắc nghiệm thi trung học phổ thông quốc gia năm 

 2018 môn Toán/ Phạm Hoàng Quân, Nguyễn Sơn Hà, Phạm Sỹ  

Nam, Hoàng Đức Nguyên .- H. : Đại học sư phạm, 2018. 

             204tr. ; 24cm. 

                                                                                     510 – M.2380 

Tóm tắt: 

Quyển sách này nằm trong bộ sách (gồm 05 cuốn): Ôn luyện trắc nghiệm thi THPT 

quốc gia năm 2018 gồm các bài thi: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên (Vật lí, Hóa học, 

Sinh học), Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân) và Ôn luyện thi THPT quốc 

gia năm 2018 môn Ngữ văn. 

Nội dung của bộ sách được xây dựng bám sát yêu cầu phương án tổ chức kì thi THPT 

quốc gia năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Về cơ bản cấu trúc chung của bộ sách gồm 2 phần chính:  

Phần một: Câu hỏi trắc nghiệm theo chủ đề  

         Nội dung các câu hỏi trắc nghiệm nằm trong chương trình lớp 11 và lớp 12 THPT ở cấp 

độ cơ bản nhằm phục vụ học sinh ôn luyện thi để đạt được mục đích xét tuyển đại học, cao 

đẳng năm 2018. 

        Riêng đối với môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, gồm có phần đọc hiểu và phần 

Làm văn. 

        Nội dung kiến thức các đề tham khảo nằm trong chương trình lớp 11 và lớp 12 THPT của 

từng môn nhằm giúp học sinh rèn luyện kĩ năng thực hiện trọn vẹn một đề thi trong thời gian 

quy định. 

        Các câu hỏi trắc nghiệm và đề tham khảo đều có đáp án hoặc hướng dẫn giải giúp học 

sinh tự đánh giá được năng lực làm bài của mình. 

Về quyển sách này có nội dung cụ thể như sau: 

Phần một: Câu hỏi trắc nghiệm theo chủ đề. 

Lớp 11: 

Chủ đề 1: Lượng giác 

Chủ đề 2: Tổ hợp. Xác xuất. Nhị thức Niu-tơn. 
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Chủ đề 3: Dãy số và giới hạn. 

Chủ đề 4: Giới hạn hàm số. Hàm số liên tục. 

Chủ đề 5: Đạo hàm 

Chủ đề 6: Phép biến hình 

Chủ đề 7: Đại cương về hình học không giam 

Lớp 12 

Chủ đề 8: Khảo sát hàm số 

Chủ đề 9: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit 

Chủ đề 10: Nguyên hàm – Tích phân 

Chủ đề 11: Số phức 

Chủ đê 12: Khối đa diện 

Chủ đề 13: Khối tròn xoay 

Chủ đề 14: Phương pháp tọa độ trong không gian 

Phần hai: Một số đề tham khảo 

Đáp án và hướng dẫn giải một số đề tham khảo 
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2. Ôn luyện trắc nghiệm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 môn Ngữ Văn 
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Lã, Nhâm Thìn 

           Ôn luyện thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 môn 

Ngữ văn / Lã Nhâm Thìn, Nguyễn Thị Nương .- H. : Đại học sư  

phạm , 2017. 

           228tr. : 24cm. 

                                                                     800 – M.3355 

Tóm tắt: 

Quyển sách này nằm trong bộ sách (gồm 05 cuốn): Ôn luyện trắc nghiệm thi THPT 

quốc gia năm 2018 gồm các bài thi: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên (Vật lí, Hóa học, 

Sinh học), Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân) và Ôn luyện thi THPT quốc 

gia năm 2018 môn Ngữ văn. 

Nội dung của bộ sách được xây dựng bám sát yêu cầu phương án tổ chức kì thi THPT 

quốc gia năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Về cơ bản cấu trúc chung của bộ sách gồm 2 phần chính:  

Phần một: Câu hỏi trắc nghiệm theo chủ đề  

         Nội dung các câu hỏi trắc nghiệm nằm trong chương trình lớp 11 và lớp 12 THPT ở cấp 

độ cơ bản nhằm phục vụ học sinh ôn luyện thi để đạt được mục đích xét tuyển đại học, cao 

đẳng năm 2018. 

        Riêng đối với môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, gồm có phần đọc hiểu và phần 

Làm văn. 

        Nội dung kiến thức các đề tham khảo nằm trong chương trình lớp 11 và lớp 12 THPT của 

từng môn nhằm giúp học sinh rèn luyện kĩ năng thực hiện trọn vẹn một đề thi trong thời gian 

quy định. 

        Các câu hỏi trắc nghiệm và đề tham khảo đều có đáp án hoặc hướng dẫn giải giúp học 

sinh tự đánh giá được năng lực làm bài của mình. 

Về quyển sách này có nội dung cụ thể như sau: 

Phần một: Tri thức và phương pháp 

Đọc hiểu 

- Các thể thơ 

- Các biện pháp tu từ 

- Các kiểu văn bản và các phương thức biểu đạt 

- Các phong cách ngôn ngữ 
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- Các thao tác lập luận 

- Đọc hiểu văn bản 

Làm văn 

- Nghị luận xã hội  

- Nghị luận văn học 

Phần hai: Một số đề tham khảo và gợi ý làm bài 

A. Một số đề tham khảo 

B. Gợi ý làm bài 
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3. Ôn luyện trắc nghiệm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 môn Tiếng Anh 
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Nguyễn, Thúy Nga 

           Ôn luyện trắc nghiệm thi trung học phổ thông quốc gia năm  

2018 môn Tiếng Anh / Nguyễn Thúy Nga, Cù Thị Thu Thủy,  

Phạm Thị Thanh Loan .- H. : Đại học sư phạm , 2017. 

          200tr. : 24cm. 

                                                                     428 – M.1280  

Tóm tắt: 

Quyển sách này nằm trong bộ sách (gồm 05 cuốn): Ôn luyện trắc nghiệm thi THPT 

quốc gia năm 2018 gồm các bài thi: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên (Vật lí, Hóa học, 

Sinh học), Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân) và Ôn luyện thi THPT quốc 

gia năm 2018 môn Ngữ văn. 

Nội dung của bộ sách được xây dựng bám sát yêu cầu phương án tổ chức kì thi THPT 

quốc gia năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Về cơ bản cấu trúc chung của bộ sách gồm 2 phần chính:  

Phần một: Câu hỏi trắc nghiệm theo chủ đề  

         Nội dung các câu hỏi trắc nghiệm nằm trong chương trình lớp 11 và lớp 12 THPT ở cấp 

độ cơ bản nhằm phục vụ học sinh ôn luyện thi để đạt được mục đích xét tuyển đại học, cao 

đẳng năm 2018. 

        Riêng đối với môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, gồm có phần đọc hiểu và phần 

Làm văn. 

        Nội dung kiến thức các đề tham khảo nằm trong chương trình lớp 11 và lớp 12 THPT của 

từng môn nhằm giúp học sinh rèn luyện kĩ năng thực hiện trọn vẹn một đề thi trong thời gian 

quy định. 

        Các câu hỏi trắc nghiệm và đề tham khảo đều có đáp án hoặc hướng dẫn giải giúp học 

sinh tự đánh giá được năng lực làm bài của mình. 

Về quyển sách này có nội dung cụ thể như sau: 

Nội dung sách gồm 3 phần: 

Phần một. Bài tập tự luyện theo chủ đề 

Phần hai. Đề tham khảo 

Phần ba. Gợi ý – đáp án 
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Các bài tập có tính phân loại, từ các câu hỏi cấp độ cơ bản tới các câu hỏi nâng cao đòi hỏi khả 

năng nhận biết và vận dụng cao, theo thang cấp độ tư duy của Bloom hiện đang được ứng 

dụng trong giảng dạy và kiểm tra đánh giá tại Việt Nam. 

4. Ôn luyện trắc nghiệm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 Khoa học tự 

nhiên (Vật Lí, Hóa học, Sinh học). 
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Ôn luyện trắc nghiệm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 

           Khoa học tự nhiên (Vật lí, Hóa học, Sinh học) / Phạm  

Trường Nghiêm (chủ biên), Nguyễn Văn Thông – môn Vật lí 

 ; Nguyễn Ngọc Hà (chủ biên), Nguyễn Văn Hải, Đặng Thị Thuận 

 An – môn Hóa học ; Phạm Thị My (chủ biên), Phan Thị Thanh  

Hội, Trần Mộng Lai, Bùi Thanh Vân – môn Sinh học .- H. : Đại  

học sư phạm , 2017. 

           396tr. : 24 cm. 

Tóm tắt:  

           Cuốn Ôn luyện trắc nghiệm thi THPT quốc gia năm 2018 Khoa học tự nhiên có cấu 

trúc gồm ba phần tương ứng với ba môn Vật lí, Hóa học, Sinh học. Trong mỗi phần đều cung 

cấp Câu hỏi trắc nghiệm theo chủ đề và Các đề tham khảo. Cuối mỗi phần có Đáp án và 

hướng dẫn giải một số câu khó. 

           Để làm tốt bài thi trắc nghiệm, các em cần rèn luyện và phối hợp tốt kĩ năng giải toán, 

kĩ năng tính toán nhanh, kĩ năng suy luận, kĩ năng thử chọn, loại trừ và kĩ năng sử dụng các 

loại máy tính cầm tay được phép dùng trong phòng thi theo quy định. Tuy nhiên, không nên 

quá lệ thuộc vào máy tính mà thay vào đó rèn luyện kĩ năng tính nhẩm tốt trong những phép 

tính đơn giản sẽ giúp tiết kiệm được nhiều thời gian. 

           Các em nên làm bài thi theo ba lượt: Lượt 1 – Những câu có thể làm ngay; Lượt 2 – 

những câu có thể làm được; Lượt 3 – những câu cần nhiều thời gian suy nghĩ. Khi gặp câu 

chưa làm ngay được, cần nhanh chóng chuyển sang câu khác sau đó mới quay trở lại làm các 

câu chưa tìm ra đáp án, bởi điểm cho mỗi câu dù khó hay dễ đều bằng nhau và việc làm được 

nhiều câu sẽ tạo động lực để làm tiếp và có thể giúp chúng ta vượt qua những câu khó hơn, 

qua đó đem lại kết quả cao cho bài thi. 
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5. Ôn luyện trắc nghiệm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 Khoa học xã hội 

(Lịch sử, Địa Lí, Giáo dục công dân). 
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Ôn luyện trắc nghiệm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 

             Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa Lí, Giáo dục công dân) /  

Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Văn Ninh (đồng chủ biên), Nguyễn 

Thị Thế Bình, Lê Thị Thu – môn Lịch sử; Lê Thông, Nguyễn Minh 

Tuệ (đồng chủ biên), Ứng Quốc Chỉnh,…- môn Địa Lý; Đào Đức  

Doãn, Dương Thị Thúy Nga (đồng chủ biên), Đào Thị Hà,… .- H. : 

Đại học sư phạm , 2018. 

            400tr. : 24cm. 

                                                                          300 – M.752 

Tóm tắt: 

Cuốn sách gồm tổ hợp ba môn Lịch sử, Địa Lí và Giáo dục công dân. Nội dung mỗi môn 

thành phần gồm ba phần chính: 

        Phần một cung cấp một số thông tin ngắn gọn về kiến thức lý thuyết, thực hành và cấu 

trúc bài thi môn Lịch sử, Địa lí và Giáo dục công dân nhằm giúp các em có cái nhìn khái 

quát trước khi ôn luyện. 

        Phần hai là các câu hỏi trắc nghiệm theo từng chủ đề/bài để tiện cho các em ôn luyện. 

Các câu hỏi được xây dựng ở 4 mức độ (nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao). 

Chắc chắn hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ở phần này sẽ rất hữu ích, giúp các em ôn luyện hiệu 

quả trước kì thi THPT quốc gia sắp tới. 

        Phần ba là một số đề tham khảo. Mỗi đề gồm 40 câu hỏi nằm trong các chủ đề/bài với 

nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm khác nhau và có các mức độ nhận thức khác nhau, bám sát 

phương án thi THPT Quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Gồm nội dung chương trình lớp 

11 và lớp 12). Sauk hi đã ôn luyện hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ở phần hai, các em hãy luyện 

tập theo các đề thuộc phần này để có thể đạt được kết quả như mong muốn đối với mỗi bài thi. 

        Cuối phần ba là đáp án câu hỏi trắc nghiệm và các đề tham khảo. 
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6. Ôn thi trung học phổ thông quốc gia môn Toán theo phương pháp trắc nghiệm 

khách quan. 
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Trần, Đức Huyên 

           Ôn thi trung học phổ thông quốc gia môn Toán theo phương 

pháp trắc nghiệm khách quan / Trần Đức Huyên, Nguyễn Duy Hiếu, 

Phạm Thị Bé Hiền .- Tái bản lần thứ nhất có chỉnh lí và bổ sung .-  

H. : Giáo dục Việt Nam , 2018. 

          256tr. ; 24cm. 

Tóm tắt:  

Cấu trúc cuốn sách này gồm ba phần: 

Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi trung học phổ thông quốc gia theo chủ đề  

Chủ đề 1: Ứng dụng của đạo hàm 

Chủ đề 2: Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm 

số 

Chủ đề 3: Hàm số mũ và hàm số lôgarit 

Chủ đề 4: Nguyên hàm, tích phân và ứng 

dụng 

Chủ đề 5: Số phức 

Chủ đề 6: Khối đa diện 

Chủ đề 7: Hình trụ, hình nón, hình cầu 

Chủ đề 8: Phương pháp tọa độ trong 

không gian 

Chủ đề 9: Phương trình lượng giác (lớp 

11) 

Chủ đề 10: Tổ hợp và xác suất (lớp 11) 

Mỗi chủ đề bao gồm: 

- Tóm tắt kiến thức 

- Câu hỏi trắc nghiệm 

- Đáp án 

Phần 2: Phương pháp làm bài trắc nghiệm môn Toán 

- Phương pháp chung 

- Những lỗi cần tránh 

- Những gợi ý riêng cho từng chủ đề 

- Các câu hỏi trắc nghiệm luyện tập theo chủ đề 

Phần 3: Bộ đề mẫu kì thi THPT quốc gia 

Bao gồm 9 đề mẫu, mỗi bộ gồm 50 câu trắc nghiệm có cùng cấu trúc với bộ đề minh họa của 

Cục khảo thí, đặc biệt trong đó có 4 đề tương ứng với 4 mã đề thi THPT quốc gia năm 2017 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

 



17 
 

7. Ôn thi trung học phổ thông quốc gia môn Ngữ văn. 
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Triệu, Thị Huệ 

            Ôn thi trung học phổ thông quốc gia môn Ngữ văn / Triệu Thị 

Huệ .- Tái bản lần thứ nhất, có chỉnh lí, bổ sung .- H. : Giáo dục Việt  

Nam , 2018. 

            196tr. ; 24cm. 

Tóm tắt: 

Sách gồm ba phần chính và phụ lục: 

Phần A: Giới thiệu đề thi minh họa môn Ngữ văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2017 

Phần B: Một số lưu ý về kĩ năng làm bài thi 

Phần C: Hệ thống 20 đề bài, gợi ý tham khảo cùng một số đề bài luyện tập. 

Phụ lục: Một số bài văn tham khảo 

Kí năng làm bài thi: phân loại các dạng đề bài nghị luận văn học, hướng dẫn kĩ năng xử lí các 

dạng đề bài đó, hướng dẫn kĩ năng trả lời câu hỏi đọc hiểu và kĩ năng viết đoạn văn nghị luận 

xã hội. 

Hệ thống 20 đề bài, gợi ý tham khảo cùng một số đề bài luyện tập được soạn theo định hướng 

thi THPT quốc gia của Bộ giáo dục và Đào tạo. 
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8. Ôn thi trung học phổ thông quốc gia môn Tiếng Anh theo phương pháp trắc 

nghiệm khách quan. 
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Vũ, Mỹ Lan 

            Ôn thi trung học phổ thông quốc gia môn Tiếng Anh theo 

phương pháp trắc nghiệm khách quan / Vũ Mỹ Lan, Lê Thị Hương  

Giang .- H. : Giáo dục Việt Nam , 2017. 

            232tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: 

Cấu trúc sách Tiếng Anh gồm 4 phần: 

Phần I. Tóm tắt kiến thức: gồm các đề mục ôn tập các điểm ngữ pháp căn bản và nâng cao 

ngắn gọn súc tích có bài tập kèm theo. 

Phần II. Phương pháp làm bài theo kỹ năng 

Ngữ âm: bài tập tiêu biểu cho các âm cần phân biệt và bài tập về dấu nhấn. 

Chuyển đổi câu: hướng dẫn chuyển đổi các cấu trúc câu tương đương và bài tập đi kèm. 

Đọc hiểu: gồm các kĩ năng đọc được trình bày theo từng loại có kèm theo bài đọc và câu hỏi 

cho từng kĩ năng. 

Viết: gồm phần trình bày các lỗi sai phổ biến và bài tập, cùng với dạng bài tập tìm câu tương 

ứng về nghĩa nhưng khác cấu trúc với câu đã cho.  

Phần III. Để đề nghị có hướng dẫn giải chi tiết 

Phần IV. Để luyện tập theo cấu trúc đề thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành: gồm 10 đề 

thi theo đúng cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ban hành để học sinh luyện tập. 
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9. Ôn thi trung học phổ thông quốc gia môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học theo phương 

pháp trắc nghiệm khách quan 
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Phạm, Vì Dân 

            Ôn thi trung học phổ thông quốc gia môn Vật lí, Hóa học,  

Lịch sử theo phương pháp trắc nghiệm khách quan / Phạm Vì Dân, 

Đoàn Hồng Hà, Võ Mạnh Hùng,… .- H. : Giáo dục Việt Nam , 2017. 

           372tr. ; 24cm. 

Tóm tắt: 

Cấu trúc cuốn sách này gồm ba phần: 

Phần 1: Môn Vật Lí 

Phần 2: Môn Hóa học 

Phần 3: Môn Sinh học 

Mỗi phần bao gồm: 

- Tóm tắt kiến thức: Tóm tắt ngắn gọn, dễ hiểu các nội dung kiến thức trọng tâm của 

chương trình lớp 12. 

- Phương pháp làm bài thi trắc nghiệm (môn Vật lí, Hóa học, Sinh học): Hướng dẫn giải 

nhanh và lưu ý các lỗi học sinh thường mắc phải khi làm bài trắc nghiệm. 

- Đề thi đề nghị có hướng dẫn giải chi tiết: Giới thiệu một số đề có cấu trúc và nội dung 

tương tự như đề minh họa của Bộ để học sinh luyện tập; Có hướng dẫn giải chi tiết để 

học sinh tự kiểm tra và đánh giá. 

- Luyện tập theo chủ đề: Gồm các câu hỏi trắc nghiệm khách quan, có kèm đáp án ở 

cuối sách, giúp học sinh ôn luyện kĩ và sâu theo từng chủ đề. 

Hệ thống câu hỏi và bài tập phong phú, đa dạng, phủ kín cả chương trình môn học sẽ giúp tự 

ôn luyện, tự kiểm tra đánh giá. 

Hình thành phương pháp học tập có hiệu quả để giúp chuẩn bị tốt và tự tin khi tham gia kì 

thi. 
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10. Ôn thi trung học phổ thông quốc gia môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân theo 

phương pháp trắc nghiệm khách quan. 
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Đỗ, Thị Hoài 

           Ôn thi trung học phổ thông quốc gia môn Lịch sử, Địa lí,  

Giáo dục công dân theo phương pháp trắc nghiệm khách quan / 

Đỗ Thị Hoài, Bùi Thị Hồng Phương, Huỳnh Quang Thục Uyên,… 

.- Tái bản lần thứ nhất .- H. : Giáo dục Việt Nam , 2018. 

           292tr. ; 24cm. 

Tóm tắt:  

Cấu trúc sách này gồm có ba phần, mỗi phần gồm các đề mục sau: 

A – Tóm tắt kiến thức: Tóm tắt ngắn gọn, dễ hiểu các nội dung kiến thức trọng tâm của 

chương trình. 

B – Phương pháp làm bài (hay giải trắc nghiệm): Hướng dẫn giải nhanh và lưu ý các lỗi học 

sinh thường mắc phải khi làm bài trắc nghiệm (đối với các môn trắc nghiệm khách quan). 

C – Các đề mẫu có hướng dẫn giải chi tiết: Giới thiệu một số đề có cấu trúc và nội dung 

tương tự như đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo để học sinh luyện tập. Có hướng dẫn 

giải chi tiết để học sinh tự kiểm tra và đánh giá. 

D – Các đề đề nghị theo từng chủ đề: Giúp học sinh ôn luyện kĩ và sâu theo từng chủ đề. 
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11. Hướng dẫn ôn tập kì thi trung học phổ thông quốc gia năm học 2017-2018 môn 

Toán 
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Đoàn, Quỳnh 

            Hướng dẫn ôn tập kì thi trung học phổ thông quốc gia năm 

Học 2017-2018 môn Toán / Đoàn Quỳnh (chủ biên); Phạm Khắc  

Ban, Doãn Minh Cường,… .- Tái bản lần thứ nhất, có chỉnh lí, bổ  

sung .- H. : Giáo dục Việt Nam , 2018. 

           312tr. ; 24cm. 

Tóm tắt: 

Tài liệu gồm có hai phần: 

Phần một: Ôn tập theo chủ đề, các chủ đề lớp 11 được sắp lên trước. Về các chủ đề lớp 12, 

chúng tôi có thêm nhiều nhận xét, phân tích, bình luận hướng dẫn giải một số câu hỏi được 

chọn lọc trong các bộ đề thi năm học 2016-2017. 

Phần hai: Một số đề tự luyện, có 7 bộ đề, mỗi bộ đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm (với 4 đáp 

án trong đó có một đáp án đúng duy nhất ), chủ yếu vẫn thuộc chương trình lớp 12, có thêm 

một số câu hỏi (15-20%) thuộc chương trình lớp 11. Theo góp ý của nhiều bạn đọc về cuốn 

Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT quốc gia năm 2016-2017, trong cuốn sách này có chú ý viết 

chi tiết hơn phần hướng dẫn giải. 
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12. Hướng dẫn ôn tập kì thi trung học phổ thông quốc gia năm học 2017-2018 môn 

Ngữ Văn. 
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Trần, Đăng Suyền 

           Hướng dẫn ôn tập kì thi trung học phổ thông quốc gia năm học  

2017-2018 môn Ngữ Văn / Trần Đăng Suyền (chủ biên) ; Trần Nho  

Thìn, Ngô Văn Tuần .- Tái bản lần thứ nhất, có chỉnh lí, bổ sung .- 

H. : Giáo dục Việt Nam , 2018. 

           268tr. ; 24cm. 

Tóm tắt:  

Ngoài lời nói đầu có ý nghĩa khái quát chung, cuốn sách gồm hai phần chính: 

Phần một. Hướng dẫn nội dung ôn tập: sắp xếp theo đơn vị bài học trong chương trình Trung 

học phổ thông môn Ngữ văn, gắn với nội dung thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018; 

mỗi bài gồm hai phần: Nội dung trọng tâm cần ôn tập và câu hỏi ôn tập. Trên cơ sở tiếp thu ý 

kiến đóng góp của thầy (cô) giáo, các em học sinh và bạn đọc gàn xa trong quá trình sử dụng 

sách Hướng dẫn ôn tập kì thi Trung học phổ thông quốc gia môn Ngữ văn các năm học trước, 

các tác giả đã nghiêm túc rà soát để hoàn thiện nội dung chi tiết của các bài hướng dẫn ôn 

tập, đảm bảo chính xác, khoa học và hữu dụng hơn. 

Phần hai. Giới thiệu một số đề ôn tập và gợi ý, đáp án: giới thiệu đề thi chính thức của kì thi 

Trung học phổ thông quốc gia năm 2017, đảm bảo đúng định hướng đánh giá năng lực, đáp 

ứng mục tiêu tổ chức kì thi. Theo đó, sách cung cấp 20 đề thi gải định phù hợp với nội dung 

thi, đáp ứng tốt hơn mục đích dự thi của các đối tượng thí sinh và đưa ra các gợi ý làm bài 

cho các đề thi. Đây chỉ là những gợi ý cơ bản nhằm hệ thống hóa kiến thức, góp phần rèn 

luyện năng lực đọc – hiểu văn bản cũng như kĩ năng làm văn; giáo viên và học sinh có thể 

hoàn toàn chủ động vận dụng tùy theo mục đích ôn tập cụ thể. 
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13. Hướng dẫn ôn tập kì thi trung học phổ thông quốc gia năm học 2017-2018 môn 

Tiếng Anh. 
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Nguyễn, Thị Chi 

              Hướng dẫn ôn tập kì thi trung học phổ thông quốc gia năm  

học 2017-2018 môn Tiếng Anh / Nguyễn Thị Chi (chủ biên); Nguyễn  

Hữu Cương, Đặng Việt Hoàng,… .- Tái bản lần thứ nhất, có chỉnh lí,  

bổ sung .- H. : Giáo dục Việt Nam , 2018. 

             260tr. ; 24cm. 

Tóm tắt: 

Cuốn sách gồm ba phần như sau: 

Phần một: Ôn tập kiến thức, kĩ năng theo định hướng phát triển năng lực: Hướng dẫn 

ôn tập kiến thức và kĩ năng theo định hướng phát triển năng lực ngôn ngữ cho học sinh, kèm 

theo các bài tập ứng dụng và các dạng bài thường xuyên xuất hiện trong các kì thi. 

Phần hai: Các đề luyện tham khảo: gồm 24 đề luyện tổng hợp kiến thức, kĩ năng cơ bản và 

nâng cao theo Chương trình THPT. Mỗi bài kiểm tra gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan 

căn cứ vào các yêu cầu đối với đề thi của kì thi THPT Quốc gia năm 2017. Các câu hỏi được 

biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng cảu chuwpng trình Giáo dục phổ thông hiện hành với 

tỉ lệ 60% nằm trong nội dung cơ bản, 40% nâng cao. Các câu hỏi nâng cao có độ khó bậc 3+ 

(quy chiếu theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam), hoặc B1+ (theo CEFR – Khung tham 

chiếu chung Châu Âu). Các câu hỏi bao gồm mức nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận 

dụng cao. Các đề luyện đều có đáp án giúp học sinh tự ôn luyện và tự đánh giá năng lực của 

mình. 

Phần ba: Đáp án 
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14. Hướng dẫn ôn tập kì thi trung học phổ thông quốc gia năm học 2017-2018 Khoa 

học tự nhiên. 

 



32 
 

Vũ, Đình Túy 

           Hướng dẫn ôn tập kì thi trung học phổ thông quốc gia năm 

Học 2017-2018 Khoa học tự nhiên / Vũ Đình Túy, Nguyễn Trọng, 

Vũ Anh Tuấn,… .- Tái bản lần thứ nhất, có chỉnh lí, bổ sung .- H. :  

Giáo dục Việt Nam , 2018. 

          392tr. ; 24cm. 

Tóm tắt: 

Cấu trúc cuốn sách gồm ba môn Vật Lí, Hóa học và Sinh học. Trong mỗi môn đều chia thành 

hai phần lớn sau đây: 

Phần một – Ôn tập theo chủ đề 

Phần này gồm các chủ đề cần ôn tập ở lớp 12 và 11 (tập trung chủ yếu vào lớp 12). Mỗi chủ 

đề có một hệ thống các câu hỏi, bài tập ôn luyện nhằm bồi dưỡng cho các bạn học sinh ở cả 

bốn mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Ngoài ra, trong một số chủ đề, 

sách còn nêu một số bài tập ở mức độ nâng cao, giúp học sinh thi vào một số trường đại học 

lớn. 

Phần hai – Một số đề luyện tập 

Phần này đưa ra một số đề cho học sinh luyện tập, thử sức trước kì thi. Các đề này bám sát 

cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

Các bài tập và đề thi đều có hướng dẫn giải cùng với những phân tích, lưu ý sư phạm lý thú. 
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15. Hướng dẫn ôn tập kì thi trung học phổ thông quốc gia năm học 2017-2018 Khoa 

học xã hội. 
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Nguyễn, Xuân Tùng 

            Hướng dẫn ôn tập kì thi trung học phổ thông quốc gia năm  

học 2017 – 2018 Khoa học xã hội / Nguyễn Xuân Tùng, Ngô Thị  

Hiền Thúy, Đỗ Anh Dương,… .- Tái bản lần thứ nhất, có chỉnh lí,  

bổ sung .- H. : Giáo dục Việt Nam , 2018. 

           383tr. ; 24cm. 

Tóm tắt: 

Bài thi Khoa học xã hội gồm 120 câu hỏi với thời gian 150 phút, chia đều cho 3 môn Lịch sử, 

Địa lí, Giáo dục công dân, mỗi môn 40 câu hỏi/50 phút và được đánh giá ở 4 mức độ: nhận 

biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao. 

Về cấu trúc, cuốn sách bao gồm 3 phần tương ứng với 3 bài thi: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục 

công dân. 

Mỗi phần bao gồm các nội dung: 

1. Nội dung ôn tập: Câu hỏi trắc nghiệm theo chủ đề lớp 11 và 12 

2. Một số đề luyện tập  

3. Đáp án 

Các đề của cuốn sách bám sát theo đề minh họa và đề thi chính thức của kì thi Trung học phổ 

thông quốc gia năm 2017. 


